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Jag är så liten, jag är så obetydlig,
men inom mig väller en sådan kraft

att jag måste framåt.

(Detta sa Hilma af Klint till sin brorson Erik af Klint.
Ur Åke Fants bok, Hilma afKlint, s 16)
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l. INLEDNING

Min första kontakt med Hilma af Klint var en tidningsartikel i Östgöta Correspondenten för
några år sedan, troligtvis i samband med utställningen av hennes verk på Moderna museet i
Stockholm. Jag fick tag i Åke Fants bok om Hilma afKlint' som jag läste med stor behållning.
Jag är själv intresserad av det andliga och har varit en sökare på det andliga och själsliga
området i hela mitt liv. Nu kom möjligheten att kombinera ihop två stora intressen i mitt liv;
det andliga och konsten, i samband med studier inom området Konst- och bildvetenskap på
Linköpings universitet. Dessutom lever vi i en tid av nyandligt uppvaknande för många
människor. Hilma af Klints livsverk kan berätta om ett annat sätt att både se och förhålla sig
till livet och konsten.

Min första gnmdtanke var att försöka göra en historisk, litterär och konsthistorisk expose över
den tid hon levde och att undersöka om hon blev influerad på något sätt av sin samtid.
Huvudfrågan blev då om hon var en andlig målare eller en modernistisk konstnär. Jag började
samla på mig ett ganska stort material men upptäckte att det skulle kunna bli en mycket större
uppsats än jag tänkt mig. Problemet var att kunna avgränsa materialet och dels att hitta en bra
infallsvinkel på själva ämnet.
Under hösten 1995 fick jag en D-uppsats i min hand inom kulturpedagogik, från Gävle
universitet. Författare är Daina Björklund och uppsatsen heter Samtal kring självporträll - ell
hermeneutiskt försök. Den behandlade ett antal bilder ur hermeneutiskt perspektiv och den
inspirerade mig att försöka göra något liknande.
Min tanke är nu att utgå från ett antal av Hilma af Klints bilder och göra en tolkning av dessa
från en hermeneutisk utgångspunkt.

1.1 Syfte och frågeställning

Mitt syfte är att göra en hermeneutisk studie av det material som jag fått fram om Hilma af
Klint och hennes bilder. Detta genom att dels göra mina egna tolkningar utifrån min egen
förförståelse och dels hitta gemensamma nämnare i hennes färg- och formspråk. r studien ingår
också en beskrivning, byggd på mina egna iakttagelser och denna avslutas med en analys av
varje bild. Dessutom tittar jag på symbolerna, färgerna och formerna, om de har någon
allmängiltig eller specifik betydelse eller om bildspråket är hennes eget.
Det finns många frågor att ställa kring ett konstnärskap som Hilma af Klint, mer frågor än svar
kanske. Mina egna frågeställningar är: Hur såg hon själv på sitt konstnärsskap? Hur uppfattade
hon sig själv - en självständig målare eller som ett viljelöst instrument för högre makter? Vad
såg hon själv i sina bilder? Kunde hon tolka dem? Vad finns det för betydelser och symboler i
hennes bilder? Är hennes tecken/symbolvärld allmängiltig eller specifik för sin tid eller är de
hennes egna?

1.2 Metod

Den metod jag i huvudsak tänker använda är den hermeneutiska. Termen kan definieras på
många olika sätt. r boken Uppslagshok i Bildanalys ges olika förklaringar av ordet
hermeneutik, bl a kan det uppfattas som både tolkning och förståelse av alla tänkbara

I Fant, Ake: fliiJlla afKtilll. Stockholm 1989.
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(symboliska) mänskliga aktiviteter. Ett annat förslag är läran om tolkning av den språkliga
diskursen. Ordets språkliga härstammning är något oklar, antingen från grekiskan
hermenellein, hermeneia som betyder all lala, alt säga, alt Iltflyeka, eller från en senare
innebörd som att förklara, alf tolka, med sitt ursprung från oraklet i Delfi. En annan eventuell
härstammning är från gudanamnet Hermes som var gudarnas tolk inom den grekiska
mytologin. Hermeneulik i historisk mening bygger på tecken, tydning och råd 2

Enligt hermeneutiken måste forskaren deltaga i sin egen undersökning och inse att han/hon är
partisk och driven aven vilja att förändra och frilägga. Det är bra om forskaren har egen
personlig erfarenhet av konstärligt skapande för att kunna förstå ett konstverk. Inom
hermeneutiken råder det ingen principiell skillnad mellan vetenskap och konst 3 Det speciella
med hermeneutiken är att den erkänner att det finns flera sätt att förstå världen eller en viss
företeelse. Den är principiellt odogmatisk4

Inom hermeneutiken finns vissa nyckelbegrepp som i det här fallet kan vara värt att närmare gå
in på. Det gäller orden tolkning, analys, förståelse och förförståelse. Tolkning av bilder i det
här sammanhanget är en skriftlig framställning som beskriver den inlevelse- och arbetsprocess
och argumenterar för det resultat som gerförslåelse mi en bilds Enligt Jan-Gunnar Sjölin
finns det olika sätt att gå tillväga när det gäller tolkning av bilder. Den historiskt-genetiska
tolkningen sätter bilden och bildbetydelser i relation till varandra längs en tidsaxel och
konstnärens intryck av historien och influenser från sin samtid. Denna tolkningsmetod som
talar om varifrån ett motiv kommer, är inte i sig självt någon väg till tolkning utan måste
kompletteras med andra infallsvinklar på bilden. Denna metod talar inget om varför en ide
eller motiv har appellerat till konstnären. 6 Det holistiska studiet av bilder tar sikte på bildens
alla betydelser och relationer. Bildens språk är mångdimensionelIt. Vi tar in hela anblicken av
en bild, oavsett om det är en målning eller skulptur. Däremot har bilden ett otal betydelser på
en rad olika nivåer, betydelser som finns inuti varandra, som i kinesiska askar. Det är omöjligt
att uppfatta dessa betydelser och betydelsemöjligheter, alla på en gång. Helhetsaspekten kan
förenas med andra infallsvinklar och därmed få fram bildens mångfasetterade betydelser. 7 Det
ahistoriska tolkningssättet utgår från att det finns något gemensamt, oförändrat, för alla
människor, i alla kulturer, alla epoker, från äldsta tid till idag även om förändringar skett: det
är ahistoriskt. 8 Det går att söka sig tillbaka till denna förhistoriska tid genom bilder och
symbolerJör va/je människa inom sig Iymmer en sIar del av mänsklighelen från före
"Historien ". Inom den jungianska djuppsykologin finns läran om arketyper, symbolformer
som sedan urminnes tid finns nedlagda i människans omedvetna. Den rumänskfödde
religionsforskaren Mircea Eliade menar att symboler, bilder och myter utgör själva kärnan i
människans andliga liv. De är ett medel för kunskap, för att bättre lära känna vissa aspekter av
verkligheten och för att lära känna människan9 Det tolkningssätt jag använder mig utav i
denna uppsats är det holistiska förhållnigssättet till Hilma af Klints bilder där jag kan använda
mig av flera infallsvinklar för att belysa och öka förståelsen av hennes verk. Dessutom
använder jag det ahistoriska studiet för att klarlägga de symboliska betydelserna i hennes
målningar.

2 Cornell, Peter (red.): Uppslagsbok i Bildanalys (UBA). Malmö 1985. s 162-163
3 Ödman, Per-Johan: TolkningJörståelse, vetande. Hermenel/lik i leori och praklik. Borås 1991. s 19,55-56
4 Ödman s 10
'UBAs318
6 Sjölin, Jan-Gunnar: All tolka bilder. Lund 1993. s 151
, Sjölin sIlO
, Sjölin s 128
9 Sjölin s 132
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Ordet analys kommer från grekiskans all 'lysis som betyder upplösning, sönderdelning,
uppdelning i beståndsdelar. Analysbegreppet inom litteratur- och konstvetenskapen har en vid
men ganska vag betydelse. Många tycks tro att bildanalys betyder att man sönderdelar bilden i
dess minsta beståndsdelar eller att man beskriver konstverket, men då är man ute på fel spår.
Analysen i konstnärliga och litterära sammanhang är en form av tolkning. Genom tolkning får
vi lära oss något nytt om det analyserade objektet. Beskrivning är att klarlägga något som
redan är givet. Värdering uttrycker en attityd till det givna materialet. 10

Ordet förstå, i den svenska betydelsen utgår från en preposition "all slällaji'GIllför sig" eller
"all slåji'amför" och ett verb med betydelsen "slå" eller "sIäIIa ". Då man ställer något
framför sig eller står framför något framträder det bättre, man ser del tydligare. Förståelse
innebär förnyelse och omskapande. Förståelse innebär perspektivförskjutning och
perspektivutvidgning. Man ser på ett annat sätt efter att ha förstått. Förståelse är också
grunden för vårt tolkande i ständigt samspel med varandra. Vi tolkar när vår förståelse inte
räcker till, när vi inte förstår. Vi tolkar för att vi vill förstå. Il

Förförståelse inom hermenuetiken vill markera det faktum att all tolkning och förståelse kräver
förkunskaper och livserfarenhet. Vi kall inIeförslå lilan all ha förslåI/. Forskarens
förförståelse avgör valet av strategi och perspektiv som han/hon kommer att lägga på
materialet. Både forskaren och läsaren måste vara klara över vad som ligger till grund för
tolkningen, Mellan förståelse och förförståelse råder ett dialektiskt förhållande. Den förra
påverkar den senare som i sin tur kan modifiera den förra, Hermeneutikens krav på öppenhet
och fördomsfrihet är grundläggande. 12

Min utgångspunkt i tolkningsarbetet är att titta på symboler, deras värden, betydelser och
innehåll i ett antal av Hilma afKlints bilder. Ordet symbol, kommer av grekiskan symbollein,
som betyder kasta samman, foga samman. 13 I modernare tappning betyder det sinnebild,
lecken. 14 Den minsta gemensamma nämnaren för ordet symbol är tanken på ett fenomen som
för medvetandet framstår som något annat än sig själv; någolnärvarande so1l1 represenIeraI'
någolji'ånvarclflde. 15 Symbolen är kunskapsinstrument för människans förståelse av sig själv.
Symbolen kan aldrig förstås annat än i det religiösa, kulturella eller metafysiska sammanhang
som är dess grogrund. Den uppenbarar också en väsentlig del av det ting eller den företeelse
den står för. En symbol är sällan bunden till en enda källa utan kan ha flera olika
tillämpningar. 16

1.3 Urvalet av bilder

Jag har valt ut tretton av Hilma af Klints bilder från hennes första mediumistiska målarperiod
1906-1915. Dessa bilder ingår i två avdelningar med sju olika serier, varav den sjunde också
innehåller tre stycken Allarbilder. Urvalet är gjort från det som har tilltalat mitt intresse och
nyfikenhet och dessutom bilder som kan representera de olika serierna. Från dessa två

10 UBA s 13-14
Il Ödman s 16,37,45
12 UBA s 155
13 UBA s 311
14 Svenska Akademiens Ordlisla. (SAO) s 515
IS UBA s.311
16 Cooper, J,C.: Symbo/er, En uppslagsbok. Hclsingborg 1983. s 5
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avdelningar har jag valt ut tretton bilder som representerar de olika serierna och Hilma af
Klints måleriska utveckling under denna period. Urvalet har inte skett utan en viss vånda och
möda. Det har gällt att täcka in olika teman, symboler och den bildmässiga utvecklingen. Det
finns sju serier och mitt urval är från fem av dessa. Det är Serie WU, Serie WUS, Serie SUW,
Serie UW och till sist de tre Altarbildema. Målningarna har jag valt med tanke på
bildinnehållet, den återkommande symboliken och temarubrikerna Rosen, Sjustjäman, Svauen
och Duvan samt de tre Altarbildema.
Jag har utgått från egna vykortsbilder av Hilma af Klints målningar och dels använt mig av
Åke Fants bok Hilma afKlint, där hennes målningar är rikt representerade.

1.4 Tolkning

Först tolkade jag bilderna genom att föra en monolog med dem och som utvecklades till en
inre dialog med bilden. Det blev som en slags skapande process, precis som när jag själv
skapar mina egna målningar. Detta gjorde jag hemma i lugn och ro. Jag hade dessförinnan
skaffat mig en förkunskap i tolkandets svåra konst genom att ha läst Tolkning, förståelse,
vetande - Hermeneutik i teori och praktik av Per-Johan Ödman och boken All tolka bilder av
Jan-Gunnar Sjölin. Dessförinnan hade jag läst boken Hilma afKlint av Åke Fant, utdrag ur
utställningskataloger och en del tidningsartiklar om henne. Dessutom har jag sedan tidigare
varit mycket intresserad av och läst en del om färg, form och symbolers betydelser i bl a J C
Coopers bok Symboler och Människan och hennes symboler av C G Jung.

1.5 Forskningsläget

Det finns inte så mycket skrivet om henne, förutom Åke Fants bok Hilma afKlint, några
utställningskataloger och tidningsartiklar. I sin bok om Hilma afKlint berattar och beskriver
Åke Fant om hennes liv och leverne, samtidigt som han försöker ge en förklaring till hennes
unika konstnärsskap. Under den första fasen av sitt ockulta bildskapande 1906-1915, var hon i
första hand spiritist och dessutom teosofiskt intresserad. Det fanns ett flertal böcker i hennes
bokhylla som behandlade ämnet teosofi. Även om intresset fanns, så anammade hon inte
teosofins konstsyn, som förkastade ett mediumistiskt förhållningssätt till skapandet, vilket
fråntog jaget dess medvetna kunskap. Detta stod i strid med de mediala budskap hon fick från
högre intelligenser, utan hon vidhöll sin spiritistiska förhållningssätt till sitt måleri.
Antroposofin hade ännu inte utvecklats. 17 Åke Fant menar att hennes bilder är inte ell direkt
ullyckför en antroposofisk konstvilja. Han fortsätter framhålla att hennes bilder kan få en
speciell och eventuellt klarare belysning i sill tidssammanhang 0111 de betraktas genoIII
anll·oposofins glasögon ... Visserligen menar han hennes bildskapande i stort, från 1906 och
framåt, men det var först 1908 som hon kom i kontakt med Rudolf Steiner och vad som
utspelade sig mellan dessa vet man inte. Uppenbarligen har hon mött kritik för sitt
mediumistiska sätt att måla. När hon börjar måla igen efter fyra års uppehåll, verkar hon mer
delaktig i den skapande processen. En mer medveten aktivitet, men fortfarande upplever hon
arbetena som budskap från högre väsen. 18 Det jag vill hävda är att hon i första hand var
spiritist och att hennes målningar under den tidsperiod jag behandlar är framställda på

17 Fant s 65,210
"Fant s 24,206-207.230
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mediumistisk väg. Jag anser att Fant drar för stora växlar på antroposofins betydelse när det
gäller Hilma af Klints bildskapande och i synnerhet tidsperioden 1906-191 S.

I sin artikel Symboler IIfan tydning menar Augustine Vilen att Hilma afKlints bilder uppvisar
en påverkan från tibetansk ikonografi. Han framhåller de olika geometriska formerna,
symmetriska teckningarna, målningarna och de fem färgerna som tecken på influenser från den
tibetanska-buddisktiska bildvärlden. Hilma af Klints användning av kvadraten, cirkeln och
triangeln, med dessa former går hon tillbaka till den tibetanska mandalan, menar Augustine
Vilen, som antingen är cirkelrund, kvadratisk eller båda delarna samtidigt genom att den ena
figuren skrivs in i den andra. De/II/II heliga/ärgema som hon använder förmedlar ell intryck
av helheten, kosmos. Författaren till denna artikel menar att gåtan till hennes konstnärskap är
mycket enkel, genom att hon själv har sagt att andarna som förmedlat hennes målningar kom
från Tibet och därmed vill författaren lyfta fram den tibetanska ikonografin i Hilma af Klints
bilder. 19

Det finns andra infallsvinklar på Hilma af Klints konstnärsskap än den antroposofiska, som kan
förtydliga och bredda förståelsen för hennes bilder. En av hennes samtida var Wassily
Kandinsky som 1910 skrev boken Om det andliga i konsten. Där framlägger han färgen och
formens inre betydelse för konstnären i den skapande processen. Han framhåller också att
VO/je konstverk/öds III' sin egen tid1.../ Så/rambringar vO/je kllltll/period en egen konst som
aldrig kan upprepas. 20 Det kan vara en av orsakerna till att Hilma af Klint inte ville att hennes
konst skulle visas offentligt förrän tjugo år efter sin död. Hennes samtid, likväl Rudolf Steiner,
skulle inte/kunde inte ha förstått dessa bilder och framför allt inte tillvägagångssättet. Likväl
då som nu befinner vi oss i ett stort skifte, då det mesta känns osäkert och instabilt. Människor
söker efter något mer än det materiella, som kan ge en ökad förståelse för det som händer runt
omkring. Öppenheten inför ett inre liv/själsliv är kanske en av förutsättningarna för att kunna
anamma och ta till sig Hilma afKlints konst.

