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1. Inledning
I tid befinner vi oss i slutet av 1800- talet och början av 1900-talet. Det var en tid fylld av
motsatser och kontraster. Det var en ljus tid som sjöd av liv, nya tankar och framtidstro
men även mörka stråk av konflikter och krig. Sveriges industri blomstrade men detta
krävde sitt pris av arbetarna. Det fanns välstånd men också stor fattigdom. För
kvinnorna innebar denna tid ljusare framtidsutsikter och större frihet. Kvinnor fick fler
möjligheter till arbete, fler rättigheter och ökad självständighet som medborgare.
Arbetet för ökade rättigheter för kvinnor och andra svaga grupper i samhället stötte
även på motstånd vilket ledde till hårt arbete för dem som brann för dessa frågor.
Min titel ”Skuggor och ljus” representerar både dessa kontraster och motsatser i
samhället, konsten och Anna Ankarcronas liv. Det är också skuggorna och ljuset som
skapar en form, en bild. I ljuset finns färgen. Utan ljus ingen färg. Utan ljus ingen skugga.
Själva livet är beroende av ljuset och mörkret.
Många är skuggorna som faller över Annas liv. Skuggan av samhällets konventioner.
Skuggan av svår sjukdom och skuggan av de begränsningar det innebar att vara kvinna i
konstens värld. Anna Ankarcrona var Gustaf Ankarcronas yngsta syster.
Min utgångspunkt var ganska mörk med alla dessa skuggor jag såg falla över Annas liv
och verk. Min bild har under arbetets gång ändå ljusnat betydligt. Ljuset kommer från
Anna själv som glimrar genom hennes skickliga arbete. Ljuset kommer också från alla de
inspirerande, talangfulla och engagerade kvinnorna i hennes samtid som jag mött på
vägen i sökandet efter spår av Anna.

2. Syfte
Att dokumentera en relativt okänd konstnärinna och hennes arbete.
Genom att beskriva Anna Ankarcronas samtid, från det sena 1800-talet till 1930-talet,
skapa en fond mot vilken Annas liv speglas. Jag har velat fördjupa mig i samhällets
struktur och de förutsättningar, möjligheter och problem kvinnor hade att skaffa sig en
konstnärlig utbildning och utöva ett konstnärligt arbete. Min utgångspunkt för
uppsatsen är konsten men den är tätt sammanvävd med sociala faktorer och
samhällsstrukturer. Syftet är inte att skriva en fullständig biografi, det medger inte
formatet eller tiden.
Jag har haft utgångspunkten att kulturen och samhället är speglingar av varandra som
inte kan diskuteras utan hänsyn till varandra. Här finns både konstsociologiskt och
genusproblematiskt inriktade frågeställningar.
Uppsatsen har genom Annas arbeten också fått som mål att ge en idag inte så känd
konstnärlig verksamhet som hyllningsadresser uppmärksamhet. Hyllningsadressen är
en numera relativt bortglömd företeelse. Den är en exklusiv hyllningsskrift, till
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födelsedag eller annan större begivenhet, ofta inbunden i en konstfärdigt utformad
pärm. Flera av dåtidens engagerade och framgångsrika kvinnor och män fick
hyllningsadresser gjorda av Anna.
Hyllningsadressernas funktion knyter an till samhällsstrukturen i perioden uppsatsen
omfattar.
Det är en studie utifrån ett storstadsperspektiv för Annas del då hon växte upp,
studerade och verkade i Stockholm under sin mest aktiva period. För att skapa en bild av
den miljö och tid jag skildrar så finns en del beskrivningar av miljöer och händelser som
kan tyckas vara långt ifrån ämnet. De är valda i syfte att ge tids- och miljökänsla. I
huvudsak beskriver jag också skeenden i de övre samhällsskikten.

3. Tidigare forskning
Ämnet tangerar många olika vetenskapliga ämnesområden. Den litteratur jag använt
mig av har ett brett spektrum och finns inte bara inom konstvetenskapens område.
Just om Anna Ankarcrona finns inget skrivet tidigare i uppsatsform eller på annat
utförligare sätt som jag har kunnat hitta. Hennes namn finns med i en uppsats skriven av
Marie-Louise Franzén om Agnes Branting och Licium. Anna nämns i avsnittet om
Liciums profana produktion som en av de återkommande formgivarna.1
Om Handarbetets vänner, där Anna var verksam som mönsterritare, har Sofia
Danielsson skrivit boken ”Den goda smaken och samhällsnyttan”. Detta är en avhandling
från etnologiska institutionen vid Stockholms Universitet som också är publicerad i
bokform 1991.
Anna finns också nämnd mycket kort i några böcker och i ett par skrifter kring
utställningar. Det man kan notera är att i flera av dessa är hennes födelsedata felaktiga
eller saknas. Hennes bror Gustaf är mer väldokumenterad och vad gäller uppväxt och
familjeförhållanden så jag har hämtat en del fakta där. Här finns en bok av Gun-Britt
Eklund och Inger Thunell, ”Gustaf Ankarcrona 1869-1933”, som har sitt ursprung i en
uppsats i konstvetenskap vid Uppsala universitet 1982. I bokform utkom den 2001, då i
samarbete med Leksands Kulturförvaltning. Annas son har berättat en del om sin
barndom och sin mor i boken ”Å andra sidan, om folkbildaren Hans Hovenberg” av Johan
Norbeck och Lena Skördeman.
Iréne Winell– Garvén har skrivit ”Vägen till parnassen- en sociologisk studie av kvinnligt
konstnärskap 1864-1939”. Detta är en avhandling från 2005 skriven vid Sociologiska
institutionen vid Göteborgs universitet. Hennes utgångspunkt är Pierre Bourdieus
teorier. Dessa teorier är ju kopplade till hur vi verkar på olika fält inom samhällets
strukturer, både ekonomiska och sociala och hur vi kan tillägna oss plats och verkar i
Franzén Mari-Louise, Agnes Branting och Textilateljén Licium, en presentation av ett pionjärarbete.
Uppsats 60 p vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 1987, s 34.
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dessa rum. Hon diskuterar kvinnornas situation utefter i huvudsak tre områden, i
konsthistorien, konstsamlandet och i konstkritiken. Två av de mest intressanta
resultaten är att kvinnorna inte utesluts ur konsthistorien kring 1900 utan på 1970-talet
och att den ökade tillgången på utbildning gav en snävare ingång till det professionella
konstnärslivet. Det gällde att ha rätt utbildning, det betydde utbildning från Akademien.2
Ett slags urvalsprocess för att inte få en överetablering på konstfältet.
Forskning om genusfrågor och kvinnohistoria finns det jämförelsevis mycket av. För att
inte fördjupa mig för mycket i ett ämne som även det hade kunnat bli en egen uppsats
har jag läst mer översiktliga verk. Böcker som varit viktiga i detta sammanhang har varit
”Rummet vidgas, kvinnor på väg ut i offentligheten ca 1880-1940” av Eva Österberg och
Christina Carlsson Wetterberg och boken ”När kvinnor fick rättigheter” av Annika
Åkerblom. Inom just konstvetenskapens område har Eva-Lena Bengtsson och Barbro
Werkmäster fördjupat sig i kvinnliga konstnärers arbete i Sverige. Deras bok ”Kvinna
och konstnär i 1800-talets Sverige” och Werkmästers text till utställningen ”De berömda
och de glömda, kvinnliga modernister 1900-1930” är båda betydelsefulla källor. Jag har
också läst Griselda Pollock som specifikt skrivit om kvinnans roll i konsthistorien och
den avsaknad av kvinnor som råder i litteraturen om konst.
Valet att läsa om kvinnors liv och rättigheter ur ett samhällsperspektiv mer allmänt och i
konstlivet har varit utifrån min ambition att få ett samband mellan dessa två världar och
hur tätt de är knutna till varandra.
Vad gäller forskning kring hyllningsadresser är denna inte heller stor. Thor B Kielland
(1894-1963) är en av de få som har skrivit om hyllningsadresser. Hans bok
”Bokbinderikunst til fest och hverdag” är en av mina viktigaste källor. Hans historiska
forskning kring dessa är enligt honom själv bara översiktlig och utan egentlig djupare
analys. Men i detta outforskade ämne är den viktig och ger många ledtrådar. Kielland var
en betydelsefull person i norskt konstliv. Han var bland annat chef för
Kunstindustrimuséet i Oslo.
Utställningskatalogen från utställningen med hyllningsadresser i Bernadottebiblioteket
1997 och en artikel i Biblis/39 samt Erik Hässlers bok om Stockholms bokbinderier
under 1900-talet har gett ett visst faktaunderlag.

4. Avgra nsningar
De flesta av avgränsningarna för arbetet har fallit sig naturliga i och med bristen eller
tillgängligheten på material. Jag har utgått mycket brett och sedan har arbetet till stor
del formats efter vad min forskning har gett för resultat.

Winell- Garvén, Iréne, Vägen till Parnassen- en sociologisk studie av kvinnligt konstnärskap 1864-1939.
Diss. Göteborgs Universitet, Göteborg Studies in Sociology No 25, Göteborg, 2005, s370,372 och 374.
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Jag har valt att till största del utgå från det jag kunnat få fram om Anna Ankarcrona i
offentliga arkiv och källor. Detta för att så långt det är möjligt kunna ge korrekta fakta
som också är tillgängliga och går att kontrollera.
Det har känts särskilt viktigt att till största del hålla mig till dessa fakta för att lägga en
grund av kunskap om Anna Ankarcrona.
Delar av det material jag sökt i hos olika institutioner och arkivbildare har tyvärr varit
relativt ospecificerade och inte så utförligt förtecknade. Det gör att man får ta sig igenom
stora mängder material eller helt enkelt inte vet vad som finns och därmed heller inte
kan fråga efter det. Det är en tidsödande metod och det har varit nödvändigt att välja
bort material som jag av tidsbrist inte kunnat fördjupa mig i av detta skäl.
De avgränsningar jag valt att göra är att inte analysera uppsatsens ämnen i perspektivet
Sverige jämfört med övriga Europa. Jag har inte heller tagit mig an jämförelser i hur
utvecklingen för t.ex. konstskolor och kvinnliga elever varit i övriga större städer i
Sverige. Det finns några utblickar men uppsatsen utgår från ett Sverige/
Stockholmsperspektiv. Likaså finns några kopplingar till nutid men det är inte
genomgående. Där dessa jämförelser finns har de känts relevanta.
I det material som jag har haft förmånen att ha tillgång till och som består av ett stort
skissmaterial som Anna Ankarcrona har lämnat efter sig har jag valt att fokusera på den
del som är hyllningsadresserna. Detta för att det varit det minst svårsökta materialet då
det funnits mottagare och oftast ett årtal att stödja vidare forskande på. Jag har i
uppsatsarbetet gjort en förteckning över de skisser till hyllningsadresser som finns i
materialet. I detta arbete har jag tolkat texten, om en sådan funnits, tagit reda på fakta
om mottagare, avsändare och sökt efter den färdigställda adressen i de fall där det
verkat rimligt att nå ett resultat. Jag har sökt fakta kring mottagarna för att få en bild av
vilka som fick hyllningsadresser och även se deras position i samhällsstrukturen. Denna
lista finns bifogad som bilaga. Eftersom det finns skisser till ett 40-tal gratulationer och
adresser är den lista som föreligger i denna uppsats kraftigt reducerad så till vida att jag
bara presenterar texten i de adresser jag visar på bild eller nämner i texten. Jag har
också hållit faktapresentationen kring mottagarna så korta som möjligt.
Då Anna visade sig vara verksam och omskriven inom textilområdet har jag gjort lite
efterforskningar inom detta område också för att skapa mig en bild av hennes
konstnärskap.

5. Teori och metod
Uppsatsen har ett feministiskt perspektiv. Det är från kvinnornas position och villkor
jag utgår. Kvinnor hade fler hinder att överbrygga i sin kamp för medborgerliga
rättigheter, utbildning och arbete. Att ta plats i det offentliga rummet och kliva ut i
ljuset. Det handlar mycket om att erövra kunskap och plattform att arbeta utifrån. Det
sociala spelet och olika slags kapital och rum vi kan tillägna oss för att ändra vår
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position. Här har Bourdieus teorier gett impulser och varit ett hjälpmedel som
förklaringsmodell. Just detta är ju mycket centralt för kvinnliga verksamheters
utveckling under den här perioden. Olika gruppers eller personers strävan efter att
skaffa sig kulturellt och ekonomiskt kapital och därmed en förbättrad position i
samhället.
Kapital har för mig en mycket vid betydelse. Kapital är ju inte bara ekonomiska medel.
Även utbildning, moral, kön-och klasstillhörighet, talang och tom utseende kan ju ses
som resurser att utnyttja och särskilja människor i våra sociala och ekonomiska system.
Status och position är också viktiga kapital i den här historien.
Hyllningsadresser representerar och speglar på många sätt kapital och position.
Även Sofia Danielsson tolkar HV:s och den svenska slöjdrörelsens verksamhet utifrån
Bourdieu i boken ”Den goda smaken och samhällsnyttan”. Hon för fram intressanta
tankar just kring smakbegreppet. Vad som är god smak och vem som bestämde vad som
var god smak. Genom att anamma vad t.ex. HV stod för och som representerade den
goda smaken så kunde man förbättra sin position och signalera detta genom sitt med
smakfulla textilier inredda hem. Hemmet var ju kvinnornas domän.
Jag har också reflekterat över min egen position som skrivande kvinna om ett kvinnligt
konstnärskap. Kan jag verkligen se detta utifrån en neutral utgångspunkt? Svaret på den
frågan är nej. Min analys kommer att färgas av framför allt mina egna personliga
kunskaper, egenskaper och erfarenheter. Där ingår att jag själv har en ganska lång och
innehållsrik konstnärlig utbildning, till största del inom textilområdet. Det har varit en
kvinnligt dominerad värld, både vad gäller elever och lärare. Jag kan inte minnas att vi
någon gång, på någon av de olika skolor jag gått på, diskuterade eller ifrågasatte detta
faktum. Jag utbildade mig (med vissa avbrott) mellan 1982 och 1994 och jag kan bara
hoppas att dessa frågor har en plats i skolorna idag.
Med detta i minnet har jag gjort mitt yttersta för att hålla mitt sinne öppet och hela tiden
ifrågasätta mina egna slutsatser och tankar under detta arbete. Något jag också
reflekterat över är frågan om vem som skrivit och tolkat i den litteratur jag läst. Hur
detta kan påverka hur ämnet eller innehållet utformas och presenteras.

6. Tiden kring sekelskiftet 1900 i samha llet och konsten
Europa var ett framrusande lokomotiv på den nylagda rälsen som korsar länder och
skapade snabba kontaktvägar och bar både människor, idéer, nyheter och varor över
stora avstånd. Avstånd som tidigare tog dagar tar nu timmar. Telefon och radiovågor blir
luftburna kommunikationsvägar. Flygplanen erövrar också luftrummet. Det var
industrialismens kanske mest expansiva period och världsutställningarna som
presenterar alla de nya tekniska innovationerna, konsten och hantverket avlöste
varandra. Utställningarna var ett kraftfullt forum att visa upp sig i och länderna som står
som värdar ville gärna överglänsa varandra.
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Industrialismens genomslag och den kraftiga expansion Sverige och Europa genomgick
från mitten på 1800-talet och framåt innebar också stora sociala förändringar. Det var
en orolig tid med världskrig och starka politiska och sociala strömningar och
förändringar i samhället. Gammalt och nytt, inte bara inom tekniken, blandas i en
kraftigt puttrande gryta där det stundtals kokade över i kravaller och strejker.
Gamla samhällshierarkier och levnadsätt levde ännu kvar och krockade med allt det nya.
Maktbalanser prövades, i sin mest drastiska form som krig men också mellan manligt
och kvinnligt. Sverige trädde in i en ny tid, med helt andra mål och värderingar. Hela
samhället förändrades i grunden. Från att ha varit ett utpräglat jordbrukssamhälle med
tyngdpunkten på självhushåll, bygemenskap och generationsboende på gården växte
städerna och arbeten i fabriker och industrier blev alternativ. Utvecklingen går mot ett
konsumtions- och tjänstesamhälle.
Ofta gick det i otakt och gnisslade i samhällsmaskineriet.
Kulturellt beskrivs perioden mellan ca 1890 och 1915 som en storhetstid i Sverige.
Kulturen blomstrade på alla områden. Det skedde en generationsväxling som innebar
stora förändringar på många plan. Det fanns även här en känsla av att allt var möjligt och
gränserna mellan olika uttrycksformer luckrades upp. Det var gränsöverskridandets
tidevarv på många sätt.
Kraften i det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets utveckling fascinerar mig. Både
som tanke och som realitet. Tidigare hade vi fått lita till den mänskliga muskelkraften,
med hjälp av en eller flera hästar eller andra dragdjur kunde den kraften ökas. Sedan
kommer ångkraften, motorerna. Hästen ersätts av traktorn i jordbruket. Traktorn vars
kraft mättes i hästkrafter. Många hästkrafter. Maskiner skapade oändliga och
oöverskådliga möjligheter. Det fanns en stark tilltro till teknikens möjligheter. Allt var
möjligt men också skrämmande. Hur skulle man förhålla sig till en helt ny värld? Helt
nya sätt att leva när man inte längre behövde tillverka det mesta själva hemma på
gården och lönearbete blev den nya vägen att skaffa sig mat för dagen. Just den
förändringen tror jag var den mest genomgripande.
Konsten var ju en spegel av sin tid och vi ser hela skalan från romantisering av
bondekulturen och fosterlandet, i nationalromantiken och jugendperioden, till kubismen
och modernismen där kraften i själva rörelsen förmedlas i bilden. Kraften som känsla,
hot och möjlighet. Känslan omsätts i sprakande färger och ett nytt formspråk. Här ryms
allt på några få decennier, ett gigantiskt utvecklingshopp.
Den nationalistiska tanken genomsyrade den här perioden och i konsten var den
framträdande. Det svenska skulle odlas och lyftas fram. Perioden har gett oss både
konst, musik och litteratur som har en framträdande plats i vår kulturhistoria.
Nationalromantiken värnade vårt arv och lyfte fram folkkonsten. För ett välbärgat
borgerligt klasskikt sågs detta i ett romantiskt skimmer. Fattigdomen och de besvärliga
levnadsförhållandena blundade man gärna för eller romantiserade bilden av.
Konstnärerna gav sig ut och målade Sveriges landskap. Man ville beskriva och visa det
kulturellt rika Sverige som man såg det. Det här intresset för det svenska, men också det
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nordiska, var både utåtriktat och inåtvänt. Man exkluderade inte omvärlden, tvärt om.
Samtidigt fanns det främlingsfientlighet och en protektionistisk attityd.
Kampen om medborgerliga rättigheter fanns inte bara mellan män och kvinnor utan var
också i högsta grad en klassfråga. Fullständiga medborgerliga rättigheter hade bara en
relativt liten överklass. Det stora flertalet fattiga invånare i vårt land hade mycket litet
inflytande på det samhälle man levde i. Rösträtten var villkorad av din inkomst. Kvinnor
i myndig ålder kunde rösta i kommunala val från 1862 om de betalade tillräckligt
mycket i skatt. I början av 1900-talet hade ca 16 % av Sveriges befolkning rösträtt.3
En stor grupp män och kvinnor hade alltså mycket begränsade möjligheter att göra sin
röst hörd. Det arbete som många socialt engagerade män och kvinnor utförde gällde
också dessa. Välgörenhetsarbete var utbrett och viktigt. Många kvinnor levde också i
fattiga förhållanden och för dem var problemet både ekonomiskt och socialt. Man fick
lita till andra att föra ens talan. Kvinnorna går från att ha varit omyndiga till att ha
rösträtt och rätt till sina egna pengar. Så sent som 1923 avvärjdes ett förslag om förbud
att yrkesarbeta för gifta kvinnor.
I tider av stora omvandlingar blir inneboende strukturer i samhället ofta ifrågasatta. En
naturlig följd när mycket annat förändras. Samhällets strukturer blir förhandlingsbara.
Fönster öppnas för nya möjligheter och andra förhållningssätt.
Även kvinnornas klädsel blir föremål för förändringarnas vindar. De hämmande och
hälsovådliga korsetterna och de många underkjolarna, som hölls uppe med hårt
åtknutna band i midja, främjade inte en normal andning och rörlighet. Redan 1886
bildades Svenska Dräktreformföreningen med Ellen Key som dess första ordförande
under en kort tid. Den så kallade reformdräkten blev ett begrepp. 4
Kvinnorna organiserade sig i kvinnosaksgrupper, intresseföreningar av olika slag och
välgörenhetsorganisationer bland annat. Man diskuterade, ifrågasatte och tog plats i
offentligheten. Man möttes och delade sina erfarenheter och tankar med andra vilket
inte minst var en mycket viktig funktion.
Kring sekelskiftet hade vi också ett stort kvinnoöverskott i befolkningen som bidrog till
att kvinnorna även tog plats i arbetslivet i ökad utsträckning. Man var tvungen att ta
med kvinnorna i beräkningen för man behövde arbetskraften.

