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Abstract
The present dissertation deals with the artistic collaboration of a married couple,
Charles Rennie Mackintosh and Margaret Macdonald. Living in Glasgow at the
turn of the century, they concentrated their work on interior design. However, artistic
collaboration has been neglected by traditional art history, with its concentration on
individual creativity. For the couple in question, this has meant that the work they
created together has been mainly attributed to Mackintosh, thereby relegating Mac
donald to the role of spouse and assistant, rather than co-creator. The present disser
tation presents a different picture of the couple's collaboration, challenging and revi
sing our cultural perceptions about the creative abilities of the respective sexes.
A selection of interiors created by the Mackintoshes is studied in order to shed light
on their collaborative efforts. The analyses embark from the perspectives of «masculine»
and «feminine» in order to show how the Mackintoshes created artistic wholeness in
their interiors, while at the same time opening up the spaces for a mixture of actors,
i.e. making the rooms accessible to men and women alike through their designs.
During this epoch, the concepts of «masculine» and «feminine» were employed as
natural points of reference in an attempt to explain social and cultural phenomena
scientifically. The Mackintoshes made use of the era's conventions when creating
interiors in the accepted division of masculine (hallways, dining rooms, libraries)
and feminine (bedrooms, salons) spaces. However, with time they began to combine
these accepted gender forms in order to create something new and modern. Just as
the Mackintoshes could create more powerful works of art by combining their
respective artistic talents, their spaces could accrue greater significance through the
combination of masculine and feminine principles.
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Förord
Om du alltså inte får veta något mer om detta rike så hitta på. Observera att jag inte ber dig att
vittna om sådant som du anser vara osant, för det skulle vara en synd, utan vittna falskt om det
som du tror är sant — för det är en dygdig gärning eftersom den fyller ut bristen på bevis när det
gäller något som med säkerhet existerar eller har inträffat.
(Umberto Eco, Baudolino, Stockholm 2001,s. 54)

Forskning kan vara besvärligt. Du sitter inne med en bra sanning, men du måste bevisa
den. Helst genom arkivmaterial, i annat fall genom att någon annan skrivit någonting
liknande. Verkligheten ser inte alltid sådan ut. En vanlig förklaring till detta för den som
arbetar med genusforskning är att varken arkivansvariga eller andra forskare har ställt
samma frågor och haft samma intressen som du, varför viktigt material inte har
uppmärksammats eller kanske inte finns bevarat. Vad gör man då? Hittar på? Nja, det
får man inte - inte ens om du tror att det är sanning. Istället får man uppmärksamma
bristerna och fylla i dem med annat material som i bästa fall övertygar andra om din
sanning. Det är vad jag har fått göra under fyra år och för detta är jag tacksam.
Avhandlingsskrivande är inte en alldeles ensam sysselsättning, även om slutproduk
ten måste vara din egen. Resultat uppnås bäst genom dialog med andra. Först och främst
med handledare, som i mitt fall har varit Roland Spolander och Brit-Marie Andrén.
Brit-Marie var den som såg till att jag överhuvudtaget tänkte tanken att börja forskar
utbildningen och Roland var den som tog mig igenom den. Därutöver vill jag tacka alla
kollegor och vänner som deltagit i mina avhandlingseminarier och på andra sätt fört mitt
arbete framåt.
Jag har också haft förmånen att få besöka för mig aktuella arkiv i Glasgow. Därför
vill jag tacka Pamela Robertson och hennes medarbetare vid Hunterian Art Gallery, samt
tidigare arkivarien vid Glasgow School of Art, Clare McGread, för ovärderlig hjälp under
mina forskningsresor. Medel till resorna har jag erhållit från Stiftelsen Lars Hiertas
Minne, Internationaliseringsmedel från humanistiska fakulteten, Umeå Universitet och
JC Kempes Minnes Stipendiefond, Umeå Studentkår.
Avslutningsvis vill jag tacka min familj för allt stöd, samt min bäste och värste kritiker
Richard för allt, främst för att du vill leva med mig.