En annan aspekt på hennes måleri är det kristna temat som kommer igen i hennes bilder, i form
av bl a kors, Davidsstjärnan/den sexuddiga stjärnan, triangeln-treenigheten och hjärtat, i olika
färger och former. Från det hon började med sina mediala målningar till hennes dödsår 1944 är
det kristna budskapet centralt i hennes anteckningar. Åke Fant menar att det troligtvis är den
bergfasta kristna tron som gör att Hilma afKlint går oförstörd igenom den ena fasen efter den
andra i sin utveckling utan att vackla21

Andra infallsvinklar på detta ämne är ett jungianskt perspektiv och likaså titta på symboliken
inom alkemin, för att vidga förståelsen för Hilma afKlints arbete. Det går också att jämföra
Hilma af Klints arbete med andra konstnärer som t ex Ivan Augelis konstnärskap, Wassily
Kandinskys liv och konst, bilder som finns hos Martinus kosmologi, Yves Klein och hans
skapande och en nutida vid namn Violet Tengberg, konstnär och mystiker. Dessa jämförelser
låter sig inte göras i denna uppsats utan jag lämnar dessa som några tips inför framtida
efterforskningar om Hilma af Klints konstnärskap.

19 Signum 1988, nr 9-10, ihg. 14. SVII/boler I/Ionlydning. Augustine Vilen. s 300-301
20 Kandinsky, Wassily: 0111 del andliga i konsren. Göteborg 1990. s 15
21 Fant s 206
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2. HISTORIK

2.1 Historisk överblick

Här kommer en kort historisk bakgrundsbild av den tid som Hilma af Klint växte upp i, från en
liten flicka till en mogen kvinna som började måla sina spiritistiska bilder. Det var en
omvälvande tidsperiod från stark optimism om en bättre värld till krigets fasor och
efterföljande depression.

Tiden från mitten av 1800-talet fram till första världskriget var framstegets och framtidstrons
epok. Epoken kännetecknades av bl a industrialismen då de gamla agrara livsformerna
förändrades, varor massproducerades med hjälp av ny teknik som ångmaskinen, dessutom
tillkom telegrafin, telefonen osv. De nya kommunikationerna bestod av järnvägen och
ångbåten. Teknik och vetenskap gick hand i hand i sin utveckling. Det gjordes medicinska
framsteg med vacciner som botade folk från sjukdomar. På det hela taget var tidsperioden
ganska fredlig, inget stort och förödande krig inträffade, förutom det nordamerikanska
inbördeskriget. 22 Större delen av Afrika koloniserades under 1800-talet av de europeiska
länderna för att utvinna naturtillgångar till sin inhemska industri. I Europa sker en
maktförskjutning genom det franska kejsardömets fall år 1870 och en ny stormakt, Tyskland,
uppstår. Den som med järnhand ledde det nya Tyska riket var kanslern Otto von Bismarck,
den s k HBismarckska emn H. 23

Under denna tidsepok från mitten av 1800-talet till första världskriget finns det två personer
som med sina böcker har startat en revolution när det gäller människans uppfattning om sig
själv. 1859 utgavs boken Om artemas uppkomst av Charles Darwin. 24

I boken Drömtydning som kom ut år 1900 presenterade Sigmund Freud den psykoanalytiska
teorin. Hans upptäckt av det undermedvetnas betydelse för våra tankar, känslor och handlingar
och hans analys av drömmarnas symbolik fick stor betydelse bland konstnärer och diktare25

I politiskt och socialt hänseende kom boken Det kommunistiska manifestet, 1848, att utöva ett
inflytande utan motstycke i modern historia. Karl Marx skrev den tillsammans med Friedrich
Engels, där de framlägger sin kritik av det kapitalistiska systemet och sin lära om
klasskampen. 26

Från mitten av ISOO-talet och hundra år framåt i tiden skedde stora förändringar inom
konsten. Den förhärskande institutionen ute i Europa var den s k Salongen i Paris som
bestämde motivvalet genom olika teman för vaIje år. Det etablerade sättet att måla var
ateljemåleriet. Detta sätt att måla började förlora mark redan på 1870-talet för friluftsmåleriet,
då konstnären gick ut i naturen och på plats målade sitt motiv. En teknisk innovation som fick
stor betydelse för konsten var fotografiets utveckling från mitten av 1800-talet. Samtidigt som
fotografin blev känt föddes friluftsmåleriet. En löst sammanhållen grupp av konstnärer ställde
ut tillsammans våren 1874. Det blev starten till en ny konstriktning - impressionismen27

22 Idtihistorisk läsebok 11 s 181
23 Holmberg, Åke (red.): Världens historia 1870·/9/l Stockholm 1982. s 125
"Breitholtz, Lennart: Epoker och diktare J. Uppsala 1982. s 153
25 Idehistorisk läsebok 11 S 348
26 Epoker och diktare J S 175-176
27 Janson, H.W.: Konsten. Japan 1978. s 624
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Det agrara samhällets upplösning och industrialismens framväxt medförde nya samhällsklasser.
Dels med en arbetarklass, i huvudsak bestående av folk från landsbygden och dels ett nytt
socialt mellanskikt, bestående av företagare inom handel, industri och kommunikation som
blev den tidens medelklass.28

Under andra hälften av ISOO-talet debatterades den sociala politiken och det var arbetarna som
påvisade orättvisor genom sina strejker. IS79 ägde den omtalade Sundsvallsstrejken rum. Det
var många som också såg chansen att klara livhanken genom att emigrera till Amerika. Det var
först in på 1900-talet som de sociala försäkringarna började komma i form av lagar och
reformer29

Vid ISOO-talets slut fanns det tre olika konstströmningar, den subjektiva med tonvikt på de
psykiska tillstånden, art nouveau-stilen med sin starka betoning på formen och
nationalromantiken med skymningsmåleri, nationella motiv och det besjälade landskapet. 30

I Sverige uppstod en opponentrörelse vid ISSO-talets början mot Konstakademiens läroverk,
dess verksamhet, former och relation till samtidens konstliv. Den leddes främst av Ernst
Josephson, som ISS5 lade fram ett refonnförslag under hot om bojkott. Konstakademien
vägrade diskutera. Då bildade ett stort antal konstnärer en egen organisation,
Konstnärsförbundet. Redan från starten ISS6 blev förbundet en mäktig maktfaktor inom
svenskt konstliv. De anordnade utställningar samt bedrev en målarskola i tre omgångar under
åren IS91-190S. Konstnärsförbundet upplöstes 192031

Mellan 190 l och 1906 anordades ett flertal stora utställningar i Paris av van Goghs, Gauguins
och Cezannes målningar. Det påverkade den tidens konstnärer till en ny och radikal stil med
koloristiska effekter och djän'a deformeringar. 1905 ställdes denna nya konst ut för första
gången och publiken chockerades över de starka färgerna. Portalfiguren för den nya
inriktningen var Henri Matisse.32

Matisse fick stor betydelse för de svenska konstnärer som åkte ner till Paris hösten 1908, när
Konstnärsförbundet stängde sin sista skola i Stockholm. Mellan åren 1908-1911 hade Matisse
en egen målarskola, i sin atelje. År 1909 kom de svenska konstnärerna hem till Sverige och
hade sin första utställning, d v s 1909-års män eller De Unga, kallad också för den svenska
expressionismen. 33

Det som skakade om hela samhällsstrukturen och den politiska världskartan var det första
världskrigets utbrott sommaren 1914. Den andra omvälvningen skedde mitt under kriget i
Ryssland då "/eb1'llarirevolnfionen" ägde rum våren 1917 och tsaren abdikerade34 Omkring
1920, ett par år efter krigets slut, föll priserna kraftigt med minskad produktion, avtagande
handel och svår arbetslöshet som följd. Ändå fanns det en vilja, oavsett vilket samhällskikt man
tillhörde, och en stark längtan efter garantier mot ett upprepande av 1914-191S års fasor. Det

28 Norborg, Lars-Arne: /70 ar i Sverige. SI'eflsk samhttllslltveckfing /809-/979. Arlöv 1982. s 58-61
29 Norborg s 26,57,61
30 Sandström, Sven (red.): Konsten i Sverigefrafl 1800 till 1970. Gjövik 1988. S 243-244.247
31 Sandström s 232-235
32 lanson s 655
33 Sandström s 288-291
J4 Holmberg, Åke: Historien efter /9/./. Stockholm 1981. s 1-5,28
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bildades världsomspännande pacifistiska rörelser men kriget hade ändå framkallat tvivel på den
s k framstegstron 3l

Före och efter sekelskiftet förekom mycket på den politiska arenan med nya politiska partier,
folkrörelsernas framväxt såväl nykterhetsrörelsen som frikyrkoröreisen, kooperationen,
fackföreningar bildades, allmän rösträtt för män infördes, kvinnorörelsen organiserades.

Under 1900-talet växte det fram tre huvudströmningar inom konsten som inom sig själva
innefattar ett flertal -ismer: expression, abstraktion och fantasi. Pablo Picasso och Georges
Braque står för den abstrakta konstens utveckling med sin kubistiska form 36 Den mest
konsekvent abstrakte målaren var Piet Mondrian. Hans bilder utvecklades till en fullkomligt
icke-föreställande stil - neoplasticism. Mondrians konstsyn präglades av metafYsiska tankar
och den teosofiska rörelsen37

Kasimir Malevitj hävdade att den renaste känslan i konsten endast kan uppnås genom icke
föreställande former, en geometrisk stil av extrem enkelhet38 Från 1910 slutade Wassily
Kandinsky att måla föreställande bilder. Då skrev han boken 011I del andliga i konslen. Han
skapade en helt obunden bildkonst, var i han laddade varje form och färg med en rent andlig
innebörd, helt fri från varje likhet med den yttre verkligheten. 39

En konstnär som målade fantasins värld var Marcel Duchamp och med sin Naken kvinna som
går neljör en trappa (1912) återgav han rörelsen i kroppen som ett mångdubbelexponerat
fotografi. Dada fick sitt namn 1916 i Zurich av de tongivande personerna, poeten Triztan
Tsara och konstnären Hugo Ball. En annan fraktion uppstod i New York med bl a Marcel
Duchamp Den dadaistiska rörelsen som proklamerade nonsens och antikonst. Efter dadaismen
kom surrealismen på 1920-talet, som går tillbaka på Freuds tankar om drömmens och det
undermedvetnas betydelse. 40

2.2 Gudsbilden

Under 1800-talet ökar tvivlet på kyrkan och dess gudstro, avfällingar från den kristna tron blir
allt fler och framför allt gör den sig mer märkbar än tidigare. Denna s kavkristningsprocess
kallas för sekularisering. Bakgrunden är det naturvetenskapliga och materialistiska synsättet på
tillvaron som har sin grund i upplysningstidens ideologier. Deismen var utbredd bland
intellektuella, vilket innebar att man accepterade att det fanns en gud som hade skapat världen
men just inte mer. Ateisternas och agnostikernas antal ökade stadigt från 1800-talet och in i
vår tid 41

Samtidigt uppkom också olika nyandliga fenomen som väckelserörelserna. Det bildades nya
trossamfund som ställde sig helt fria från statskyrkan. Några exempel är Svenska
lVlissionsförbundet, Metodistkyrkan, Pingströrelsen och Frälsningsarmen. Internationellt
skedde en likartad utveckling med uppkomsten av nya halv-kristna eller icke-kristna

3l Historien efler 1914 S 20-23.51
J6 lanson S 655, FOCIIS, Konsten [ (FKI) S 719
37 lanson s 681·682, Cornell. Peter: Den hell/liga kättan. Södert~lje 1988. s 164·[65
J8 FKI S 726
J9 lanson S 675
40 lanson S 684-686. FKI S 729
41 Eriksson, Gunnar: I/äster/andets idti!listorio [1100-/950. Malmö 1983. s 350
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religionsbildningar som mormonismen, Jehovas vittnen, sjundedagsadventismen och teosofi 42

Den rörelse som Hilma af Klint kom i kontakt med redan som sjuttonåring och ägnade sig åt
var spiritismen. Den moderna spiritismen, för vilken Swedenborg anses vara en föregångare,
utvecklades i mitten av 1800-talet i USA. Dess grundtro är att förbindelse kan nås med de
avlidnas andar, vanligen förmedlade genom speciella personer, medier. Det är också en vanlig
företeelse bland naturfolken. Spiritismen anknyter delvis till parapsykologiska fenomen som till
synes oförklariga röster eller ljud i mediernas närhet, vilket spiritismen uppfattar är orsakade
av andarnas närvaro. 43 Spiritismen som sådan uppträder inte som en självständig religion utan
förekommer inom samtliga religioner. Västerländska spiritister brukar betrakta sig som
kristna44 Det är väl en av anledningarna till varför Hilma afKlint kunde vara spiritist, genom
att förena sin starka kristna tro med sin mediumistiska läggning. Istället för kontakt med
avlidnas andar kom Hilma af Klint i kontakt med olika högre andliga väsen. Själv var hon
starkt mediumistiskt lagd redan som barn. 45

En annan rörelse som kom till år 1875 genom bildandet av Teosofiska samfundet i USA, var
teosofin. Ordet kommer av grekiskan theos som betyder gud, ett av de gudomliga väsendena.
Fritt översatt betyder det gudars visdom eller Gudomlig visdom. 46 Teosofins grundare var
ryskan Helena Petrovna Blavatsky och amerikanen Henry Steel Olcott, som hade till syfte att
sammanfatta alla religioners vishet. För att förstå begreppet teosofi, enligt madame Blavatsky,
så är den uppbyggd kring religiösa, filosofiska, kosmiska och etiska system47

Gud uppfattas som panteistisk som hela tillvarons kärna, från vilken materien och hela
tillvaron har strömmat ut. Denna kärna betraktas som andlig och är delad i sju plan varav vår
värld är underst. Likaså har människan sju kroppar av vilka den högsta är ande och kan
förenas med Gud efter lång själavandring som beror på människans gärningar/ karma.
Sedemera flyttades verksamheten till Madras i Indien. 48

Teosofin hade hittat ett fäste i Tyskland med Rudolf Steiner som dess centralfigur men 1912
skedde en brytning med det Teosofiska samfundet då detta lanserade en hindupojke som
inkarnation av Kristus. Ett år senare bildade Rudolf Steiner det Antroposofiska sällskapet med
centrum i Dornach, nära Basel i Schweiz, där man driver institutet Goetheanum. Inom
antroposofin finns det ett synsätt som liknar teosofins med sju utvecklingsstadier för
människan liksom för världen. 49

Under slutet av 1800-talet vaknade också ett intresse för den teosofiska rörelsen hos Hilma af
Klint. Hon och många med henne gick den vägen utan någon synbar konflikt med att kunna
förena sin mediala egenskap med teosofin50

Problem uppstod först för Hilma afKlint i samband med Rudolf Steiner, som hon kom i
kontakt med 1908. Hon behövde någon utifrån som hon hoppades kunde kasta ljus över
betydelsen av vad hon gjort. Han fick tillfälle att titta på hennes målningar och delge henne sin

42 Norborg s 120-123
43 Focus uppslagsbok 1-5. (FU 1-5). s 2870
" Sökaren 1966, nr 2. ~rg. 33. Spiritismen. Håkan Arlebrand. s 16
45 Fant s 14
46 Blavatsky, Helena Petrevna: IVvckeln Iil/leosofin. Lund 1991. s 5
41 FUS s 3215, Blavatsky s 2
48 Naturligl. övernatur/igl. Eu uppslagshok.. (NÖN) s 247
49 NÖN s 240-244
50 Fant s 15
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egen konstsyn. Vad som utspelades mellan dessa två är inte helt kartlagt, men troligtvis fick
hon kritik för sitt tillvägagångssätt som inte stämde in med teosofin. Han, precis som hon själv
menade på att det skulle dröja innan människor kunde förstå hennes arbete. Rudolf Steiner
trodde att det kunde förstås först om ca femtio år. SI

Hennes målningar hade tillkommit under ett mediumistiskt tillstånd, där hon själv endast var
ett instrument för utanförstående intelligenser, som bemäktigar sig mediet och leder till att
budskap förmedlas. Rudolf Steiner menade att bilder, konst ska skapas från ett medvetet plan
och genom en viljeakt arbeta sig fram till en inre varseblivning. Teosofin menade att den rent
mediumistiska situationen var förkastlig, eftersom det egna jaget inte kan påverka den med sin
kunskap och därmed förhåller sig passivtn Detta synsätt stod i konflikt med Hilma af Klints
och inte bara hennes synsätt, utan också med det liv hon hade levt, genom att ställa sig i en
högre kunskaps tjänst.