Åkerblom, Annika, När kvinnor fick rättigheter, Sverige 1700-2010, Lund, 2009, s 26.
Bokholm, Sif, I vimlet-Mötesplatser för kvinnosak och kultur kring sekelskiftet 1900. I Rummet vidgasKvinnor på väg ut i offentligheten 1880-1940, s 255. Österberg, Eva och Carlsson Wetterberg, Christina
(red). Stockholm: Atlantis, 2002.
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7. Kvinnliga konstna rers villkor
Många kvinnliga konstnärer har hamnat i skuggan konstliv och konsthistoria. Något som
har varit en överväldigande insikt för mig när jag tagit mig bakåt i tiden är hur många de
är. Det är inte bara på konstens område som kvinnorna hamnat i skuggan, det gäller på
många områden. Redan 1909 sägs detta av kritikern Klara Johansson när Emilia
Fogelklou blir Sveriges första kvinnliga teologie kandidat:
Okända kvinnliga genier, det vimlar av dem, när man börjar röra i det förflutna. Det märks
vilket kön som skrivit historien, men det är ännu inte utrett vilket som egentligen i grund
och botten har gjort den.5

Att detta sägs 1909 och fortfarande känns aktuellt är en tanke att ägna lite tid. Något
som slagit mig gång på gång är hur nära denna tid känns vår egen i många frågor. Det
kanske är så att det tar längre tid, än vi vill hoppas och tro, att förändra dessa mönster.
1800-talet blev den tid då kvinnorna på allvar tog plats i konstvärlden. Att veta hur
många de verkligen var är mycket svårt, det finns alltför lite dokumentation. Tillgången
på utbildning var ju begränsad och många betraktades som amatörer. En siffra är ca 30
yrkesverksamma, professionella konstnärinnor före 1860. Just utbildning är centralt i
denna historia om kvinnliga konstnärer. Många av de kvinnor som arbetade som
konstnärer hade fäder eller bröder som var konstnärer som gav dem möjlighet till
konstnärlig skolning innan man fick tillträde till akademier och andra skolor. Privata
skolor var också ett alternativ för kvinnor. Många konstnärer undervisade också i sina
ateljéer. Akademien öppnade sina portar officiellt för kvinnor 1864 men då hade man
sedan 1847 tagit emot kvinnor som extraelever som fick delta i vissa delar av
undervisningen. 6 Den första kvinnan att uppbära konstnärsarvode från Konstakademin
blir Anna Palm 1889. 7
Förutom Akademien och Tekniska skolan fanns i Stockholm också Konstnärsförbundets
skola och flera privata alternativ. Antalet kvinnliga elever på Tekniska skolan var nästan
50 % vid tiden då Anna Ankarcrona var elev där. Försvann de alla in i äktenskap och
familjeliv är den fråga man ställer sig. Några fortsatte sina konstnärsliv tillsammans med
sina män, som Anna Boberg som arbetade tillsammans med sin man Ferdinand Boberg
vid sidan av sitt eget konstnärskap. För många tog familjelivet över. Flera valde
säkerligen ett liv som ensamstående för att kunna fortsätta med sin konst.
De kvinnliga konstnärerna tog en tätposition i kvinnans erövrande av ny mark både
kulturellt men också som förebild för många kvinnor. De valde sina liv, åtminstone några
av dem. De reste utomlands och studerade. De erövrade nya rum i tillvaron både fysiskt
5

Holm, Birgitta, Kvinnornas år 1909, DN, 091207, http://www.dn.se. 100428.

Werkmäster, Barbro. Hon har talang, tyvärr. Kvinnliga konstnärer under 1800-talet. Utställningskatalog
Säfstaholms slott. Vingåker, 2003, s 8-13.
7 Ibid, s 19.
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och i sinnet. Men det kom också bakslag. I Stockholm ställde ”De Unga” ut 1909 på
Hallins Konsthandel efter ett hemlighetsfullt förarbete och chockar sina kvinnliga
studiekamrater på Konstnärsförbundets skola. Dessa svarade något år senare med att
bilda Föreningen Svenska Konstnärinnor. Den jämlikhet man trott sig uppnått fick ett
avbräck. Kvinnorna förstod att de behövde sluta sig samman för att kunna nå ut med sin
konst. 8
Kvinnor har ofta kollektiviserats. Det är ett effektivt sätt att osynliggöra individen och ge
individer en gemensam uppsättning egenskaper och värderingar utifrån kön t.ex. Man
har kollektivt lagt vissa karaktärsdrag på kvinnor för att motivera ett exkluderande av
dem i många sammanhang, begränsa deras rörelsefrihet eller tillträde till vissa yrken.
Som att kvinnor är styrda av sin biologi. Att kvinnor skulle vara bättre på husliga sysslor
för att de genom att de föder och ammar barnen har en naturlig fallenhet för hem- och
familjebildning. De restriktioner som lagts på kvinnor, socialt och moraliskt, genom
århundradena speglas i kvinnors konst och de möjligheter kvinnliga konstnärer hade att
utöva sin konst. Dessa hinder och regler var inte specifika för just de kvinnliga
konstnärerna.
Kring 1850 framfördes åsikter om att kvinnor inte ägde fysisk kraft nog att klara av
studier, särskilt inte på akademisk nivå. Det var läkare som framförde denna teori som
också innefattade att denna överansträngning skulle vara ett hinder för kvinnornas
främsta funktion som mor.9
Även bland kvinnorna fanns olika uppfattningar. Ellen Key var av åsikten att kvinnor var
mer lämpliga för vissa yrken genom sina specifikt kvinnliga egenskaper. Det är områden
såsom skola, kultur, vård och omsorg. Det vi idag allmänt benämner ”mjuka frågor”.
Ellen Key fick också mycket kritik för denna hållning.
När kvinnorna får tillträde till konstnärliga utbildningar, om än med vissa begränsningar
och åtskilda från männen till en början, öppnades en mycket viktig kanal att kunna nå ut
och utvecklas. Kvinnorna fick legitimitet och yrkestillhörighet. Hon kunde ses som
professionell och hade nu tillgång både till en ny plattform att verka på och nytt
kulturellt kapital att förvalta i sin erövrade kunskap.
Konstruktionen att mannen var familjens överhuvud, kvinnan omyndig och utan egna
ekonomiska medel så länge gav henne inte mycket spelrum. Männens dominans i
samhällets maktstruktur upprätthöll dessa system. Nu förändrades detta till en del med
ändrade äktenskapslagar, rösträtt och näringsfrihetsförordningen t.ex., men den
känslomässiga förändringen och attityderna tog som jag ser det mycket längre tid att få
fäste.

Furborg, Lars(red). ”Härtill är vi tvungna” Föreningen Svenska Konstnärinnor 1910-2010.
Utställningskatalog, Säftaholms Slott, Vingåker 2010, s 5.
9Hammar Inger, Alma maters sedliga döttrar, kvinnornas intåg på den akademiska arenan. I Rummet
vidgas- Kvinnor på väg ut i offentligheten 1880-1940, s 135. Österberg, Eva och Carlsson Wetterberg,
Christina (red). Stockholm: Atlantis, 2002.
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Kvinnorna var inte osynliga. I dokumentationen från t ex Baltiska utställningen skrevs
en hel del om den kvinnliga avdelningen och de kvinnliga konstnärerna som deltog.
Anna omnämns för sitt textningsarbete10. I Svenska Slöjdföreningens tidskrift (SST)
finns flera artiklar där Anna och andra kvinnor finns representerade. Nu tillhörde ju just
denna skrift kanske just den sfär där kvinnorna dominerade men SST hade kulturell
tyngd i samhället i stort. När man läser medlemslistorna så ser man vilken bredd
föreningen hade. Frågor om hemslöjd och konstindustri engagerade många i samhället
och många av dem som var tongivande i samhällsdebatten.
Det är glädjande att se alla dessa kvinnonamn som fyller arkiv och elevlistor. De
representerar så mycket talang, kraft och vilja att skaffa sig kunskap och självständighet.
Jag drabbas också av en känsla av sorg. Sorg över hur mycket en del fick offra för sin
konst, även ge upp den för att det blev för svårt. Sorg över hur effektivt man sedan
lyckats göra dem osynliga. Det väcker också ilska och frustration. Det är en känslosam
berg- och dalbana att läsa om dessa kvinnor.
Vi har fortfarande inte ekonomisk jämställdhet i Sverige. Kvinnor tjänar mindre än män
för samma arbete på många områden. 11 Det finns också diskussioner kring att kvinnors
närvaro i yrken minkar dess status och lönenivåer.
Enligt siffror från 2007 är fördelningen mellan könen bland nutidens verksamma
konstnärer i stort sett jämn med en liten övervikt för männen. Kvinnorna har däremot i
genomsnitt högre utbildning än männen men tjänar även här mindre än sina manliga
kollegor. 12
Vilken var då bilden som förmedlades i tidens konsthistoriska böcker? Det är ingen
djupgående analys men jag har tittat på ett par. Georg Nordensvan skriver om kvinnliga
konstnärer och deras arbete i mer sammanfattande kapitel. De är visserligen namngiva
men presenteras ihop. Några få presenteras individuellt. Men inte på samma utförliga
sätt som flera av de manliga samtida. Det är de manliga konstnärerna som dominerar
bara vid en genomläsning av innehållet. Även inom de områden där kvinnor traditionellt
dominerar som textilkonsten är det män som omnämns.13 Nordensvan var den som
ändå lyfte fram flest kvinnliga konstnärer i sina publikationer enligt Winell-Garvén som
gjort jämförelser av kvinnors representation inom flera konstområden.
Jag har också tittat i skolupplagan av Carl G Laurins ”Konsthistoria” från 1919. Boken är
en mycket kortfattad genomgång av historiens vedertagna landmärken inom konsten,
vilka alla är utförda av manliga arkitekter och konstnärer. Det som är utmärkande är
också det språk som används där just manlig, styrka och kraftfullt är ord som används
när ett verks kvaliteter beskrivs. Den enda konstnärinna jag hittar nämnd i den del av
Wettergren, Erik, Svenska Konsthandtverkets paviljong. I Officiell berättelse öfver Baltiska utställningen i
Malmö 1914, andra bandet, Ahlström, Herman Fredrik (red). s 903.
11 http://www.lonestatistik.se. 100529.
12 Flisbäck, Marita, Konstnärernas inkomster ur ett jämställdhetsperspektiv- Ekonomi, arbete och familjeliv.
Konstnärsnämndens utredningar, Stockholm 2010. Pressmeddelande s 2, via
http://www.konstnarsnamnden.se. 100504.
13 Nordensvan, Georg. Svensk konst och konstnärer i nittonde århundradet II, Vid seklets slut, Stockholm:
Bonniers, 1928 s 374-376 och 503,504.
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boken som behandlar uppsatsens tidsperiod är Eva Bonnier som Richard Bergh
porträtterade med ”lidelsefull styrka och med psykologisk skärpa”. 14
Carl G Laurin (1868-1940) hade en relativt ohotat position som skribent och aktiv i
kulturlivet under sin tid, främst från sekelskiftet fram till 1920-talet. Han arbetade på
förlaget Nordstedt & Söner mellan åren 1893 och 1934. Anders Zorn, Carl Larsson och
Bruno Liljefors var hans favoriter. Han avskydde funktionalismen och modernismen
som han kopplade samman med ”bolsjevism”. Hans konsthistoria gavs ut i inte mindre
än 22 upplagor mellan åren 1900 och 1960.15
Laurin hade många betydelsefulla arenor att arbeta på. Hans sociala status, förmögenhet
och kunskaper gav honom tillträde till många sammanhang där han kunde föra fram
sina åsikter och arbeta för det han ansåg vara rätt. Han var mycket utåtriktad och hade
en stor bekantskapskrets. Han var också ledamot i Svenska Slöjdföreningen.
Som populärhistoriskt skrivande med en sådan upplaga skulle jag tro att Laurins
genomslag i tidens konstuppfattning och inte minst genom hans konsthistoria som
nådde så många generationer var stort. Det var ju här som många av framtidens
akademiker, forskare och konstkonsumenter fostrades och fick sina första kunskaper.

8. Levnadsteckning
Eftersom så lite var dokumenterat tidigare om Anna Ankarcrona som person och att
födelseuppgifterna varierade i det material jag först hade tillgång till, började jag tidigt i
uppsatsarbetet med att släktforska. Ett första problem är att Anna är ett vanligt namn i
släkten. Det finns flera Anna Ankarcrona men genom kontroller i Sveriges dödbok har
jag uteslutit dem som antingen inte stämmer i tid eller plats eller som varit ingifta.16
Genom Gustafs målning av syskonen till föräldrarnas silverbröllop 1891 fick jag
syskonens tilltalsnamn och det gjorde arbetet lättare.17 Av de sex syskon som finns på
bilden är hon lite inklämd på slutet bredvid sin syster Louise. Anna har precis fyllt fem.
Hon tittar stadigt rakt fram. Den blicken möter man även på senare fotografier av henne.
På ett odaterat foto i Konstfacks arkiv möts man av en stadig blick, full av kraft och
personlighet (bild 1) 18
I de konstnärslexikon jag haft tillgång till finns Anna Ankarcrona inte med, de enda mer
utförliga uppgifter jag hittar om henne i något uppslagsverk är i ”Svenskt biografiskt
lexikon” från 1920, där släkten Ankarcrona beskrivs. Där står:

Laurin, Carl G. Konsthistoria, fjärde upplagan, Stockholm 1919, s 182.
Gustavsson, Martin. Makt och konstsmak; sociala och politiska motsättningar på den svenska
konstmarknaden 1920-1960, Ekonomisk- historiska institutionen, Stockholms Universitet 2002, s 1-2.
16 Sveriges Dödbok 1947-2006. CD utgiven av Sveriges Släktforskarförbund.
17
Eklund, Gun-Britt och Thunell, Inger. Gustaf Ankarcrona 1869-1933, Falköping 2001, s 8.
18 Box 04:97 Foton Tekniska skolan, elever och lärare. Konstfacks arkiv.
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… brukspatronen Adolf Emil A (f 1833, d 1893), far till konstnären Gustav A och Viveka Anna
Maria A. (f 1886), som framträtt med konstindustriella arbeten, särskilt inom textilindustrin, där
flera av hennes verk ge henne en framskjuten plats bland konstnärinnorna på området.
Viveka Anna Maria Ankarcrona föddes den 8 augusti 1886 i Rogberga församling. Vid
dopet den 7 september var hennes två äldre bröder Gustaf och Thorsten dopvittnen.
Hennes far var Emil Adolf Ankarcrona (1833-1893) och hennes mor Anna Maria
Ankarcrona (f Norström, 1848-1922). 19
Anna är yngst av åtta syskon. Två av dem träffade hon dock aldrig eftersom
Theodor(kallad Thore) som var familjens förstfödde dog bara ett år gammal 1869. 20
Dottern Emelie född 1882 dog 1883.21 Annas far var disponent för Husqvarna
gevärsfaktori. Hemmet och familjen var mor Annas ansvar. Hemmets var namn var
Tormenås.
Pappa Emils arv från sina föräldrar Theodor Ankarcrona och Charlotta Sture präglades
av stor ansvarskänsla för arvet och det som anfäderna skapat och lämnat till senare
generationer att förvalta. Godset Runsa i Uppland var själva centralpunkten och
sinnebilden för dessa värderingar. Ordning och sträng disciplin gällde. En patriarkalt
styrd ordning. Detta är det ideologiska arvet Emil lämnar till sina barn. Emil var för
övrigt den enda av de tio bröderna i syskonskaran som inte gav sig in på en militär
yrkesbana.22
Mor Anna kom också från en stor familj med många syskon. Hennes far var
överstelöjtnant och ingenjör Carl Edvard Norström (1815-1871). Han hade en mycket
stor del i byggandet av Sveriges första bredspåriga järnväg och sedan utvecklingen av
järnvägsnätet i Sverige.23 På grund av hans arbete flyttade familjen ofta. Arbetet var
krävande och slet hårt på Carl Edvard som dog bara 56 år gammal och lämnade hustrun
Emma Margareta (1822-1900) ensam med barnen.
Annas liv sammanfaller i tid med en av de mest expansiva och händelserika
tidsperioderna i vår historia. Efter hennes fars död 1893 flyttade hennes mor med
familjen till Jönköping.24 Här bodde man bara ett knappt år, sedan flyttade man till
Stockholm.25 Man bosatte sig i en våning på Brahegatan 45 och till en början bodde
också Gustaf och Hugo här förutom mor Anna, Louise och Anna. Gustaf var dock på
många resor och vistades tidvis utomlands vid den här tiden. 26 Hugo flyttade 1898 till

Födelselängd C:6 för Rogberga, sid 82 via Arkiv Digital AB 100120 och Sveriges ridderskaps- och
adelskalender/1923, 46:e årgången via http://www.runeberg.org. 100305.
20 Annons Jönköpingsbladet född resp. död 1868,1869 samt födelsebok Hakarp CI:4 s 171 och dödbok
Hakarp 1869 s 371, via Arkiv Digital, http://www.akivdigital.se. 101023.
21 Födelsebok Hakarp CI:5/1882 s 45 och i samma längd dödbok Hakarp 1883 s 377 via Arkiv Digital
101023.
22 Eklund och Thunell, s 23,31.
23 Husförhör Karlstads stadsförsamling AI:21 1846-50, via http://www.ra.se. 100305.
24 Dödbok Rogberga EI:2, 1893 bild 102 samt utflyttningslängd B:3 1893 via Arkiv Digital 100305.
25 Utflyttningslängd Jönköpings Östra (Kristina) BI:4 1894 nr 93 via Arkiv Digital 100305.
Inflyttningslängd Hedvig Eleonora BI:a/44, via http://www.ra.se. 100425.
26 Eklund och Thunell, s 14.
19
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Göteborg men återvände senare till Stockholm.27 Brodern Thorsten emigrerade till
Amerika 1893.28
Den stad Anna kom till 1894 var en stad i kraftig expansion. Det rådde stor bostadsbrist
och nya områden i stadens utkant bebyggdes med nya stadsdelar. Östermalm, tidigare
Ladugårdslandet, var en av dem. Brahegatan 45 låg i kvarteret Älgen 15 i Hedvig
Eleonora församling. Fastigheten köptes 1901 av Knut Agathon Wallenberg, ägaren till
det mycket speciella hus som låg mitt emot och som kallades för Wallenbergska villan.29
Huset på Brahegatan byggdes 1880 och ritades av arkitekten J. A Forsberg. Huset
utrymdes för rivning 1961 och revs 1962.30 Wallenbergs magnifika villa revs ungefär
samtidigt. Wallenberg var en man av vikt i flera bemärkelser. Han var bland annat
Sveriges utrikesminister. Han var också ständig medlem i Svenska Slöjdföreningen.31
Hedvig Eleonora församling var den församling i Stockholm som växte mest. År 1870
bodde 22000 innevånare i församlingen, 1885 var den siffran över 40 000. Den stora
församlingen var rent praktiskt svår att administrera. 1904 delas församlingen i
Engelbrekts- och Oscars församling.32 Inte förrän under miljonprogrammets dagar
kommer man att bygga lika mycket i Stockholm som man gjorde under den här
perioden. För att få en bild av Stockholms befolkningsexpansion så bodde där 1856 ca
100 000 personer. Vid sekelskiftet var den siffran ca 300 000. I Stockholm fanns både
stor rikedom och utbredd fattigdom.
På Östermalm må de nya husen ha varit fina, men här fanns också mindre fina områden
kvar ganska länge. Sådana självklarheter som rinnande vatten inomhus och avlopp är
moderniteter som kommer till de finare kvarteren i början av 1900-talet.
På Östermalm bodde många kulturpersonligheter. I kvarteret Älgen nr 13 hade
konstnären Oscar Björk en stor ateljé högst upp i huset.33
Övriga boende i fastigheten Brahegatan 45 får väl sägas till största del tillhöra den
växande bättre bemedlade medelklassen med yrke och utbildning. De hade yrken som
sjuksköterska, arkitekt, ingenjör och bankbiträde.34
Annas mormor Emma Margareta Norström (1822- 1900) bodde från 1887och till sin
död också i Stockholm. De senare åren på Brahegatan 40. Där bodde också Annas moster
Rosina (Rosa) som var lärarinna vid Brummerska skolan. Efter moderns död bor också
Rosinas syster Emma en tid i lägenheten. 35

Stockholms rotemansarkiv via http://www.stockholmskallan.se. 100305.
Husförhörslängd för Rogberga AI:17 sid 332 samt http://www.familysearch.org.
29 Stockholms adresskalender 1901 via http://www.stockholmskallan.se. 101215.
30 Stockholms Stadsmuseum, Faktarummet. Besök 101019.
31 Svenska slöjdföreningens tidskrift, medlemsförteckning, 1914-15.
32 Tjerneld, Staffan. Hundra år på Östermalm, Stockholm: Höjering, 1984, s 28.
33 Ibid, s 72.
34 Stockholms adresskalender 1908, fastighetsregistret via http://www.stockholmskallan.se. 100607.
35 Kyrkoböcker för Hedvig Eleonora och Rotemansarkivet och adresskalendrar via
http://www.stockholmskallan.se. Folkräkning för Stockholms stad via http://www.ra.se.
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Det här var Annas värld. Det var här hon växte upp. I närheten fanns Humlegården, även
då en av stadens gröna oaser. På Östermalmstorg var torghandeln livlig. Hit kom
bönderna från Roslagen med sina produkter. Från skärgården kom fiskarna med sin
fisk.36 Här fanns Saluhallen som stod färdig 1889.37
1897 firade Oscar II 25 år som regent med pompa och ståt och en stor konst-och
industriutställning på Djurgården dit man nu tar sig behändigt över den alldeles nya
Djurgårdsbron.
Anna var 14 år när 1800-tal blir 1900-tal. Sekelskiften har ju något nästan magiskt över
sig. Ofta ses de som brytpunkter i historien där mycket händer. Själva nyårsaftonen
1899 i Stockholm verkar, trots det omtalat dåliga vädret, varit en folkfest. Man hade
både förhoppningar och farhågor om vad det nya seklet skulle bära med sig. Kyrkornas
gudstjänster sent på kvällen var välbesökta. På Skansen samlades sju tusen personer.38
Anna konfirmerades den 25/4 1902 i Blasieholmskyrkan av hovpredikant Fredrik
Hammarsten (1846-1922)39
Jag har inga konkreta bevis för att Anna och hennes syster Louise gick på Brummerska
skolan. Om man ser till texten till de båda hyllningsadresser Anna gjort till Ellen Kruse,
som också var en av lärarna på skolan, så kan man göra en kvalificerad gissning att så
var fallet. Louise är en av avsändarna till den ena av adresserna. Att deras moster Rosa
var lärare på skolan vilket stärker antagandet.40
1903 bildades ”Landsföreningen för kvinnlig rösträtt”. Rösträttskampen blir ett av de
första forumen där kvinnor talar och agerar offentligt.41
Unionen med Norge får sitt slut 1905 efter en rad konfliktfyllda år. Det är intressant att
se vad tidningarna ser i framtiden. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet varnar för
konflikter och krig under 1900-talet orsakade av ekonomins internationalisering
respektive nationalismen. Båda dessa förutsägelser kommer at bli verklighet inom en
ganska snar framtid. Redan här förutspår man också USA:s och Rysslands dominans som
supermakter.
Stockholm var en myllrande värld av gammalt och nytt på samma gång. Hästdroskorna
slamrade fram på gatorna, de sista försvann ur trafik 1912. Man kunde också ta sig fram
med hästspårvagnen som kom 1877. Kring 1905 blev spårvagnen elektrifierad och det
kostade 10 öre enkel resa, det är ungefär 5 kr idag.42 I Stockholm fanns 125 bilar
registrerade 1905. Kungens bil hade nummer 1.