Umeå, mars 2003
Ann-Catrine Eriksson

Inledning
But I do agree that the mans whole work should be shown. On the other hand the effect of (I
now admit necessary) inclusion of Mrs Mackintosh's «art-work» may be rather like an exhibition
devoted to the work of a hardly remembered, or even known, contemporary of his to fill up
space. These are not my views simply (for personal views have no importance in such matters)
but those of the whole body of international post-war architectural criticism. They do not make
any «distinction» between husband and wife; they simply do not consider there was a «wife» in
that sense.1

C

itatet är hämtat ur ett brev från konstkritikern P Morton Shand till paret
Mackintoshs vän och mecenat William Davidson. Det skrevs i samband med
att Davidson skulle sammanställa en retrospektiv utställning av paret
Mackintoshs konstnärliga verksamhet 1933. Margaret Macdonald hade just avlidit i Lon
don, fem år tidigare hade Charles Rennie Mackintosh lämnat jordelivet, och Macdo
nald hade testamenterat allt kvarvarande konstnärligt material till Davidson. Sedan ti
digare hade han fått ansvaret för paret Mackintoshs hem i Glasgow, som de lämnade
1914. Shand och Davidson diskuterade i en brevväxling Macdonalds del i denna min
nesutställning, där Davidson försvarade hennes närvaro och Shand helst ville att
Mackintosh skulle framträda ensam - och endast som arkitekt. Här börjar den konst
historieskrivning kring Charles Rennie Mackintosh och Margaret Macdonald som skiljer
deras konstnärliga gärning åt och huvudsakligen ägnar Mackintosh uppmärksamhet på
bekostnad av Macdonald.
I föreliggande arbete vill jag belysa ett samarbetande konstnärspar, något som tradi
tionellt betraktats som en anomali inom ämnet konstvetenskap eftersom det bakom
konstnärligt arbete endast finns plats för en konstnär. Den konstnären är oftast av manligt
kön och tillskrivs egenskaper som »originalitet, individualitet, geni och innovation«.2 Vid
mina studier av ett konstnärspar som gemensamt skapade konstverk har frågor som rör
det kvinnliga konstnärskapet tagit relativt stor plats, eftersom det spelar en roll för för
ståelsen av konstnärsparet. Mannens roll har tidigare tagits för given, medan kvinnans
roll inte är lika självklar. Föreställningar om kvinnligt konstnärskap, konstnärshustrur
och kvinnor i allmänhet har betydelse när vi studerar ett konstnärligt samarbete mellan
man och hustru. Det är avvikt att presentera alternativa läsningar av konstnärskap och
konstverk för att ge större förståelse för konstnärlig verksamhet och för att få en konst
syn som är mer jämställd.
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Charles Rennie Mackintosh och Margaret Macdonald skapade offentliga interiörer
i framför allt Glasgow, men även åt privata beställare och i samband med världs
utställningar i Europa. Charles Rennie Mackintosh var arkitekt och dessutom formgi
vare av möbler, för vilket han kanske är mest känd idag. Margaret Macdonald var form
givare, konsthantverkare och bildkonstnär. De interiörer som paret Mackintosh skapar
har helheten som grundtanke. Vid sekelskiftet var allkonstverket, ett Gesamtkunstwerkj
en levande idé för många konstnärer vad gäller gestaltningen av såväl det konstnärliga
som sociala rummet. Paret Mackintoshs interiörer kan införlivas med dessa samtidsten
denser. Varje objekt eller del i en interiör var av lika stor betydelse och allt skulle hållas
samman konstnärligt, vanligtvis genom ett tema. Genom delvis olika utbildningar och
yrkesidentiteter kompletterade paret Mackintosh varandra i skapandet av konstnärliga
rum. De verkade inom en konströrelse som av samtida konstskribenter döptes till
Glasgow Style.Till sin form och sitt uttryck hör den samman med den moderna konst
strömning som benämndes art nouveau, men huruvida den är att betrakta som en egen
stil är väl diskutabelt. Konstnärerna i Glasgow som samlades under beteckningen
Glasgow Style var influerade av den samtida konstvärlden, som de fick kännedom om
genom konsttidskrifter, deltagande vid internationella utställningar och genom kontakter
som Glasgow School of Art hade exempelvis via internationella gästlärare. Därigenom
är Glasgow Style snarare att betrakta som en gren av det vildvuxna träd som utgör art
nouveau.