51 Fant s 24
52 Fant s 57,210,229
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3. Iffi..MA AF KLINT 1862-1944

3.1 Levnadshistoria.

Hilma af Klint framställdes av de som kände henne som en rakryggad person med moralisk
höghet och renhet. Hon betraktades också som en nykter och klar tankemänniska som med en
enkel livsföring, anspråkslöshet och mod betraktades som en sällsynt personlighet för sin tid.
Hon hade en stark verklighetsförankring även om hon var medialt begåvad, vilket hon hade
varit redan som barn, berättar hennes brorson Erik af Klint. Redan från tidiga år hade hon
syner. Hon var sjutton år då hon för första gången deltog i organiserade spiritistiska seanser
vilket hon fortsatte med under åren 1879-1882. Hon hade också en kristet religiös förankring
som var starkB

Under Hilma af Klints uppväxt var Tofta gård på Adelsö i Mälaren och släktgodset Hanmora
viktiga platser för henne såväl som för fadern som båda älskade närheten till naturen. Det var
detta intresse för naturen och växtlighet som senare skulle spela en stor roll i hennes
målararbete. Det var för övrigt i mälamaturen hon kom att tillbringa sina somrar genom hela
livet.

Hilma afKlint föddes på Karlbergs slott i Stockholms län den 26 oktober 1862. Hon kom från
en borgerlig miljö och hennes föräldrar var kommendör Fredrik Viktor afKlint och Andrietta
Mathilda Santag. När Hilma afKJint var i tioårsåldern flyttade familjen från Karlberg till
Stockholm. Föräldrarna var mycket gästfria, släkt och vänner församlades ofta i hemmet. Efter
flyttningen till Stockholm bö~ade Hilma i Nonnalskola för flickor. Därefter, vid 18 års ålder,
bö~ade hon sina målarstudier vid Tekniska skolan, nuvarande Konstfackskolan. Samtidigt
lärde hon sig porträttmåleri hos Kerstin Cardon i Stockholm. Två år senare, 1882, bö~ade hon
sina studier vid Konstakademiens läroverk där hon gick sina fem år fram till 1887. Hennes
lärare var Georg von Rosen, Georg Malmström och Per Daniel Holm. Hon umgicks också
med några kvinnliga akademiekamrater, varav Anna Cassel kom att stå Hilma af Klint nära
och det var en vänskap som skulle bestå livet igenom. Under hennes tid vid akademien var den
s k opponentrörelsen i full fart med Ernst Josephson i spetsen. Själv deltog hon inte i några
sådana aktiviteter, kanske var hon för ung. Hon kan inte ha varit helt opåverkad, för när
Föreningen svenska konstnärinnor bildades 1910 blev hon medlem redan från starten. l4

3.2 Konstnärlig utveckling

I Svenskt konstnärslexikon III (s 385) från 1957 kan man läsa följande om Hilma afKlint:
Företog studieresor till Norge, Holland, Belgien och Tyskland. Hon var 1900-01 verksam som
tecknare vid Veterinärinstitutet och blev 1912 sekreterare iFöreningen Svenska konstnärinnor. K.
målade porträtt, landskap, stadsbilder bl. a. från Stockholm, blomstermotiv etc., Iolja och akvarell
och utförde även illustrationsarbeten. Hon deltog i bl. a. konst- och industriutställningarna i
Norrköping 1906 och Lund 1907, Svenska konstnärinnors utställning på Konstakademien 1911,
Baltiska utställningen iMalmö 1914 samt utställningar med Konstföreningen för södra Sverige och
Svenska konstnärernas förening. - Representerad med teckningar och akvareller i Uppsala
universitetsbibliotek och med några etsningar iKung. biblioteket.

lJ Fant s 16-17
l' Fant s 13-14
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I en fastighet vid Kungsträdgården hade Konstakademien ateljeer för elever som avslutat sina
studier och från åttiotalets slut och till cirka 1908 hade Hilma afKlint sin atelje där. Vid delma
tid var Kungsträdgården ett kulturellt centmm och det som bidrog till detta var Blanchs
Konstsalonger och cafe i den nedre delen av samma hus.

Under åren 1887 till 1906 livnärde sig Hilma af Klint bl a som tecknare vid Veterinärinstitutet,
där hennes naturintresse kom väl till pass och hon gjorde även illustrationer till jultidningar
med akvarellerade teckningar. Det var i första hand landskap och senare porträttmåleri som
hon ägnade sig åt som utåtriktat konstnär. I porträtten följde hon samtidens ideal med breda
penseldrag och känsla för hudens Hirgklanger. Landskapen utstrålar en sundhet och friskhet.
Vid sekelskiftet framstår Hilma afKlint som en mogen konstnär, som behärskar sina medel
och som uppnått konstnärlig frihet. 55

3.3 De mediala bildernas framväxt

Samma år, 1887, som Hilma afKlint slutade på Konstakademien bildade hon, akademi
kanu'aten Anna Cassel och ytterligare några kvinnor en liten krets för spiritistiska
sammankomster som kallade sig för De Fem eller Fredagsgmppen. Då var Hilma af Klint 24
25 år gammal. Efterlämnade fotografier visar hur det såg ut vid varje sammankomst. Det fanns
alltid ett altare uppbyggt med levande ljus, ett kors och ovanför ett oljetryck, antagligen med
Kristus i Getsemane.

Altare for De Fem (Fredagsgmppen) vid sekelsldftet.

ss Fant s 14,16
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Från dessa seanser finns anteckningar innehållande mediala budskap. Den äldsta
anteckningsboken är från 1892 och den senaste är förd 1907. Alla övningar i samband med
seanserna verkar ha haft som mål, att göra deltagarna mottagliga för kontakter med en
översinnlig värld. I början togs budskapen emot i trans eller sömn. Hilma af Klint och hennes
vänninor kom i kontakt med olika högre andliga väsen som nämnde sig själva vid namn:
Gregor, Clemens och Amaliel. Lite senare tillkom ytterligare en som kallade sig för Ananda.
Dessa andliga ledare skulle skola kvinnorna att bli lydiga redskap för högre syften så att de till
sist, i ett medvetet tillstånd kunde utföra ledarens, mästarens, mahatmans eller guruns
önskemål. Efter en tid var det Hilma af Klint som mottog de viktigaste budskapen. Under
seanserna uppmanades de olika deltagarna att fatta penna och papper för att rita. I en av
anteckningsböckerna finns en teckning gjord av Hilma af Klint med distinkta linjer, i en annan
bild är linjerna mer trevande. l6

Under slutet av 1800-talet vaknade också ett intresse för den teosofiska rörelsen hos Hilma af
Klint och hennes vänninor. De skaffade sig och läste H.P.Blavatskys böcker översatta till
svenska. I Hilma af Klints ägo fanns bl a madame Blavatskys bok Den hemliga läran (1888).
Det var en ganska vanlig intresseförskjutning vid tiden för sekelskiftet, att gå från den mer
folkliga spiritismen till den mer fast organiserade teosofin. Hilma af Klint och många med
henne gick den vägen utan någon synbar konflikt med att kunna förena sin mediala egenskap
med teosofin.l7

Från 1904 fick Hilma af Klint förutsägelser genom Anandals att hon skulle utföra målningar på
det astrala planet. Det vill säga målningar som skulle framställa det oförgängliga hos
människan, det som överlever döden. Sommaren 1905 förbereddes hon för detta budskap. Det
sades att hon skulle arbeta i mysteriernas tjänst på att uppföra Den nya byggnaden, även kallad
Templet. Först var hon tvungen att genomgå en luttring, som medförde att hon genomgick
hon en svår kris. Hon förstod att det var något speciellt arbete som begärdes av henne och att
det var på målningens område. Hennes andliga ledare ansåg henne bäst lämpad för uppgiften,
då hon liknade de romerska vestalerna (tempeljungfrur) i sin personliga karaktär. Under ett år
fick hon stå i Amaliels tjänst och inte utöva sitt vanliga måleri. De målningar hon skulle utföra
kallades teckningarna till templet. Detta blev en total vändpunkt i hennes liv. Det krävdes
säkert mod att upphöra med ett välkänt sätt att måla och ersätta det med något helt nytt och
okänt, men också en hänförelse att vara utvald. Då var I-Iilma af Klint 43 år gammal. l9

Efter förberedelsetiden började Hilma afKlint på en serie oljemålningar den 7 november 1906
som kallades för De färsla 26 slIIå. Enligt hennes andliga ledare gavs serien beteckningen WU
och Rosen Året därpå fortsätter hon måla i samma serie men i olika grupper. Sammanlagt blir
det 17 målningar. 1908 påbörjade hon Serien WUS, där bl a de 16 målningarna ur Evolutionen
ingår. Desutom gör hon ett antal akvareller i samma serie. Den 24 april gör hon sina sista
bilder och därmed var första avdelningen avslutad. Från april 1908 till april 1912 är det ett
uppehåll i arbetet, då hon under den tiden utför endast ett porträtt efter ett fotografi.
Den 30 mars 1908 träffade hon Rudolf Steiner för första gången. I april 1912 påbörjade hon
den andra avdelningen med ett antal förarbeten och förstudier till En kvinnlig serie, Serie US

56 Fant s 16,20
57 Fant s 15,20
" Senior, Michael: Velll är I'elll i Illytologin. Italien 1990. s 25. [ Indiens buddistiska religion var han halvbror
till Budda och dennes lojale vän b,\de under uppväxt- och manna~r. Apte s 8 I I. Happincss, joy, dclight,
pleasure 2. God, Supreme spi rit
59 Fant s 20-21
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och Serie W som hon sedan målar året därpå, sammanlagt 23 målningar. Serie SUW, också
kallad Svanen, omfattar 24 målningar som hon höll på med under tiden oktober 1914 till mars
1915. Samtidigt målar hon I':n manlig serie, Serie W och Serie UW som är Duvan Serie UW
innehåller 13 målningar. Hela arbetet Uppdraget till Templet avslutades med 3 Altarbilder och
den allra sista är bilden Mämklig kyskhet, eller som det står på baksidan av bilden Denna bild
tillhör som avslutning hela arbetet. 60

Aret därpå, 1916 började hon med abstrakta geometriska målningar och naturstudier, mest i
akvarell på papper, något som hon fortsatte med under resten av sitt liv.61

När Hilma af Klint dog hösten 1944 efterlämnade hon omkring l 200 målningar som aldrig
hade visats för någon utomstående. I hennes testamente stod skrivet att inget av denna
bildvärld fick visas offentligt förrän 20 år efter hennes död. Anledningen var att hennes samtid
inte skulle förstå hennes konst. Hon lät hela sin kvarlåtenskap gå i arv till sin brorson Erik af
Klint. Hennes sista önskan var att samlingen inte skulle splittras. Idag förvaltas hela hennes
kvarlåtenskap av Stiftelsen Hilma afKlints Verk med brorsonen Gustaf af Klint som
ordförande62

Det är först nu i vår tid som hennes bilder har kunnat beskådas av allmänheten. Hilma af Klints
nonfigurativa målningar visades offentligt för första gången på utställningen The Spiritual of
Art. Abstract Painting 1890-1985, som öppnades i Los Angeles i november 1986. Hennes
metafysiska konstnärsskap väckte stort intresse. Detta att en okänd svenska i all tysthet målat
abstrakt flera år före någon av de berömda konstnärerna från sin tid, som Kandinsky, Malevitj,
Mondrian och Kupka.
Hennes målningar visades för första gången i Sverige på utställningen Konkret i Norden på
Norrköpings Konstmuseum, våren 1988. Första gången som denna konstnär Hilma afKlint
hedrades med en egen separatutställning var på Nordiskt Konstcentrum, Sveaborg i Finland
under hösten 1988. Den utställning som väckte störst uppmärksamhet var separatutställningen
på Moderna Museet i Stockholm, vid årsskiftet 1989-90. Det var då som hennes
konstnärsskap verkligen blev omtalat inom den svenska konstvärlden och mycket
uppmärksammad i pressen. Därefter har en rad utställningar följt på olika platser över världen.

60 Fant s 23-24,234-235
61 Fant s 61,65
62 Fant s 3 1,210
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4. ANALYS AV BILDER

4. 1 Tidsperioden 1906 - 1915

Mitt urval av bilder gäller tidsperioden 1906 till 1915. Det som omnämns som Målningarna
till Templet består av två avdelningar. Den första kom till 1906-1908 och den andra
avdelningen 1912-1915. Första avdelningen består av två serier, Serie WU med
gruppindelning från I-IV och Serie WUS med grupperna V-VII. Antalet målade tavlor under
den tidsperioden är sammanlagt 110 stycken. Den innehåller små akvareller till monumentala
verk i tempera och olja.

Första avdelningen. 1906 - 1908
Grupp I - IV (Rosen)
Serie WU

Grupp V- VII (Sjustjärnan)
Serie WUS
Antal målade bilder: 110

Mellan åren 1908 till 1912 gjorde Hilma af Klint ett uppehåll i sitt målande då hon endast
målade ett porträtt av professor Knut Ångström 1910. Den andra avdelningen består av fem
serier, Serie US - grupp VIII, Serie W - avd. l och 2, Serie SVW - grupp IX, Serie VW 
grupp IX och till sist grupp X med de tre Altarbilderna och allra sist målningen Mänsklig
kyskhet. I denna andra avdelningen uppgår antalet tavlor till 78 stycken. Under de två
tidsperioderna, som omfattar fem år, målade Hilrna af Klint nästan 190 målningar.

Andra avdelningen. 1912 - 1915
Grupp VIll
Serie US

avdelning l och 2 (Kunskapens trad)

Serie W

Grupp IX (Svanen)
Serie SVW

Grupp IX (Dl/van)
Serie VW

Grupp X - Altarbilderna
Mänsklig kyskhet
Antal målade bilder: 78

Från dessa två avdelningar har jag valt ut tretton bilder som väckt min nyfikenhet och intresse.
De får också representera de olika serierna och Hilma af Klints måleriska utveckling under
denna period. Urvalet har inte skett utan en viss vånda och möda. Det har gällt att täcka in
olika teman, symboler och den bildmässiga utvecklingen. Det finns sju serier och mitt urval är
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från fem av dessa. Det är Serie WU, Serie WUS, Serie SUW, Serie UW och till sist de tre
Altarbilderna.
Målningarna har jag valt med tanke på bildinnehållet, den återkommande symboliken och
temarubrikerna Rosen, Sjustjärnan, Svanen och Duvan samt de tre Altarbilderna.

Första avdelningen, 1906-1908.
Den första bilden kommer från Grupp I, Serie WU (Rosen), Urkaos nr 2, november 1906.
Den andra bilden är från samma serie men ur Grupp III, De stora figurmålningarna nr 5.
Nyckeln till hittillsvarande arbete, augusti 1907.
Under februari - april 1908 skapades Grupp VI, Serie WUS (Sjustjärnan) och från den serien
kommer bilderna Sjustjärnan nr 9 och Sjustjärnan nr 13.

Andra avdelningen, 1912-1915.
Mellan oktober 1914 till mars 1915 målade I-lilma af Klint Grupp IX, Serie SUW (Svanen)
och därifrån kommer bilderna Svanen nr l, Svanen nr 3, Svanen nr 16 och Svanen nr 17.
Under våren 1915 tillkom Serie UW (Duvan) med samma gruppnummer som Svanen. Från
den serien kommer bilderna Duvan nr l och Duvan nr 2. Den hösten i oktober målade Hilma
af Klint de sista bilderna i Grupp X och det är Altarbild nr l, Altarbild nr 2 och Altarbild
nr 3.

