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HANDARBETETS VÄNNER (HV) FYLLER 140 ÅR OCH PRESENTERAR 
EN JUBILEUMSUTSTÄLLNING I HV GALLERI 11 SEPTEMBER – 19 
OKTOBER 2014. TRE STÖRRE VERK UR HVs HISTORIA, LIKSOM 
LITTERATUR, DOKUMENTATION OCH PROGRAMPUNKTER, BERÄTTAR 
OM EN KONSTNÄRLIG VERKSAMHET SOM STRÄCKER ÖVER 140 ÅR.

TRE UTVALDA VERK MED ANKNYTNING TILL DEMOKRATI, RÖSTRÄTT 
OCH KVINNLIG FRIGÖRELSE UTGÖR UTSTÄLLNINGENS KÄRNA. 
DET UNIKA BANÉRET FÖR INTERNATIONAL WOMAN SUFFRAGE 
ALLIANCE, (INTERNATIONELLA FÖRBUNDET FÖR KVINNLIG 
RÖSTRÄTT) SOM INVIGDES VID DEN SJÄTTE INTERNATIONELLA 
KONFERENSEN FÖR KVINNLIG RÖSTRÄTT I STOCKHOLM 1911, 
BRUKAS ÄN IDAG AV FÖRENINGEN. SIRI DERKERTS RIDÅ VI-WE-
NOUS, FRÅN 1963, GESTALTAR KVINNORS ARBETE OCH MANNENS 
OCH KVINNANS GEMENSAMMA KAMP MOT PATRIARKATET. 
DEN UTFÖRDES UNDER ÖVERINSEENDE AV EDNA MARTIN, 
HVS LEGENDARISKA DIREKTRIS 1951-1977. DET TREDJE VERKET I 
UTSTÄLLNINGEN ÄR ÅSA CEDERQVISTS HÄNGANDE SKULPTUR THE 
EXPECTATION, DEVOTION AND THE AMBIVALENCE OF BEING PENETRATED 
AND BORN-AGAIN, 2010, EN TEATRAL OCH HUMORISTISK KOMMENTAR 
TILL VILLKOREN FÖR KVINNLIG SEXUALITET I EN PATRIARKAL 
ORDNING. 

HV DRIVER EN ATELJÉ FÖR HÖGRE TEXTILT KONSTVERK FÖR 
OFFENTLIG MILJÖ, OCH SAMARBETAR NÄRA MED KONSTNÄRER. 
MAN PRODUCERAR ÄVEN HERALDISK OCH KYRKLIG TEXTIL OCH 
DRIVER EN SKOLA FÖR HÖGRE TEXTILT HANTVERK, HV SKOLA. 

HV FUNGERAR SOM ETT KUNSKAPSCENTRUM FÖR FRÅGOR 
KRING TEXTIL, KONST OCH HANTVERK, OCH VILL LÅTA DENNA 
UTSTÄLLNING BLI EN PLATTFORM FÖR REFLEKTIONER OCH SAMTAL 
KRING KONSTENS OCH DEN MATERIELLA KULTURENS ROLL I DET 
OFFENTLIGA LIVET I FRAMTIDEN.

DJURGÅRDEN, SEPTEMBER 2011

 
LOTTA AHLVAR           ANNIKA ÖHRNER

VD RESP. ORDFÖRANDE, HANDARBETETS VÄNNER
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Till ett kvinnornas världsförbund hör ett kvinnornas 
världsbanér, och det är vid den sjätte kongressen, 
som vår internationella allians skall erhålla ett 
sådant, ritadt, sydt och skänkt af svenska kvinnor.

Den internationella rösträttsrörelsen använde liksom 
arbetarrörelsen och andra politiska eller yrkesrelaterade 
föreningar, visuella emblem och heraldik för att skapa en 
gemensam identitet att samlas kring. Banéret var ofta viktigt i 
denna iscensättning, ett sätt att vid manifestationer i gaturum 
och samlingssalar förstärka den massverkan som de samlade 
rösträttskvinnornas egna kroppar skulle ge. Rösträttskvinnorna 
var för övrigt särskilt måna om att klä sig elegant och 
moderiktigt, som ett motdrag mot den smutskastning de 
utsattes för och de nidbilder av föregivet fula och oattraktiva 
kvinnosakskvinnor som återgavs i pressen. Banéret för det 
internationella förbundet International Woman Suffrage Alliance, 
grundat i Washington 1902, var på samma sätt ytterst elegant 
och genomarbetat, utfört i vit sidendamast och med broderier i 
silver och guld av Ateljé Licium.