Tjerneld, 1984, s18,19.
Ibid, s 30.
38 Gustaf von Platen. Nittonhundra, vällust och armod, vemod och framtidstro, Stockholm 1999, s 11-12.
39 Konfirmerade Stockholm, Hedvig Eleonora församling 1902, längd DI:a s 263. http://www.ra.se.
100305.
40 Bilaga 15/26.1 och 26.2.
41 Åkerblom, s 27.
42 Fogelström, Per Anders. Ur det försvunna, Stockholm 1995, s 77-83 och http://www.myntkabinettet.se.
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I huset på Brahegatan 45 fanns under en tid den första dansskolan i Isadora Duncans
anda inhyst i en fyrarumslägenhet. Skolan förestods av Anna Behle (1876-1966) och
öppnades 1907. Liksom många andra såg Behle Isadora Duncan dansa i Stockholm
försommaren 1906 och blev helt hänförd. Den fria och okonventionella dansen Duncan
introducerade var ännu ett tecken i tiden. Behle utbildade sig både i Duncans skola i
Berlin och vid Emile Jacques-Dalcroze rytmik-institut i Hellerau. Behles skola var mycket
populär och hon hade även de små kungabarnen som elever. Skolan hade benämningen
plastikinstitut och hennes verksamhet gav den nya fria och naturliga dansen sin start i
Sverige. Anna Behle hade också många vuxna elever, bland dem flera konstnärer och
skådespelare, en av dem var Einar Nerman. 43
Från 1907 är Gustav V Sveriges kung och kommer att vara så genom två världskrig och
en omdaning av den svenska kungamakten från att vara den auktoritära makthavaren
till den nya roll kungahuset får med de politiska förändringarna och demokratins
utveckling kring 1920.
Mitt i detta började Anna sin konstnärliga utbildning och yrkesbana.
Hon var en del av den våg av kvinnliga elever som intar skolorna och senare yrkeslivet.
Anna utbildar sig vid Tekniska skolan i Stockholm. Hon började 1903 på Tekniska skolan
för kvinnliga lärjungar. 44 Här gick hon i två år. Sedan fortsatte hon på Högre
Konstindustriella Skolan (HKS) där hon gick mellan åren 1905 och 1908.45 Anna fick
många lovord, premier och stipendier under sina år på Tekniska skolan. 1908 fick hon
två stipendier à 200 kr, det motsvarar ca 18000 kr i dagens penningvärde.46 Hon hade
genomgående mycket fina betyg och i betyget står också att hon omnämnts och fått
lovord i Svenska Slöjdföreningens tidning. Dessa omnämnanden har jag dock inte
kunnat hitta. Hon avslutade sin utbildning den 27 maj 1908 som utbildad
mönsterriterska i allmänhet, enligt en anteckning i betyget. 47 I boken ”Gamla
Konstfack” står det att hon gick ut 1909. Hon var även inskriven hösten 1909 i en kurs i
drivning och ciselering men jag har inte kunnat hitta något betyg från 1909 i de
betygsliggare från Tekniska skolan som finns på Riksarkivet i Arninge.
Tiden på skolan gav säkerligen inte bara en gedigen kunskap att bygga yrkeslivet på
utan ett socialt sammanhang också. Festerna och maskeraderna på skolan var omtalade
redan under Annas tid. Även om det säkerligen bildades och upprätthölls grupperingar
även här så samsades ändå olika samhällsgrupper och personer även från andra städer
under samma tak och i samma klasser. Några av Annas kvinnliga samtida på skolan var
Vera Nilsson, Louise Adelborg, Maria Bååth, Eivor Hedvall, Sigrid Hjertén och Vavi
Schlyter. Eivor kom liksom Anna att bland annat att ägna sig åt hyllningsadresser men
också åt textila arbeten på Licium.

http://www.annabehle.se, http://www.lexikonettamanda.se och http://www.danstidningen.se.
101115.
44 Anmälningsböcker Tekniska Skolan 1903, D2B:11, Riksarkivet Arninge.
45 Anmälningsböcker HKS, Tekniska Skolan 1903-07, D1C:5, Riksarkivet Arninge.
46 http://www.myntkabinettet.se. 100422.
47 Betygsliggare 1879-1930, HKS, D5A:2, Riksarkivet, Arninge.
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1908 gifter sig Annas syster Louise. 48 Nu var Anna ensam kvar med sin mor i lägenheten
på Brahegatan.
I Stockholms adresskalender, som motsvarade telefonkatalogen på sin tid, titulerades
hon konstnär och fröken.49 Hemmet på Brahegatan var med stor sannolikhet också
hennes arbetsplats. Det finns paketomslag och räkningar på leveranser från G. Hedbergs
bokbinderi ställda till den adressen i skissmaterialet.
1909 var ett händelserikt år i Stockholm. I januari återvände Sven Hedin efter att ha
tillbringat fyra år i Tibet. Konstindustriutställningen på Djurgården öppnade i juni.
Samma månad besökte den ryske tsaren Nikolaus II staden. I början av augusti utbröt
storstrejken som inte bara drabbade Stockholm utan hela landet. Selma Lagerlöf får
Nobelpriset.
1912 var Stockholm värd för Olympiska sommarspelen. Stockholms Stadion har byggts
för evenemanget. Stockholm var nu en stad i världen. Detta år dör August Strindberg.
Anna reste till Italien, i slutet av november 1912 befann hon sig i Rom. Det finns en
akvarellskiss med apelsiner därifrån (bild 2). Hon besökte också Florens och Museo
Nationale där hon har målat av ett tyg till en mässhake. Skissen är daterad 1913.
Anna var övertygad om att den reumatism hon drabbades av kring 25- års ålder kom sig
av ett besök i de fuktiga och kalla katakomberna i Rom.50 Sjukdomen var nog snarare
ärftligt betingad, brodern Gustaf led också av en svår och handikappande reumatism.
1912/13 måste redan den politiska situation som utlöser första världskriget ha märkts
och Balkankrigen pågick. Att vara på resa i Europa måste ha varit ett ganska äventyrligt
företag.
Kriget innebar ransoneringar och i huvudstaden ringlade brödköerna långa. Det odlades
potatis och annat i parkerna. På Karlaplan odlade man kål. Potatisskörden slog fel 1916
och 1917 blev situationen än mer kritisk då spannmålsskörden slog fel. Det var oroligt i
Stockholm. Priserna på den mat som fanns var höga även för dem med god ekonomi. I
desperation stormas butiker i jakt på mat och i maj utbröt de s.k. Potatiskravallerna.
Enligt uppgift tillbringade Anna en del av tiden i Öregrund där man hade ett hus. 51
Konstlivet i Stockholm fick ändå en viss vitamininjektion genom de svenska konstnärer
som återvände hem under krigsåren. Den moderna konsten visades på gallerier och på
Konstföreningen ställde André Lhote ut 1913. 52 Anna hade även under krigets år
uppdrag med hyllningsadresser.

Sveriges ridderskaps-och adelskalender 1923, s 27 via http://www.runeberg.org. 100305 och längd
EII: 1, vigda i Engelbrekts församling 1908 via http://www.ra.se. Louise gifter sig med Frits Rudolf
Charles Münter, chef på Försäkringsbolaget Thule.
49 Stockholms adresskalender 1923 via http://www.stockholmskallan.se. 100309.
50 Norbeck, Johan och Skördeman, Lena. ….å andra sidan, om Hans Hovenberg Linköping 2007, s 16.
51 Jobs- Björklöf, Kersti 100125.
52 Lindwall, Bo, Då och nu, svenskt konstliv under 150 år, Sveriges allmänna konstförening, 1982, s 90-92.
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I spåren av kriget och nöden bryter pandemin av Spanska sjukan ut under våren 1918.
I november blir det fred.
1919 infördes allmän och lika rösträtt för kvinnor i Sverige. Det första val man kunde
rösta i var 1921.
1922 i augusti dör Annas mor.53
En månad tidigare samma år har Annas faster Lotten avlidit, 86 år gammal. Lotten var
verksam inom Stockholms allmänna skyddsförening. Hon bodde på Brahegatan 35 från
1899 fram till sin död54
Anna kommer inte att leva ensam men hon gifte sig aldrig. Hon bodde kvar på
Brahegatan fram till 1924. Annas liv blev, liksom tiden hon levde i, ett liv med den ena
foten i de gamla idealen och en fot i den nya mer fria tiden. Hon skaffade sig ett yrke och
en konstnärlig karriär. Men när hon blev gravid 1923 tvingades hon utomlands, till
Tyskland, för att föda sin son som får namnet Hans. Trots den nyvunna
självständigheten fanns det gränser för vad som var accepterat.
Det är en intressant och intrikat väv av könsroller, sociala mönster och konventioner
och försök att bryta en del av detta som är det tidiga 1900-talet. I de övre
samhällsklasserna fanns både ett stort engagemang i frågor som gällde kvinnans rätt,
socialt arbete, utbildning och andra samhällsfrågor och många kvinnor som arbetade
mycket utåtriktat med detta kom från denna miljö. Samtidigt var det också i dessa
samhällsklasser som traditionerna levde kvar som starkast.
Pappa till Hans var Nils Persson Thor (1864-1947). 55 Anna återvänder till Stockholm
utan Hans.
Hur och när Anna och Nils träffades och hur deras relation såg ut fram till 1924 kan jag
inte säga något om. Nils utbildade sig till sjukgymnast, vid 50 års ålder, i
Stockholm.561924 flyttade båda samtidigt från Stockholm till Ronneby. 57 Nils var gift och
hade familj vilket kom att skapa en säkerligen påfrestande familjesituation. Anna står
som ensam i inflyttningslängden för Ronneby stadsförsamling den 27 november.58
Varför valet föll på Ronneby som bostadsort kan jag inte heller säga något bestämt om
men i Ronneby finns starka band till släkten Ankarcrona som har anknytning till orten
sedan den äldste stamfadern Christofer Jacobssons tid, han dog 1667.59 I Ronneby drev
Jacob Ankarcrona (1693-1755) flera industrier. Han gjorde sig också till en del av

Dödbok Stockholm Engelbrekts förs. 1922, längd FI/4, s 82, via http://www.ra.se.
Dödbok Stockholm Engelbrekts förs. 1922, längd FI/4 s 80, via http://www.ra.se, rotemansarkivet via
http://www.ssa.stockholm.se och Stockholms adresskalendrar, http://www.stockholmskallan.se.110501.
55 Födelsebok Sankt Olof Kristianstad C:2 1840-1865, bild 75, Arkiv Digital AB,
http://www.arkivdidital.se. 101002.
56 Norbeck och Skördeman, s 16 och 21.
57 Församlingsbok Ronneby stad 1930 s 61, http://www.ra.se. 100405.
58 Inflyttningslängd för Ronneby stad 1912-1928, längd BI:10, 1924. Nr161. Arkiv Digital AB, 100115.
59 http://www.riddarhuset.se.
100206.
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Ronnebys historia genom att skänka pengar till Ronneby kyrka.60 Nils hade också
anknytning till Blekinge.
Anna bosatte sig i Stensborg, ett stort hus med arton rum fördelat på fyra våningar där
Nils byggde upp sitt sjukgymnastikinstitut. Här bodde patienterna längre eller kortare
tider. Huset finns fortfarande kvar och ligger alldeles vid Ronnebyåns strand.61
Här formas ett ganska speciellt och okonventionellt familjeliv.
Hans togs hem från Tyskland och kom till Ronneby den 7 november 1925. 62 Han
beskriver själv att han kom till Ronneby med en tysk barnflicka. Han sov i en alkov i
Annas rum och för honom var hon Tant Anna. Hans bodde också långa tider bland annat
på en gård en bit från Ronneby. Han bodde där i utbyte mot att en kvinna på gården fick
behandling på Stensborg. Det här utbytessystemet skedde med flera familjer som Hans
bodde hos i perioder.
Anna har fått sluta med sina textningsarbeten på grund av reumatismen berättar Hans i
sin bok, men hon gjorde de vackraste paketen till jul. Hon författade och textade också
de vackraste rimmen till paketen. Helt handikappad i händerna verkar trots allt inte
reumatismen ha gjort henne. Det finns en fint tecknad gratulation till moster Rosas 75årsdag vilken var 1933. Anna ska också ha haft ett uppdrag med att formge några
emaljmuggar för Kockums emalj verk i Ronneby som hon fick via kontakter.63
Emaljmuggarna har inte gått att spåra varken i det emaljmuseum som finns i Ronneby,
Kockums priskuranter eller på Blekinge läns museum. En mugg med pepparkaksgubbe
och pepparkaksgumma fanns till salu på en nätauktion i november 2010. Just detta
motiv beskriver Hans i boken. Det finns också en skiss med fyra motiv för dekorering av
askar som enligt Annas egen anteckning är till Emaljverket. Skisserna är inte daterade.
1933 skrev Anna ett vykort till sin bror Gustaf i Tällberg. Det var bara några veckor före
hans död. Hon skrev att hon mådde bättre och stundtals kunde gå uppför trapporna till
Stensborg utan kryckor. Hon önskar att han också kunde må så bra som hon gör. Bilden
på framsidan av vykortet är för övrigt Stensborg.64
Annas liv med den gifte Nils och sonen Hans gör att den större delen av familjen
Ankarcrona tar avstånd från henne. Hon brevväxlade med sin syster Louise (kallad
Wissen) och vid ett tillfälle kom Sten Ankarcrona, Annas kusin och viceamiral, med sin
amiralslup och Hans fick stolt åka på en tur på Ronnebyån. Brodern Folke nämns också
som en av dem som hälsade på vid ett tillfälle.65
Hans fick inte veta att Anna och Nils var hans föräldrar förrän den dag då han
konfirmerades, 12 år gammal. Frågorna om varför han inte fått veta detta tidigare blev
Svensson, Björn O, I med- och motgång, Ronneby under ett årtusende, Studieförbundet Vuxenskolan,
2000, s 138
61 Norbeck och Skördeman s 16.
62 Inflyttningsbok Ronneby längd B:10/ bild 121, Arkiv Digital AB, http://www.arkivdidital.se.100107.
63 Norbeck och Skördeman, s 20.
64 Gustaf Ankarcronas efterlämnade material i Leksands Kulturhus arkiv. Lådan märkt ”skrivbordet”.
65 Ibid, s 10 och 23.
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aldrig ställda och hans relation till sin mor och far förändrades inte särskilt. Livet
fortsatte som tidigare.66 Det skulle snart förändras dramatiskt.
Till slut tog skuggorna över i Annas liv. Hon valde att avsluta sitt liv i Ronnebyåns vatten
den 22 september 1935.67 Anna lämnade ett avskedsbrev men de få rader som finns
återgivna i boken om hennes son ger ingen större klarhet i varför hon tog detta drastiska
beslut.68 Hela hennes livssituation var ju komplicerad förutom en svår, smärtsam och
handikappande sjukdom. 69 Reumatisk sjukdom kan också ge stor trötthet och det är
vanligt att personer med denna sjukdom drabbas av depression.70 Att Anna beskrivs
som djupt troende ger ännu en dimension till hennes drastiska handling. Redan på
måndagen annonserades dödsfallet i Svenska Dagbladet (SvD)och Dagens Nyheter (DN)
med en dödsannons. I SvD annonserades även den 26/9 med uppgifter om
begravningen i Jönköping samma dag. På tisdagen den 24/9 (det kom ingen tidning på
måndagen) fanns dödsannonsen i Ronneby Tidning med uppgift om begravningen. I alla
annonserna står samma textrad- Gud är kärleken. Inga namn eller anhöriga under. I
Ronnebyposten fanns den mest utförliga notisen om dödsfallet:
Dödsfall- Fröken Viveca Anna Maria Ankarcrona i Ronneby avled i söndags. I ett anfall av
sinnesförvirring hade hon vid 1-tiden på natten från Nedre Brunnsvägen hoppat i
Ronnebyån. Efter draggningar fann man henne på söndagsmorgonen, men då hade livet
flytt. Den bortgångna var född i Huskvarna 1886 och var dotter till general H. Ankarcrona.
Sedan 1924 var hon bosatt i Ronneby, under de senare åren i fastigheten Stensborg vid
Nedre Brunnsvägen. Hon sörjes närmast av syskon, varibland konstnären Gustaf
Ankarcrona samt av övriga släktingar.