Det finns mycket skrivet om paret Mackintosh, främst Charles Rennie Mackintosh.
Även om ett konstnärligt material studerats och behandlats rikligt betyder det inte att
allt är färdigformulerat. För som konsthistorikern Griselda Pollock säger: »New forms
of knowledge and critical engagements with familiar stories are necessary to ensure that
we never become complacent and mistake what is normal and familiar for >truth<«.31
mitt fall har arbetet huvudsakligen kommit att grunda sig på ett missnöje över vad som
skrivits. Till en början mest gällande Margaret Macdonalds arbete, men så småningom
även synen på Charles Rennie Mackintoshs konstnärskap, som på sitt sätt även begränsas
genom konsthistoriens rådande kanon och föreställningar om konstnärliga genier. När
jag påbörjade arbetet med avhandlingen bestämde jag mig för att försöka komma med
ett eget alternativ och inte bara fortsätta framställa kritik av tidigare forskning, vilket
mina studier i C- respektive D-uppsatserna i konstvetenskap fokuserat på.4 Mitt alter
nativ består främst av att åter förena paret Mackintosh till deras gemensamt skapade
interiörer och i samarbetet finna de komponenter som utgjorde den större enheten.
Därigenom kan möjliga tolkningsmodeller presenteras till andra studier kring delade
konstnärskap. Det ska vara möjligt att se på ett konstnärligt material som är ufört av
olika personer utan att studien fastnar i attributionsproblematik.
För att ytterligare klargöra:Jag kommer ofta att benämna Charles Rennie Mackintosh
som Mackintosh, Margaret Macdonald Mackintosh, det namn med vilket hon signe
rade sina verk, som Macdonald och paret Charles Rennie Mackintosh och Margaret
Macdonald Mackintosh som paret Mackintosh. Detta för att göra texten smidigare och
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förhoppningsvis tydligare. Annars är det vanligt att man i litteraturen kallar Macdonald
för Margaret, vilket jag finner vara ett alltför personligt tilltal som dessutom i samman
hanget ofta verkar diminutivt.
DISPOSITION

Eftersom jag antar att konsten var det viktigaste för paret Mackintosh och inte deras
respektive person (och i förlängningen, vem som gjort vad, dvs attributionsfrågan) har
jag försökt att ställa konsten och kontexten före konstnärerna i denna text. Följaktligen
presenteras staden Glasgow, konstriktningen Glasgow Style och dess nav Glasgow
School of Art före konstnärerna själva i kapitel i »Staden, Stilen, Utbildningen och
Konstnärerna«. Glasgow med dess konstliv kunde erbjuda en miljö som var förutsätt
ningen för hur paret Mackintosh kunde leva och verka som konstnärer. Under utbild
ningen vid Glasgow School of Art kom de att möta konstlivet, samt finna varandra och
andra konstnärer som samarbetspartners. Paret Mackintosh samarbete började i en
konstnärsgruppering som sedemera kallades The Four, i vilken dessutom Macdonalds
syster Frances Macdonald ingick liksom Mackintoshs studiekamrat James Herbert
MacNair. Ett samarbete som också presenteras i avsnittet.
För att komma närmare svaren på hur deras samarbete tedde sig ville jag studera vad
de skapade tillsammans, det vill säga interiörerna. Finns det där några nycklar till deras
idéer om samarbetet? Analyserna av interiörerna utgör huvudparten av det andra kapitlet,
»Interiörerna«. Paret Mackintosh var förankrade i samtida konventioner, där upp
delningen mellan privat och offentlig sfär var ett ideal, liksom att uppdelningen mellan
maskulina och feminina rum var viktiga referensramar. Vi kommer dock att se hur de
omformulerar det tidigare givna formspråket för att nå nya referenser. De ville skapa
större rörelsefrihet för både män och kvinnor i interiörerna, något de gör genom att
blanda maskulina och feminina element i rummen och slutligen abstrahera formspråket
så att det blir i det närmaste »könlöst«. Ett annat perspektiv på deras interiörkonst var
skapandet av en idealvärld i allkonstverkets anda. De ville bygga rum som verkade
utvecklande för de människor som skulle vistas där. De försökte skapa en ny livstil där
konst och liv kunde förenas.