Alliansen för kvinnlig rösträtt hade sedan 1904 diskuterat utseendet 
av ett framtida banér, och enats om att en sol och ordet Justice, 
rättvisa, skulle ingå. Ett förslag av konstnären Eivor Hedvall (1884-
1977), till en flagga i guld med solsymbol i övre vänstra hörnet och 
texten ”Votes for Women”, vann i internationell konkurrens vid 
kongressen i London 1909. I utställningen visas fotografier av denna 
och några andra skisser av Hedvall, hämtade ur Liciums arkiv på 
Nordiska Museet (K4:4). Pengar saknades dock till utförandet då, 
men inför kongressen i Stockholm kom frågan att aktualiseras igen. 
Genom att författarinnan Lotten von Kraemer bestämde sig för att 
skänka den erforderliga summan, kom arbetet igång. Utformningen 
av banéret hade förändrats efter diskussioner i en särskild 
internationell standar-kommitté, där Agnes Branting ingått. Branting 
hade varit direktris vid HV mellan 1891 och 1904, då hon istället 
grundade Ateljé Licium tillsammans med Mimmi Börjesson. Licium 
skulle åter komma att gå upp i HV 1952. Utformningen var också 
den gjord av Eivor Hedvall, men hade ett betydligt mer anslående 
och ståndsmässigt utseende än den tidigare.  Tre konstbrodöser vid 
Ateljé Licium arbetade i över en månads tid med konstbroderiet 
i silver- och guldtråd, övervakade av Hedvall, ”färgerna måste ju 
placeras på ett särskilt sätt, och stygnen läggas konstnärligt för att 
den fylliga, rika helhetsverkan skall nås”. 

BANERET TILL THE INTERNATIONAL WOMAN SUFFRAGE ALLIANCE, 1911
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rösträttskampen. Man anar också mellan raderna en viss strid 
kring denna produktion. Baneret är ett föremål någonstans 
mellan konstverk och politisk propaganda, vars presentation 
var väsentlig för att inge respekt och ge trovärdighet ät 
rösträttssträvandena som ännu mötte ett starkt motstånd i det 
manliga etablissemanget. Det fungerar idag också som en länk 
till det förflutna och används av förbundet som nu bär namnet 
International Alliance of Women, och förvaltas ambulerande av 
dess ordförande. 

Överst på baneret står ”International Woman Suffrage Alliance” 
och i mittpartiet återges en uppgående, stiliserad sol med 
förbundets förkortning i centrum och ordet Justice. På andra 
sidan av baneret möter den internationella alliansen för kvinnors 
rösträtt en dikt på svenska, författad av Lotten von Kraemer :

Så i molnhöjd dag som klar 
framåt bjuder vårt standar 
framåt genom moln och dimma 
mot den nya dagens strimma

Baneret presenterades vid den högtidliga invigningen av 
kongressen i Musikaliska Akademien, vilket kan följas i 
rapporten i Dagny, den kvinnliga rösträttsrörelsens tidskrift. 
Det fördes in av en vakt av kvinnliga studenter till estradens 
front, varefter de många flaggorna på läktarna som bars av de 
gästande internationella delegaterna, vecklades ut och sänktes 
till hälsning. De närvarande reste sig sedan till tonerna av 
Hugo Alfvéns rösträttsmarsch, med text av Ossian-Nilsson. 
Stockholmsföreningens ordförande Anna Kleman steg så fram 
och överlämnade baneret till Mrs Catt, ordförande i den 
internationella alliansen. Dagny beskriver vidare: 

Mrs Catt framför härpå Alliansens tack för de 
svenska kvinnornas gåfva. Fröken Agnes Branting, 
närvarande på estraden, mottar Mrs Catts 
erkännande av det artistiskt smakfulla arbetet, som 
utförts på hennes ateljé, fröken Eivor Hedvall, som 
utfört kompositionen af baneret,  
är ej närvarande och kan således ej personligen 
taga del av det beröm, som ägnas henne därför av 
Alliansens ordförande. 