Här kan man notera dels den felaktiga uppgiften om vem som är Annas far och att Gustaf
varit död i två år. Den felaktiga uppgiften om Annas far följer med utom i SvD och DN,
där står Emil som hennes far.71
Anna begravdes klockan halv tre på eftermiddagen den 26/9 på Östra kyrkogården i
Jönköping. 72

Ibid, s 14.
Dödbok Ronneby stad F:10, sid 14, Arkiv Digital AB, http://www.arkivdidital.se.100105.
68 Norbeck och Skördeman s 30.
69 I församlingsboken för Ronneby 1930 finns en kolumn för avvikande tro, lyten mm, på Annas rad står
ledg.reum.
70 http://www.reumatikerforbundet.org.100305.
71
Mikrofilmarkivet KB, 101015.
72 Östra kyrkogården, http://www.svenskakyrkanjonkoping.se. 100330 och dödsannons i Ronnebyposten,
1935,101015.
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9. Utbildning pa Tekniska skolan
9.1 Historik
Tekniska Skolan var en viktig skola vid sidan av Konstakademin i Stockholm. Här fanns
möjlighet för en annan kategori av elever att få konstnärlig skolning. Skolan hade också
en mer yrkesinriktad utbildning. Tanken med en skola där olika discipliner arbetade
sida vid sida och korsbefruktade varandra var och är en av grundbultarna i skolans
idé.73 Lärarna har varit yrkesverksamma själva och kunnat förmedla en kunskap till
eleverna utifrån sina egna erfarenheter. Skolans utveckling är också en beskrivning av
ett händelseförlopp som skedde i hela samhället varför jag har valt att göra den ganska
utförlig.
Skolan föddes då Nils Månsson Mandelgren (1813-1899) 1844 öppnar sin
Söndagsritskola för hantverkare. Han ville ge hantverksgesäller en mer konstnärlig
utbildning och hade stöd från många. Han fick låna lokal av Konstakademin vid
Rödbodtorget i Stockholm. Med sig hade han snickarmästaren C F Berlin och
ornamentsbildhuggaren Carl Ahlborn. Under det första året har Mandelgren 157
elever.74 Mandelgren hade dock vissa problem att finansiera sin skola och tog kontakt
med flera inflytelserika och driftiga personer och den 6 oktober 1845 bildas Svenska
Slöjdföreningen som i sina stadgar skriver att man ska driva skola och verka för en
högre konstnärlig bildning hos arbetarna och utveckla deras ”… arbetsfärdighet och
konstskicklighet till jemnhöjd med utlandets industri”. Redan här, alldeles i början, finns
folkbildnigsperspektivet. Konstnärlig utbildning skulle inte bara var tillgänglig eller
nödvändig för bättre bemedlade personer inom Konstakademins ramar.
Mandelgren lämnade nu över rodret till den driftige Baltzar Cronstrand.
1850 fick man egna nya lokaler i Brunkebergs hotell. Skolan hade nu 247 elever som
kom från 61 olika yrkeskategorier som motsvarar alla hantverksyrken som fanns i
Stockholm vid den här tiden, en fantastisk framgång. Undervisningen var mycket
systematiskt upplagd med både konstnärlig träning i frihandsteckning och mer
teoretiska ämnen som geometri. Man fick också lära sig kostnadsberäkning och
bokföring vilken man måste säga var framsynt. Man gav lärlingarna möjlighet att driva
sina egna företag. Allmänheten hade i viss utsträckning tillträde till skolans bibliotek och
den som var medlem i Slöjdföreningen kunde följa sammanträden och föreläsningar.
Cronstrand var skolans föreståndare mellan åren 1846 och 1859. Han verkade ständigt
vara i rörelse och komma med nya idéer. 1847 föreslog han för första gången att kvinnor
skulle få tas in som elever på skolan. Det kom att ta 10 år innan de två första kvinnliga
eleverna Matilda Andersson och Sofi Granberg tog de första kliven över tröskeln till
Svenska Slöjdföreningens skola. Nu följde en mycket expansiv period på skolan, 1865-70
Svensson, Inez, Konstfack fyller 150 år! I Tanken och handen-Konstfack 150 år. Gunilla Widengren(red),
Stockholm, Page One publishing, 1994, s 7.
74 Hedin, Svante, Från söndagsritskola till högskola. I Tanken och handen-Konstfack 150 år. Gunilla
Widengren(red), s 18-19.
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var antalet kvinnliga elever 3 287 och antalet manliga 4 730.75 Barriären var bruten och
kvinnorna har tagit plats, men ännu återstod mycket arbete mot en större jämlikhet.
Skolan blev statlig 1859 och fick namnet Slöjdskolan i Stockholm.
Nästa stora omdaning av skolan sker tjugo år senare 1879, nya stadgar och det nya och
något missvisande namnet Tekniska skolan. Ett namn som knappast talade om vad
skolan lärde ut.
Skolan hade 1890 fem avdelningar: Tekniska afton- och söndagsskolan (för manliga
respektive kvinnliga elever 1844 resp. 1858) samt Högre konstindustriella skolan (HKS)
med teckningslärarseminarium, för både kvinnliga och manliga elever (1879) vilket var
ett stort framsteg och en sensation vid den tiden. Den fjärde avdelningen var
Byggnadsyrkesskolan (1879). Den sist tillkommande avdelningen var
maskinyrkesskolan som tillkom 1890.76
HKS utbildning av mönsterritare och modellörer var en unik utbildning i Sverige vid den
här tiden. Målet var att utbilda konstnärer för industrin.77
Tekniska skolan hade också en roll som förberedande skola till högre utbildningar som
Konstakademin när deras egen förberedande skola togs bort.78 Man bedrev också
barnverksamhet på skolan.79
Bland de många namnkunniga lärarna på skolan fanns Gunnar G:son Wennerberg som
var pionjär som konstnär i industrin och arbetade på Gustafsberg. Hans produktion var
inte stor men mycket betydelsefull och präglade företagets profil under hela jugend
perioden, både inom bruksporslinet och inom konstkeramiken. Han var dessutom också
verksam vid Kosta glasbruk.80 Det finns textila verk med honom som konstnär utförda
av Handarbetets Vänner. Således en man med många strängar på sin lyra och en mycket
passande lärare i skolans profil.
Andra lärare var Sofia Gisberg och Beata Mårtensson-Brummer. Beata hade själv varit
elev på skolan och var lärare i målning 1902-1905 och mellan 1907-11. Hon var anlitad
av både Gustafsberg och Svensk konstslöjd. På Gustafsberg blev hon anställd 1910 som
konstnärlig ledare.81 Det finns en bild från skolan med både Beata och Anna samt en del
andra elever. Bilden är tagen i den berömda lanterninen där Beata gärna hade
måleriundervisning.82

Ibid, s 21.
Ibid, s 30.
Wollin, Nils G, Från ritskola till Konstfackskola, Stockholm: Bröderna Lagerström, 1951, s 226.
78 Winell- Garvén, 2005, s 91.
79 Barnteckningar och teknikövningar finns i Riksarkivets samlingar från Tekniska skolan i Arninge.
80 Widman, Dag. Konsten i Sverige, konsthantverk, konstindustri, design 1895-1975, Stockholm, 2002, s 1618.
81 Svenskt Konstnärslexikon, Malmö, 1952, s 160.
82 Hallberg, Ruth. Gamla Konstfack, Stockholm 1959, sid 180. Två andra är identifierade i bilden och det är
Vavi Schlyter och Louise Adelborg.
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Sofia Gisberg var också en tidigare elev som fortsatte som lärare på skolan vid sidan av
sin egen konstnärliga yrkesbana, framför allt på Handarbetets vänner och textilateljén
Licium. Där kom också Anna att arbeta som mönsterriterska.
Vi hade ju en rörelse vid den här tiden inom konsthantverk och inredning som ville
förändra våra levnadsmiljöer till ljusare, luftigare mer funktionsinriktade miljöer. Det
fanns en tro att goda miljöer skapar goda människor. William Morris Arts and Crafts
rörelse i England hade stort genomslag och satte fokus på kvalitet och
hantverksskicklighet. Här fanns också en ideologisk grund där det handgjorda ansågs
överlägset och den industriella utvecklingen som ett hot mot hela samhällsstrukturen.
Kanske hade detta ändå den inverkan att industrin blev intresserad av att knyta
konstnärer till sig och ändå skapa något mer än dussinvaror, ett visst kvalitetstänkande.
Även om denna utveckling tog viss tid att slå an.
I boken ”Tanken och handen, Konstfack 150 år” finns Anna nämnd tillsammans med
Sigrid Hjertén som en av dem som förebådar den nya enkelheten.83
Nationalromantiken i Sverige tog steget mot det som väl är det svenska
konsthantverkets och industriformgivningens mantra: Vackrare vardagsvara. En
livsmiljö inriktad på ljus, luft och användbarhet, för alla oavsett samhällsklass och
inkomst. Med funktionella och vackert formgivna ting omkring oss. Svenska
Slöjdföreningen fanns hela tiden med som aktör i denna utveckling genom utställningar
och sitt aktiva arbete. Skolorna blev naturligtvis en oerhört viktig plats för att
grundlägga dessa värderingar och arbetssätt hos framtidens konstnärer och formgivare.
Bland Annas skisser finns också skisser till glasserviser och porslin. I brist på
möjligheter framställa egen keramik på skolan övande man formgivning av mönster
med porslinsmålning på färdigt gods.
De ambitioner som fanns att göra detta till något för alla samhällsklasser misslyckades
efter de första försöken. Skolorna blev till stor del en plats för särskilt borgerliga flickor
att få en utbildning som ansågs passande. Akvarellmålning, broderi och musik ansågs
som lämpliga sysselsättningar men kanske inte för ett professionellt yrkesliv utan för
livet inom hemmets ramar och i det sociala umgänget.
Det blev också till största del överklassen som fick tillgänglighet till det nya
konsthantverket. Det blev helt enkelt för dyrt för gemene man. Det är först senare detta
får genomslagskraft på bredare front.
Anna fick uppleva hela denna turbulenta och nydanande tid. Hon växte upp mitt i den
och med sin konstnärliga talang hamnade hon mitt den nya rörelsen mot en mer
demokratisk konst när hon utbildade sig på Tekniska skolan. Som jag ser det så är
Svenska slöjdföreningens initiativ och skolans bildande en mycket viktig faktor både i
demokratiseringen av konstnärlig utbildning för både fler inkomstgrupper och kvinnor.
Det kommer också elever till skolan från andra städer och delar av Sverige.

83Hedqvist,
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Man lade också ett praktiskt fokus på utbildningen och kopplade den till nyttokonsten
som banar ny väg för konsthantverket i industrin framför allt. Skolan skapar en bred
plattform för så många fler att utöva ett konstnärligt yrke, eller ge dem med
hantverksyrken en konstnärlig kunskap som komplement.
Under perioden 1878-1925 utbildades mer än 10 000 kvinnor vid Tekniska Skolans
kvinnliga avdelning och på HKS ca 2000.84 Siffrorna vittnar om ett stort uppdämt behov
och kunskapstörst. En iver att skaffa sig egenvärde och en egen plats i tillvaron.

9.2 Anna Ankarcronas efterlämnade skissmaterial
Den tidigaste teckningen i materialet är från 1900 och föreställer en liten vas med violer
eller penséer. Sorgligt nog är den riven i två delar.
Skisserna är till stor del från tiden på Tekniska skolan. Det är teknikövningar i form och
perspektiv samt teckningar av antika skulpturer som var ett vanligt övningsobjekt. Här
finns tekniska ritningar på arkitekturdetaljer och listformer. Allt ritat med stor
noggrannhet och precision. Här finns också många studier av blommor, frukt och
grönsaker (bild 3). Stiliseringsövningar av både blommor och djur. Man ägnade också tid
till historiska studier och målade av olika föremål och textilier vid museibesök på
Nordiska Muséet t.ex. (bild 4). Man gjorde också studieresor och det finns en skiss av
Anna från Visby fornsal dit ett par resor gick.85
Flera av skisserna är inte signerade och man kan anta, utifrån de ibland stora
skillnaderna i utförande, att det bland Annas skisser även finns skisser gjorda av
kamrater. Några är också signerade av andra, bland annat Maria Bååth och Eivor
Hedvall. Det var tydligen också vanligt att man klippte eller skar bort sitt namn från
skisserna vilket är fallet med en del dem. På flera kan man ändå se ovandelen av de båda
stora A: na i hennes för- och efternamn.
Skisserna är i sig som en dagbok, de beskriver en utveckling och blir till en tidslinje.
Anna känns väldigt driven och kunnig redan det första året på Tekniska skolan. Förutom
skolmaterialet finns också akvareller från Leksand och skisser av dräktdelar och föremål
från Leksand, Gagnef och Floda. Anna besökte sin bror Gustaf flera gånger och finns på
bild vid hans gård i Tällberg. Hon blev också fotograferad hos Leksands porträttfotograf.
(bild 5). Många av skisskartongerna är väl utnyttjade. Det är skisser på båda fram och
baksida. En del har skurits itu och en ny skiss på baksidan. Att kunna se ett arbete på
detta stadium är mycket intressant och givande. Skisser är ju tillkomna för att pröva
eller fånga en idé och väldigt fria. Det är ju inte alldeles självklart att man sparar skisser.
I Konstfacks arkiv finns också ett mindre antal skisser kvar.
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Till undervisningen hörde skisstävlingarna. Skissveckorna var intensiva och det
arbetades både natt och dag. Resultaten lämnades in anonymt. Bedömningarna skedde
kollektivt i hörsalen. Här lämnade rektor Thorén sitt utlåtande ”med kvickhet och
elegans”.86 Flera av Annas skisser är märkta med 1:a pris och rektor Thoréns signatur
(bild 6).
Thor Thorén köpte också ett mönster till en hautelisse av Anna 1909 då hon just lämnat
utbildningen vid HKS.87 Anna blir därigenom indirekt orsak till att skolan får en bättre
utrustad textilavdelning. Thorén visste inte hur han skulle få väven vävd och Sofia
Gisberg föreslog då att hennes goda vän Annie Frykholm skulle låna skolan en vävstol.
Samtidigt som eleverna kunde studera Annies skickliga väverska Fina Edlund i arbete
fick eleverna tillfälle att se hur det gick till och kanske även prova att väva själva. Året
efter skaffade skolan sex egna vävstolar för hautelisse och även vävstolar för liggande
varp.88
Jag har sökt i Thor Thoréns efterlämnade handlingar som finns hos Riksarkivet i Arninge
för att hitta eventuella papper på detta inköp utan resultat. Inte heller i Konstfacks arkiv
har man hittat något om detta. I skiss- samlingen finns en skiss på tunt kalkerpapper
med anteckning högst upp: skiss till fru Thoréns bonad. Den är inte färglagd utan bara
tecknade konturer i blyerts. Om det är denna Thorén köpte kan jag inte säga med
säkerhet eftersom jag inte har någon färdig väv att jämföra med.
I Annas efterlämnade material finns många skisser till hyllningsadresser och en mängd
skisser på textila arbeten där de flesta tyvärr saknar årtal eller andra uppgifter som
kunnat härleda dem på något sätt. Det kan vara mönster till HV/ Licium där Anna var en
av de mönsterritare som anlitades. Just vid den här tiden engagerades många
mönsterritare, det talas om ett 40-tal, och de var inte fast anställda utan
uppdragsengagerade.
Två textila alster finns återgiva på bild i samband med svenska Slöjdföreningens lotteri
1913 och återgivna i Svenska Slöjdföreningens Tidskrift. Dels är det en hautelisse utförd
av Licium och ett duktyg i linnedamast vävt av Dalsjöfors väveri. 89 Duken har ett
mönster som jag vill säga är inspirerat av svartsticksmönstren på halskläden från
Leksand. Skissen finns i Annas material och är inte daterad men mycket lik dukens
mönster.
Jag har varit i kontakt med Textilmuseet i Borås och Almedahls som tagit över Dalsjöfors
väveri utan lyckosamt resultat. Jag har också sökt i Svenska Slöjdföreningens
kassaböcker som finns arkiverade på Centrum för Näringslivshistoria. Under rubriken
”Vinstköpens konto” har man betalt Dalsjöfors väveri 603 kr i april 1913. Vad exakt för
vara denna summa avsåg finns inte specificerat.90

Hallberg, s 103.
Hautelisse är en gobelängvävnad och vävs med stående varp, alltså lodrätt.
88 Hallberg, s 85-87.
89 Svenska slöjdföreningens tidskrift 1913 första kvartalet, s 24 och 43.
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Hon finns nämnd i en artikel i Tidskriften Hertha från 1914. Detta år hade man en
utställning på Konstakademin. Här nämns Anna som konstnär för standar, som var en av
Liciums verksamheter men även för bidrag till hemavdelningen där bonader, mattor,
gardiner och konstvävnader visades. I skissmaterialet finns ett standar för Dalarnas
sångarförbund som troligtvis sytts på Licium. Vid utställningen 1914 är dessa fanor och
standar en av avdelningarna på utställningen. Här omnämns också Annas bror Gustaf
som ritade Dalarnas fana för bondetåget, som också den tillverkades på Licium.91
Samma utställning finns omskriven i Svenska Slöjdföreningens Tidskrift. Här får Anna
ingen vidare fin kritik av artikelns författare Andreas Lindblom. Han ägnar större delen
av sin artikel åt den kyrkligt inriktade konsten och sammanfattar den profana delen av
utställningen mycket kort i slutet. Han skriver så här:
Mycket skulle vara att tillägga om utställningens profana föremål, men utrymmet medger
det ej. Bland de vackra gardinerna minnes jag särskilt ett par af grönt siden med sparsam
dekoration i gult och laxrödt (Lotten Zeinwoldt-Kellgren). Annie Frykholms blågrå
stolsöfverdrag med anemoner i gråhvitt och rödt samt Gunnar Wennerbergs kudde med
röda och blå hortensior på linnegrund hör till det man med glädje erinrade sig, under det att
Anna Ankarcronas bonad, ett sammelsurium af former och färger, blott väcker tråkiga
idéassociationer.92

I skissmaterialet finns också många ex-libris. Till släkten Hammarskjölds 300årsjubileum 1910 skapades ett ex-libris av Anna. Familjen har ett stort bibliotek på Tuna
gård i Kalmar län. Detta ex-libris, med bild av den minnessten som sattes upp till
jubileet, finns återgivet i Biblis nummer 51.93
När man ser Annas skisser och alla blomstermotiven, både i naturalistiska akvareller, de
stiliserade mönstren och i adresserna ser man en stor känsla för själva karaktären i det
hon målar av. Wennerberg måste ha varit en stor influens, han var ju lärare på Tekniska
skolan när Anna går där. Här ser man verkligen att man uppmärksammar den svenska
floran och att det är både rosor och tussilago som får samma uppmärksamhet. På något
sätt är detta också en slags jämlikhetstanke. Att se skönheten i allt, till och med i
kråkvicker. Trädgårdsväxt som ogräs, bara du tittar lite närmare finns det vackra i
naturen i allt.