FörsIa avdelningen, 1906-1908.
Grupp I
Serie WU (Rosen)
Urkaos nr 2, november 1906
Grupp III
De stora figurmålningarna nr 5. Nyckeln till hittillsvarande arbete, augusti 1907

Andra avdelningen, 1912-1915.
Grupp VI
Serie WUS (Sjustjärnan)
Sjustjärnan nr 7
Sjustjärnan nr 9, februari - april 1908

Grupp IX
Serie SUW (Svanen)
Svanen nr 3
Svanen nr 16
Svanen nr 17, oktober 1914 - mars 1915

Grupp IX
Serie UW (Duvan)
Duvan nr l
Duvan nr 2, våren 1915

Grupp X
Altarbild nr l
Altarbild nr 2
Altarbild nr 3



20

Hennes arbetssätt kallas mediumistiskt. Själv skulle hon vara passiv. Hennes livsmål sägs vara:
Dualväsendets framställning i symboler. Bakom begreppet dualväsende sägs
skapelseberättelsen stå. Det genomgående temat för alla målningarna är just dualtanken,
relationen mellan man och kvinna. Inte ur jämlikhetsaspekt utan som komplement till varandra.
Det viktiga för Hilma af Klint var att få mänskligheten att förstå dualtanken, att människan,
man och kvinna, måste nå förståelse om sin halvpart. Under hela sitt liv sökte Hilma af Klint
sin dual, sin halvpart, men fann honom bara på ett annat existensplan63

En annan sammanhållande faktor är fargen och dess betydelse. Den gula färgen representerar
mannen medan den blå representerar kvinnan enligt Hilma af Klint själv. En annan
återkommande farg är också rött, bl a som bakgrundsfarg. Den röda färgen förbinder ofta det
gula och det blå. Dessa farger står för de tre primärfargerna och samtidigt har de en stark
särställning i hennes måleri. Hilma afKlint använder sig av alla färger men en framträdande
roll har också grönt och rosa. 64

Det finns också en återkommande symbolik i hennes bilder som representerar det manliga och
kvinnliga såsom hake-hyska, ros-lilja, asket-vestal och musslan vars två skal är en bild av man
och kvinna. Snäckan är också en återkommande symbol i målningarna, som står för den
kvinnliga principen, vattnen, födelse, återfödelse och fruktsamhet. I de olika serierna
förekommer både föreställande och abstrakta målningar. Universella former som cirklar,
trianglar och kors återkommer ofta liksom inskrivna bokstavstecken och ord. (Se punkt 4.3)6l

En kortfattad redovisning av de olika grupperna kan vara på sin plats.
Grupp I är urkaos ur vilket den materiella världen uppstår. Här uppstår också den polära
uppdelningen mellan manligt och kvinnligt. Målningarna i denna grupp betraktas som
förstudier i det mediumistiska arbetet.
Grupp II skildrar hur en viss ordning börjar uppstå från detta urkaos. Former tillhörande
växtriket tar gestalt.
I Grupp III förekommer mänskliga varelser. Enligt Åke Fant är det från och med dessa bilder
som det egentliga uppdraget till templet tar sin början. Bilderna berättar om olika relationer
mellan dessa mänskliga figurer. Det rör sig om det allmänmänskliga planet och
förutsättningarna för en uppdelning i två kön.
Grupp IV handlar om en allmän utveckling och det är människans olika åldrar.
Grupp V är en abstrakt linjeserie. Enligt Hilma afKlints anteckningar skulle med dessa bilder
börja en strävan att förena det manliga och kvinnliga.
Grupp VI behandlar själens område. Här spelar för första gången det individuella ödet en roll.
Ont och gott kommer in i bilden. I och med att uppståndelsens blomma påskliljan (målning nr
3 i uppsatsen) kommer in i bilden förmedlas ett försonande drag och det goda ges chans att
segra.
Grupp VII innehåller abstrakta bilder målade i akvarell.
I Grupp VIII finns korset och korsfästelsescener, där både män och kvinnor hänger på korset.
Till Grupp IX hör Svanen och Duvan, S. t Göran som övervinner draken samt symbolerna i
djurkretsen.
I Grupp X finns de tre abstrakta målningarna som Hilma af Klint kallar Altarbilderna. Inför
dem skulle betraktaren försättas i ett tillstånd av andakt eller meditation.

63 Fant s 37,187,189
'" Fant s 59
6l Fant s 44



Den allra sista bilden Mänsklig kyskhet står kanske för Hilma af Klint själv66

4.2 Tollming, beskrivning och analys

Det genomgående för denna studie av bilderna är att först kommer min egen tolkning aven
målning, därefter följer en beskrivning och sist följer en analys av materialet. Tolkningen av
bilderna är min egen som är framsptungen ur en inre monolog/dialog med konstverket. (Se
mer utförligt under punkt 1.4) När det gäller beskrivningen har jag i huvudsak utgått från
boken Hi/ma afKlint av Åke Fant. Jag har också gjort egna noggranna iakttagelser av
bilderna och på det sättet kunnat förtydliga och korrigera min beskrivning mot Åke Fants. I
vissa fall har jag funnit beskrivningar i boken som inte har stämt överens med mina egna
iakttagelser.

l. Ul'lmos III' 2. Gtupp I, Serie WU (Rosen). November 1906. 50x38

66 Fant s 59
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I.Tollming av Urlmos III' 2, Grupp r, Serie WU (Rosen). November 1906. 50x38
Det är en kraftfull bild som berättar om urkrafterna i rörelse. De våldsamma krafterna
förorsakar ett upprört hav, stormar, orkaner, blixt och dunder. Mitt i allt detta pågår en kamp
atl bevara något, en helhet. Kampen bildar virvlar, spiraler mot den blixtbelysta natthimlen. En
kamp som till sist slutar med separation, delning. Den enda stjärnan, enligt min mening som i
det här fallet representerar människans urhem, blir tudelad, precis som vid en celldelning, en
mitoS.67 Precis som vid en celldelning bildas två identiskt lika kromosomer. Likadant sker med
stjärnorna, hos var och en av dem finns en liten del av den andre, anima och animus. Det
kanske är för att kunna förstå och känna igen varandra. Två femuddiga stjärnor uppstår. Den
femuddiga stjärnan, pentagrammet; står för den odelade, fullkomliga personligheten och
represemeraI' andlig strävan·' Strängen som finns emellan dessa båda stjärnor tillåter dem
upprätthålla en viss kontakt med varandra. En skapelsens evolution i dualitet tar sin början,
natt och dag, ljus och mörker, man och kvinna. Genom årtusendena har det alltid funnits en
strävan mot en förening av man och kvinna, och människans förening det andliga. Hilma af
Klints bildsvit Målningarna till Templet vill enligt min mening berätta om en skapelsens
evolution, från människans separation med sitt ursprung och vägen tillbaka till sitt ursprung
med den avslutande Altarhi/d nr 3.

l. Beslu'ivning av Urlmos nr 2.
De första bilderna i Grupp r framställs som ett urkaos och därefter följer bilder med symboliskt
innehåll och bokstavstecken. Urkaos nr 2, tillhör den första kategorin. Bakgrunden ger ingen
illusion av djup utan är starkt ytmässig. Färgerna är i huvudsak blått, grönt och gult med stänk
av svart.
I bildens nedre fjärde del finns ett mörkblått falt med vita stänk - ett upprört hav. Ovanför
havet välver sig en blå-svart himmel med röd-gula diagonala streck - blixtar. Mitt i bilden finns
två stjärnor. I bildens övre del mot den svarta himlen finns en ljusblå oval form - kanske ett
moln. Under den finns en gul stjärna. Snett nedanför till höger finns den andra ljusgula stjärnan
i en ljusgrå oval - i fonn aven spiral. Mellan dessa stjärnor finns en ljusgul sträng.

l. Analys av Urlmos nr 2.
Det som beskrivs i de första bilderna är en skapelsens evolution som skildrar världskrafterna i
begynnelsen. Bildens titel för också tankarna till teorin om Big Bang, den stora smällen då hela
universum skapades. För att en separation, en tudelning, en fTagmentering i mindre bitar ska
uppstå, är förutsättningen att det finns något helt, en enhet att utgå ifrån. Hilma af Klints första
bilder berättar och beskriver hur detta kunde ha gått till. Det var inte bara planeter och galaxer
som blev separerade från enheten, utan också människorna blev separerade från denna enhet
och från varandra. Enligt Hilma af Klints anteckningar beskrivs denna bild med orden Här
utföres en gllldfärgad stjärna och en delvis mera mörk mellan den ealjushand, blixt, dunder
o vreda vågor. 69 Bilden berättar om när delningen av manligt och kvinnligt ägde rum.
Separationen har börjat, dualtanken har fötts. De sista tre Altarbilderna ger en fingervisning
om vägen tillbaka till enheten. Bilderna som ligger där emellan är ett försök att beskriva
skapelsens, universums, jordens och människornas utveckling på olika nivåer, med symboler,
geometriska mönster och abstraktion.

61 Davies, Beth (red.): Säi/e,jä/tens teckenlllysterier. Kristinnstnd 199~. s 81
68 Cooper s 192
69 Fnnt s 37
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2. De stora figurmålningarna nr 5. Nyckeln till hittillsvarande arbete. GlUpp III, Serie
WU (Rosen). Augusti 1907. 150x1l5.
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2. Tolkning av De stora figurmålningarna nr 5. Nyckeln till hittillsvarande arbete.
Grupp m, Serie WU (Rosen). Augusti 1907. 150x115.
Blå bakgrund. Stor vit cirkel. Bilden utstrålar renhet och klarhet, den ger nästan ett lite kyligt
intryck. De ovala musselskalen och de runda formerna finns utspridda över den vita cirkelytan.
I överskärningarna täcks en del av varandra och en del är som transparenta såpbubblor. De
ligger i flera lager och bildar en djupverkan.
Musselskalens yta har ristade räfflor eller årsringar.
De svarta musselskalen till vänster bildar en motvikt, assymetri, till de gula och blå formerna.
Utan det svarta ser vi inte det ljusa i tillvaron. Det behövs kontraster.
Längst ner i kanten av bildytan finns en liten vit cirkel eller är det en pärla? En pärla som
ramlat ur musslans innandöme. Något värdefullt och vackert som ändå fångas upp av den vita
transparenta v-formen eller rangstnätet mot den blå bakgrunden som kan upplevas som
vatten.
Ovanpå alla musselskalsformer och små cirklar finns i mitten en vit ring, bokstaven H ovanpå
ringen och detta flankeras på bägge sidor av två vita kors. Efter en stunds kontemplerande
över dess betydelse kom plötsugt beteckningen H 2 O framför mig. H- stor bokstav, ringen - O
och 2 - de två korsen. Vattnet, alltings ursprung, det livgivande vattnet, den kvinnliga
principen - den blåa bakgrundsfärgen. Vattnet som sköljer upp snäck- och musselskal på
stranden.

2. Beskrivning av De stora figurmålningarna nr 5. Nyckeln till hittillsvarande arbete.
Hilma af Klint har beskrivit hur hon utan eget medvetande medverkade till att figurtavlorna
utfördes. Själv hade hon ingen aning om vad de skulle föreställa, när hon började måla. Hennes
hand fördes med stor kraft när hon utförde dem. I denna serie beskrivs hur delningen mellan
manligt och kvinnligt äger rum.
Den femte bilden i serien är en blå abstrakt komposition med en musselform som utgör
nyckeln till själva arbetet. Centrum av bilden utgörs aven stor vit cirkel och bakgrunden är
blå. Inuti cirkeln finns större och mindre former av musselskal i färgerna blått, gult och svart. I
mitten av cirkeln, ovanpå musselskalen, finns en mindre vit ring med versalen H, som enligt
symbolspråket bör stå för de Höga, guruartade väsen. Detta H flankeras av två stora, vita kors
å ·d 70P var SI a.

2. Analys av De stora figurmålningarna nr 5. Nyckeln till hittillsvarande arbete.
Tanken på att skapelsen fortsätter. Vattnet· Livets ursprung. Det som är förutsättningen för
allt liv. Då vi utvecklades från amöbor, encelliga varelser till olika livsformer i havet. Uråldriga
former som blev till havstång, maneter, snäckor, musslor och korall. Ur dessa former skapades
fiskarna i havet och alla djuren på marken. Bilden vill kanske berätta om tiden/stunden före
människans intåg på arenan. Då det fanns en tid av ursprung, orördhet, oförstördhet och
endast naturens eget kretslopp fick råda. De två vita korsen står kanske för Guds närvaro som
håller skapelsen i sin hand och skapar en ren, gudomlig kontakt mellan himmel och jord.

10 Fant s 39
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3. Sjustjäl'llan nr 9. GlUpp VI, Serie WUS eller Sjustjärnans serie. FeblUari-april1908.
l04x134.
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3. Tolkning av Sjustjärnan nr 9. Grupp VI, Serie WUS eller Sjustjämans serie. Februari
april 1908. 104x134.
Den svarta bakgrunden gör att blomman framträder än mer. Blommans sex kronblad är i blått
och gult. Det finns en järnnvikt och balans i bilden med kronbladens placering. Den utslagna
blomman visar sina inre hemligheter. Det är från mitten av blomman som allt utgår, där
kronbladen möts. Det är som navet i hjulet, navelsträngen hos babyn, kraften för allt levande.
Dess mitt, dess centrum, fröet där allt började. Därifrån utgår fyra vita svagt böjda stänglar
eller pistiller som avslutas med två ringar i gult och blått. Tvåsamhetens betydelse för
skapandet. Likaså utgår från mitten, fast uppåt och nedåt, två vita stänglar åt var sitt håll, som
avslutas med två vita ovala former. De liknar spermier eller en blommas ståndare. Blomman
som föder nya varelser. Ståndare och pistiller föder tvåtalet, dualiteten. De tre korsen som
ligger efter varandra, utgår också från mitten och uppåt i bilden på ett gult kronblad. Korsen är
en punkt där himmel och jord möts. Rörelsen uppåt är utveckling från mörker till ljus och de
tre korsen är den skapande kraften, rörelsen framåt i människans andliga utveckling. Olika
stadier i människans medvetande.

3. Beskrivning av Sjustjärnan nr 9.
Bakgrunden är svart. Blomman har sex kronblad och täcker nästan hela bildytan. Den högra
delen är blå och den vänstra är gul. Från mitten och uppåt ett kronblad, utgår först ett grått
kors, därefter ett svart och sist ett vitt. Från mitten utgår också vita strängar till fyra av
kronbladen som avslutas med två ringar, en gul och en blå. Från mitten och nedåt på det sjätte
kronbladet, utgår två vita strängar som avslutas med två vita ovaler, tätt intill varandra.

3. Analys av Sjustjärnan nr 9.
Enligt Hilma af Klint själv, skulle hon mekaniskt uppteckna uppståndelsens blomma det är
påskliljan. Den skulle vara dragen åt höger och den ger en god bild av dualtanken. Korset
står för bärandet av svårigheter. Bärkraften utgår från mitten. De kronblad som pekar nedåt är
själv följande sin påskajtonsglädje. 7/ Glädje över att Kristus övervinner döden och på så vis
visar människan vägen ut ur mörkret, mänsklighetens räddning. Ger det goda möjlighet att
segra. Uppståndelsens blomma inger hopp och försoning för människan. Blommans vänstra
gula sida och dess högra blå sida, förenas i mitten av tre kors som går uppåt i bilden. Början
till förening och försoning av det manliga och kvinnliga, himmel och jord, dag och natt och
mörker och ljus.

" Fant s 48
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4. Sjllstjärnalllll' 15. Gmpp VI, Serie WUS eller SjusljämQns serie. Febmari-april1908.
l04x134.
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4. Tollming av Sjustjärnan 1\1' 15. Grupp VI, Serie WUS eller Sj/lstjäl'lla/ls serie. Februari
april 1908. 104x134.
Ytterst den röda fargen som omger den ovala äggformen med sitt dubbla skal i vitt och rosa.
Innanför döljs det svarta och den sjubladiga blomman. Från vars mitt utgår en snäckspiral. Här
är på nytt centrum, mitten viktigt. Navet, fröet, alltings början-begynnelsen. Spiralen i mitten
står för utveckling. Snäckan, det hemlighetsfulla och kvinnliga. Den utslagna blomman visar
allt, har inget att dölja. Primärfargerna rött, gult och blått, kommer igen i tre av kronbladen,
resten är vita och rosa. Av primärfargerna blandas färgspektrat, vitt är alla färger - det vita
ljuset och det rosa är den gudomliga kärlekens farg. Det vita och rosa finns för balansens skull.
Den vita ovalen och dess vita strängar mot innandömets svarta botten som förbinds med
blommans mitt väcker min tanke om enhet, sammansmältning, tu som blir ett. På den röda
bakgrunden finns bokstäver som kan läsas omvänt. En tankens lek med bokstäver, där (J och a
kan läsas baklänges och bli {{ och (J. Det är mellan {{ och o som allting finns. allt finns med, det
viktiga. Allt är a och (J i tillvaron. III och s kan också läsas baklänges och s kommer före III i
alfabetet. Mellan s och III finns ordet tu eller tuv, vilket man nu vill. Tu - två, tvåsamhet,
dualitet, tu blir ett.