Avslutningsvis presenterar jag en alternativ tolkning till hur deras samarbete såg ut.
Kapitel 3 »Konstnärsparet Charles Rennie Mackintosh och Margaret Macdonald« inleds
med en redogörelse för »fenomenet« konstnärspar, innan jag går över till att diskutera
synen på Charles Rennie Mackintoshs och Margaret Macdonalds samarbete från deras
samtid till idag. Konstnärsparen började dyka upp och etableras under de sista
decennierna på 1800-talet, vilket hade en positiv konsekvens för kvinnliga konstnärer i
och med att de i många fall kunde fortsätta som konstnärer även sedan de gift sig. Det
kunde även finnas negativa konsekvenser, som att familjelivet tog över, eller så
reducerades hustrun till makens assistent eller epigon. Jag undersöker även vad ett
samarbete kan vara, för frågan kommer nog alltid att lyda: Hur mycket måste vaije enskild
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konstnär bidra med för att ett konstnärligt arbete ska uppfattas som ett samarbete? Måste
vi finna nya definitioner på konstnärlig kreativitet för att denna typ av arbetsform ska
accepteras inom konstvetenskapen, eller räcker det med att syna sömmarna och
uppvärdera de gemensamma ansträngningarna?
MATERIALET

Jag besökte Hill Housey som ligger i staden Helensburgh 30 km från Glasgow, en solig
dag i augusti och började med att gå runt huset och undersöka exteriören såsom en god
professor lärt mig. I trädgården blommade rosorna och husets spännande yttre gjorde
mig inte alls förberedd på vad som väntade inomhus. Allt verkade monumentalt, ett
intryck som jag bar med mig efter avbildningar och skisser jag sett av interiörerna. När
jag till slut släpptes in verkade allt så litet. Vad jag steg in i karaktäriserades inte av
monumentalitet, utan av intimitet. Efter den första besvikelsen, eller snarare förvåningen,
kunde jag ställa om mitt perspektiv och börja studera de rum som bevarats relativt in
takt. Upplevelsen återkom gång efter annan när jag besökte interiörer av paret
Mackintosh som jag bara sett via illustrationer. Varför? En förklaring är att det är oer
hört svårt att i tvådimensionella medier göra rättvisa reproduktioner av rum och däri
genom blir det svårare att göra sig en föreställning överensstämmande med verklighe
ten. Ett rum kräver närvaro av sin betraktare, eftersom det även inrymmer en erfarenhets
relation. Det finns även en kontrast mellan exteriören och interiören i paret Mackintoshs
hus, där det storslagna möter den nära vardagen. Exteriört ser vi att Hill House är stort,
men interiört är rummen normalstora med våra mått mätt - villan rymmer däremot
många fler rum än dagens privathus.
Det finns naturligtvis även andra problem när man vill studera interiörer och det är
materialets obeständiga karaktär. Av de interiörer paret Mackintosh skapat och som finns
att studera idag är de flesta moderniserade, rekonstruerade eller renoverade när de gjorts
om till museer, utställningslokaler eller fungerar i sin ursprungliga funktion. Det finns
en stor mängd skissmaterial och ritningar kvar i arkiven, men huruvida dessa även form
gav varje detalj i verkligheten är ovisst. Det är känt att förändringar gjordes på plats i
samråd med hantverkare som utförde interiörerna. Dessutom finns fotografier tagna när
interiörerna var nya, vilka kan studeras och även användas som bildmaterial i avhand
lingen. När det gäller nyrestaurerade och renoverade interiörer har i vissa fall noggranna
dokumentationer och redovisningar presenterat tillvägagångssätt och vilka källor man
utgått ifrån. Resultaten av dessa Mackintosh-miljöer är varierande. Varumärket
»Mackintosh« har blivit en lukrativ affär för turistnäringen i Glasgow.