Boëthius, Gerda. Liciums utställning i Konstakademien, Tidskriften Hertha årgång 1, häfte 11, 1914,
sid 230 via http://www.ub.gu.se. 100428.
92 Svenska Slöjdföreningens Tidskrift Årgång X, 1914, första kvartalet, s 50.
93 Losman, Beata och Roth, Gunnila, ”Från nytta till nöje, framväxten av ett familjebibliotek”, Biblis, nr
51/2010. s 46.
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10. Hyllningsadresser- ett konsthantverk
10.1 Historik
Jag var helt obekant med företeelsen hyllningsadresser när jag först såg dem bland
Annas skisser. Men jag var inte ensam, jag har under arbetet med uppsatsen mött många
som sett oförstående på mig när jag frågat efter hyllningsadresser. Det finns faktiskt
hyllningsadresser att köpa idag men det är betydligt enklare i sin utformning och har
mycket lite gemensamt med de praktverk som framställdes tidigare i exklusiva
inbindningar, med skinnpärmar och handmålat och textat innehåll.
Adresserna såsom vi känner till dem har en historia som inte sträcker sig längre tillbaka
än från 1800-talets mitt och fram till de första decennierna av 1900-talet.
Hyllningsadresser är en företeelse som är starkt bunden till den här perioden.
Adresserna är en statusfylld gåva som upprätthåller en maktstruktur och tillhör ett
socialt mönster och formella umgängesformer som känns något främmande idag. Det är
vad jag anser en av anledningarna till att adressernas storhetstid är över och till stor del
ett glömt fenomen som idag bara kan spåras vid t.ex. Nobelprisutdelningar,
doktorspromoveringar och i kungliga sammanhang.
Dokumentationen är mycket liten. I Signums svenska konsthistoria om tiden 1890-1915
finns en bild av en hyllningsadress från 1947 och i texten nämns hyllningsadresser som
starkt influerade av tidens intresse för allmogekultur, äldre målade bonader och
gratulationstavlor.94
En hyllningsadress består av en pärm, ofta i skinn med monogram i relief eller
gulddekorationer. Inuti finns själva hyllningstexten på insidan av pärmarna. Ibland finns
en inlaga med flera sidor. Adressen kan också vara innesluten i en kapsel eller annat
omslag. Adressen kan ligga rullad inuti hylsan eller vara fastsatt i en sida av kapseln så
att den liksom rullas ut vid uppläsningen. Den enklaste formen av omslag är en tygpåse.
Kapseln är ibland dyrbart utformade skrin.95
Adressen innehåller ofta bilder eller annan dekorativ utsmyckning. Emblem och
monogram är ofta också inkorporerade. Bilderna kan vara tecknade, målade eller
tryckta. Här finns sedan en hyllningstext och slutligen givarnas underskrifter. Även om
dessa komponenter återkommer så är variationerna stora i utförandet.
Det är inte bara det konstnärliga utförandet och utformningen som varierar, här speglas
både mottagarens, tillfällets och givarens dignitet och ekonomiska status. De var ofta
dyrbara gåvor till prominenta personer vid pensionering eller bemärkelsedagar.
Avsändaren kan vara både ett företag, en organisation eller en privatperson. Bland Anna
Ankarcronas skisser finns alla dessa kategorier representerade.
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Själva överlämnandet skedde under högtidliga former vid ett större jubileum och
liknande evenemang.96 De var markörer av livets milstolpar. Framför allt till de jämna
födelsedagarna. 50-årsdagen var kanske den viktigaste då särskilt män ansågs stå på
höjdpunkten både i livet och i karriären. 97 Adresserna var ofta från jubilarens
arbetsplats och dess ledning eller anställda. Festen och hyllningarna var bevis för status
och visade din dignitet. Det finns traditioner långt tillbaka kring både jämna
födelsedagar och andra högtidliga tillfällen i livet som bröllop som speglar detta.
En del av adressernas uppsving kan kopplas till den kraftiga utvecklingen som
tryckeritekniken gav bilden i alla medier. Både affischer, reklam och böcker med bilder
och illustrationer i tidningar och tidskrifter börjar bli åtkomliga med dessa mediers
uppkomst och kraftiga utveckling under tidsperioden jag beskriver.
Trots att adresserna är unika objekt, hantverksmässigt utformade, handmålade och
handtextade och inbundna mycket konstfärdigt följer de med vågen så att säga.
Hyllningsadresserna var inte ovanliga men de hade sin storhetstid från 1850 och under
första halvan av 1900-talet. Efter första världskriget får de dock en mindre luxuös
utformning i tidens anda av enkelhet och funktion och med lågkonjunkturens inverkan
på de flestas ekonomi.
Själva ordet adress kommer av ad- directiare som betyder rikta till och har förutom
betydelsen att ange en bostadsplats, betydelsen en av flera personer gemensamt
avfattad skriftlig lyckönskan, tacksägelse eller liknande.98
Föregångare till hyllningsadressen kan spåras långt tillbaka i historien och i olika
sammanhang. Under romersk kejsartids sista del gav man bort ”Dipthychon” som var två
stycken elfenbenstavlor sammansatta likt två bokpärmar. Dessa tavlor var rikt
dekorerade.99 Det fanns traditioner att överräcka vackra skrifter som bytesgåvor mellan
makthavare under medeltiden. Äreminnen, hyllningsbrev och kistebrev nämns också
som föregångare. Både gesäll- och mästarbrev har också varit rikt utsmyckade och
överlämnades under högtidliga former.100
Äreminnen och hyllningstal var en företeelse som till största del hörde de högre
samhällsskikten till. Under 1600- och 1700-talen var de vanliga. Ofta skrevs dessa av en
författare och fanns också tryckta. De kunde vara till många typer av händelser i livet
som födelsedag och vigsel men också vid andra viktiga händelser i livet som en högre
tjänst.101
Något som också kan vara en ledtråd till hyllningsadressen är de hyllningsblad som
boktryckarna började ge ut under 1700-talet i samband med kungliga födelsedagar. Jag
har inte kunnat hitta så mycket information om dessa tryckta hyllningsblad. Dessa tryck
Ibid, s 106.
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98 Gram, Magdalena, Om adresser. I Hyllningsadresser till Konungahuset- Kalligrafi, bokbinderi och
teckningskonst ur Bernadottebibliotekets samlingar. Sjögren de Hauke, Carola och Ramsay Herthelius,
Antoinette (red). Utställningskatalog, Kungliga husgerådskammaren,1997,s 5.
99 Biblis 39/2007, s 4.
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skulle kunna vara en av inspirationskällorna till de födelsedagstavlor som var vanliga i
allmogemiljö.102 De här tavlorna var ofta utsmyckade med målade blommor och en vers
eller dikt till festföremålet.
Sedan man på en bredare basis börjat fira födelsedagar har man diktat, målat och sjungit
för jubilaren. Ofta var den skrivna hyllningen omgiven eller ackompanjerad av målade
blommor eller annan dekoration. Vårt firande av födelsedagar eller andra större
händelser i livet som dop och bröllop men även namnsdagen, som faktiskt var viktigare
än födelsedagen länge, är något som blir vanligt i de bredare folklagren på 1800-talet. En
stor del av hur dessa bemärkelsedagar firades eller inte berodde på att man från kyrkligt
håll ansåg många av traditionerna hedniska. Som mycket kom troligen de traditioner vi
känner igen idag från Nordtyskland under 1600-1700-tal. Då var det kungligheter, adel
och det högre borgerskapet som firade födelsedagar. En viktig faktor var ju att gemene
man ofta inte visste sin exakta födelsedag. Ser man på Sverige skiljer sig också
traditionerna en del mellan landskapen.
Både i äldre och nyare traditioner hittar man släktskap eller delar som återfinns i
hyllningsadresserna. Jag tycker man kan se ett släktskap mellan hyllningsadresserna och
våra vanliga dubbla kort till födelsedagar, dop och liknande. Med en dekorativ bild på
omslaget och en gratulationstext inuti.
Att definiera vad som är en gratulation och vad som är en hyllningsadress är svårt.
Utformningen varierar stort liksom avsikten eller orsaken till adressens tillkomst. Alla
adresser var inte inbundna även om det känns som en tydlig särskiljning.
Att illustrera och texta hyllningsadresser var en inte ovanlig genre för kvinnliga
konstnärer. Sofia Gisberg, Beata Mårtensson- Brummer, Anna Berglund, Berta Svensson,
Karin Ageman, Greta Sellberg- Welamsson och Lydia Skottsberg är bara några som finns
representerade i Bernadottebibliotekets samlingar. Att just kvinnorna är så många är
säkerligen en följd av samhällets struktur där kvinnorna främsta plats fortfarande var i
hemmet och textning och illustrationsarbete kunde göras inom hemmets väggar. Det är
dock ett professionellt arbete och de kvinnor som finns representerade i
Bernadottebiblioteket har alla en gedigen konstnärlig utbildning.103
Sofia Gisberg tillhör också de konstnärer som utformade och textade en del av
Nobelpris-diplomen mellan åren 1901 och 1926, främst till kemi- och
fysikpristagarna.104 Hon var ju också lärare på Tekniska skolan när Anna Ankarcrona var
elev där.
Bland männen kan nämnas Akke Kumlien som var en mycket driven kalligraf och
bokkonstnär och arbetade för Nordstedt& Söner. Han är ju tidens stora konstnär och
nestor i bokbindarkretsar. Akke Kumlien förestod också skolan för bokhantverk. I boken
”Bokstav och ande” nämner han hyllningsadresser men det finns inga ingående texter
om detta hantverk. Många andra konstnärer har också gjort enstaka insatser i
Schön, Ebbe. Svenska traditioner, årets fester och livets högtider, Sundbyberg, 1998, s 94.
Gram,1997, s 13.
104 Register of artist and calligraphers, http://www.nobelprize.org.100315.
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hyllningsadressernas värld. Att kombinera fritt konstnärligt arbete med
inkomstbringande illustreringsuppdrag var inte ovanligt.

10.2 Teknik och material
Hyllningsadressen är ett ypperligt exempel på konst och hantverk i förening. Det var
oftast olika yrkesgrupper som var inblandade i tillkomsten av adressen. Ibland hade
man en konstnär till själva motiven, en person som textade den skrivna delen och
slutligen någon som utförde pärmen och bokbindaren som färdigställde det hela. I
Annas fall är min slutsats att hon utförde både textning och konstnärlig utsmyckning.
Vem som utformade själva textens innehåll är en olöst fråga.
Den grafiska industrin och bokbinderiet var vid den här tiden småskalig och till stor del
hantverksmässig fortfarande. Bokbindaren var viktig, eftersom pärmen är så stor del av
adressens utformning och gestaltning. En läderpärm verkar vara den vanligaste formen
för adresser som jag sett från denna tid. Den var ofta dekorerad på olika sätt. Det kunde
vara lädermosaik där flera lager tunna olikfärgade skinn lades på varandra och sedan
skars motivet ut i de olika lagren. Ofta fanns personens monogram präglat i guld på
pärmen.
Materialen i adressernas inlagor är ofta pergament men även papper. Pergamentet fick
prepareras för att få en lämplig yta för färgen. Detta gjordes med pimpsten och sprit.
Först revs pimpsten mot ett sandpapper till ett fint pulver som fördelades över ytan.
Sedan slipade man ytan på bladet en kort stund med hjälp av pimstenen som måste ha
en helt plan slipyta. Den fick heller inte komma i direkt kontakt med pergamentet. Detta
för att undvika repor. Slipningen fortsatte sedan med en bomullstuss. Bladet torkades
sedan nogsamt av med en bomullstuss fuktad med sprit för att få en fettfri yta. Man
använde sedan traditionell akvarellfärg eller gouache. Kumlien påpekar dock att man
inte kan använda någon flödande akvarellteknik på pergament. För mycket vätska får
bladet att bågna. Han beskriver en färg som användes i äldre miniatyrmåleri och som är
ett mellanting mellan tempera och gouache som lämplig färg att använda på pergament.
Guld och silver är också vanligt som accent i detaljer och där fanns även
förtjockningsmetoder för att skapa reliefverkan. Ytan fick inte vidröras med handen
under arbetet för att undgå fett på ytan. Radering var i stort sett uteslutet. 105 Man
förstår att ett noggrant förarbete med utförliga skisser var ett måste. Det fanns inte
något utrymme för fel.
I böcker om både textning och bokbinderi finns just inget att finna om teknik och
material specifikt för hyllningsadresser. Detta är vad jag kommit fram till genom spridda
uppgifter där textning och målning på pergament förekommit.
I utformningen av adressen har även texten en dekorativ funktion. Akke Kumlien
beskriver den stora vikten av en konstnärligt väl utformad text. Huvudvikten i tanken
Kumlien, Akke, Akvarell, gouache, pastell och tempera, Stockholm 1948, s19, 20 och Paul Frigyes, Paul,
Svensk skönskrift, Stockholm 1993.
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gäller väl främst den tryckta boken men han skriver också om handtextad skrift. Rytm
och form är viktiga beståndsdelar och han höjer ett varnande finger och säger också att
det inte finns någon automatik mellan att vara god konstnär och duktig kalligraf.106
Stockholm hade många framstående bokbindare, en av de mest framgångsrika och
betydande var Gustaf Hedberg (1859-1920). Han var utbildad både i Stockholm, Paris
och London och 1901 blir han hovbokbindare. Han var född i Höja men kom till
Stockholm genom sina studier och han startade sin firma där 1886. Brodern Arvid
(1872-1949) följer i broderns spår och kommer efter en liknande utbildning 1901 också
till Stockholm och bröderna blir kompanjoner. Efter Gustafs död 1920 driver Arvid
firman vidare. Gustaf beskrivs som en artist inom sitt gebit, en konstnär. Bokbinderi
visades vid sidan av annat konsthantverk och tekniska uppfinningar också på de stora
konst-och industriutställningarna. Gustaf deltar i flera industriutställningar och i
Chicago 1893 och i Stockholm 1897 får han första pris för sitt arbete. Gustaf Hedberg
höll sig uppdaterad med vad som hände inom hans yrkesområde genom studieresor och
just hans praktband i jugendstil är något han förknippas med. Det var inte bara Anna
Ankarcrona som samarbetade med Hedbergs utan även många andra konstnärer som
Anna Berglund, Olle Hjortzberg, Lydia Skottsberg, Bertha Svensson och Alf Wallander.107
Annas samarbete med Hedbergs bokbinderi är fastställt. Från detta bokbinderi finns
mycket efterlämnad dokumentation. Kassaböcker ger mycket värdefull information. Här
finns allt från te och råttfällor till lönekostnader redovisade. Hedbergs köper material
från både Tyskland, Frankrike och England. Här redovisas också lön till anlitade
konstnärer, fotografer m.fl.
Det är Hedbergs bokbinderi som Thor Kielland sätter i främsta led.108 Gustaf Hedberg
var pionjär vad gäller att samarbeta med konstnärer i sin produktion. Dessa tankar och
arbetssätt förde han med sig hem från Frankrike.109 Storleksordningen på produktionen
av adresser kan åskådliggöras med två uppgifter från olika år. 1904 producerades 19
adresser och år 1912 var antalet 55 stycken. I samma artikel där dessa siffor anges finns
också Anna Ankarcrona nämnd som textningskonstnärinna till adressen till Brand-och
livförsäkringsbolaget Svea 1917.110
Nämnas bör att Gustaf Ankarcrona var hedersledamot i Föreningen för bokhantverk där
Gustaf Hedberg var en av ledamöterna. Både Arvid och Gustaf Hedberg var medlemmar i
Svenska Slöjdföreningen.111

Kumlien, Akke, Bokstav och Ande, Stockholm: Nordstedt, 1948, s 18-22.
Kassaböcker Hedbergs Bokbinderi åren 1909-17, KB/särskilda samlingar.
108 Kielland, s 68.
109 Svenskt biografiskt lexikon 1906 och Nordisk familjebok via http://www.runeberg.org. Hässler,
Edvard och Wahlström, Lars. Bokbinderier i Stockholm under 1900-talet, Stockholm 1998.
110 Lindberg, Sten G. Gustaf Hedberg, Biblis 63/64, s 222, 238.
111 Svenska slöjdföreningens tidskrift, medlemsförteckning 1916.
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10.3 Anna Ankarcronas hyllningsadresser
Anna Ankarcronas adresser är stilmässigt knutna till jugendstilen och den svenska
nationalromantiska stilen. De är mycket naturalistiska med en stark linjeföring och rytm
i sin komposition. De är inte alltid symmetriskt utformade. De har nästan alla
blomstermotiv i ramen med olika personligt anknutna bilder av byggnader, monogram
och årtal infogade. Här finns den svenska nationalromantiken, särskilt i de adresser som
har inkorporerade målningar.
Jugendstilen är ju en mycket grafiskt användbar stil med sitt kontur- och linjespel. De
dekorativa kvaliteterna är ju stora och både bild och text bildar en enhet i stil.
Jugendstilen var inte en enbart dekorativ stil utan representerade en djupare filosofisk
livsuppfattning. En anda som fick sitt uttryck i det organiskt flödande och naturbaserade
mönster och föremål vi ser från den här perioden. Jugendperioden innehåller inte bara
dessa slingrande ornament utan här finns också geometri och mycket strikta uttryck.
Naturalistiska former symmetriskt och geometriskt inordnade i mönster. Det fria i det
bundna.112 Detta ser man också i adresserna. Stilen hade flera benämningar i olika
länder men jag har för enkelhetens skull valt Jugend.
Jugendstilen var den första enhetliga stilen efter barocken och är också den sista. Ingen
stil eller rörelse har varit lika dominant eller haft samma genomslagskraft efter det. Vid
Parisutställningen 1900 är den tydligt definierad och etablerad. Ändå är Jugendstilen
också en blandning av historiska element som gotik, keltisk konst, japansk och kinesiskt
konst och konsthantverk, Asien och antiken. I den japanska konsten finns också en syn
på konsthantverket som jämställt med den fria konsten. Man gör ingen statusskillnad
eller ens åtskillnad mellan konstarterna. Allting hänger samman och är ett kretslopp.
Funktion, material och framställningsprocess är oskiljaktiga för att nå det resultat man
eftersträvar.
Detta tycker jag att adresserna är ett ypperligt exempel på.
Japansk konst var en stor inspirationskälla och förebild. Här är ju naturens väsen och
naturen i sin fysiska form mästaren man försöker avbilda och fånga essensen av. Trots
att detta är omöjligt eftersom naturen hela tiden omformas.
För människan i industrialismen flodvåg av mekanisering och strukturomvandling var
detta något att hålla fast vid som motvikt. Det fanns en rädsla för att något skulle gå
förlorat av mänsklighet, närhet och personlighet i ett samhälle där massa (likformig
storskalighet), mängd(kvantitet) och mekanisering (opersonlighet, avsaknad av den
mänskliga handen) var stora rädslor.
Detta var ju, som sagts tidigare, en tid av starka motstridiga känslor. Ideologins pendling
mellan demokratisk tillgänglighet och exklusivitet. Den obönhörliga utvecklingen och de
framsteg och fördelar industrialismen ändå förde med sig och det nackdelar och
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Fahr- Becker, Gabriele. Jugend, Köln 1999, s 7.
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farhågor man hade om den nya tidens ideal och hur det påverkade samhället. Naturen
var motvikten till detta.
Det var en relativt kortlivad stil. Genom sitt stora genomslag under perioden blev väl
stilen ibland lite utslätad och tidvis inte så högt värderad.
Det som jugendstilen verkligen tog fram i Sverige var ju kopplingen till naturen. Den
svenska floran och vår natur hamnade i blickpunkten och även byggnadskulturen och
vårt ursprung i bondesamhället med egentillverkade nyttoföremål blir fokuspunkt för
intresset. Perioden innebar också ett erkännande av folkkonsten, som något med
konstnärlig betydelse och värde och en viktig del i konsten. Folkkonsten var tidigare
ganska anonym och outforskad.113
Stilens era innebar också ett genombrott för konsten i industrin och detta är väl det
andra stora betydelsefulla verkning på konstens utveckling som stilen haft. Stilen var
också den första att på allvar spridas genom media. En mängd tidskrifter spred den
snabbt.
1914 hade den stora jugendvågen ebbat ut och Baltiska utställningen producerade inga
nyheter och fick mycket negativ kritik. Det var som att man höll andan i väntan på vad
som skulle hända i världen. Utställningen fick avbrytas i september på grund av 1:a
världskrigets utbrott. Det var också en generationsväxling som skedde och vid
Hemutställningen 1917 kom en ny generation konstnärer fram med friska ögon och ny
kraft. Den stora framgångstiden var med kriget som punkt över. Nu väntade en tid med
ekonomiskt svåra tider. För boktryckarna var guldåldern över vad gäller praktfulla
adresser, album och konstfullt inbundna böcker till privatpersoner.
Den första adressen i skissmaterialet är från 1908 och är till läraren Gunnar
Wennerberg när han slutar sin tjänst vid skolan (bild 7). Jag har gjort en
sammanställning av årtalen på adresserna där de varit möjliga att identifiera och de
mest produktiva åren är 1910 med fem adresser, 1911 med fem och 1916 med sex
stycken. Den sista är utförd 1920.
Intressant i sammanhanget är också hur mycket man fick betalt och vad en färdig adress
kostade. På baksidan av en skiss till en adress till P T Berg finns några intressanta
uppgifter. Arket är tyvärr beskuret i högerkanten men man kan ändå sluta sig till vad
som står. Meddelandet gäller vissa ändringar och tillägg i adressen samt en intressant
uppgift om kostnad. De pengar man har till sitt förfogande för detta blad är 200 kr och
under detta en fråga om fröken Anna är nöjd med denna summa. Sista punkt är en
önskan om en fridfull och glad midsommar. Undertecknat 21/6 1913, Arvid. Man kan
anta att detta är Arvid Hedberg. 200 kronor 1913 motsvarar idag ungefär 8700 kr.
Adressens mottagare har sin födelsedag den 21/7, det ger lite perspektiv på hur lång tid
man hade för att utföra ett sådant uppdrag.
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För adressen till D C Keiller fick Anna 340 kr från Hedbergs bokbinderi. I kassaboken
finns också infört att Wedevågs Bruk har betalat 835 kr till Hedbergs.114 Annas arvode
omräknat i 2009 års penningvärde är drygt 11000 kronor.115 Den färdiga adressen hade
med samma omräkning kostat ca 27460 kr. De arvoden till Anna jag kunnat hitta i
kassaböckerna varierar mellan 125 och 340 kr.
Själva uppbyggnaden av adressen har en likartad struktur i Annas adresser och många
andra. Hennes arbete var själva inlagan. Man har en mer eller mindre dekorerad ram
som innesluter själva texten. Överst står mottagarens namn och sedan följer
anledningen till adressen och vem som överlämnar den. Texten som sedan följer
beskriver alla de goda gärningar och framgångar personen rönt eller det tack man vill
framföra. Vissa element är typiska, det är den dekorativa ramen med blomstermotiv,
motivet med en personanknuten byggnad eller symboler, monogram och årtal. Dessa
beståndsdelar återkommer i olika kombinationer i alla adresser jag sett. Bilder och
symbolfält är ofta placerade i centrum i den övre och nedre listen samt i hörnen. Detta
påminner mig starkt om äldre tiders handskrivna böcker med sina rikt dekorerade
förstasidor och anfanger.
Att söka reda på dessa adresser var inte lätt. Adressen är ju ett helhetsverk, så det har
varit en viktig del i arbetet att försöka hitta dem i färdigt utförande. Jag har hittat och
sett fem av Anna Ankarcronas adresser fram till dags dato. Det finns skisser till ett 40tal.
Två av adresserna finns på Bernadottebiblioteket. I biblioteket finns drygt tusen
adresser. 1997 visades en litet urval av adresser som skickats till Kungahuset. Bland
dessa finns Annas till dåvarande kronprinsen, senare kung Gustaf VI Adolf, för hans stöd
vid den utställning av japansk konst och hantverk som visades i Stockholm 1911.116
Detta är den första adress jag ser i färdigt utförande. Adressen är inbunden i ett
mörkblått skinnband. Motivet är slånkvistar med blåsvarta bär och vita blommor.
Adressen är signerad Anna Ankarcrona och pärmen G. Hedberg, Stockholm (bilderna 811). I skissmaterialet finns också en adress till Prins Carl från Röda Korset. Även den är
från 1911 (bilderna 12-15). För Antoinette Ramsay- Herthelius, bibliotekarie i
Bernadottebiblioteket, blev bekantskapen med adressen till prins Carl en ny upptäckt.
Att få ha varit med om att se ett konstverk bli upptäckt på detta vis var fantastiskt roligt.
Den har ett relativt stort format och en vackert röd pärm i skinn med prinsens
monogram. Vi hittar ingen bokbindarsignatur men Antoinette som sett otaliga adresser
och måste ses som expert på området tror att det är firma F. Beck & Son utifrån stilen
och utförandet på adresspärmen. 117 Antoinette är en av de få som intresserat sig för
hyllningsadresser och var med i sammanställandet av utställningen och katalogen från
1997.
Hedbergs kassaböcker från 1916, KB särskilda samlingar.
http://www.myntkabinettet.se. 101016.
116 Adressen till Kronprins Gustav (VI)Adolf har nr 22 i katalogen Hyllningsadresser till Konungahuset. Här
står för övrigt felaktiga årtal för född och död vad gäller Anna Ankarcrona, 1879 resp. 1962. Dessa årtal
gäller Annie Ankarcrona, även hon konstnär, Svenskt konstnärslexikon, 1:a bandet, Malmö, Allhem, 1952,
s 79.
117 Besök Bernadottebiblioteket, Stockholm 100416.
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Sökandet gick vidare till Kungliga biblioteket. Sofi Rydell arbetar med och har skrivit om
de samlingar av hyllningsadresser som finns på Kungliga Biblioteket (KB). Hon nämner
Anna Ankarcrona bland de kända illustratörerna under denna period.118
På Kungliga biblioteket fanns två adresser av Annas hand. En av dem är från Hörnefors
församling och kommun till Frans Kempe på hans 70-årsdag 1917. Pärmen är i
oxblodsrött skinn och har Kempes monogram i en krans i färgerna lejongult och guld.
Runt pärmens kanter löper en list med tre tunna guldlinjer. I nedre kanten finns G
Hedberg Kungl. Hofbokb. Stockholm inpräglat med mycket små bokstäver i ramen.
På insidorna av pärmarna är inlagans två sidor. Motivet är tallkvistar med kottar och på
den högra sidan finns Kempes monogram och på den vänstra Hörnefors kyrka i övre
delens mitt. Adressens mått är ca 28,5 x 37 cm. Den är signerad Anna Ankarcrona 1917 i
nedre högra hörnet av inlagan med uppskattningsvis 3 mm stora bokstäver. Tallkvistarna anknyter till Kempes industriverksamhet i bolaget Mo och Domsjö AB.
Byggandet av Hörnefors kyrka finansierades av Kempe, därav motivet med kyrkan. Han
finansierade också prästgård och skolbyggnader i Hörnefors (bilderna 16 och 17).
Inlagans hyllningstext finns i sin helhet i bilaga 15.3/24.
På KB finns också adressen till Ellen Key på hennes 60-årsdag 1909. Den är inte
inbunden i någon pärm utan består av två stora ark. Formatet är 34,5 x 44,5 cm. Man
kan anta att den överlämnats i en kapsel eller med något slags omslag som nu är
förlorat. Färgerna är koboltblått, silver och vetegult. Det ena bladet är själva
hyllningstexten med sin dekoration av veteax (bild 18)och det andra med namnen på
alla gratulanter. Det är namn på båda sidor av detta blad.
Bland gratulanterna hittar man Anna Behle, Gunhild och Poul Bjerre, Anna och Hjalmar
Branting, Karl Erik och Fejan Forsslund (Brunnsvik), Cecilia Fröding, Mauritz och Gerda
Hellberg (M. nära vän med Fröding), Anna Lindhagen (rösträttskämpe mm)och Carl
Lindhagen (politiker) med fru Jenny. Otto och Charlotte Mannheimer, Ruth Milles, Emil
Rohde, Alf Wallander och Elin Wägner. Dessa är bara ett fåtal från namnlistan som
består av ca 200 namn. Ändå finns här två namn ditskrivna efteråt med blyerts. Det finns
bredvid dessa namn en anteckning om att Ellen sagt att dessa så gärna ville vara med:
”Denna glädje att vara med var så stor att det gjorde henne ondt att de ej hunne”.
Adressen finns omskriven en bok av Erik Lindorm. Där återges texten i adressen och den
beskrivs så här: ”Själva adressen- i guld och färger på pergament- är ett verkligt
konstverk, utfört av fröken Anna Ankarcrona”.119
Jag får också som jämförelsematerial se ett par andra adresser, utvalda av Sofi Rydell.
Gemensamt är att de är tillverkade på Hedbergs bokbinderi. En av dem är gjord av
Lydia Skottsberg och är också till Frans Kempe på hans 70-årsdag från Domsjö
sågverksarbetare. Här får jag möjlighet att se två adresser från samma tillfälle men av
två olika konstnärer vilket var väldigt givande. Temat i båda adresserna är det samma i
motivvalet men ändå väldigt olika i sin utformning.
Rydell, Sofi. ”Hyllningsadresser, vackra fynd i Kungl. Bibliotekets samlingar”, Biblis, nr 39/2007, s 9.
Lindorm, Erik, Ny svensk historia, Gustav V och hans tid-1907-1918, en bokfilm. Stockholm, 1943, s
110.
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Den senaste adressen jag lokaliserat finns hos ATA (antikvarisk topografiska arkivet)
Riksantikvarieämbetet. Den är till Agda Montelius. Det finns tre skisser med Agdas namn
och samtliga finns i denna adress.
Denna adress är mycket intressant då den innehåller inte mindre än fjorton olika
adressblad inbundna i samma pärm. Det är den första adress jag sett med flera
konstnärer och givare i samma pärm. Adressens pärm är märkt G. Hedberg Kungl.
Hofbokb. Stockholm. Den är mörkblå med ett skogsmotiv i gröna nyanser (bild 19).
De första fyra bladen är gjorda av Beata Mårtensson. Sedan följer: Anna Berglund, Mina
Berg, signaturerna S. K. U och B. E, Carl Olof Bartels, Anna Rudbeck, signaturen B. E. M, G.
Rudberg och sedan de tre sidorna av Anna (bilderna 20-25).
I adresserna återfinns flera av de organisationer Agda verkade i som Fredrika
Bremerförbundet och Föreningen för välgörenhetens ordnande. Adressens
sammanhållande tema är svenska vårblommor. Mer om Agda Montelius i bilaga 15.3/29.
Det stora flertalet personer som har fått Anna Ankarcronas hyllningsadresser var
verksamma i Stockholm, men många av dem hade ett mycket brett kontakt- och
verksamhetsfält. Många var socialt och eller politiskt engagerade. Flera tillhörde den
akademiska världen eller var framstående inom kultur och näringsliv. Av de kvinnor
som finns representerade finns flera som var mycket engagerade i kvinnors rättigheter
och i socialt arbete eller drivna företagare. Adresserna berättar mycket om Annas
samtid. De ger en bild av vilka som var samhällets tongivande personer. Hon har gjort
adresser till flera framstående kvinnor engagerade i kvinnorörelsen.
Många av dessa personers vägar korsar också varandra, vissa är engagerade i samma
föreningar eller sammanslutningar.
Mottagarnas bostadsort är till övervägande del Stockholm och hälften av dem bor på
Östermalm. Jag har valt bort släkt- och familjemedlemmar i denna sammanställning.
Trots att antalet är ganska litet ser man ett mönster som också bekräftar adressernas
koppling till vissa kretsar i Stockholm och att de finns i Annas omedelbara närhet.
Bostadsadresserna är från det år hyllningsadressen är och hämtade ur Stockholms
adresskalendrar.
Att skapa en adress kräver en viss kunskap om personen för att den ska spegla
mottagaren och anknyta till personligheten eller tillfället på ett högst individuellt sätt.
Varje adress ska vara unik.
Anna Ankarcronas känsla för linjespel och karaktär måste ha varit en stor tillgång i
hennes konstnärliga arbete där detta är viktiga beståndsdelar i att skapa tydliga och
berättande bilder och text i en personligt utformad hyllningsadress.
Hon skapar spänning mellan det ytmässiga och dekorativa. Hennes infällda bilder
skapar ofta som ett fönster med perspektiv och djupverkan som blir en kontrast till den
mer ytmässiga ramen och texten. Akvarellen bli aldrig färgläggning utan ges spelrum
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med sina kvaliteter i valörer. Det är kraftfullt trots den lätthet som finns i akvarellens
karaktär. Hennes arbete är aldrig intagande eller ”gulligt”. Det har pregnans.
Hur beställningsförfarandet gick till har jag funderat över men inte kunnat få fram
uppgifter om. Jag försökte få fram beställningsböcker på Kungliga Biblioteket utan att
lyckas då mina sökkriterier var för ospecificerade och materialet från Hedbergs
bokbinderi inte är förtecknat i detalj.