Därpå följde snart Mrs Shaws stora kongresstal, som innehöll 
både skarpa vidräkningar vid det motstånd som rösträttskampen 
mött, och ingående exposé över den snabba utvecklingen 
för sakens skull över världen. Hon avslutat med att adressera 
värdarna med förvissningen att ”de svenska kvinnorna alltifrån 
Birgittas dagar stadigt gått framåt och att de vandrar fram mot 
en säker seger”.  Det skulle dock dröja till 1919, innan Sveriges 
riksdag beslutade att kvinnor skulle få rösta i allmänna val. 

Förhandlingen kring baneret och dess utveckling från en enklare 
form till en mer representativ i dyrbara material och utsökt 
hantverk, visar vilken central funktion heraldisk textil hade i Mrs Catt ur IDUNs kongressnummer, festskrift med anledning av VI 

Internationella kvinnorättskongressen i Stockholm 12-17 juni 1911
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Vid slutet av 1950-talet inleddes konstnärens Siri Derkerts 
(1888-1973) omfattande arbete med konst för det offentliga 
rummet. Hon började experimentera i olika nya tekniker efter 
decenniers arbete i måleri, teckning och skulptur. Ristningar i 
naturbetong i Östermalmstorgs tunnelbanestation (1965) hör 
till de mest kända projekten. Denna ”livsfris”, med sin karga 
men levande teckning på grå betong där hennes personliga 
berättelser sammanvävs med stora frågor kring fred och 
kvinnors rättigheter, bröt med tidens gängse abstrakta formspråk 
i offentlig miljö. Gestaltat för tanken om att ”det personliga 
är politiskt”, ett uttryck som dock myntades först av den nya 
kvinnorörelsen 1968. 

Siri Derkerts samarbete med Edna Martin som var HVs direktris 
1951-1977, resulterade i två centrala verk, den här utställda 
Vi-We-Nous och Vad sjunger fåglarna???? (1967), som är en 
monumental ridå i Höganäs stadshus.  I Vi-We-Nous, som gjordes 
på uppdrag av Lidingö kommun för aulan i ett gymnasium, 
kretsar motivet kring kvinnokamp och kvinnans historia. Siri 
Derkerts självporträtt tecknas till vänster och utgör tillsammans 
med August Strindbergs porträtt till höger, en figur som hon 
ofta återkom till; paret, det vill säga en kvinna och en man i 
gemensam kamp mot den patriarkala ordningen. Här finns också 
roddar-madamer och en skrivmaskinsflicka som skildrar det 
anonyma arbetande kvinnokollektivet, motiv hon första gången 
presenterade i Kvinnopelaren 1958 på T-centralen. 

Ridån är utförd i utsökt välarbetad gobelängväv i ull och lin, av 
HVs hantverkare Ruth Larsson och Gunvor Haugessen. På en 
bas av svart framträder vertikala färgfält i klara färger, placerade 
som i ett collage. På dessa finns motiven ”tecknade” med krita. 
Här återklingar Ristningar i naturbetong och Siri Derkerts förmåga 
att uttrycka den rörliga tecknade linjen på ett fast material, men 
till skillnad från i tunnelbana, i mättade och uttrycksfulla färger. 

 

SIRI DERKERT  
VI-WE-NOUS, 1963
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ÅSA CEDERQVIST 
THE EXPECTATION, DEVOTION AND THE AMBIVALENCE OF BEING PENETRATED AND BORN-AGIAN, 2010

Det handlar om att trycka någonting mot en gräns, 
sträcka ut så långt det går. Det handlar om en vilja 
att desarmera patriarkatet och om att veckla ut 
hela spektrat av känslor som uppkommer under en 
intim akt. Det handlar om hur vi en gång blivit till.

Åsa Cederqvists hängande skulptur The expectation, devotion and 
the ambivalence of being penetrated and born-agian, har släktskap 
både med 1970-talets feministiska konst och 1960-talets 
minimalism med konstnärer som Eva Hesse eller Ana Mendieta. 
Konstnären har velat gestalta den punkt där kvinnlig sexualitet 
uppnår begärsuppfyllelse och samtidigt finner sig inskriven i en 
patriarkal ordning, en punkt där stark lust och maktutövning 
möts. ”Jag ville visa hur grotesk lust kan se ut och hur massivt 
utlämnande den kan kännas.” har hon skrivit. 