På olika museer med verk av paret Mackintosh och Macdonald gjorde jag upptäck
ten att föremålen är väldigt beroende av sitt sammanhang, av sitt rum. Detta gör att jag
anser att allkonstverkstanken är mycket väsentlig i paret Mackintosh konstnärliga verk
samhet. Objekten kommer till sin rätt först när de finns i den miljö de som skapades
för. Därför vill jag fokusera på interiörer trots den problematik som finns inför detta
källmaterial.
12 I
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Jag har gjort fyra kortare forskningsresor till Glasgow under den tid jag arbetat med
avhandlingen, men aldrig spenderat en längre sammanhängande period på plats. Det
har i viss mån betytt att jag varit tvungen att förlita mig på andras arkivundersökningar
eftersom jag själv inte har kunnat göra så många egna upptäckter av brev och dylikt.Jag
har inte heller kunnat undersöka dagspress och konstmagasin som finns bevarade vid
Mitchell Library i någon större omfattning. De centrala arkiven är Mackintosh-arkivet
vid Hunterian Art Gallery (HAG), som tillhör Glasgow University och arkivet vid
Glasgow School of Art (GSA), men det finns också samlingar av konstverk vid Glasgow
Museum and Art Gallery. Eftersom paret Mackintosh tidigare studerats ingående har
en stor del av arkivmaterialet publicerats, vilket förenklat mitt eget arbete med att ge
alternativa tolkningar av deras konstnärskap.
När jag studerat materialet kring interiörerna som finns vid HAG har jag funnit att
materialet inte är samlat efter paret Mackintoshs intentioner kring allkonstverkstanken.
Det som gäller den »rena« arkitekturen är samlat för sig, medan olika möbeltyper har
samlats för sig. Det visar hur intresset för paret Mackintoshs arbete har sett och till stor
del fortfarande ser ut. Arkitekturen har huvudrollen och därefter kommer den form
givning som hör samman med interiörerna tillsammans med bildkonsten. Arkivtekniskt
har man ansett det vara nödvändigt att bryta upp den tidigare skapade enheten.
Ett material som saknas i arkiven är en stor brevsamling, främst skulle en brevväx
ling mellan Mackintosh och Macdonald där de diskuterar sin konst ha varit mycket
värdefull och intressant att ta del av. I HAGs arkiv finns en liten brevsamling, den så
kallade The Chronycle, som består av Mackintoshs brev till Macdonald skrivna under sex
veckor när de var åtskilda 1927. Macdonald var i London för att genomgå läkarbehand
ling och Mackintosh var kvar i Frankrike, där paret levde sedan 1923. Brevsamlingen har
bitvis varit problematisk för forskare att behandla, eftersom den donerades av William
Davidsons söner, Hamish och Cameron Davidson, och de förbjöd att breven skulle
publiceras i sin helhet. De har varit tillgängliga för läsning och behandling, men det finns
restriktioner för hur mycket som får citeras. Det mesta i dem består av beskrivningar av
Mackintoshs vardag, men det finns glimtar som talar om deras arbete. Anledningen till
att donatorerna förbjöd publicering av breven var att de var privata i meningen att många
av de som omnämns i breven då ännu var vid liv, eller hade familjer som kunde beröras.
Eftersom det är privata kärleksbrev har även deras betydelse för forskningen diskute
rats, men jag har funnit viktiga partier som behandlar deras samarbete och där
Mackintosh uttalar stor respekt för Macdonalds deltagande i hans arkitektoniska verk
samhet. Eftersom kontexten är professionell, Mackintosh refererar till en intervju som
planerats kring hans arkitektur, anser jag att det är mer än bara kärleksbetygelser.
Vid HAG finns även andra typer av brev skrivna av paret Mackintosh, främst till
Davidson, som ger vissa ledtrådar till hur deras arbete såg ut. Det skulle förmodligen
vara givande att studera andra personarkiv, som exempelvis arkitekturkritikern Hermann
Muthesius, hans hustru Anna Muthesius och Wienersecessionens mecenat Fritz
Wärndorfers korrespondens, men arbetets ramar har inte tillåtit denna typ av
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forskningsuppgift som skulle kräva ett antal resor till bland annat Tyskland och Österrike.