11. Utsta llningar
I Konstfacks arkiv finns flera fotoalbum med vackra skinnpärmar (elevarbeten) från de
årliga elevutställningarna. Här finns många av Annas arbeten med.120
1909 ställde Anna ut vid Stockholmsutställningen som elev på Tekniska skolan.
1914 Baltiska utställningen i Malmö. Anna ställde ut en adress till Carl A Weber och Erik
Wettergren skrev följande om Annas arbete:
Midt emellan bokkonst och fritt måleri stå textningar af adresser o dyl, en konstart, hvari
några svenskar, eller rättare sagdt svenskor nått en betydande höjd. Af dessa har Anna
Ankarcrona den mest naturalistiska stilen, hennes pergamentblad påminna närmast om
underglasyrmålat porslin, sådant som det utbildats efter danskt föredöme (en adress för
riksbanksfullmäktigen C. A Weber).121

I Svenska Slöjdföreningens Tidning kommenteras också utställningen och
bokhantverket. Om samma adress skriver Hugo Lagerström så här:
Bokband funnos äfven utställda å Svenska Slöjdföreningens kollektivutställning:
… Textningar och bokvingnetter utställes därsammastädes af Anna Ankarcrona, Anna
Berglund och Eivor Hedvall, flera av ytterst god verkan och konstnärlig halt, samt
vittnande om ingående kännedom om ytans och materialets – pergamentets -behandling,
samt med en svallande färgglädje, som väl bör vara den textade adressens a och o.122

1914, Licium på Konstakademin. Textilier.
1917, tillsammans med Gustaf och Henric Ankarcrona (som nyligen avlidit). Gustaf
hyrde själv Sveriges allmänna konstförenings lokal på Trädgårdsgatan 10 i Stockholm
under den andra hälften av april månad.123Där visade Anna nio adresser, ett album,
några akvareller och studier. Adresserna är tyvärr inte specificerade i den enkla katalog
som finns från utställningen. Katalogen är bra på två sidor och saknar bilder.124

Besök i Konstfacks arkiv 100415. Arkivbeteckning saknas.
Officiell berättelse över Baltiska utställningen 1914, s 903.
122 Svenska slöjdföreningens tidskrift 1914 första kvartalet, s 109.
123 Uppgift från Elisabeth Björk/SAK ur verksamhetsberättelse för 1917, 100517.
124 Utställningskatalog från utställningen, kopierat material från Kungliga Biblioteket, 100315.
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1987/88 visades en akvarell som Anna målat från Gustafs hem, Bergska gården vid
kyrkallén i Leksand, på en utställning på Nationalmuseum kallad Hemma i Konsten.
Målningen är från 1906.125
1997, en hyllningsadress till Kronprins Gustaf (senare Gustaf VI) vid en utställning med
adresser ur Bernadottebibliotekets samlingar. Adressen är från Konsthantverkarnas
Gille och tackar kronprinsen för hans insatser i samband med den utställning av Japansk
konst och konsthantverk som visades 1911.126

12. Analys och diskussion
Inom alla områden finns hierarkier och värdesystem. De är väl ett sätt för oss att
tydliggöra och systematisera vår tillvaro och uppnå någon slags ordning. Vi delas in i
grupper, kön, ålder, inkomstnivå och social status mm. Vi skapar värdesystem och
betygsskalor i så gott som alla områden. Så visionen om att uppnå full jämlikhet är
kanske utopisk. Konsten har sina system på olika nivåer. Vissa konstarter har högre
status än andra. Vissa material är ”finare” än andra. Det finns inte bara behov av att dela
in och gruppera, det finns också ett behov av att tillhöra. Att inkluderas eller exkluderasdetta är viktigt.
Därför är urskiljande, marginalisering och uteslutande ett så effektivt sätt att
underminera en grupp eller individ. Detta har drabbat kvinnor i allmänhet och kvinnliga
konstnärer.
Vi skiljer också mycket på professionalitet och amatörskap. Skillnad görs också mellan
vad som är konst och vad som är konsthantverk. Jag har valt att benämna det arbete
Anna Ankarcrona utförde som konst och Anna som konstnär. Konstnärsyrket omges av
mycket myter, som den om den frie obundne, genialiske konstnären som lever utan
gränser endast för sitt skapande. Idag ser man nog konstnärens arbete mer som ett
yrke. Anna utförde ett konstnärligt arbete för att få en inkomst.
Konstens historia är både en historia om kön men också i hög grad om klass. Både inom
utbildning men också inom de institutioner som visar konst och understöder konstnärlig
verksamhet handlar det om dessa faktorer. I grunden om makt och tillträde till dessa
kanaler och arenor där konst lärs ut, skapas och visas.
Det finns starka kopplingar mellan kvinnliga konstnärers villkor och samhällets
strukturer på många plan. Moraliskt, ekonomiskt och socialt. Utbildningsstrukturer och
konstinstitutionernas uppbyggnad hade starka hierarkier och var manligt dominerade.
Att utesluta kvinnor från högre konstnärlig utbildning var ett effektivt sätt att befästa
och upprätthålla den manliga dominansen och herraväldet över konsten under lång tid.
Man undanröjde om inte helt så till stor del kvinnlig konkurrens.
Hökby, Nils-Göran och Topelius, Ann-Sofi (red) Hemma i konsten, Nationalmuseums utställningskatalog
nr 502.1987, s 102. Här finns inga årtal för född och död angivet under hennes namn.
126 Sjögren de Hauke, Carola och Ramsay Herthelius, Antoinette (red) 1997, s 19.
125

37

När utbildningarna blev tillgängliga för kvinnor blev kraven skarpare för att få tillträde
till konstens arena. Det gällde att ha ”rätt” utbildning.
För kvinnliga konstnärer i allmänhet rådde både möjligheter och svårigheter. Man hade
trots allt vissa tillåtna spelplaner att hålla sig till. Traditionella material som textil, men
även motivsfärer som hem och barn, porträtt och stilleben var ”kvinnliga” motiv. Att
illustrationskonsten hade många kvinnliga utövare kan bero på att detta var lätt att
utföra inom hemmets ramar. En egen ateljé var för de flesta en omöjlig dröm. Bristen på
skolning i den mänskliga kroppens anatomi genom krokiteckning var länge ett hinder
för kvinnor att måla i helfigur.
Runt sekelskiftet hade Sverige ett stort kvinnoöverskott och de tog plats i arbetsliv och i
samhället på ett nytt sätt. De hittills tyst fastställda avtalen om vad som gällde för
kvinnor respektive män utmanades. Rädsla för att förlora makt är en stark drivkraft.
Rädsla för det nya och okända. Man vet hur man har det men inte hur det blir,
tryggheten utmanas. Det fanns också många kvinnor som var emot kvinnlig rösträtt.
Det som jag ser som mycket viktigt är att det skapas rum för diskussion och möten med
framför allt andra kvinnor under den här perioden. Isolering är ju på alla plan
hämmande och ett sätt att hindra utveckling. Att få möjlighet att delta i en gemenskap
skapar självförtroende. Att ha möjlighet till ett avlönat arbete gör det likaså. Man får en
plattform att göra sig hörd och dela sina tankar med andra.
Skolorna är också viktiga plattformar där också gemenskapen är central. De kvinnliga
konstnärernas villkor och möjligheter kan inte separeras från det som sker i samhället i
stort och den utveckling som sker i ökade rättigheter för kvinnor rent allmänt. Det gäller
rätten till utbildning, att själv förfoga över en inkomst eller kapital oavsett om kvinnan
var gift eller inte. Rätten att få rösta. Att vara en självständig individ med möjlighet att
styra sitt eget liv och göra sina egna val.
När och varför så många kvinnliga konstnärer försvinner i konsthistoriens skugga finns
det lite olika meningar om. Mitt mål var inte att fördjupa mig i detta och det är en
komplex fråga värd mer forskning.
Det jag ser idag är att det redan har bildats en viss tradition eller kanon kring vilka
kvinnliga konstnärer som lyfts fram. Detta kan vara en följd av hur svårt det är att hitta
dokumentation och arkivmaterial och hur lite som finns skrivet mer än om ett fåtal
svenska konstnärinnor. Det är mycket kompetenta kvinnor, det motsätter jag mig inte,
men det finns risker att vi mister det breda perspektivet, så som även många manliga
konstnärer blivit bortsållade. Det kommer att vara många konstnärer vars verk för evigt
kommer att hamna i konsthistoriens skugga. Men detta är kanske också en slags naturlig
urvalsprocess. Att vi väljer ut vem som varit mest värdefull för konstens utveckling eller
särskilt framstående. Här kommer också frågan in om vem som väljer, vems historia som
väljs ut som värdefull och signifikant att ta plats i vår historia. Det är en relevant och
viktig aspekt i varje arbete av det här slaget att beakta vem som skrivit historien och
som fått eller får stå som dess uttolkare.
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Det är också intressant att det är kvinnor som skriver om kvinnor till stor del. Man ser
också vilken konst som är fokus för intresse, vad som betecknas som konst. Här intar
bokbinderi, illustrations- och textningskonst ingen framskjuten plats. Den lever i ett
slags gränsområde mellan konst och konsthantverk. För mig har mötet med
hyllningsadresserna varit mycket intressant både utifrån ett konstnärligt och socialt
perspektiv. Adressens funktion och symbolvärde i ett samhällsystem där status och
position var kapital att vårda och upprätthålla.
Bourdieus system beskriver och förklara det sociala spelets förutsättningar. Hur
grupper eller individer av olika slag tillägnar sig och upprätthåller en kultur. Man måste
uppfylla vissa kriterier för att kunna tillhöra gruppen. Det kan ske genom studier men
också genom arv. Man växer kanske upp i en viss social grupp där spelets regler ärvs, det
är en naturlig del av uppfostran. Så upprätthålls systemet och gruppens värderingar och
regelverk. Här spelar många underförstådda regler. För den som kommer utifrån gäller
det att förstå vad som krävs för att få tillträde. Kunskap, vänskaper och kontakter är ex.
Det är ett komplext system där mycket är outtalat och underförstått av de som redan
befinner sig i gruppen och gör det också svårt för andra att ta sig in. Även inom en grupp
finns det en rörelse och utbyte av positioner. Det är som ett schackspel som ständigt
pågår.
Anna bröt mot den vedertagna normen eller regeln när hon fick barn utan att vara gift.
Dessutom med en gift man. Hon lämnade sitt sociala sammanhang i Stockholm för att
bosätta sig i Ronneby där hon kunde skapa en ny plattform. Hennes position är, som jag
uppfattar det, ganska svag och isolerad även om hennes namn och ärvda status som en
av familjen Ankarcrona inte försvann helt. Hennes värld var Stensborg, Hans och Nils. De
tre blir aldrig en traditionellt byggd familj.
Här blir hennes adliga position snarare något som hindrar henne att leva ett familjeliv
än en fördel. Regelverket mot ett ensamt moderskap starkare i denna grupp än i andra.
Hon bryter mot regelverket och hamnar utanför familjens gemenskap till stor del.
Regeln är också mycket hårdare skriven för kvinnor än för män vad gäller
utomäktenskapliga barn.
Anna Ankarcronas liv speglar väl den tid hon levde i. Hon får möjligheten till utbildning
och en egen karriär inom konstnärsyrket. Hon tillhör socialt ett samhällsskikt som ger
henne fördelar och en släkt där konstnärerna är flera och detta alltså var accepterat. Det
kvinnliga rummet var ändå villkorat på många sätt. Det kan inte ha varit lätt att
balansera mellan dessa motpoler.
Anna tillhör den grupp i samhället av flickor och kvinnor ur de övre samhällsskikten
som tidigt fick tillgång till skola och även kultur. Flickor i borgerliga och adliga familjer
fick lära sig språk och det tillsammans med ekonomiska möjligheter och ofta väl
utvecklade sociala nätverk gjorde att de också kunde studera utomlands i många fall.
Kulturell utbildning ingick i uppfostran och var en del i det sociala livet. Trots detta så
var konstnär inte ett förstahandsval vad gäller yrke, det stod lågt på statuslistan.
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Fortfarande var äktenskapet den trygga hamnen och det som var kvinnans huvudsakliga
uppgift även om hon hade skaffat sig en utbildning.
Annas historia har fortfarande många luckor som behöver fyllas, bilden är än så länge
ganska fragmentarisk. Många frågor finns kvar att besvara. Hon var en av alla dem i en
stor grupp kvinnor som fått så lite plats i vårt konsthistoriska medvetande. Men genom
att vi skriver om dem är faktiskt historien förändrad. Jag som skrivit och den som läser
min uppsats har ägnat Anna Ankarcrona tid och uppmärksamhet och hur man än tolkar
och värderar hennes konstnärskap lämnar detta ett avtryck och ett minne. Annas
frånvaro i vårt kollektiva medvetande har några tydliga orsaker om man ser till
problematiken som diskuterats kring de regler och hierarkier som var rådande under
Annas verksamma tid. Hennes konst tillhör inte den som oftast anses av vikt i
konsthistorien eller som haft inverkan på hur vår konst utvecklas.
Hon var kvinna och ägnade sig åt textil konst och illustrationskonst. Båda dessa är lägre
stående på skalan av den konst som tillmäts vikt. Med tanke på vilka som mottagit
hennes adresser, den höga samhällsstatus de hade, drar jag slutsatsen att hon ändå var
en erkänd och ansedd konstnär. Jag är övertygad om att det inte var vem som helst som
fick i uppdrag att texta och illustrera adresser till kungahuset. De övriga mottagarna
tillhör också samhällets toppskikt. Hon arbetade med de främsta bokbindarna.
Anna både bröt sig loss och blev kvar i traditionernas grepp. Hon stod med ena benet i
det nya och det andra i den gamla världen. Både konstnärligt och privat. Stockholm var
trots allt fortfarande en relativt liten stad där umgängeskretsarna var ganska små. Flera
av adressmottagarna rör sig i samma kretar.
När Anna bryter mot det underförstådda moraliska regelverket utestängs hon inte bara
från den sociala gemenskapen utan också från de kretsar där hon kunde få uppdrag är
min tolkning. Hennes sjukdom gör det heller inte lättare att utföra ett krävande
konstnärligt arbete.
På det personliga planet fick det konsekvenser som jag tror var det som till slut gjorde
hennes liv omöjligt att få ihop. Om det är lämpligt och relevant att spekulera i detta har
jag tänkt mycket på. Men det jag kommit fram till är att detta ändå är viktigt för att få en
bild av de villkor som inte bara gällde Anna utan många kvinnor i denna brytningstid. De
var många som fick betala ett högt pris för att vara banbrytare i sina strävanden efter ett
eget konstnärskap och ett självständigt liv på sina egna villkor.