4. Beskrivning av Sjustjärnan nr 15.
Bakgrunden är röd och i varje hörn finns olika versaler i skrivstil. Uppe i vänstra hörnet o och
i högra hörnet a. I nedre vänstra hörnet IV och högra hörnet s. Centrum av bilden upptas aven
stor oval med smala och bredare ränder. Den smala yttre är svart, sedan kommer en bredare
vit rand åtföljandes aven smal gul och därefter en bred i rosa och sist en smal blå rand. Inuti i
ovalen är bakgrunden svart med en sjubladig blomma i mitten. Den har ett vitt kronblad uppåt
och tre på var sida om mitten. De till vänster har färgerna vitt, rött och rosa. De till vänster har
färgerna gult, blått och rosa. Varje kronblad har sin egen Hirgade konturrand som bildar
antingen en ring eller en spiralforrn ytterst på varje blad. På varje blad står bokstaven IV i
skrivstil. I mitten av blomman finns en snäckform med svart kontur. Från mitten och nedåt i
bilden, på den svarta bakgrunden, går det två vita streck som avslutas med en vit cirkel. Från
mitten och uppåt i bilden, på det vita kronbladet går det två rosa strängar som delar på sig och
blir till var sin röd cirkel som i sin tur avslutas med små gula ovaler till höger och två små blå
ovaler till vänster.

4. Analys av Sjustjärnan nr 15.
Mekaniskt skulle Hilma af Klint utföra de två sista bilderna i Serie WUS, Sjustjärnans serie,
varav Sjustjärnan nr 15 är den näst sista. Talet sju är det första talet som innehåller både det
andliga och världsliga. En fullkomlighet och en totalitet. Blommans sju blomblad symboliserar
världsalltet och universum. De bokstäver som förekommer på en del av Hilma afKlints bilder
tror jag en språkforskare skulle tycka var intressanta. Själv har jag arbetat med egna ordlekar.
Det kan finnas en förklaring i bokstäverna Alpha och Omega, den första och sista bokstaven i
det grekiska alfabetet, A och O eller med minuskler blir det a och o (eller A och IV). Dessa
bokstäver är tecken för Jesus Kristus. Jag är A och 0, säger Herren Gud, han S01l1 är, och
S01l1 val', och SO/1/ skall k01l1ma. (Uppb 1:8)72 Detta ger ett förtydligande av den ende Guden,
av tanken om uppståndelse, om att ljuset och godheten segrar till slut.

72 Dahlby, Frithiof: De heliga teckllells hemlighet. Malung 195~. S 15
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5. Svanen nr l. Grupp IX. Serie SUW. Oktober 1914-mars 1915. 150x150.
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5. Tolkning av Svanen nI" I. Grupp IX, Serie SUW. Oktober 1914-mars 1915. 150x150.
Bilden är mycket vacker, en renhet, avskalning. Inget onödigt finns där utom budskapet om
olikheternas kamp, om livet självt, speglat i den svarta och vita svanen, så lika men ändå så
olika. Motsatsernas tavla. Dualiteternas kamp. Vitt och svart. Mörker och ljus. Natt och dag.
Manligt och kvinnligt. Kampen synliggjord. Utan mörker inget ljus - inget ljus utan mörker.
Motsatserna finns där och ändå mötas de två svanarna näbb mot näbb, vingspets mot
vingspets. Är det för att utforska varandra, vem den andre är? Vem är du? Utforska och nosa
på varandra precis som hundar och katter gör, känna in dofter, någon jag känner, någon jag
tycker om eller inte.
Svanen, vacker, gracil och ståtlig att se på. Svanen, livets fågel, är som livet självt. Den svarta
och vita står för tillvarons motsatser, uppdelningen mellan ont och gott som vi gör här i
västerlandet. Ett antingen-eller-sätt att se på världen. Antingen protestant eller katolik, öst
eller väst, manligt eller kvinnligt osv. Vardagens dualiteter - dualitetens vardag. I österlandet
tänker personer mer i termer av både-och. Allt kan finnas samtidigt och gör det också. Det
finns både himmel och helvete samtidigt här på jorden. Carl G. Jung menar att mannen har en
del kvinna i sig - animus och att kvinnan har en del man i sig - anima73

Här får svanarna spegla människans okunskap om sig själv, att vi behöver någon att spegla oss
i för att förstå vilka vi egentligen är. Olika hudfärger ger upphov till främlingsskap, men ändå
inte, för vi omger oss alltid av vår egen motpol för att lära oss förstå vilka vi egentligen är.

5. Beslu'ivning av Svanen nr 1
Bilden är indelad i två hälfter. På den övre hälften av bilden som är svart finns en vit svan. På
den nedre delen som är vit finns en svart svan. Svanarnas röda och rosa näbbar och ena
vingspets möts på gränsen mellan det svarta och vita. Den vita svanen har blått ansikte och blå
ben och fötter. Den svarta har gult ansikte och gula ben och fötter.

5. Analys av Svanen nr 1.
Enligt anteckningar skulle svanserien beteckna det astrala planet. Här förekommer en mer
uttalad kamp mellan det svarta och det vita. Istället för människor förekommer svanar.7.

Den fjärde dimensionen är det astralplanet som är känslobaserad. Det s k separationsspelet
utspelar sig i både den tredje dimensionen, som är materiebaserad, (där vi människor befinner
oss) och den fjärde dimensionen. Det är endast i dessa dimensioner som illusionen av gott och
ont kan upprätthållas. Där människan kan känna sig separerad både från Anden och från
varandra. 75 Det som utspelar sig fr o m denna serie är en emotionell kamp mellan den manliga
och kvinnliga principen, som här får stå i skepnad av svanarna. I samband med att känslor får
fritt spelrum, förorsakar de fröjder såväl som sorger, hat och kärlek, glädje och avund,
förnöjsamhet och svartsjuka osv. Egot får fritt spelrum. Känslor är kanske det sätt som vi
människor har för att lära känna oss själva och andra, och de begränsningar som finns i denna
tredimensionella värld. Hela bilden är som ett stort yin och yang tecken som symboliserar alla
komplementära motsatser i det dualistiska universum. Det finns egentligen inte någon
uteslutande manlig och kvinnlig natur utan var och en innehåller fröet till den andra och att en
ständig växelverkan sker.

7J Jung, Carl G.: Jl[allfli.l'kol1 och hel1l1e.l' ~Vlllboler. Spanien 1981. s 177
7·1 Fant s 53
15 Tachi-Ren, Tashim: I'oel är ell Ijll.l'kropp? Stockholm 1996. s 22·23
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6. Svanen nr 3. Grupp IX, Serie SUW. Oktober 1914 ·mars 1915. 150x150.
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6. Tolkning av Svanen nr 3. Grupp IX, Serie SUW. Oktober 1914 -mars 1915. 150x150.
Avskalad renhet. Förening mellan dualiteterna eller är det en närkamp? Fåglarnas kroppar
omslutna av varandras vingar. Undersidan av svanarnas huvuden möts i omfamningen. Nästan
omslingrade halsar. Är det en kärleksfull närhet eller en omfamning på liv och död? Ett försök
till närmande, en omfamning. Ett försök till motsatsernas förening. Närmande 
avståndstagande, beroende - oberoende, närhet - avstånd osv.
Hjärtat som talar med sina sex strålar från svanarnas bröst. Hoppets låga som aldrig släcks.
Hoppet att kärleken kan förena. Ljuset och kärlekens strålar i vitt och rosa. Det kanske är så
att den jordiska kärleken inte går att förena, utan det är endast på det andliga planet kärleken
finner sin rätta form.
I människans ställe ett djur, svanen istället för människan, precis som i fablernas värld.
Svanarna tar gestalt av mänskliga egenskaper och känslor för att på ett bättre sätt åskådliggöra
detta för människan.

6. Beskrivning av Svanen nr 3.
Denna bild är också indelad i ett svart och vitt falt. Nu finns svanarna i mitten av bilden
omslutna av varandras vingar, halsar och huvud. Ur deras bröstJhjärtan kommer strålar, rosa
linjer från den vita svanen och vita linjer från den svarta svanen. Den svarta och vita
bakgrundsfargen föDer svanarnas kroppskonturer.

6. Analys av Svanen nr 3.
Dualtänkandet går vidare även i denna bild som går tillbaka på Bibelns skapelseberättelse med
Adam och Eva. De står för dualväsendet i sin ursprungliga form, enligt Amaliel genom Hilma
af Klint. Separationen som är ett faktum, vill ändå överbryggas. Bilden berättar om en
handling som skulle kunna vara kärleksfull, ömt omslingrande och njutningsfull. Istället
utstrålar den något krampaktigt, ett avstånd och ett motstånd. Den ömsinta närheten saknas.
Min tanke är att denna kamp mellan det manliga och det kvinnliga i skapelsens evolution,
endast är en illusion. Precis som tiden och rummet är en illusion. Endast när jag sätter det i
relation till något annat, kanske en något högre utkikspunkt än den jordiska, upphör illusionen
att verka. Ett annat synsätt inträder. Det är inte längre nödvändigt att ha denna, illusionens
spegel att spegla mig i.
Det kanske blir så framöver att vitt och svart inte längre är någon motsatts. En uppgörelse
behöver komma tillstånd mellan de mörka krafter som finns på vår jord. Istället för en kamp
mellan ont och gott, mörkt och ljust, kan de svarta fåglarna (människorna) ge sig på sina egna,
likasinnade. När de rycker av varandras fjädrar kommer de upptäcka att de också är vita under
den svarta fjäderskruden.
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7. SvanelI III' 16. Grupp IX, Serie SUW. Oktober I914-mars 1915. 155x152.
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7. Tollming av Svanennrl6. Grupp IX, Serie SUW. Oktober 1914-mars 1915. 155x152.
Avskalat till fulländning. Endast en cirkelform i centrum av bilden mot den svarta
bakgrundsfärgen. Vackert, ödesmättat, stilrent. Cirkeln som det fullbordade och fulländande
kretsloppet. Det eviga som varken har början eller slut. Den kvinnligt runda formen. Cirkeln är
solskivan som lyser i mörkret, innefattande alla sidor av människan.
Cirkeln som helhet men ändå delad på mitten. En skiljelinje? En viss assymetri råder med tre
färgfält till vänster och endast två till höger men ändå lugn och harmoni. Mittpunktens
uppåtgående triangel, treenighetens nav som får helheten att snurra.
Vackra dämpade pastellf.irger, mjukhet mot den svarta tomma bakgrunden. Form och farg
lyfts fram som aven osynlig hand. Kontrasten har sin verkan.

7. Beskrivning av Svanen III' 16.
Bilden har en helt svaJ; bakgrund och i centrum en cirkelform. Cirkeln är delad lodrätt i två
hälfter. Färgfälten till vänster, som följer cirkelformen, är ytterst gult, sedan blått och innerst
en röd halvcirkel. Färgfälten till höger är ytterst vit och innerst en rosa halvcirkel. I centrum av
bilden finns en liten uppåtriktad triangel, avdelad lodrätt, i ett rosa och vitt fält. Det rosa fältet
är i den röda halvcirkeln och det vita fältet är i den rosa halvcirkeln.

7. Analys av Svanen nr 16.
Hilma af Klint fick i uppdrag att åskådliggöra dualväsendet i symbolform och på olika
medvetandenivåer. I och med svanserien införs det astrala planet som står för känslor. Det
astrala planet består av ett antal olika nivåer, vad jag vet är det sju till antalet. Efter en hel del
sökande har jag inte lyckats verifiera detta. De första sju bilderna i serien har svanar som motiv
och därefter inträder abstrakta bilder med tydliga geometriska former. Totalt innehåller denna
serie 24 bilder varav den sista också innehåller den svarta och vita svanen. Denna abstrakta
målning vill säkert belysa en annan medvetandenivå inom det astrala planet.
Bilden består aven svart bakgrund och i centrum finns en cirkelrund form. Denna cirkel är i
sin tur indelad i halvringar och halvcirklar. Inom alkemin finns just dessa symboler. Cirkeln
står för det manliga och halvcirkeln står för det kvinnliga76 På en nivå är det manliga och
kvinnliga alltid förenade. Separationen har upphört. I den vänstra halvan finns färgerna gult,
blått och rött. Gult för mannen, blått för kvinnan och rött för den fYsiska kärleken. Den högra
består av vitt och ljust rosa - den gudomliga, andliga och universella dimensionen på detta
plan77

16 Cornell s 179
11 Wennergren, Kristina: IlIre Horlllolli. Göteborg 1993. s 129
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8. Svanen nr 17. Gmpp IX, Serie SUW. Oktober 1914-mars 1915. 155x152.
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8. Tolkning av Svanen nr 17. Grupp IX, Serie SUW. Oktober I914-mars 1915. 155x152.
Klara och starka farger. Bakgrundens röda färg dominerar. Den delade cirkeln med triangeln
som mittpunkt, en fästpunkt för både kraften och ögat. Vad händer om man sätter cirkeln i
rörelse precis som en leksakssnurra? Hur blandar sig färgerna med varandra? Blir allt vitt eller
grått? Dessa båda bilder Svanen nr J6 och Svanen nr J7är som spegelbilder av varandra. Jag
låtsas att jag står mitt emellan dem. Den ena svart med pastell färger. den andra röd med klara
färger. Färgerna i cirkeln är de samma, fast i denna bild är de starka och klara. Den vänstra
sidan är svart och vit och den högra är blå, gul och rosa. Bilden ger ett förtydligande av den
förra bilden i just fargernas styrka. Cirkelns båda halvor, representerar de en förening av
kontraster?

8. Beskrivning av Svanen nr 17.
Denna bild liknar Svanen nr J6 men här är bakgrunden cinnoberfärgad. Cirkelformen som
finns i mitten är också den delad i två hälfter. Färgfålten till vänster, som följer cirkelformen, är
ytterst vit och innerst en svart halvcirkel. Färgfålten till höger är ytterst blå, sedan gul och
innerst en rosas halvcirkel. I mitten finns en liten uppåtriktad triangel som är avdelad lodrätt, i
ett rött och svart fält. Det röda fältet är i den svarta halvcirkeln och det svarta fältet är i den
rosa halvcirkeln.

8. Analys av Svanen nr 17.
Den svart-vita vänstra sidan - en förening på det astrala, känslomässiga planet. Den blå-gul
rosa högra sidan - en förening av det som finns på det fysiska planet, den tredimensionella
världen, människans jordeliv. En förening av motsatta sidor i det mänskliga väsendet. En
förening som är möjlig men ändå uppdelad i skikt, i delar precis som vattentäta skott.
Målningen är en vacker abstraktion som är tilltalande för ögat. Ett klargörande av människans
dualitet i rena former och klara färger. Kan det sägas tydligare?



I'

I'
, JJI

m
·H,

37

9. Duvan nr 1. Grupp IX, Serie UW. 25 februari - slutet av maj 1915. 158x130.
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9. Tollming nv Duvan nr I. Gmpp IX, Serie VW. 25 febmari - slutet av maj 1915. 158x 130.
Bilden utstrålar kärlek, frid, värme, harmoni och utveckling. Den stora runda cirkeln i centrum
är tudelad aven dubbelspiral. I mitten, genom hela bilden, löper hela spiralen. Uppåt, uppåt.
Spiralens farger omvandlas på olika nivåer eller platåer. Den lämnar den grå-bruna myllan,
jorden, sorg och förtvivlan och utvecklas genom ljuset, hjärtat och kärleken. Utan hjärtats
intelligens blir människan huvudstyrd utan medkänsla och förståelse.
Inuti den stora cirkeln finns ett hjärta, hälften rosa och hälften vitt. Det centrala temat är
hjärtat, den universella kärleken - rosa och renhetens - vita farger. Kärleken förenar det
manliga och kvinnliga. Den gudonlliga kärleken utvecklar människans hjälia, får henne att nå
högre höjder i sin andliga utveckling och sitt medvetande.
I basen på cirkeln finns regnbågens alla färger. Det är ljuset som gör att vi kan se färger. Utan
ljus - inga farger, utan färger - inget skapande.

9. Beskrivning av Duvan 111' 1.
Hjärtat är ett centralt motiv i hela serien.
Bilden är tudelad, lodrätt, genom en dubbelspiral som löper nerifrån och upp. I centrum av
bilden finns en stor cirkelform, uppdelad i två färgfalt, till vänster rosa och till höger vit. I
mitten finns ett symmetriskt hjärta, uppdelad i två färgfält, till vänster vit och till höger rosa.
Botten av cirkeln upptas av ett färgspektrum. Bakgrundsfärgerna syns i varje hörn av bilden,
upptill vänster är den blå, upptill höger är den gul, nedtill vänster mörkgrå och nedtill höger
mörkbrun. Spiralens nedre del är vit. Ovanför färgspektrat, som blir i hjärtformen, är den
olikfärgad, från mörkare och till ljusare. I hjärtats övre del ser det ut som om det sker en slags
omkoppling, färgerna i spiralen ändras till rosa och vitt. Ovanför den stora cirkeln, i bildens
övre kant är spiralen åter igen vit. I mitten av själva spiralen löper hela tiden en lodrät linje
som också ändrar färg varefter spiralen gör det men håller sig inom färgerna gul-rosa-röd.