Eftersom jag inte har möjlighet att bearbeta och tolka alla paret Mackintoshs inte
riörer i detta arbete har jag valt att fokusera på tre stycken: hall, bibliotek, salong och
sovrum i Hill House (1903-4), utställningsrummet The Rose Boudoir vid Internationella
utställningen för modern konst i Turin (1902) och restaurangen The Willow Tea Rooms
dokumenterade interiörer (1903). Samtliga kan sägas ha hemmet som utgångspunkt och
bidrar därigenom till diskussionen om privat och offentlig miljö. Jag har alltså valt att
inte behandla dem kronologiskt, eftersom de dels rör sig inom samma korta tidsperiod
och dels är valda utifrån ovan nämnda tema. Det är dessutom interiörer som jag, för
utom i ett fall, haft direkt erfarenhet av. Hill House är öppet för besökare maj till sep
tember och ägs av Landmark Trust, Willow Tea Rooms har delvis restaurerats av en pri
vatperson som driver en servering i lokalerna inspirerad av den ursprungliga ägaren Miss
Cranstons verksamhet. Utställningsrummet från Turin finns naturligtvis inte bevarat,
men det är fotografiskt väldokumenterat och recenserades rikligt i europeiska konst
tidskrifter. En del av möblerna och konstverken återfinns i paret Mackintoshs hem. Alla
tre interiörerna kommer från en period då paret Mackintosh arbetade som mest inten
sivt tillsammans, åren strax efter giftermålet 1900.5
Förutom ovan nämnda primärkällor har jag använt diverse litteratur som redovisas
utförligt i notförteckning och litteraturförteckning. Jag har tagit del av merparten av den
forskning som gjorts kring Charles Rennie Mackintosh och Margaret Macdonald. Hur
den förhåller sig till parets gemensamma konstnärliga arbete diskuteras ingående i ka
pitel 3. Den mest omfattande produktionen av litteratur kring Mackintosh består dock
främst av olika bildverk. »Mackintosh« är numera närmast ett varumärke för turistnä
ringen i Glasgow, men också för att art nouveau under det senaste decennierna varit
populärt. Dessa är främst att betrakta som populärvetenskap baserad på tidigare forsk
ning. Den källa de flesta hämtat material ifrån är Thomas Howarths monografi över
Charles Rennie Mackintosh, den första som överhuvudtaget publicerades, Charles Rennie
Mackintosh and the Modern Movement från 1952. Då bildverken följer forskningen så
inlemmas även den modernare forskningen, vilket innebär att Margaret Macdonald får
allt mer plats — om än mest som medhjälpare och assistent, eller undantagsvis som själv
ständig konstnär. Paret Mackintoshs gemensamma arbete behandlas inte i någon större
utsträckning, eftersom forskningen har lämnat en hel del att önska i den frågan.
Bland referenslitteraturen har några svenska samtida exempel kommit till använd
ning, exempelvis Eric Folcker, Ellen Key, August Brunius och Carl Malmsten. Det har
förefallit naturligt, dels för att jag som svensk har texterna som en referensram och dels
för att de svenska kulturpersonligheterna diskuterade samtida europeiska rörelser inom
konsten. Det kan möjligtvis ge ett annat perspektiv på paret Mackintoshs interiörer och
kanske även belysa mina upplevelser av deras interiörer. Det är onekligen skillnader
mellan idéerna rörande Charles Rennie Mackinoshs och Margaret Macdonalds hem och
Carl och Karin Larssons, där det förstnämnda paret har konsten i centrum och det sist
nämnda människan och hennes vardagsaktiviteter.
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MODELLER OCH METODER

I mina analyser av paret Mackintoshs interiörer har jag inte gjort några jämförelser med
andra exempel på interiörkonst från sekelskiftet 1900. Jag är naturligtvis medveten om
att paret Mackintosh inte var unika i sina försök att skapa enhetliga, konstnärligt ut
förda rum. Istället för att jämföra med annan interiörkonst, vilket inte skulle ha haft
betydelse för min huvudsakliga uppgift att belysa det samarbetande paret Mackintosh,
har jag ställt interiörerna i relation till samtida idéer vad gäller konst och könsroller. Detta
för att visa på vad de ville förändra i rumsgestaltningen och för att undersöka deras
handlingsmöjligheter.