Skulpturen hänger från taket och överskrider därmed den 
klassiska skulpturens bestämning, att vila mot golvet. Den är 
teatral i sitt uttryck och kan placeras in i konstnärens fleråriga 
performativa arbete där hon iscensatt kollektiva processer och 
visualiserat mentala konstruktioner. Åsa Cederqvist arbetar i 
flera medier ; teater, skulptur, teckning och installationer. Hon har 
flerårig erfarenhet som regissör av reklamfilm och musikvideos 
och som musiker i bandet Revl9n, men har under senare år 
arbetat i allt högre grad i riktning mot konstvärlden. Det textila 
materialet har ofta funnits med som en del i mer komplexa 
presentationer, ibland tillsammans med rörlig bild. I verket 
Dirt (Homage), 2005, utformades exempelvis textilen som en 
avdelare mellan privat och offentligt, en blank veckad ridå, svart 
och fetischistisk. För Tensta konsthall genomförde hon Inside 
Out 2007, en större permanent installation som gestaltade 
det ambivalenta området mellan konstnärens arbetsrum, arkiv, 
projektverkstad och konsthallens publika sfär. Det textila inslagen 
var här flera, men tydligast symbol var ett rosa veckat draperi, 
som utgjorde ett intimt och dekadent inslag i den annars aktiva 
miljön. Inside Out utgjorde ett led i den undersökning och 
utvidgning av utställningsrummet som genomfördes på Tensta 
konsthall 2004-2007 då det leddes av Konst2 (Rodrigo Mallea 
Lira, Ylva Ogland och Jelena Rundqvist). I senare arbeten som 
The Cabinet (2011, filminstallation) låter hon dunkla, kroppsliga 
upplevelser och yttre våld förknippas med inre mentala 
processer och konstnärligt skapande.

Historiska presentationer av feministisk konst, som den svenska 
Konstfeminism, (2005-2007, Dunkers Kulturhus, Liljevalchs 
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konsthall, Riksutställningar), WACK! Art and the feminist revolution 
(The Museum of Contemporary Art, Los Angeles. PS 1 
New York, 2007-2008), Global feminisms, New Directions in 
Contemporary art, (Brooklyn Museum, 2007 och liksom elle@
pompidou, (Centre Pompidou, 2009-2011) har aktualiserat 
sambanden mellan det feministiska arvet från 1970-talet, och 
samtidskonsten. Flera av projekten har varit omdiskuterade, 
uppfattats som avpolitiserade och som estetiserande av kvinnliga 
uttryck, men de har också inneburit att en rad tidigare utträngda 
verk cirkulerar igen och blir referenspunkter i vår tids konst. 

Åsa Cederqvists materialval i Expectations /…../  där hon 
låter det performativa övergå i skulptur, är ett politiskt 
ställningstagande. Gun Aschan och Carita Henning Landstedt 
på HV har samarbetat med henne kring utförandet. Skulpturen 
utnyttjar de olika textila kvaliteternas uttryck och låter dem 
samspela med och kontrastera mot varandra. Här finns mjukaste 
siden och satin, blankaste latex och nylon, men också hårt trä 
och metall. Referenserna till hud, sexualitet, penetrering, våld 
och njutning är lika tydliga som lekfulla.  Materialvalen pekar 
också mot en feministisk tradition och verk som t ex Marie-
Louise Ekmans Fiskbullar i hummersås, 1968, där det rosa 
sidenet presenterar fiskbullar och räkor, och blir till både hud 
och till flickaktighet ut.  Det vävda, hudlika partiet som är utfört 
av Carita Henning Landstedt på HV, skriver även in verket 
i den textila konsthistorien och Edna Martins utveckling av 
gobelängtekniken mot konstbild, under sitt chefskap på HV. Som 
huvudlärare i textil på Konstfack 1957-1969 blev Martin också 
lärare för flera av de konstnärer som på 1970-talet arbetade 
med feministisk textil, även om de ofta medvetet arbetade 
mindre ”skolat” är man gjorde på HV. I Åsa Cederqvists skulptur 
är kvinnoskötet del i en teatral iscensättning av en inre och yttre 
konstellation, av en akt och ett mentalt tillstånd. Här återklingar 
verk som Veronica Nygren, Vaken, 1983 (textil blandteknik) 
och Benedicte Bergmanns Livmodern, 1979 i papier maché 
och tygapplikationer från utställningen Moderskap-modersmyt-
mänskoskap i Göteborgs konsthall 1979. I Åsa Cederqvists 
version gestaltas både kropp och blick, underkastelse och revolt.

     

Text: Annika Öhrner
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