9. Analys av Duvan nr L
Tanken om en skapelsens evolution fortsätter även i denna serie som heter Duvall. Duvan som
står för livsanden, själen, övergången från ett tillstånd till ett annat. Människans utveckling har
här, enligt min uppfattning, tagit ett steg till, från det astrala planet till ett annat högre plan. Ett
steg närmare Anden, i en duvas skepnad, precis som vid Marias Bebådelse. I denna serie är
hjärtat ett centralt motiv. Hjärtat är en plats, ett rum där både det kroppsliga och det andliga
möts och finns till. Från och med nu samlas alla aspekter av skapelsen ihop, i en utveckling
som går genom hjärtat. Utan denna omvandling i kärlek kan inget existera i sin fulla potential.
Spiralens väg uppåt och dess skapande kraft gör det hela möjligt att genomföra. Omvandlig,
transformation sker genom det rosa och vita ljuset, både i och utanför hjärtat. Kärleken på ett
högre plan. Hjärta och ande i ett.
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10. Duvalllll' 2. Grupp IX, Serie VW. 25 februari - slutet av maj 1915. 158x130.
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lO. Tolkning av Duvan or2. Grupp IX, Serie VW. 25 februari - slutet av maj 1915. 158x130.
Cirkeln och hjärtat är det centrala även i denna bild. Cirkeln innesluter, omfattar den delade
kärlekens och hjärtats dubbla aspekt. Förening i hjärtat. En omvandling har skett i hjärats inre,
en insikt att separationen endast är en illusion. Två har alltid varit ett, i kärlek.
Färgerna som omsluter den stora cirkeln är i basen svart och på sidorna rött och mörkt violett.
Det är starka färger som står i kontrast till varandra.
I cirkelns bas finns färgspektrat igen men nu finns också ett svart stråk. Den svarta färgen som
är frånvaro av färg. Människan måste igenom mörkret och det svarta för att nå ljuset och
kärleken.

10. Beskrivning av Duvan or 2.
Denna bild liknar Duvan nr 1 men har andra färger. I centrum av bilden finns en stor
cirkelform, uppdelad i två färgfält, till vänster violett och till höger rosa. I mitten finns ett
symmetriskt hjärta, uppdelad i två färgfält, till vänster vit och till höger rosa. Hjärtat har också
konturer, det vita fältet omges aven rosa linje och det rosa fältet omges aven vit linje. Dessa
linjer går in i hjärats övre del och korsar varandra och bildar ett upp och nedvänd hjärta. (Vid
samma omkopplingsställe som i Duvan nr 1). Botten av cirkeln upptas av ett färgspektrum
och nu ingår också svart. Därför har den nedre fjärdedelen av bilden bakgrundsfärgen svart,
färgen som omsluter cirkeln på vänster sida, är cinnoberröd och färgen som omsluter cirkeln
på höger sida, är mörkviolett.

lO. Analys av Duvan nr 2.
Serien Duvan innehåller inte bara hjärtat utan också kampen mellan Sankt Göran och draken
och tecknen i zodiaken. En fågel som duvan flyger för människans själsliga befrielse. Fågeln är
enligt C G Jung en given transcendenssymbol. En fågel kan röra sig mellan olika världar eller
lära sig det, precis som Jonathan Livingston Seagull av Rickard Bach. Kampen mellan Sankt
Göran och draken är enligt C G Jung, mannens kamp med sin egen kvinnliga sida - anima. Den
bevingade draken kombinerar både ormens och fågelns transcendenssymbolik.78

I bilden Duvan nr 2 finns det vit-rosa hjärtat i centrum men nu omgiven av starkare färger än i
den föregående bilden. Resan fortsätter för människan. Själen höjer sitt medvetande. De starka
färgerna förmedlar ett mer jordiskt tillstånd. Det går att förena och förstå människans villkor i
skapelsen genom hjärtat - kärleken. Fullbordan är nära.

18 long s 151.156
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Il. Altarbild III' 1. Grupp X. Oktober 1915. Olja, tempera och guld på duk. 185x152.
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Il. Tolkning av Altarbild nr 1. Grupp X. Oktober 1915. Olja, tempera och guld på duk.
I85xI52.
Den svarta bakgrunden - rymden. Mot den finns den uppåtpekande manliga triangeln som
avslutas med en stor gyllene sol med strålar.
En manlig kraftbild.
Triangeln är indelad i sju fargfaJt som bö~ar vid basen och går upp mot triangelns spets.
Regnbågen - färgspektrat. Färgerna är mörkare i basen och ljusare allt högre upp. Triangeln är
också indelad i trappsteg (sexton stycken plus spetsen) precis som på en pyramid. Det gröna
fältet i mitten har på de olika stegen en hjulfonn med ekrar i gult. Hjulet som går runt, snurrar,
rör sig precis som jorden, planeterna, universum och solen har sin gång på himlen. Pyramiden
med sina steg och nivåer, är det växande, uppåtstigande, utveckling av människans
medvetande tills vi når toppen och går in i solen, kosmos hjärta. Där upplysning och kunskap
finns.
På triangelns topp finns en guldfargad, gyllene cirkel med strålar i gult och blått och dess bas
vilar på ett brunt faJt - Moder jord - materien. Guldet är det högsta, det värdefullaste och det
vackraste.
Från den gyllene cirkeln - solen - utgår både det manliga och kvinnliga. Solen har bägge dessa
sidor inom sig. Från dess inre kommer de gula och blå strålarna som omges aven ljusblå ring 
himlen - anden.

Il. Beskrivning av Altarbild nr 1.
Grupp X är en sammanfattning av hittillsvarande arbete men kallas även för Altarbilder.
Bilden har en svart bakgrund. Från basen, bildens bägge nedre hörn, och uppåt, sträcker sig en
liksidig triangel över två tredjedelar av bildytan. Triangeln är indelad i sju fargfält från basen
och avsmalnande uppåt, i rött, orange, gult, grönt, ljusblått, mörkblått och violett. Själva
triangeln är också indelad i horisontella trappsteg och för va~e trappsteg bleknar fargerna tills
de når triangelns spets som avslutas med en liten svart triangel i toppen. Den svarta triangeln
kan man säga ingår i den stora gyllene (bladguld) cirkeln, gjord av bladguld, som finns ovanför
den större färgtriangeln. Kring den gyllene cirkeln finns ett grönt färgfält med korta blå och
långa gula spetsiga trianglar. Ytterst en blå periferi.

Il. Analys av Altarbild nr 1.
Denna bild står för den manliga principen. Kännetecknen är den uppåtpekande triangeln,
guldfargen och cirkeln, som i det här fallet är en solsymbol. Cirkeln har olika betydelser, inom
alkemin är den manlig, enligt JC Cooper kan den både vara en manlig princip - solen och en
kvinnlig princip - själen, psyket och för en jungian är cirkeln en symbol för psyket men främst
står den för helhet och harmoni. Triangelns indelade faJt i färgspektrat/regnbågen som går från
mörkare i basen till pasteUiga farger i toppen, står för stadierna av den manliga principens
utveckling av sitt medvetande. I mitten av v~e steg i medvetandets trappa/triangeln, har ett
hjul. Denna symbol förknippas med solens makt, livscykeln, återfödelse och förnyelse, tiden
och ödet. Va~e steg har sin utveckling som är stadd i kontinuerlig förändring. Till sist nås
fulländningen i den allomfattande guldfärgade cirkeln, ett fullt utvecklat psyke, att bli ett med
Gud, att nå andlig insikt och andlighet. Symbolen för Gud, den guldfärgade cirkeln - solen,
strålar ut den manliga och kvinnliga energin i kosmos. Helheten finns där, allt finns där, vårt
andliga ursprung, människans utgångspunkt och hemkomst79
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12. Altal'bild 111' 2. Grupp X. November 1915. Olja, tempera och guld på duk. 185x152.
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12. Tolkning av Altarbild nr 2. Grupp X. November 1915. Olja, tempera och guld på duk
185x152.
Den röda bakgrunden - jordens farg. Mot den en svart-grå nedåtpekande trangel - den
kvinnliga principen. Överst i bilden finns en mörkt gyllene cirkeln - jorden.
En kvinnlig kraftbild.
Triangeln är indelad i fern falt varav mittenHiltet är vitt med en form som liknar en dubbelspiral
eller hornen på en vädur. De andra falten går från svart i triangelns bas till gråtoner i dess
spets. Även denna triangel har sina trappsteg precis som en pyramid. Dessa båda bilder,
Altarbild nr 1 och nr 2 är som två motsatta bilder med var sina trianglar. Motsatta men ändå
berättar de om att varje äkta analogi måste gälla omvänt, som däruppe så här nere. so

Triangelns topp, som finns i bildens nederkant, har fargerna gult, blått och rosa. I spetsen finns
en guldfargad virvel eller snurra mot en blå-grå bakgrund. Himlen och naturen sätts i rörelse
av virvelns energi. Leksakssnurran, väderkvarnen, vindkraftverket som vindens kraft sätter fart
på. Den röda omgivande fargen kring triangeln eller dess bakgrundsfarg, det livgivande blodet,
det kvinnliga menstruationsblodet.
I bildens övre del finns den mörkt gyllene bronsfargade cirkeln!klotet - jorden. Runt jorden
finns en uppåtgående spiral i blått och gult. Där dessa farger möts blir fargen grön. Jordens
utveckling i universum och kosmos. Jordens beroende av mannens och kvinnans utveckling.
Precis som människans medvetande kan utvecklas så gör också jordens medvetande.

12. Beskrivning av Altarbild nr 2.
I denna bild är spetsen på triangeln riktad nedåt och basen uppåt vars slut är ungefar en
tredjedel från ovankanten. Triangeln är indelad i fern falt från basen och avsmalnande nedåt
och innehåller fördrivningar, trappstegsvis, av gråskalan som blir ljusare mot triangelns spets.
Triangeln avslutas med en liten triangel i fargerna gult, blått och rosa. Allra längst ut i spetsen
finns en virvel. Över den stora triangelns bas finns en gyllene (bladguld) bronsfargad cirkel
omgiven aven spiral i gult och blått. Dess bakgrundsfarg är vit-gul-rosa. Den svarta-gråa upp
och nedvända triangelns bakgrundsfarg är röd och den lilla fargade triangeln/spetsen har en
mörkgrå bakgrund i basen av själva bilden.

12. Analys av Altarbild nr 2.
Dessa båda bilder Altarbild nr 1 och Altarbild nr 2 står för det manliga respektive det
kvinnliga, för himmel och jord, ande och materia, kunskap och kärlek, Gudomen och
människans psyke, fadern och modern, eld och vatten osv.
Detta är en bild för den kvinnliga principen. Kännetecknen är den nedåtpekande triangeln,
bronsfargen och cirkeln!klotet, som i det här fallet representerar Moder Jord. Brons är en
legering mellan i huvudsak koppar och lite tenn. Metallen koppar förknippas med planeten
Venus och som i det här fallet kan kopplas till den romerska kärleksgudinnan Venus. Det
verkligt kvinnliga och kärleksfulla. Dessa båda bilder Altarbild nr 1 och Altarbild nr 2 är
varandras motsatser. Den uppåtpekande triangeln står för den himmelska och medvetandets
utveckling som når det högstas mål - förening med Gud, en utvecklad andlighet. Den
nedåtpekande triangeln står för den jordiska naturen, vattnet, livmodern, kroppen och den
stora modern som föderska. SlOm man sätter ihop dessa bägge trianglar bildar de formen aven
romb som är en livssymbol för fruktsamhetsgudinnor, vulvan och den kvinnliga skapande
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kraften.82 Denna triangel har också trappsteg som går nedåt mot spetsen, en utveckling i den
kvinnliga kraften, skapandet. I spetsen finns en slags snurra eller virvel som står för de stora
alstrande krafterna. En förening med Moder Jord och hennes inre natur. Det livgivande,
livsgnistan i allt levande. Dessa båda trianglar är skapandets dubbla krafter.
Den röda färgen som omsluter den svart-gråa triangeln förknippas med blodet, att ge liv,
menstruationsblod, fruktbarhet. Precis som den lilla skulpturen Venus från WillendOlj var
insmord med järnoxid, därav den röda färgen, som antas beteckna liv. 83

Runt den bronsfärgade jorden löper en blå-gul spiral uppåt, uppåt. Den förknippas med den
stora skapande kraften, utflöde av energi i naturen. Den kvinnliga och manliga principen i
utveckling. Den kvinnliga och manliga aspekten av jorden stadd i ständig utveckling. På ett
metafYsiskt plan är den tillvaron, själens vandringar och dess slutliga återkomst till
centrum. 84

13. Altnl'bild nI' 3, Grupp X. December 1915. Olja, tempera och guld på duk. 185x152.
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13. Tollming av Altarbild 1\1' 3, Grupp X. December 1915. Olja, tempera och guld på duk.
185x152.
En stor gyllene cirkel dominerar bilden. I dess centrum finns en vit ring och i dess mitt en
sexuddig stjärna. Den dubbla triangeln, Davidsstjärnan/den sexuddiga stjärnan, den gula
nedåtpekande triangeln och den blå uppåpekande triangeln. Föreningen mellan manligt och
kvinnligt i solens centrum. Allt är ett. Jord och himmel. Sol och måne. Ande och materia.
Skapelsens ursprung, dess början och dess slut. Solen ramas in aven svart ring - rymden,
universum. Eller är det ett svart hål som solen färdas igenom för att övergå, färdas till ett
annat existensplan? En resa för att övervinna motsatsparen i dualismen och polariteten i den
synliga världen. Ett möte och en förening både på det lYsiska och det andliga planet.
Övergången från ett existensplan till ett annat sker i det tidlösa ögonblicket. Dualerna möts,
förenas, är tillbaka till sitt ursprung, där de tu är ett, i solens centrum, den stora lysande
stjärnan vars ljus är livet självt. Utan vilket inget kan existera.
Solen omges av de två färgerna för manligt, gult, och kvinnligt, blått, i bildens övre del.
I bildens nedre del finns också två färgfält i grågrönt och brunt. Över dessa fält löper breda,
raka streck i blått och rött. De är som solens ljus som lyser över den murriga, jordfärgade
myllan. De är som/a/lande strålar... visar att himlens kraft bor i strålarna som solen sänder
ner ti1/jorden 85

13. Beskrivning av Altarbild nr 3.
Den sista bilden i denna grupp har i centrum en stor gyllene (bladguld) cirkel omgiven aven
svart bred ring. I centrum av den gyllene skivan finns konturen av två trianglar som bildar en
sexuddig stjärna. Den nedåtpekande triangeln är gul och den uppåtpekande triangeln är blå. I
mitten av stjärnan finns en vit ring och inuti den konturen aven vit triangel och inuti den en blå
cirkel. Bakgrunden är indelad i lYra olika fält, upptill vänster - gult, upptill höger - blått, nedtill
vänster - mörkgrå och nedtill höger - brunt. Över det nedre mörkgrå fältet finns med jämna
mellanrum, lYra, i röda nyanser, breda streck och över det bruna hilten finns lYra, i blå nyanser,
breda streck som löper in mot den svarta ringen. I bildens övre del, mellan det gula och blå
fältet finns ett vitt brett fält med en svag anstrykning åt rosa i mitten av fältet. Ungefär från
varje hörn av bilden finns det konformade spiraler som löper in mot kanten av den gyllene
skivan, i färgerna gult, vitt, rosa och blått.

13. Analys av Altarbild nr 3.
Det centrala i denna bild är den stora guldbelagda cirkeln i vars mitt det finns en vit ring med
två trianglar, blå och gul, som bildar en sexuddig stjärna. Inuti stjärnan finns ytterligare en vit
ring och inuti den formen aven vit triangel och inuti den en vit ring vars cirkelform är blå.
Tanken går till ett av österns heliga bilder - mandala eller yantras, som är direkt knutet till
meditation/kontemplation över världens och Guds innersta väsen. Ett mycket vanligt yantra
motiv är en cirkel som inuti har två trianglar, som skär in i varandra, den ena uppåt och den
andra nedåt - den sexuddiga stjärnan. Traditionsenligt symboliserar denna form Shivas och
Shaktis förening, den manliga och kvinnliga gudomen. Sett ur psykologisk synvinkel och C G
Jung, symboliserar detta motiv motsatsernas förening - egots personliga, tidsbestämda värld
med non-egots opersonliga, tidlösa. Ytterst är denna förening alla religioners yttersta
fullbordan och slutmål - själensförening med Gud 86 De två skärande trianglarna har en
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symbolisk innebörd - de föreställer psykets helhet, Självet, av vilka medvetandet och det
omedvetna bara är en del. Enligt Hilma af Klint går utvecklingenFåntudelning till enhet. l en
del av hennes bilder symboliserar vetekornet den föreningen mellan dessa motstridiga krafter,
det manlig och det kvinnliga. I det här fallet är det den sexuddiga stjärnan som står för
enhetsbegreppet för den manliga och kvinnliga triangeln. 87

Solskivan, solen, cirkeln är centrum i universum - den högsta kosmiska makten, den allseende
guden och hans makt, kosmos hjärta. Gud är en cirkel vars centmm finns överallt och vars
omkrets finns iugenstans. 88 De fyra konformade spiralerna som löper snett in i bilden, från
varje hörn, mot solskivan är som öppningar eller portar, olika vägar in till den högste
gudomen. Vägar som själarna kan gå för att komma hem till Gud.
Enligt Hilma af Klint själv skulle dessa tre abstrakta målningar som hon kallar Altarbilde1'lla
försätta betraktaren i el/ lillstånd av andakt. 89 I och med denna bild sluts cirkeln från UI'I<aos
nr 2, där stjärnorna separerades, blev åtskilda, nu är de ett igen i mitten av solskivan.