Mitt arbete har naturligtvis influerats av andra feministiska forskares arbete. En som
haft stor betydelse för min förståelse av konstvetenskapens uppbyggnad utifrån en manlig
diskurs är Griselda Pollock, konsthistoriker verksam som professor i Cultural Studies i
Leeds. Pollock hävdar att vi inte kan nöja oss med att lyfta fram de kvinnliga konstnä
rerna ur historiens mörka vrår för att sedan försöka pressa in dem i rådande kanon. Det
var just »rättesnöret« eller normen inom disciplinen som till en början exkluderade konst
närer av kvinnligt kön, liksom det mesta av utomeuropeisk konst och hela hantverks
traditionen. Därför måste vi ifrågasätta och dekonstruera den typen av konst
historieskrivning.6 Dessutom ifrågasätter Griselda Pollock huruvida feministiska konst
historiker kan kalla sig konsthistoriker, eftersom vi inte kan acceptera den
konstvetenskapliga kanons strukturer och metoder. Vi måste visa att det inte bara finns
en kanon, utan att ämnet inrymmer många olika tolkningsmöjligheter.
En annan tankemodell som legat som grund för min förståelse av kön är historikern
Yvonne Hirdmans genussystem.71 alla kulturer verkar det finnas ett system som är uppbyggt på (föreställningar om) kön, vilken bygger på två logiker: dikotomi och hierarki.
Vi håller isär manligt och kvinnligt och det manliga ställs högre än det kvinnliga, det
vill säga, det manliga blir norm. Genussystemet går igenom alla lager i samhället och
fungerar nästan som en grundstruktur i vår förståelse av världen och i våra aktiviteter.
Dessutom verkar systemet bygga på en uppgörelse mellan könen, ett så kallat genuskontrakt, där den ena parten definierar gränserna för vad båda parterna kan göra. Genuskontrakten består av mycket konkreta föreställningar av vad som är möjligt för kvinnor
och män. Kontraktet är under ständig omförhandling när båda parter vill få mer förde
lar, en process som Hirdman benämner genuskoreografi. Det definierar hon som »det
spel/lek/drama/dans mellan könen som ständigt pågår«.8
Konstnärspar
Under senare delen av 1800-talet kom konstnärer i allt högre grad att ingå äktenskap
med varandra. Tidigare hade konstnärer också bildat familj, men i och med att kvinnor
fick tillgång till de konstnärliga utbildningarna kunde de mötas på ett nytt sätt. I
samhället accepterades fria val alltmer vad gäller giftermål och man började se mer
positivt på kamratäktenskap. Detta var faktorer som möjliggjorde denna »nya« typ av
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familjebildning. Det blev så vanligt att man böljade tala om konstnärspar som ett begrepp.
Vi kan exempelvis se det i ett brev från Natanael Beskow till fästmön Elsa Maartman
1894: »I sommar skola vi leka >konstnärspar< igen.«9
Det var inte så vanligt att konstnärspar arbetade tillsammans på det sätt som paret
Mackintosh gjorde. Istället kunde konstnärsparet möjliggöra att båda makarna kunde
fortsätta sin konstnärliga verksamhet, men det var inte alltid givet. Många kvinnor slu
tade sin konstnärliga bana efter giftermålet för att istället ägna sig åt familjen. När man
kallade sig för ett konstnärspar hade man ändå en helhetstanke i bakgrunden. Ofta såg
man att det fanns olika kompetenser hos respektive part och att detta kunde göra even
tuellt samarbete mycket större än vad en enskild konstnär kunde skapa. I andra fall var
man varandras kritiker, stöd och sparringpartner, eftersom båda makarna hade kunska
per som var värdefulla för att bådas arbete skulle utvecklas. Oavsett om ett konstnär
spar väljer att samarbeta eller inte påverkar de villkoren för varandras arbete. Hur detta
sker varierar förmodligen inom varje konstnärspar, de skriver sina egna genuskontrakt.