13. Sammanfattning
Anna Ankarcrona föddes 1886 i Rogberga. Hon var yngst i syskonskaran och syster till
den mer kände Gustaf Ankarcrona. Hennes far var Brukspatron Emil Ankarcrona vid
Huskvarna gevärsfaktori och hennes mor Anna f Norström. Hennes fars död 1894
innebar att familjen bröt upp och hon flyttade tillsammans med sin mor, syster Louise
och bröderna Gustaf och Thorsten först till Jönköping och sedan till Stockholm. Här
utbildade sig Anna med början 1903 vid Tekniska skolan, det som senare blir Konstfack.
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Hon gick en grundutbildning för att sedan fortsätta på Högre Konstindustriella Skolan,
HKS, där hon gick ut 1908 som mönsterritare i allmänhet. Hon är även inskriven hösten
1909 på en kurs men jag har inte hittat något betyg från det året. Det står dock i boken
”Det gamla Konstfack” att hon gick ut 1909. Samtida elever var bland andra Maria Bååth,
Sigrid Hjertén och Louise Adelborg. Hon hade allmänt mycket goda betyg och är redan
från 1908 sysselsatt med att göra hyllningsadresser. Hon omskrivs också som verksam
inom textilområdet och var en av Handarbetets Vänners mönsterritare.
Tekniska skolan var en viktig skola för att den gav nya grupper tillträde till konstnärlig
utbildning vid sidan av Konstakademin och de privata skolor som stod till buds. Skolans
ursprung var Mandelgrens Söndagsritskola för hantverkare som han ville ge en mer
konstnärlig kunskap för att förbättra kvaliteten inom hantverket. Den startade 1844.
När kvinnorna så småningom fick tillträde 1857 så var slussportarna öppnade, skolan
hade en hög andel kvinnliga elever, de var runt 50 % under Annas tid på skolan.
Tiden Anna växte upp i och där hennes liv formades var den tid i Sverige då den största
omformningen av vårt samhälle var i full gång. Sverige förändrades från ett
jordbrukssamhälle till ett industri- och konsumtions-samhälle. I denna utveckling sattes
också klass-och kvinnofrågorna i fokus och debatterades. Arbetarklassen och
medelklassen växte fram och kvinnor fick nya möjligheter att arbeta utanför hemmet.
Rösträtt för både fler män och kvinnor infördes i början av 1900-talet. De sociala
normerna utmanades och förnyas till viss del. Kvinnor fick nu möjlighet att utbilda sig
och skaffa sig ett eget yrke och få egen ekonomisk självständighet men fortfarande levde
många traditionella moraliska synsätt kvar. Särskilt i de borgerliga samhällsskikten.
Annas liv blev på grund av detta rent personligt komplicerat. Hon träffade Nils Persson
Thor och tillsammans med honom får hon en son som får namnet Hans. Anna tvingas
åka till Tyskland för att föda sitt barn 1922. Nils är nämligen gift. Båda flyttade dock
samtidigt till Ronneby 1924 och Stensborg där Nils bygger upp ett behandlingshem för
reumatiker. Anna led av denna sjukdom som handikappar henne svårt och till slut
tvingade henne att sluta med så gott som allt konstnärligt arbete. Hans kom till Ronneby
från Tyskland den 7november 1925. Anna och Nils kommer aldrig att gifta sig. Hans bor
i hennes rum men han får inte veta att hon och Nils var hans mor och far förrän han
konfirmeras vid 12 års ålder. Inte så långt därefter, i september 1935, valde Anna att
avsluta sitt liv i Ronnebyåns vatten. Den komplicerade familjesituationen och sjukdomen
kan vara orsaker till det drastiska beslutet.
Anna Ankarcronas liv blev ett liv med det ena benet i det nya och det andra kvar i
traditionens grepp. Hon skapade sig ett självständigt yrkesliv som konstnär och var
framgångsrik som konstnär för hyllningsadresser och inom textilområdet men fick
betala ett högt pris på det privata planet. Hon bröt mot de sociala reglerna när hon fick
barn utan att vara gift. Här fanns ljus men många skuggor som till slut tog överhanden.
Anna Ankarcrona är begravd på Östra kyrkogården i Jönköping.
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Signerad Anna Ankarcrona. Privat ägo.
Foto och källa: Hans W Hovenberg.
Bilden får inte kopieras, publiceras eller användas i något sammanhang utan tillstånd
från Hans W Hovenberg.

Bild 4: Studie från Nordiska Museets samlingar, vante från Skåne, 1907. Akvarell.
Signerad Anna Ankarcrona. Privat ägo.
Fotograf och källa: Hans W Hovenberg.
Bilden får inte kopieras, publiceras eller användas i något sammanhang utan tillstånd
från Hans W Hovenberg.
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Bild 5: Anna Ankarcrona, porträtt.
Foto: Ericsson & Larsson, Leksand.
Källa: Leksands lokalhistoriska arkiv, Gustaf Ankarcronas personarkiv. Leksands
Kulturhus.
Alla rättigheter innehas av Leksands Kulturhus. Bilden får inte kopieras, publiceras eller
användas i något sammanhang utan tillstånd från Leksands Kulturhus.

Bild 6: Skisstävlingsförslag, Tekniska skolan. Mjölkkanna med skål, 1906. 1:a pris.
Signerad Anna Ankarcrona. Privat ägo.
Fotograf och källa: Hans W Hovenberg.
Bilden får inte kopieras, publiceras eller användas i något sammanhang utan tillstånd
från Hans W Hovenberg.

Bild 7: Skiss till Gunnar Wennerbergs hyllningsadress, 1908.
Osignerad. Privat ägo.
Fotograf och källa: Hans W Hovenberg.
Bilden får inte kopieras, publiceras eller användas i något sammanhang utan tillstånd
från Hans W Hovenberg.

Bild 8: Pärm till Kronprins Gustaf Adolfs hyllningsadress från Konsthantverkarnas gille.
Blå skinnpärm med monogram.
Mått: 28 x 38 cm. Bokbindare: Hedbergs, Stockholm.
Källa: Bernadottebiblioteket.
Foto: Alexis Daflos.
© Kungliga Husgerådskammaren

Bilden får inte kopieras, publiceras eller användas i något sammanhang utan tillstånd
från Bernadottebiblioteket/Kungl. Husgerådskammaren, Kungliga slottet, Stockholm.
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Bild 9: Inlaga till hyllningsadress till Kronprins Gustaf Adolf från Konsthantverkarnas
gille 1911.
Källa: Bernadottebiblioteket.
Foto: Alexis Daflos.
© Kungliga Husgerådskammaren

Bilden får inte kopieras, publiceras eller användas i något sammanhang utan tillstånd
från Bernadottebiblioteket/ Kungl. Husgerådskammaren, Kungliga slottet, Stockholm.

Bild 10: Skiss nr 1 till bild 9. Privat ägo.
Källa: Hans W Hovenberg.
Foto: Ingela Sannesjö, Leksands lokalhistoriska arkiv, Leksands Kulturhus.
Bilden får inte kopieras, publiceras eller användas i något sammanhang utan tillstånd
från Leksands Kulturhus och Hans W Hovenberg.

Bild 11: Skiss nr 2 till bild 9. Privat ägo.
Källa: Hans W Hovenberg.
Foto: Ingela Sannesjö, Leksands lokalhistoriska arkiv, Leksands Kulturhus.
Bilden får inte kopieras, publiceras eller användas i något sammanhang utan tillstånd
från Leksands Kulturhus och Hans W Hovenberg.

Bild 12: Pärm till Prins Carls hyllningsadress från Röda Korset, 1911. Röd skinnpärm
med monogram.
Mått 32x46 cm.
Källa: Bernadottebiblioteket.
Foto: Alexis Daflos.
© Kungliga Husgerådskammaren

Bilden får inte kopieras, publiceras eller användas i något sammanhang utan tillstånd
från Bernadottebiblioteket, Kungl. Husgerådskammaren, Kungliga slottet, Stockholm.
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Bild 13: Inlaga till Prins Carls hyllningsadress från Röda Korset, 1911.
Källa: Bernadottebiblioteket.
Foto: Alexis Daflos.
© Kungliga Husgerådskammaren

Bilden får inte kopieras, publiceras eller användas i något sammanhang utan tillstånd
från Bernadottebiblioteket, Kungl. Husgerådskammaren, Kungliga slottet, Stockholm.

Bild 14: Inlaga till Prins Carls hyllningsadress från Röda Korset, 1911.
Källa: Bernadottebiblioteket.
Foto: Alexis Daflos.
© Kungliga Husgerådskammaren

Bilden får inte kopieras, publiceras eller användas i något sammanhang utan tillstånd
från Bernadottebiblioteket, Kungl. Husgerådskammaren, Kungliga slottet, Stockholm.

Bild 15: Skiss till bild 13. Osignerad. Privat ägo.
Källa: Hans W Hovenberg.
Foto: Ingela Sannesjö, Leksands lokalhistoriska arkiv, Leksands Kulturhus.
Bilden får inte kopieras, publiceras eller användas i något sammanhang utan tillstånd
från Leksands Kulturhus och Hans W Hovenberg.

Bild 16: Skiss till Frans Kempes hyllningsadress. Osignerad. Privat ägo.
Fotograf och källa: Hans W Hovenberg.
Bilden får inte kopieras, publiceras eller användas i något sammanhang utan tillstånd
från Hans W Hovenberg.

Bild 17: Skiss till Frans Kempes hyllningsadress, 1917. Osignerad. Privat ägo.
Fotograf och källa: Hans W Hovenberg.
Bilden får inte kopieras, publiceras eller användas i något sammanhang utan tillstånd
från Hans W Hovenberg.
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Bild 18: Skiss till Ellen Keys hyllningsadress, 1909. Osignerad. Privat ägo.
Fotograf och källa: Hans W Hovenberg.
Bilden får inte kopieras, publiceras eller användas i något sammanhang utan tillstånd
från Hans W Hovenberg.

Bild 19: Pärm till Agda Montelius hyllningsadress, 1910. Mörkblå skinnpärm med
skogsmotiv.
Mått: 25 x 33 cm. Bokbindare: Hedbergs, Stockholm.
Källa: ATA, antikvarisk- topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
Bilden får inte kopieras, publiceras eller användas i något sammanhang utan tillstånd
från ATA, antikvarisk- topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet.

Bild 20: Inlaga till Agda Montelius hyllningsadress. Signerad Anna Ankarcrona.
Källa: ATA, antikvarisk- topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
Bilden får inte kopieras, publiceras eller användas i något sammanhang utan tillstånd
från ATA, antikvarisk- topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet.

Bild 21: Skiss till bild 20. Osignerad. Privat ägo.
Fotograf och källa: Hans W Hovenberg.
Bilden får inte kopieras, publiceras eller användas i något sammanhang utan tillstånd
från Hans W Hovenberg.

Bild 22: Inlaga till Agda Montelius hyllningsadress. Signerad Anna Ankarcrona.
Källa: ATA, antikvarisk- topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
Bilden får inte kopieras, publiceras eller användas i något sammanhang utan tillstånd
från ATA, antikvarisk- topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet.

Bild 23: Skiss till bild 22. Osignerad. Privat ägo.
Fotograf och källa: Hans W Hovenberg.
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Bilden får inte kopieras, publiceras eller användas i något sammanhang utan tillstånd
från Hans W Hovenberg.

Bild 24: Inlaga till Agda Montelius hyllningsadress. Signerad AA.
Källa: ATA, antikvarisk- topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
Bilden får inte kopieras, publiceras eller användas i något sammanhang utan tillstånd
från ATA, antikvarisk- topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet.

Bild 25: Skiss till bild 24. Osignerad. Privat ägo.
Fotograf och källa: Hans W Hovenberg.
Bilden får inte kopieras, publiceras eller användas i något sammanhang utan tillstånd
från Hans W Hovenberg.

Bilder
Alla bilder visas med tillstånd av respektive fotograf, källa eller institution som angivits i
bildförteckningen. Bilderna får på inga villkor kopieras eller reproduceras i något
sammanhang utan tillstånd från angivna personer, källor eller institutioner som anges i
bildförteckningen.

Bild 1: Anna Ankarcrona.
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Bild 2: Studie av apelsiner från Rom d 27-28 november 1912.

Bild 3: Studie, Krokus, 1906.
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Bild 4: Studie från Nordiska Museets samlingar, vante från Skåne, 1907.

Bild 5: Anna Ankarcrona.
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Bild 6: Skisstävlingsförslag, mjölkkanna med skål, 1906. 1:a pris.

Bild 7: Skiss till Gunnar Wennerbergs adress, 1908.
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Bild 8: Pärm till Kronprins Gustaf Adolfs hyllningsadress från Konsthantverkarnas gille 1911.

Bild 9: Inlaga till hyllningsadress till Kronprins Gustaf Adolf från Konsthantverkarnas gille 1911.
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Bild 10: Skiss nr 1 till föregående bild.

Bild 11: Skiss nr 2 till bild 9.
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Bild 12: Pärm till Prins Carls hyllningsadress från Röda Korset 1911.

Bild 13: Inlaga till Prins Carls hyllningsadress från Röda Korset.
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Bild 14: Inlaga till Prins Carls hyllningsadress från Röda Korset.

Bild 15: Skiss till bild 13.
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Bild 16: Skiss till Frans Kempes hyllningsadress.

Bild 17: Skiss till Frans Kempes hyllningsadress.
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Bild 18: Skiss till Ellen Keys hyllningsadress.

Bild 19: Pärm till Agda Montelius hyllningsadress.
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Bild 20: Inlaga till Agda Montelius hyllningsadress.

Bild 21: Skiss till föregående bild.
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Bild 22: Inlaga till Agda Montelius hyllningsadress.

Bild 23: Skiss till föregående bild.
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Bild 24: Inlaga till Agda Montelius hyllningsadress.

Bild 25: Skiss till föregående bild.
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Bilaga 15.2 Lista över skisser till hyllningsadresser och gratulationer etc. av
Anna Ankarcrona.
Samtliga namn- och personuppgifter har, om inget annat anges, kompletterats via
folkräkning 1900 via SVAR/www.svar.ra.se. Tilltalsnamnen är markerade med fet stil.
Flera har anknytning till Svenska slöjdföreningen och dessa är markerade med Ssf.
Måttangivelserna är bredd x höjd.
1. Kristina Maria Ina Almén (1863-1938)
att vid föreningen Svenska Hem varaktigt binda minnet av Ina Almén… svårläst text.
Svenska Hem var en kooperativ livsmedelsbutik på Jakobsbergsgatan 6 i Stockholm.
Ina Almén en av dess grundare och verkställande direktör. Medlemmar var många av
frontkvinnorna i det tidiga 1900-talet kvinnorörelse. Ina hade även ett stort intresse för
slöjd och inredning. Hon arbetade också hos Selma Giöbel. 127
2. Sten Ankarcrona - summarisk blyertsskiss.

Ssf

3. Sten Gustaf Herman Ankarcrona (1869-1933) på 50-årsdagen 1919.
Från Anna och mor Anna

Ssf

Texten omgärdas av en ram där olika svartsticksmönster från halsklädet som tillhör
Leksands folkdräkt är inspirationen.
4. Till Tante Ida på 60-årsdagen 1855-1915.
5.1 Charlotte Antoinette Lovisa (Lotten) Ankarcrona (1836-1922)
Till Faster Lotten på 70-årsdagen den 16 nov 1906.
5.2. Faster Lotten den 16 nov 1919.
6. Rosina (Rosa) Norström (1858- 1944) 128skiss till gratulation.
7. Claes Gustaf Norström (1854-1929)129 skiss till gratulation.
Morbror Claes från Anna på 60-årsdagen 1914.
Claes var civilingenjör och boende i Stockholm med sin familj.130
8. Bror Beckman (1866-1929) professor, från Kungl. musikaliska akademien på hans
50-års dag 1916.
9. P T (Per Torsten) Berg (1853-1926) på 60-årsdagen från vänner på båda sidor
Atlanten.

Björk, Monika och Kaijser, Eva, Svenska hem, en passionerad affär,Stockholm,2005, s 40 och 42.
Rotemansarkivet via http://www.ssa.stockholm.se. och http://www.gravar.se. 110501.
129 Vem var det? Via http://wwwruneberg.org.
130 Rotemansarkivet via http://www.ssa.stockholm.se. 110501.
127
128
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Berg var neutraliserad amerikansk medborgare och var Förenta Staternas v.
generalkonsul i Stockholm 1909-1915 och mellan 1915-24 v. konsul.
10. Carl Adolf Fredrik Bernström (1845- 1915)
Ssf
Carl Fredrik Bernström var boktryckare och föreståndare för KL Beckmans Boktryckeri
och J Beckmans bokförlag i Stockholm.131 Adressen är från personalen på hans 70årsdag 1915.
11. Anders David Emanuel Blomberg (1874-1962)
Tack för engagemang i skidlöpningstombolan. Stockholm 1 april 1912”.

Ssf

Blomberg var arkitekt, inredningsarkitekt och möbelformgivare.
12. Axel Otto Gotthard Burén (1842-1923) överintendent och kommendör mm. Tack
från Sällskapet för svenska kvartettsångens främjande efter 20 år som ordförande.
27/5 1911.
13. Anders Carlberg, till den M U BR, Ordförande- Mästare i Sanct JohannesstiftelsenLogen ”Räta vinkeln” 1908-1913 med vördnad och tacksamhet från logens ämbetsmän.
14. Anders Peter Alfred Dalin (1855-1919)
på 60-åsdagen från Svenska folkskolans allmänna lärareförening 1915.
Alfred Dalin var lärare, rektor och undervisningsråd. Han var verksam inom skolans
värld i olika funktioner hela sitt verksamma liv. Hans teser om undervisning och hur den
ska bedrivas anses vara grunden för den svenska grundskolan. Den sista delen av hans
liv, från 1915 till hans död var han undervisningsråd i Stockholm.132
15. Fredrik von Essen (1831-1921) Friherre.
Ssf
Lyckönskan på 80-årsdagen från delägarna genom styrelsens ledamöter i AB Bofors
Gullspång och tack för stöd och varma intresse som ordförande. 30/7 1911
Fredrik von Essen var från 1870-talet till 1894 verksam på olika politiska poster, 1888
som statsråd och chef för finansdepartementet. En post von Essen behåller till 1894 då
han blir utnämnd till riksmarskalk och lämnar det politiska livet.133
16. J (Jöns) Franzén (1856-1935) byråchef. Tack från Sveriges allmänna folkskollärares
förenings centralstyrelse för tjugo års arbete i föreningen och gratulation på 60årsdagen. 28/2 1916.
Jöns Franzén var lärare, skribent och redaktör för Svensk Läraretidning fram till 1929.
Han skrev bland annat ”Om slöjden såsom uppfostringsmedel” 1889.
17. A L (Andreas Ludvig) Grönberger (1851-1917) kamrer.
Vid hans avgång som kontorschef 1909. Grönberger var kamrer i Livförsäkringsbolaget

Stockholms adresskalender 1900 via http://www.stockholmskallan.se. Folkräkning 1900 via
http://www.ra.se. 100614.
132 http://www.wikipedia.se, 100202.
133 Svenskt biografiskt handlexikon 1906/http://www.runeberg.org. sid I:314-315 och
http://www.geni.com. 100315.
131
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Thule.134 Här finns två skisser med lite olika text och utformning. Kan vara två separata
eller två olika utkast till samma adress.
18. Sofia Gumælius (1840-1915)
på 70-årsdagen 8 december 1910 från hennes anställda på AB G & K