Den bild som avslutar hela arbetet är Mänsklig kyskhet. En liten oljemålning med blå bakgrund
en stor svart oval med guldkant och mitten en ung naken kvinna med gult hår och vingar. I
sina händer håller hon ett guldhjärta. Författaren Åke Fant menar att bilden kan stå för
konstnären själv, en spegling av hennes liv. En annan förklaring är att bilden uttrycker en total
sammansmältning av manligt och kvinnligt, till androgynen. Kampen mellan de bägge könen
har upphört, blivit en enhet som representeras av ängeln, den rena androgynen. Enligt Hilma af
Klint har man och kvinna utgått från ängeln. 90

4.3 Symboliken

Alla dessa former som förekommer i Hilma afKlints bilder har symboliska betydelser som jag
vill lyfta fram. En kartläggning av formernas symbolik kan åskådliggöra innebörden av
bildernas mer djupliggande betydelser. Formerna återkommer i olika kombinationer
tillsammans med vissa färger. Ett sätt att belysa och förtydliga symbolernas betydelser nämner
jag här några citat av Mircea Eliade, rumänsk född religionsforskare. Symboler, bilder och
myter utgör själva kärnan i människans andliga liv, menar Mircea Eliade. Det symboliska
tänkandet är äldre än språket och det diskursiva tänkandet. Det motsvarar ett behov hos
människan: all blol/lägga varats innersta väselI. Han fOl1sätter med att framhålla att De är efl
medel för kunskap, för all bäl/re lära känna vissa aspekter av verkligheten, föl' all lära känna
människall. 91 Tanken går också till C G Jung och djuppsykologin med dess lära om arketyper,
symbolformer som sedan urminnes tider är nedlagda i människans omedvetna. Både Eliade och
den jungianska synen menar alt tolkningens grund är ohistorisk. Det går att söka sig tillbaka
till denna tid genom bilder och symbolerJär varje människa inom sig lymmel' en stor del av
mänsklighetenFån före "Historien ".92

Där inget annat anges har jag i nedanstående text huvudsak använt mig av J C Coopers bok
Symboler - En uppslagsbok.
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De geometriska former som genomgående kommer igen i de bilder som jag analyserat är
cirkeln och triangeln. Cirkeln är en universell symbol för helhet och totalitet, frånvaro av tid
och rum men också förnyelse, alla cykliska förlopp - för cirkeln är utan början och slut. Den
förknippas även med det kvinnliga i det cirkelrunda och oändliga och den manliga kraften.
Vissa blommor förknippas med cirkeln och det är lotusen, liljan och rosen. Triangeln står för
universums trefaldiga natur, himmel - jord - människa, kropp - själ - ande. Den står också för
grundbilden för yta. Den uppåtpekande triangeln står för det himmelska, är en solsymbol och
står för det manliga. Den nedåtpekande triangeln står för den jordiska naturen, är en
månsymbol och står för det kvinnliga. Triangeln inskriven i en cirkel symboliserar en yta som
hålls i evighetens cirkel. Den dubbla triangeln, den sexuddiga stjärnan förenar motsatspar,
manligt och kvinnligt, positivt och negativt, eld och vatten osv. Mandala/yall/ra är ett
symboliskt diagram i en form aven cirkel som omger en kvadrat eller trianglar i olika
storlekar. En meditationsbild. Den står för inneslutandet av det heliga rummet och
inträngandet av det heliga centrum, totalitet och kosmisk intelligens93

Dessutom förekommer spiralen/snäckan, ellipsen/ovalen/musselskalet, blomman, korset,
svanen/fågeln, yin-yang, duvan, hjärtat, den sexuddiga stjärnan och färgspektrurn/regnbågen.
Spiralformen är en ytterst komplex symbol och finns i de flesta äldre kulturer. Spiralen står för
den stora skapande kraften, den som kan både utvidgas och dras samman,
fruktsamhetssymbol. Virvelvinden eller spiralen har samma betydelse och står för energin i
naturen. Den dubbla spiralen står för solens och månens ökande och stigande krafter, liksom
växlingen mellan liv och död osv. Oftast så förbinds den med snäckans spiral och kvinnans
kön. Spiralen har att göra med allt som stiger uppåt: snigelskal, snäckskal, örat osv och även
med djur som rullar ihop sig såsom katt, orm. Den förbinds också med vissa växter som växer
i spiral, som ex murgrönan. Hjulet står för solens makt, allmakten livscykeln, återfödelse och
förnyelse, föränderligheten och förändringen i den synliga världen. Det är också tiden, ödet.

Formen aven ellips står för världsägget men också planeternas bana kring solen. Ovalen liknar
liksom romben den kvinnliga livssymbolen och vulvan. Blomman är en kvinnlig och passiv
princip. Den utslagna blomman representerar det som växer och utvecklas, och just den
innebörden är speciellt knuten till lotusen samt rosen och liljan. Blommor med fem kronblad t
ex liljan och rosen, symboliserar den mikrokosmiska människan. Blommor med sex kronblad,
främst lotusen, är sinnebilden för makrokosmos.
Korset är en universell symbol som kan spåras tillbaka till urminnes tider. Det är framför allt
en kosmisk symbol, en världsaxel, en punkt där himmel och jord får kontakt med varandra.
Korset står också för världsträdet, pelaren, stegen och livsträdet. Den vertikala linjen i korsets
stam, representerar det himmelska, intellektuella, positiva, andliga, aktiva och manliga.
Tvärbalken är det horisontala, representerar det jordiska, rationella, passiva, negativa och
kvinnliga. Korset som helhet står för motsatsernas förening, andlig enhet och androgynen.
Svanen kombinerar de båda elementen luft och vatten och är livets fågel. Den betecknar också
ensamhet och tillbakadragenhet. Två fåglar tillsammans symboliserar olika motsatspar om den
ena är ljus och den andra mörk, som ljus och mörker, dag och natt, det uppenbara och det
fördolda eller jordens båda hemisfärer.
Yin-yang symboliseras av den kvinnliga principen - yin och den manliga principen - yang.
Tillsammans står de för de komplementära motsatserna i det dualistiska universum på alla
nivåer, såväl i människo-, växt- och djurlivet. Yin (den kvinnliga principen) måste alltid
komma före yang (den manliga principen) eftersom det symboliserar urmörkret före
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skapelsens yangljus. Yin är också urvattnen, den passiva, kvinnliga, instinktbundna och
intuitiva naturen, själen, djup, sammandragning, det negativa, det mjuka och böjliga. Yang står
för den aktiva principen, anden, förnuftet, höjd, expansion, det positiva, det hårda och
obevekliga. Var och en bär inom sig embryot till den andra kraften Ufr lung - anima och
animus), vilket antyder att det inte finns någon uteslutande manlig eller kvinnlig natur utan var
och en innehåller fröet till den andra och att en ständig växling sker.
Duvan står för livsanden, själen, övergången från ett tillstånd till ett annat, men också oskuld,
mildhet och fred. Inom den kristna traditionen symboliserar duvan den helige Ande, renhet,
gudomlig ingivelse, fred, dop, livets vatten och Marie Bebådelse.
Hjärtat representerar känslans 'centrala' visdom i motsats till förnuftets huvudvisdom. Båda är
intelligens. Det står också för medlidande, förståelse, kärlek och barmhärtighet. Det innehåller
livsblodet. Det är ett livscentrum och hjärtat med strålar symboliserar ett centra för
makrokosmos och mikrokosmos.
Stjärnan symboliserar närvaron aven gudom, överhöghet, det högsta som kan nås, det eviga
och det som inte dör. Den sexuddiga stjärnan står för skapelsen. Den kombinerar den manliga
och den kvinnliga triangeln, men också eld och vatten.
Vetekornet står för livsförnyelse, återuppståndelse och fruktbarhet; är frukten av den
livgivande solens och den jungfruliga jordens förening.

Färgspektrat eller farger symboliserar den urskiljbara sinnevärlden, mångfalden och ljuset.
Färg är reflekterat ljus. Grönt är den symboliska syntesen mellan de varma (gult, orange, rött)
och kalla (blått, violett) färgerna. Grönt är också hjärtats farg, symboliserar den kärlek vi ger
ut och tar emot. 94 Svart och vitt representerar det negativa och positiva och alla motsatspar.
Gud är ljuset och alla färgers källa. 95

Regnbågen står för förvandling, olika medvetenhetsstadier, bron eller gränsen mellan denna
värld och paradiset.
Dessutom tar jag upp symboliken kring altaret med tanke på de tre Altarbilderna. Altaret är
Gudomens närvaro, offret, förening och tacksägelse. Den oftast rektangulära formen aven
kista symboliserar övergången från död till liv, från tiden till evigheten.

lt.< {.......Jv.\~

De genomgående fargerna ~bl.ått oc~ ~lt, som också har ~itt s~boliska värde. Den blåa
fargen representerar denkviimliga pnnclpen men även sanrung, Visdom, kyskhet, trohet, fred,
svalka och oändlig rymd. Det ljusgula eller gyllene är solens farg och symboliserar in\epektet,
intuitionen och godheten. Enligt HiJma afKlint står den gula färgen för den m'anJiiit"pbcipen
och den blå, kvinnan.96 De andra färgerna förekommer separata och i kombinationer. Dessa
separata färger är svart och rött som ofta förekommer som bakgrundsfarger men också blått
och gult och även vitt. Den röda färgen representerar både en positiv och en negativ sida. Det
är den främsta fargen och förknippas med solen. Den symboliserar den aktiva manliga
principen men också eld, kunglighet, kärlek, glädje, fest, lidelse, energi. Den förknippas också
med blod, hämnd, blodtörst, martyrium etc. Rött tillsammans med vitt och svart är
invigningens tre stadier. Rött symboliserar också denfysiska kärleken97 Följande farger
förekommer i kombinationer med varandra är blått-grönt-gult - om man blandar blått och gult
blir det grönt, rött-vitt-svart - invigningens tre stadier, svart-vitt - motsatspar, vit-rosa -
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renhet, andlig överhöghet och den universella kärleken, rosa-violett - den universella kärleken
och intelligens, kunskap och färgspektrat i alla regnbågens färger - Ijuset.98

Olika tal återkommer också som har sina speciella symboliska betydelser. Det är talen två, tre,
sex och sju. Talet två finns som dubbelsnäckan, två kors, två svanar osv. Det symboliserar
dualism, växling, olikhet, konflikt, motsatta poler, människans dubbelnatur men också balans,
stabilitet. Tvåtalet är det första tal som avlägsnar sig från enheten.

Tretalet står för bl a triangeln och tre kors. Det representerar mångfald, skapande kraft,
tillväxt, rörelse framåt som besegrar tvåtalet. Tre är det första talet tillsammans med vilket
ordet 'alla' kan användas. 99 Tretalet förekommer överallt och speglar världens tredelade natur
i himmel, jord och vatten, människan som kropp, själ och ande samt födelse, liv och död, att
något har en början, mitt och slut. Tre står för själen.

Talet sex kommer igen i blomformen och likaså talet sju. Talet sex står för jämnvikt och
harmoni. Det symboliserar också motsatsernas förening, där hermafroditen eller androgynen
representeras av de båda sammanflätade trianglarna, den uppåtpekande och den nedåtpekande.
Sex betecknas också för kärlek, hälsa, skönhet och tur.

Talet sju är makrokosmos och universums tal. Fullkomlighet och en totalitet. Sjuan är det
första talet som innehåller både det andliga och värdsliga med tretalet och fYrtalet. Det finns
sju dagar i veckan, toner i skalan, underverk, människan har sju åldrar osv.
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5. DISKUSSION, SLUTSATSER

Hilma af Klint levde i en tid av ockulta strömningar som har sina rötter från Swedenborg,
frimureri, ISOO-talets spiritism och till sekelskiftets nyandlighet. I boken Den hemliga källan
hävdar Peter Cornell att konstnärerna vände sig mot en sakral och esoterisk tradition, där
ockultismen är en i många fall förbisedd men påfallande ihärdig följeslagare till det moderna
avantgardet. 100 Det var kanske främst inom konstlivet som den ockulta traditionen visat den
största livskraften, hos bl a Aglleli, Malevitj, Kandinsky, Mondrian och KlIpka. Dessa
konstnärer har alla det gemensamt att målmedvetet sträva efter att överskrida den föremålsliga
världens yttre sken och blottlägga den bakomliggande, högre och eviga verkligheten. 101 Den
har levt vidare i den non-figurativa konsten in på 1900-talet, Ballhallsskolan och senare Yves
Klein. Tförordet till boken Hilllla er! Klil/t av Åke Fant, skriver Lars Nittve om den s k
"abstrakta revollltiol/el/" att den snarare är en fortsättning på en tradition som är jämngammal
med människan och hennes försök att föra världen mer fattbar, ända från grottmålningarna till
målningar i våra dagar. 102 I konstnärernas egen konsthistoria Ögol/hlick av I/ärvaro beskriver
Bertil Englert, människan har en drift i att vilja IItforska tillvarol/ och i det ligger också driften
att skapa kOl/si. Det finns el/ il/stil/kt, som driver oss att försöka fatta hur universum
fungerar. 103

Konstnären Hilma af Klint närmade sig den icke föreställande konsten genom ett
mediumistiskt sätt. Hon såg sig själv som en förlängning, ett instrument för högre intelligenser.
Målningarna var utförda genom henne, utan medvetande om hur lösningen skulle bli.
Konstnären själv tycks ha stått frågande inför den konkreta innebörden av bilderna. Här
likställer hon sig med surrealissterna som närmade sig skapandet genom en öppenhet för det
oväntade, det främmande, det aldrig sedda. Samtidigt förlorar konstnären sin priviligerade
ställning och blir likställd med andra betraktare, lika överraskad av skapandets resultat som
dessa. 104

Genom ett antal anteckningsböcker från FredagsgJ'1lppens tid och senare egna anteckningar,
skrev Hilma af Klint ner sina instruktioner om hur hon skulle måla och vad en del av de olika
symbolerna och hirgerna står för. Några exempel är den blå och gula färgen, hake och hyska,
musslan och snäckan. Även om hon här fick tydliga instruktioner och beskrivningar och
symbolers betydelse, verkar hon inte ha kunnat tolka bilderna eller lägga in egna värderingar i
bildspråket. Åke Fant menar att bildernas symbolspråk, och speciellt serien Sjllstjärnan,
avdelning Yl som också kallas evolutionsserien, ärfyllda av efl lIf1tyck och en symbolik som
ligger oss oerhör! fjärran och att symboliken är al/tagligen alltför personlig och speciell. IOS

Åke Fant har själv inte gjort någon ansats att göra någon som helst symboltolkning i boken
Hilma afKlint. Det jag däremot har tittat på är just symbolerna och symbolikens betydelse ur
ett mer allmängiltigt perspektiv. Enligt min mening finns det en stor allmängiltighet i det
abstrakta bildspråket och i symbolerna som finns i Hilma af Klints bilder. (Se bl a 4.4
Symboliken). Vilket jag också försökt belysa i min tolkning och analys av hennes bilder. Hon
har också via sina andliga ledare skrivit ner de olika förekommande symbolernas betydelser,
dessa betecknar jag inte som hennes egna, utan som den högre intelligens förklaring på det hon

100 Cornell s 139
101 Cornell s 158
102 Fant s 6
lOJ Bergmark, Torsten (red.): Ögohlick av 11611'01'0. En kOIlS/I1t/rerI1GS konsthistoria. Vtlrnamo 1989. S 14
10·' Sjölin s 113
IOS Fant s 49
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målade. Därmed håller jag inte med Åke Fant att symboliken i hennes bilder skulle vara
främmande eller speciellt personligt.

Målningarna till Templet som gjordes åren 1906-1915 har evolutionen som huvudtema. Hilma
af Klints livsmål sägs vara Dualväsendelsframslällning i symboler. I begreppet dualväsende
sägs skapelseberättelsen stå. 106 Evolutionstanken eller skapelseberättelsen är inget nytt utan
finns inom den spiritistiska, teosofiska såväl inom den kristna gammal testamentliga delen av
Bibeln. Enligt Hilma af Klint själv skall betraktaren stå inför en svit målningar som påvisar
mänsklig utveckling från en jaglös begynnelse i ett urkaos fram till en personlighetsutveckling
där egna ansträngningar spelar en avgörande roll. Det som skildras är en .~jtilens skolningsväg.
Hela sammanhanget i serierna skulle också kunna förstås som en lång och ihållande
meditation. 107 Den stora svårigheten som det måste ha varit för Hilma af Klint var att hon inte
hade någon möjlighet att förstå eller fatta målningarnas innehåll. Utan bara notera hur den ena
målningen efter den andra kom till. Hon hade en viss kunskap om olika beståndsdelars/
symbolers betydelser i sina bilder bl a den gula och blå fargen. Även om den röda tråden fanns
där om evolutionstanken, kunde hon inte enligt mitt förmenande gå in i varje bild och berätta
om dess betydelser och innehåll. Utan fick nöja sig med att vara ett redskap för högre
intelligenser. IOS Det är just med tanke på det innehållsliga som jag har fördjupat mig i och fram
för allt tittat på bildernas symboliska värde. Under mitt arbete med att tolka, beskriva och
analysera uppsatsens tretton bilder, har evolutionstanken framkommit tydligt nog, om
planetens, människans och själens utveckling. Vilket förhoppningsvis framkommer av mitt
arbete med denna uppsats. När det gäller framställningssättet av evolutionsideerna, vill Åke
Fant framhålla, att Hilma af Klint omöjligen slaviskt kan ha följt någon annans framställning
om dessa tankar p g a stor variationsrikedom och hennes personliga utvecklingsformer av
speciella teman. Åke Fant menar ändå att hon kan ha varit inspirerad av sin samtids andliga
och teosofiska böcker, men att hon i sitt skapande gestaltade något helt personligt. 109 Det jag
själv vill framhålla är att målningarna till Templet som målades 1906-1915, inte var inspirerade
av sin samtid utan är spiritistiskt, mediumistiskt framställda bilder. Hon var före sin tid med
bildkompositioner som inte hade gjorts tidigare, hon var före sin tid med det abstrakta
måleriet, hon var före sin tid när det gällde ett andligt skapande i bilder, hon var före sin tid i
konstnärligt och måleriskt skapande genom att ställa sig i högre intelligensers tjänst. Det
abstrakta måleriets genombrott kom först efter 1910.

Hilma af Klints konstnärliga utveckling från 1906 och fi'amåt genomgår olika
utvecklingsstadier. När hon börjar måla de mediumistiska bilderna betraktar hon sig som ett
redskap för högre intelligenser. Målningarna är utförda genom henne, utan medvetande om
hur lösningen skulle bli. Efter detta möter hon Rudolf Steiner (1908) och man vet inte vad som
utspelar sig mellan dem. Hon upphör att måla i fYra år. Därefter följer en ny fas då impulsen
kan vara en bildide eller ord som leder till bilder där hon får själv jobba fram lösningen av
tavlans komposition. Hon är mer delaktig i den skapande processen. En mer medveten
aktivitet har inträtt men fortfarande upplever hon arbetena som ett budskap från högre väsen. I
den tredje fasen (från 1916) är hon själv verksam som tänkande och skapande varelse. Hon har
fördjupat sig i bl a Rudolf Steiners skrifter. Det är klara och geometriska kompositioner med
intensiva farger. Hon forskar i växternas och religionernas värld genom sin mediala förmåga.
Den fjärde (efter 1920) och sista fasen i hennes konstnärliga utveckling är ett annat

106 Fant S 37
107 Fant s 60
IOS Fant s 49
109 Fant s 61
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uttryckssätt. Hon är då i sextio års åldern. Hon bÖljar arbeta med emotionella upplevelser av
växter och inre organ. Formerna blir upplösta. Det är färgen som är viktig. IIO Det är först i juni
1922 som hon börjar måla i antroposofisk anda. 111

En reflektion jag har gjort under arbetets gång, är att det verkar finnas två vägar till
konstnärligt skapande. Den ena vägen står t ex Wassily Kandinsky för - det intellektuella och
Hilma af Klint som står för känslanlintutionen. Det kunde lika gärna vara någon annan av
hennes samtida som t ex Malevitj eller Mondrian, men jag valde Kandinsky som jämförelse.
Genom att göra en uppställning i polariteter mellan dessa båda konstnärers tillvägagångssätt i
sitt skapande, kan det öka förståelsen för Hilma af Klints konstnärsskap. Det finns inget
motsägande i detta utan endast ett fÖl1ydligande, en extra strålkastare.

Wassily Kandinsky
• manligt
• tankeverksamhet
• intellekt
• lösa konstnärliga problem
• subjektiv
• kunskapsprocess

Hilma af Klint
- kvinnligt
- medial
- intuition
- ett redskap för högre intelligenser
- objektiv
- förmedling av andliga budskap

Båda dessa konstnärer kom fram till samma resultat - en non-figurativ bildvärld, men med
olika förhållningsätt och tillvägagångssätt till skapandet. Kandinsky arbetade sig fram med att
brottas med olika måleriska problem och fann sin väg på ett mer eller mindre empiriskt sätt.
Han uppfattade sina abstrakta målningar som "krisIna Im'lor". Föremålslösheten blev för
honom en metod att gestalta religiösa erfarenheter: "den Helige Ande får inle uppfatlas
föremålsligJ, lilan endasl föremålslösI. Del är milJ mål: all förkunna den Helige Ande ". Han
smusslade aldrig med att han ställde sin konst i del Andligas !jänsl. 112 Genom sina mediala
kontakter tog Hilma af Klint ett raskt språng över till ett icke föreställande måleri, innan
Wassily Kandinsky ännu hade formulerat sina tankar i Om det andliga i konslell. Vilket tog sig
uttryck först mellan 1910 och 1917. 113

En tanke som slår mig är, hur detta kunde vara möjligt. En förklaring som Åke Fant har och
som jag också håller med om är, all lallkama om ell abstrakt bildspråk var så stark!
förankrade i tidell, atl del bara var all fånga upp dem. //4 Här kommer jag osökt in på Carl G
Jungs teori om det kollektiva undermedvetna som bärare av symboliska urbilder. 115 I företalet
till Om del andliga i konstell, skriver Ulf Linde att Konsll1ärell aldrig kan skapa någotnyll 
han kan endast avläcka mer och mer m' ell slorl "andligt", redanfärdigt och exislerallde
kosmos. /16 Enligt Peter Cornell i boken Den hemliga källan blir det till sist betraktarens eget
avgörande: all skilja den esoleriska salongskonsten fråll den sanna mystiken, den esoleriska
Iradilionens skalfrån den levande kämall. 11

7

110 Fant s 219
111 Fant s 67
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113 Fant s 224-226
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IlS Sjölin s 129
: 16 Kandinsky s 10
1I7 Cornell s 188
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Enligt min mening verkar det som om varje tidsepok endast kan skapa det som den tiden
"tillåter" eller som det gemensamma medvetandet "tillåter" att manifesteras. Även om
Rembrandt på sin tid, kanske förstod och visste hur han skulle skapa ett abstrakt konstverk,
var inte tiden mogen eller tiden skulle inte "tillåtit" honom att utföra något sådant. Kandinsky
framhåller just detta att Varje konstverkföd~ /II' sin egen tid / /8

I de flesta tidsepoker verkar det finnas människor som är extra sensibla, öppna för nya
strömningar och som lätt kan fånga upp detta. Ta t ex olika uppfinningar som experimenteras
fram vid samma tidpunkt, oberoende av varandra. Denna uppsats behandlar ett konstnärligt
uttryck gemensamt för sin tid, ett icke föreställande bildspråk. Jag vill framhålla att kvinnor i
allmänhet och Hilma af Klint i synnerhet hade en sådan öppen och medial sida av sin person
som gjorde det möjligt för henne att stå i kontakt med det översinnliga och dessutom vara en
förmedlande länk till sin samtids nya bildspråk. Hos vissa polarfolk och eskimåer finns det
medicinmän och schamaner som bär kvinnodräkt och har målade kvinnobröst utanpå kläderna
för att manifestera sin kvinnliga sida. Den sida som gör dem skickade all stå i kontakt med
"andarnas rike ", (dvs det omedvetna). De flesta moderna medier är oftast kvinnor. Det är
fortfarande en mycket spridd föreställning, all kvinnor är mer mOllagliga än män föl' det
irrationella. / /9

En iakttagelse jag gjort som museilärare på bl a Norrköpings konstmuseum är att konstverk
från olika tidsepoker har en slags "inkubationstid". Under ett antal visningar gjorde jag en
slags undersökning (högst ovetenskapligt), en utfrågning av min publik, vad de ansåg om t ex
Isaac Grunewalds målning Det sj/lngande trädet. De flesta av betraktarna skulle mer än gärna
tänka sig ha tavlan ovanför sin soffa i vardagsrummet. Denna utfrågning gjorde jag med tanke
på den reaktion som den svenska expressionismen (fauvismen) fick i början på detta sekel,
som var allt annat än positiv. En gång frågade ett äldre par var Erixson X:ets tavlor hängde på
museet. Jag visade paret. De hade sett en utställning av sagde konstnär för trettio år sedan och
hade inte tyckt om hans konst, men nu uppskattade de hans målningar. De uttryckte en viss
förvåning att deras uppfattning hade förändrats under årens lopp. Min uppskattning av
"inkubationstidens" längd är mellan trettio och femtio år för det allmänna medvetandet att
acceptera olika typer av konst. Troligtvis är det samma sak med Hilma afKlints målningar,
vilket hon själv förstod och därför skrev i sitt testamente att bilderna inte fick visas offentligt
förrän tjugo år efter sin död. 120

Det är kanske först nu när vi själva lever i ett nyandligt sekel- och millenniumskifte som vi
förhoppningsvis kan se, uppleva och förstå hennes konstverk och uppskatta hennes
förtjänstfulla arbete. Min uppfattning om hela Hilma af Klints liv och konstnärliga livsverk kan
sammanfattas i orden: en människas väg i självkännedom och medvetandeutveckJing.

118 Kandinsky s 15
119 Jung S 177
120 Fant s 31,210



.. .det har sagts, att först genom konsten
blir människan verkligen människa.

Genom konsten förmår hon ge uttryck
för sin kulturs andliga tillgångar

och gestalta sin världsbild.

(Citat av konstnären Bertil Englert ur Ogonblick av nttrvaro.
En konsmarernas konsthistoria. Värnamo 1989, s 17)
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BIOGRAFI

1862 Hilma af Klint föds på Karlberg den 26 oktober.
1872 Familjen flyttar till Norrtullsgatan i Stockholm. Hilma af Klint sätts i Nonnalskola för

Flickor på Riddaregatan. Somrarna tillbringar familjen på släktgården
Hanmora på Adelsö, Mälaren.

1879 Hilma af Klint bö~ar deltaga i spiritistiska seanser.
1880 Omkring 1880 studerar Hilma af Klint på Tekniska Skolan i Stockholm och lär sig

porträttmåleri hos Kerstin Cardon. System Hennine avlider.
1882 Hilma afKlint studerar vid Konstakademiens Läroverk 1882-1887.
1887 Hilma af Klint arbetar som porträtt- och landskapsmålare från och med 1887. Atelje

på Hamngatan 5. Den lilla kretsen av ockult intresserade kvinnor kommer
samman. De bö~ar föra bok över budskapen.

1898 Fadern Fredrik Victor afKlint avlider.
1900 Hi1ma afKlint är verksam som tecknare 1900-01 vid Veterinärinstitutet, Stockholm.
1904 Hilma afKlint blir förutspådd genom Ananda att hon skal! utföra mediumistiska

målningar.
1906 De första 26 målningarna i Första avdelningen - Serie WU, grupp I, påbö~as den 7

november.
1907 Åtta målningar i grupp II, 18 januari - 30 september. I maj tre förarbeten till grupp ill.

Nio målningar i grupp III, maj - december. Tio målningar i grupp IV, 2 oktober
- 7 december.

1908 Uppehåll i måleriarbetet april 1908 - april 1912. Den enda målningen är porträttet
1910 av professor Knut Ångström efter ett fotografi.

1912 Andra avdelningen påbö~as. Sju förarbeten i april. Sju förstudier till Gruppvm (En
kvinnlig serie) i oktober. Hilma afKlint arrenderar villan Furuheim på Munsö
tillsammans med vännerna.

1913 Kommentarer till Singoalla i juli. Sju målningar, grupp vm, Serie US, 30 september 
12 december. Två målningar (avdelning ett) i Serie W, Kunskapens trdd.

1914 24 målningar, Serie SVW (Svanen), oktober 1914 - mars 1915.
1915 Ytterligare sju målningar (avdelning två) i Serie W, Kunskapens trdd, juni - juli. Sju

målningar, Serie VW (Duvan). Tre Altarbilder. Avslutande bild i Uppdraget
till templet, samt andra avdelningen, är lvfdnsklig kyskhet.

1916 Fyra naturstudier 2 oktober - 10 december. 144 målningar i serien Parcifal
(Eterkonvolutet, Astrala krafternas konvolut, Tankens plans konvolut, Fysiska
planets konvolut).

1917 22 målningar i serien Atomen, 9 - 26 januari. 37 tredelade målningar; man, kvinna,
barn. Boken En sjdlsstudie. Ateljen på Munsö invigs.

1919 39 studier av blommor.
1920 Modem avlider. HiJma af Klint flyttar till Helsingborg med Thomasine Andersson,

bosätter sig på Karl X Gustavs gata. 85 geometriska målningar. Nio arbeten
över sädesslag. Ett större arbete Blommor, mossor och lavar (okänt antal).
Reser i oktober till Dornach tillsammans med Thomasine Andersson. Möter
Steiner och hans konstsyn.

1922 Hilma af Klint bö~ar måla akvarell, vått i vått (72 stycken). Vintern iDornach.
1924 Våren och sommaren iDornach. 99 arbeten.
1925 Våren och hösten i Domach. Två arbeten. Steiner avlider 30 mars.
1926 Våren iDornach.
1927 Våren iDornach.



1930 Våren i Domach. Målar sexton verk i augusti.
1931 65 verk.
1932 56 verk, bland annat vision av Blitzen över London.
1933 57 verk.
1934 15 verk.
1935 13 verk. Hilma af Klint flyttar till Grönegatan, Lund.
1936 22 verk.
1937 8 verk. Akademikamraten Anna Cassel avlider.
1940 Hilma af Klint flyttar till Lund. Thomasine Andersson avlider.
1941 23 verk, varav fYra i olja.
1944 Hilma afKlint flyttar i augusti till sin kusin Hedvig afKlint i Djursholm. Avlider efter

en olyckshändelse 21 oktober, nära 82 år gammal.

Arun.: Biografin är hämtad från Åke Fants bok, Hi/ma afKlint, s 231.
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ORDFÖRKLARINGAR

Antroposofi
är en andlig rörelse, ledd av Rudolf Stiener som 1913 grundade Alltroposojiska Sällskapet,
som hävdar att människan kan lära sig att få kontakt med det översinnliga och inordnas i ett
kosmiskt världssystem. (FUl s 129)

Astral
betyder tillhÖl'Cllldc stjämhim/clI. - Astralkropp, enligt vissa läror (t ex spiritismen och
teosofin) står för ett högre väsen i människan. Den är själens egentliga organ och anses kunna
frigöra sig från kroppen. (FU l s 195)

Esoterisl<
avsedd för invigda, hemlig. (FU2 s 746)

Medium
förmedlare med andevärlden (SAO s 297)

Metafysik
läran om alltings egentliga väsen eller om den översinnliga världen; även
verklighetsfrämmande spekulationer. (SAO s 300)

Ockult
hemlig, dold. - Ockultism, hemlig lära. Läran om det förborgade, sammanfattande benämning
på magiska, teosofiska, spiritistiska strävanden. (FU4 s 2301)

Panteism
läran om att Gud och världen är ett och naturen besjälad. (SAO s 359)

Parapsykologi
läran om paranormala fenomen. (SAO s 361)

Spiritism
tron på möjlig förbindelse med avlidnas andar. - Spiritualisera, förandliga; göra anderik.
- Spiritualism, läran att den sanna verkligheten är andlig. (SAO s 486)

Teosofi
vissheten om det gudomliga; benämning på mystiska spekulationer som söker nå insikt i den
översinnliga verkligheten; i speciell betydelse den åskådning som förkunnades av ryskan
Helena B1avatsky (1831-91), en panteistisk lära med element av hinduism och ockultism som
menar sig uttrycka den sanna kärnan i alla religioner. (BU s 580)
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