Ssf

Sofia Gumælius var framgångsrik företagare, hyllad vid sin 60-årsdag som Sveriges mest
framgångsrika affärskvinna. Hon startade en annonsbyrå 1877 men hade också ett
företag som handlade med maskiner och delar för tryckerier. Så småningom har hennes
annonsförmedling utvecklats till att finnas också i Göteborg och Malmö. Det fanns också
ett dotterbolag i Oslo. Hennes smeknamn i Publicistklubben är ”The First Lady of the
Press”. Sofia Gumælius hade också ett stort samhällsengagemang. Sofia är en av
grundarna till Stockholms Kvinnoklubb som var en opolitisk organisation som
grundades redan 1887. I en bok om Gumælius annonsbyrå från 1927 berättas att
personalen i båda hennes företag överlämnade dels ett porträtt av Sofia och den adress
Anna Ankarcrona gjort.135 Texten till adressen som återges i bokens text är identisk med
den på Annas skiss. Sofia Gumælius var medlem i andelsföreningen Svenska Hem (se Ina
Almén)136
Gustaf Ankarcrona beställde sina dagstidningar hos Gumælius annonsbyrå.137
19. Amanda Hammarlund (1854-1935)
på 60 årsdagen från Sveriges allmänna folkskollärareförening.
Amanda Hammarlund största insatser finns inom förlagsverksamheten där hon arbetar
tillsammans med sin man. Hon är den drivande kraften i Barnbiblioteket Saga som ville
ge alla barn tillgång till bra böcker till ett billigt pris.
20. Herman Bernhard Hartwig (1842-1914)138 grosshandlare.
Ssf
Gratulation på 70-årsdagen från Göteborgs Mosaiska församling och tack för hans arbete
i församlingen. 1912.
21. Anna Vilhelmina Hierta – Retzius (1841-1924)139
Ssf
Summarisk skiss till adress.
Anna är dotter till Aftonbladets grundare Lars Johan Hierta. Han var också en av
initiativtagarna till Svenska Slöjdföreningen.140 Hon är engagerad i sociala frågor och
särskilt undervisning. Hon bildar Föreningen för gift kvinnas äganderätt som är Sveriges
första kvinnosaksförbund 1873. Föreningen går 1896 upp i Fredrika Bremer förbundet.
Hon är ordförande i Svenska kvinnors nationalförbund mellan 1899 och 1911 och även
vice ordförande i moderföreningen The International Council of Women. Hennes arbete
http://www.rötter.se, anbytarforum, http://www.geni.com, 100611 och Stockholms adresskalender
via http://www.stockholmskallan.se. 100612.
135
von Sydow, Waldemar, Gumælius Annonsbyrå 1877-1927, Stockholm 1927, s 79.
136 Björck och Kaijser, s 118.
137 Kvitton i Gustaf Ankarcronas arkiv i Leksands Kulturhus.
138 Svenskt biografiskt lexikon band 18. Stockholm 1969-71 s 313.
139 http://www.wikipedia.se. Folkräkning 1900 via http://www.ra.se. 100304.
140 Wickman, Kerstin (red) Formens Rörelse, Svensk form genom 150 år, Stockholm 1995 s 9.
134
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för kvinnans rättigheter och rösträtt vände dock till att till slut bli motstånd mot kvinnlig
rösträtt. Kanske en följd av att hennes man fick en allt mer konservativ politisk hållning
som även fick Anna att ändra ståndpunkt. Anna Hiertas sociala arbete varade genom
hela livet. Hennes största insats var de så kallade arbetsstugorna för barn och ungdom
som fick stor betydelse. Dit kunde barn från fattiga arbetar-familjer gå på eftermiddagen
och lära sig textilt hantverk men även att göra andra mindre saker som borstar, enklare
trämöbler mm. Arbetsstugorna fanns i hela landet och var som mest ett 100-tal. 141
22. Carl Johan Albert Isakson (1855-1930)142, skeppsbyggeriinspektören från styrelsen
för Sällskapet för räddning af skeppsbrutne 1915.
Carl Johan Albert Isakson var bland annat skeppsbyggeriingenjör på Lloyds i England.
Han är författare till ett flertal skrifter om fartyg och sjöräddning. Han är en av dem som
formar Svenska Sällskapet för Räddning av Skeppsbrutne 1907.143
23.1 DC (David Cable) Keiller(1846-1935)144 bruksägare 20 november 1916 från
Wedevågs Bruk.
Familjen Keiller är en framgångsrik familj inom både industri och handel. Davids far
kom till Sverige från Skottland 1826 och bosatte sig i Göteborg. Familjen hade sedan
länge haft handelsförbindelser med Sverige. 145
23.2 DC Keiller, skiss till gratulation på 70-årsdagen från barn och barnbarn, 20/11
1916.
24. Frans Kristoffer Kempe (1847-1924) filosofie doktor och kommendör av Kungl.
Vasaorden på 70-årsdagen. Adressen finns på KB och nämns på sid 8 i Biblis 39/2007.
Adressens text i den färdiga adressen, sida 1:
Kommendören af Kungl. Vasaorden m.m. Filosofie Doktorn Frans Kempe Stockholm
Herr Doktor. Bland de många korporationer och enskilda som från nära och fjärran på Eder 70årsdag fylkas kring Eder i vördnadsfull hyllning vågar äfven Hörnefors församling och kommun
tränga sig fram. Utan Edert vidsynta initiativ och utan Edert offervilliga intresse hade helt visst
Hörnefors ännu länge saknats i ledet bland Sveriges självständiga kommuner. Tack vare Eder
utomordentliga välvilja och frikostighet ådagalagda framför allt genom den stora gåvan af kyrka,
prästgård och skolbyggnader har den nya kommunen fått börja sin tillvaro under de
gynnsammaste tänkbara förutsättningar. För hoppet jämväl om en för framtiden tryggad
ekonomisk utveckling har Hörnefors kommun i sin helhet såväl som flertalet af dess enskilda
med- Sida 2: -lemmar en säker grund i den omfattande industriella verksamhet som af Eder
inom socknen upptagits och med stadig hand och vaket intresse äfven för det allmännas väl och
Edra underlydandes bästa förts fram till sin nuvarande erkända rangplats bland dylika företag.
Ej underligt då att Hörnefors församling och kommun på denna Eder högtidsdag måste söka sig
något uttryck för de känslor af ödmjuk tacksamhet och vördnadsfull tillgivenhet som dess
Österberg, s168,169.
Svenska män och kvinnor, biografisk uppslagsbok, band 4, Stockholm, 1948, s18.
143 http://www.sjoraddningen.se/historik. 100514.
144 Fritz, Martin, Sveriges industrialisering och släkten Keiller, Göteborg, 2008, s 101 och Stockholms
adresskalender 1926 via http://www.stockholmskallan.se.
145 Svenska män och kvinnor, band 4, s 209.
141
142
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medlemmar för Eder alltid skola hysa och som de idag så gärna ville låta Eder varmt känna.
Mottag därför Herr Doktor härmed vårt ödmjuka tack för tid som flytt vår enkla hyllning på
högtidsdagen och vår varma tillönskan af ljus och frid öfver lefnadens afton efter en lång af
framgångsrikt arbete till tusendens väl fylld arbetsdag. För Hörnefors församling och kommun
enligt oss lämnat uppdrag Silas Amundin Kyrkostämmans ordförande, Bror Hedenberg
Kommunstämmans ordförande, Tycko Karlsson Kommunalnämndens ordförande

Kempe var industriman. Familjen startade bolaget Mo Domsjö som var ett av de större
svenska skogsbolagen i Sverige med sågverk och massaindustri. För denna adress
betalade Hörnefors församling Hedbergs bokbinderi 350 kr, det motsvarar ca 9200 kr
idag. Av detta fick Anna 200 kr i arvode för sitt arbete.146
Mått: ca 28,5 x 37 cm, Oxblodsröd skinnpärm med monogram i guld.
Bokbindare: Hedbergs, Stockholm
Adressen finns i Kungliga Bibliotekets samlingar.
25. Ellen Carolina Sofia Key (1849-1926)
Sända vi på sextioårsdagen vår uppriktiga hyllning. Vi tacka dig för vad Du vågat. För vad du
velat. För vad Du givit. Du har mod och tro, det är din storhet. Du har spanande och erövrande
tankar. Det är med öppen och sveklös hand har du delat av dina skatter först åt ditt eget folk som
var fruset och sent att fatta din andes glöd. Därpå även åt större skaror utanför ditt lands
gränser. Så har du varit bland dem som bygga det större Sverige, som visa vallfartsvägen till
förbrödringens Europa. Heder över din livsgärning. Må den länge fortsätta till samtida och
efterkommandes välfärd. 1849-1909.

Adressen finns på Kungliga Biblioteket, den är inte inbunden i en pärm utan består av
två stora blad. Det ena bladet är den dekorerade förstasidan och det andra bladet
rymmer mer än hundra namn skrivna tätt över arkets båda sidor. Motivet stämmer väl
överens med skissen. Adressen omnämns också i boken ”En svensk historia, Gustav V
och hans tid, 1907-1918” av Erik Lindorm där hela texten återges i en artikel om Ellens
födelsedag.
Mått: 34,5 x 44,5 cm. Ingen pärm eller kapsel.
Adressen finns i Kungliga Bibliotekets samlingar.
26.1 Ellen Klara Charlotta Kruse (1860-1933)
Ssf
Gratulation på hennes 50-årsdag från Louise Münter och Hanna Malm. 16/3 1910.
För kunskap som lyst oss. För höga ideal Du visat oss. Genom ditt liv och din gärning. Bringa vi
Dig idag vårt varmaste Tack! Louise var Anna Ankarcronas syster och Hanna Malm var

lärarinna vid Brummerska skolan.147 Tillsammans med sin syster Anna var Ellen Kruse
verksam som lärare och i ledningen för Brummerska skolan i Stockholm. Båda fick stor

146
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Hedbergs kassabok för 1917, mars. KB:s särskilda samlingar/ G. Hedbergs bokbinderi.
Stockholm adresskalender 1910. http://www.stockholmskallan.se. 101126.
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frihet i sitt arbete av skolans ledande administrativa kraft Eugénie Brummer. Både Ellen
och Anna tilldelades Illis quorum för sin livsgärning. 148
26.2 Ellen Kruse. Gratulation på 60-årsdagen från forna elever. 1920.
27. I A (Ivar Adolf)Lyttkens (1844-1926) kansliråd, doktor.
Från centralstyrelsen för Sveriges allmänna folkskolelärareförening. Ivar Adolf Lyttkens
var språkforskare och författare. Han skrev läroböcker för skolan. Han var engagerad i
reformeringen av svenska språket kring förra sekelskiftet. Förutom sina vetenskapliga
insatser vad gäller ljudlära och stavning så var han medlem i en mängd kommittéer som
arbetade i olika skolfrågor.149
28. Fröken Concordia Löfving (1843-1927) Gratulation på 74 årsdagen från samtliga
underhavande på Lemneå gård. 18/2 1917.
Concordia Löfving var lärare och skrev både läroböcker i engelska och sagosamlingar.
Hon var också gymnastikutbildad och arbetade för att flickor skulle ha gymnastik i
skolan.150 Hennes stora livsprojekt var Föreningen till det godas befrämjande, som
skulle ge bönder tillgång till egen jord och ett eget hem. Detta förverkligade hon på
Lämneå gård i Tjällmo socken i Östergötland. 1922 får dock föreningen läggas ner på
grund av stora ekonomiska förluster.151
29. Agda Georgina Dorotea Alexandra Montelius. (1850-1920)
På hennes 60-årsdag den 23/4 1910.

Ssf

Agda var socialpolitiker och ledande inom kvinnorörelsen. Den svenska kvinnorörelsen
skylldes av sina motståndare för att vara vänsterinriktad. Agda Montelius tillhörde de
borgerliga liberalerna. Vid den här tiden hölls flera internationella rösträttskongresser
och Agda var Sveriges representant i Berlin 1904. 1911 hålls kongressen i Stockholm.
Agda Montelius arbetade för att förbättra villkoren inom fattigvården, hon är en av
stiftarna av Föreningen för välgörenhetens ordnande där hon var ordförande mellan
1889-1911. Hon beskrivs som en klok och viljestark kvinna. 1903 blir hon Fredrika
Bremer-förbundets ordförande, en post hon behöll livet ut. Inför revisionen av
äktenskapslagstiftningen kallas hon in som sakkunnig i diskussionerna.152
Mått: 25 x 33 cm. Mörkblå skinnpärm med ett skogsmotiv som täcker nästan hela
framsidan och Agda Montelius i guld överst och texten Den XXIII April MCMX nederst.
Bokbindare: Hedbergs, Stockholm.
Adressen finns i Riksantikvarieämbetet, antikvarisk topografiska arkivets (ATA)
samlingar.
Österberg, s 208.
http://www.wikipedia.se, 100103.
150 Ulvros, Eva Helen, Tre kvinnliga pionjärer vid utbildningsfronten under 1800-talet, via
http://www.hist.lu.se, 100612.
151 Nordisk familjebok, Uggleupplagan/35 supplement s 1159-60 via http://www.runeberg.org. 100612.
152 Österberg, s 264.
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30. Eric Nyqvist- summarisk blyertsskiss. Det finns en Eric Nyqvist, fabrikör i Svenska
slöjdföreningens medlemsregister 1914/15. Det finns också uppgifter via anbytarforum
om en Eric N som var ciselör och senare fabrikör, född 1858 och död 1930 i Stockholm.
Eftersom detta är ett så vanligt namn så är denna identifiering mycket osäker.
31. Sven Theodor Palme (1854-1934) ordförande i Försäkringsförbundet, direktören
och kommendören på hans 60-årsdag, 4/12 1914.
Sven Palme var förutom sin verksamhet i försäkringsbranschen också riksdagsman och
grundade också försäkringsbolaget Thule.153 Kontakt med familjen Ankarcrona finns
genom Thule där Annas syster Louises man arbetade.
32. Gustaf Albert Pauli (1863-1936) doktor.
Tack från Medicin historiska sektionen Stockholm 1910.
Albert Pauli var ögonläkare och gift med Anna f. Smitt. Han var halvbror till konstnären
Georg Pauli.
33. Otto(Hack Roland) Printzsköld (1846-1930)
Ssf
Monogram POP på 70-årsdagen från barn och barnbarn på Blockhusudden samt skiss
till adress. Något osäker identifiering.
34. Carl Petter Ringh
Tack för förtjänstefull verksamhet som kassör från Stockholms Allmänna
Sångareförening 30/5 1915.
35. Reinhold Gustaf Edvard Moore von Rosen (1865-1946) greve och major
Ssf
Från militärföreningen KHS vid hans avgång som ordförande vilket han var mellan åren
1906 och 1908.
36. Samuel Otto Samson (1846- 1916)
Ssf
Försäkringsföreningens hedersledamot, direktören och kommendören på 70-årsdagen,
6/5 1916. Samson grundade försäkringsbolaget Nordstiernan 1871. Han är också en av
grundaren till Svenska försäkringsföreningen. Otto Samson dog bara ett par månader
senare i lunginflammation.154
37. Ulf Lars C:son (Carlsson) Sparre (1864-1947)
friherre, överstelöjtnant från Kungl. Boden Karlsbergs artilleriregemente Boden från
officerskåren 12/8 1910. Sparre var artilleribefälhavare i Boden mellan åren 1907 och
1910.
38. Brand- och livförsäkringsbolaget Svea 1866Styrelsen för Brand- och livförsäkringsbolaget Svea. Femtio år präglade av kraftig utveckling och
välförtjänt framgång hava förflutit sedan edert bolag började sin verksamhet. Ett aktat och ärat
namn har bolaget härunder förvärvat sig icke blott hos den försäkrande allmänheten utan
jämväl hos kolleger inom och utom vårt land. Tack vare den ledning av sakkunnige och
153
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http://www.historiska-personer.nu och http://www.aforum.genealogi.se. 100514.
Dödbok Stockholms mosaiska församling, 1916, via http://www.svar.ra.se. 110501.
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framsynte män Edert bolag städse vetat skaffa sig står detsamma nu vid halvseklets slut på säker
grund och kan med förhoppning skåda kommande dagar emot. Styrelsen för
Brandförsäkringsaktiebolaget Fenix bringar Svea sin hyllning vid detta tillfälle sin tack för gott
samarbete och sina bästa välönskningar för framtiden.
Stockholm i maj 1917

39. Eva Tham- Julen 1910.
40. Karl Trotzig (1859-1939)hembygdsforskare och kulturvårdare. Lyckönskan på 60årsdagen från Dalarnas Hembygdsförbund, Södra Dalarnas Hemslöjdsförening
Föreningen Hedemora Gammelgård, Föreningen för Hembygdsvård i Säters stad och
socken, Tunabygdens Fornminnes och Hembygdsförening, Åls Fornminnesförening,
Leksands hemslöjdsförening, Rättviks Hembygdsförening, Mora Hemslöjdens Vänner,
Älfdalens Hembygdsförening och Särna Fornminnesförening. 1919.
Trotzig är grundare till Hedemora gammelgård och Dalarnas fornminnes- och
hembygdsförbund. Detta förbund bildas formellt på Gustaf Ankarcronas gård i Tällberg
1915 och Trotzig blir vice ordförande.155
41. Carl Adolf Weber (1861-1911) bankir och kommendör.
Ssf
Tack från tjänstemännen vid Riksbankens huvudkontor Stockholm mars 1911.
Weber dör den 19 juli, alltså kort efter att denna adress överlämnades. En av de saker
Weber hade stor del i var Riksbankens omorganisation till ett modernt bankinstitut.
Weber var ogift och vid hans död donerades stora summor av hans förmögenhet till
allmännyttiga ändamål, bland annat till Konstakademin.156
Denna adress visades på Baltiska utställningen i Malmö 1914 och finns avbildad i
Svenska Slöjdföreningens Tidning 1914, första kvartalet sidan 109.
42. Gunnar G:son (Gunnarsson)Wennerberg (1863-1914)

Ssf

Vid eder avgång från Högre Konstindustriella Skolan är det en kär plikt för oss Edra fn elever att
härmed frambära ett vördsamt tack för allt hvad Ni under den tid Ni verkat som lärare skänkt
oss af Edert rika konstnärskap samt för den vänlighet Ni städse visat oss alla och foga vi härtill
en varm önskan om framtida lycka och glädje. Stockholm den 1 september 1908. Högre
Konstindustriella Skolans elever 1902-1908.

Wennerberg var lärare vid Tekniska skolan, målare, konsthantverkare och formgivare.
1895 knöts Wennerberg till Gustavsbergs porslinsfabrik. Ett av hans mer viktiga arbeten
som stilmarkör var hans servis med mönster av svenska vilda blommor. Den visades på
Stockholmsutställningen 1897 och var ett tidigt exempel på jugendstilen i Sverige.157
43. Eders Kungliga Höghet. Prins Oscar Carl Wilhelm Bernadotte (1861-1951)

http://www.wikipedia.se. 100205.
Uppgifter ur Svenska män och kvinnor via Riksdagens arkiv 100527.
157 Nationalencyklopedin, 100208.
155
156
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Röda Korsets hjälpande och stödjande verksamhet vid statens sida för vård av sårade och sjuka i
fält kräfven en fast och målmedveten ledning. Eders Kungliga Höghets initiativ har klart utstakat
riktningen för vårt arbete och ingjutit ett levande intresse i detsamma. Eders Kungliga Höghets
aldrig svikande omtanke och arbetslust för Röda Korsets sak borga för att målen skola uppnås.
Historien ska en gång fälla sin dom över det sätt varpå Sveriges folk förberett och genomfört
striden för bevarandet av sina dyrbaraste ägodelar. Även om framtiden ej skulle medgivit Eders
Kungliga Höghet att i densamma deltaga och bringa offret av ett fosterlandet bäst ägnat liv så
kommer förvisso Eders Kungliga Höghets verk i Röda Korsets tjänst att nämnas vid sidan av
kampens bragder
Eders Kungliga Höghet har här rest sig en minnesvård i tacksamma svenskars hjärtan, som skall
bestå så länge fäderneslandets välfärd är vår högsta strävan.
På denna Eders Kungliga Höghets märkesdag vill svenska Röda Korset hava framburit de
varmaste känslor av tacksamhet och vördnad, väl vetande sig endast i ringa mån kunna uttrycka
vad alla känna. Stockholm den 27 februari 1911.

Prins Carl var son till Oscar II och Sofia av Nassau. Han var yrkesmilitär och ordförande i
Svenska Röda Korsets överstyrelse mellan åren 1906-1945.158
Adressen finns i Bernadottebiblioteket.
Mått: 32 x 46 cm. Röd skinnpärm med monogram.

Bokbindare: troligen F. Beck & son, Stockholm, enligt Antoinette Ramsay Herthelius,
bibliotekarie, Bernadottebiblioteket.
44. Hans Kungliga Höghet Kronprins Gustaf Adolf (1882-1973)
för det beskydd som EDERS KUNGLIGA HÖGHET behagat utöfva på den nu afslutade
utställningen av Japansk konst och konstindustri anhåller Konsthandtverkarnes gille att få
frambära sitt vördnadsfulla tack.
Stockholm i Februari 1911. På Konsthantverkarnes Gilles vägnar dess utställningsbestyrelse:
Oscar Björck, Axel Lilja, Erik Wettergren, Erik Nylander.

Kronprinsen var kulturellt intresserad och ägnade sig åt arkeologi och samlade kinesiskt
porslin. Denna samling finns nu i Östasiatiska museet i Stockholm. 159
Adressen finns i Bernadottebiblioteket.
Mått: 28 x 38 cm. Blå skinnpärm med monogram.

Bokbindare: Hedbergs, Stockholm.
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http://www.wikipedia.se. 100815.
http://www.wikipedia.se. 100825.
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