Ett konstnärspar inrymde möjligheter till ett visst mått av skydd för kvinnliga konst
närer och de kunde även erhålla uppdrag de inte kunnat få på egen hand. Hon riske
rade även att osynliggöras som konstnär ifall hon underordnas mannen och beskrivs som
hans assistent eller efterföljare. Hennes arbete kom därmed att bli mannens egendom
och vilket är vanligt inom den traditionella konsthistorieskrivningen, där det endast finns
plats för en upphovsman - ett geni - i ett konstnärspar. Mycket beror på hur mannen
sett på hustruns arbete, men även i de fall där maken respekterat och givit sitt stöd till
makans konst har den traditionella konsthistorieskrivningen ofta reducerat den kvinn
liga konstnärens produktion. Nu börjar dock historieskrivningen allt mer förändras till
det bättre och vi får alltmer kunskap om de kvinnor som ingått i konstnärspar.
I Macdonalds fall utföll äktenskapet med Mackintosh positivt genom att hon kunde
fortsätta sitt arbete och genom att hon tillsammans med Mackintosh fick större upp
drag än hon hade kunnat få på egen hand, både utifrån sociala konventioner och vad
gäller hennes enskilda kompetens. Deras respektive kompetenser, arkitektens och
konsthantverkaren/konstnärens, var en av förutsättningarna för deras interiörkonst.
Maskulint —feminint
I analyserna använder jag mig bland annat av begreppen maskulina och feminina rum,
liksom att jag ser på interiörerna utifrån uppdelningen mellan privat och offentlig sfär.
Begreppen användes under hela 1800-talet och bidrog till definierandet av könsrollerna
vid tiden kring sekelskiftet. De är därför relevanta att använda vid tolkningen av
interiörernas formspråk.10 Paret Mackintoshs interiörer använder ett formspråk som kan
hänföras från begreppen maskulin - feminin, trots att de allt mer smälter samman det
maskulina och feminina till en enhet. Detta för att öppna upp rummen för fler aktörer.
Jag är väl medveten om att det kan innebära problem, eftersom kvinnors kreativitet inom
exempelvis konst och litteratur ofta begränsats och bedömts efter en slags
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femininitetsnorm.11 När man sätter begreppen maskulin och feminin intill varandra,
följer det naturligt i vårt tankemönster att även sätta dem mot varandra innan vi värde
rar en som varande något högre stående.121 bland annat paret Mackintoshs idévärld sågs
de båda principerna som komplementära, de var lika mycket värda och kunde förenas
till någonting större. Det kan också vara problematiskt, eftersom förenandet av de båda
principerna kan leda till att allt uppfattas som enbart manligt/maskulint. Att de maskulina och feminina principerna kunde vara lika mycket värda beror på att det var en
manlig norm som uppvärderade det feminina, det kunde inte göras av egen kraft. Att
det feminina uppvärderades var en av strategierna i motståndet mot akademismen, vil
ket var en av de förenande idéerna inom art nouveau-rörelsen. Konstakademierna och
deras undervisning hade sedan 1700-talet varit starkt förknippade med en maskulin
värderingsgrund, dels genom exkluderandet av kvinnor från verksamheten och dels ge
nom upprätthållandet av historiemåleriet och den manliga modellen som det högst stå
ende. 13 När konstnärerna nu ville frigöra sig från den traditionella institutionen tog man
tillvara andra aspekter och värderingar av vad konst och konstnärskap kunde vara, där
det feminina var en del av förändringen. Vi skulle kunna säga att det feminina
uppvärderades för att berika en ny maskulin norm.
Paret Mackintosh arbetar i stort efter de vedertagna konventionerna, men de försö
ker förändra dem allt mer för att sudda ut gränsen mellan det som är vedertaget maskulint respektive feminint. Vanligtvis genom att blanda de olika formspråken i olika hög
grad och något senare genom att abstrahera formgivningen, vilket gör att uppdelningen
i olika typer av rum blir mer irrelevant. I forskningen om paret Mackintosh har även
andra använt sig av dessa begrepp och modeller för rumsuppdelning, men få har sett att
paret försökte förändra definitionerna för att ge både män och kvinnor större spelrum.
Istället har det varit vanligt att placera Macdonald som någon slags medskapare i de
feminina rummen och när man så småningom tycker sig uppmärksamma att interiör
erna blir alltmer maskulina i sin utformning får hon inte längre vara med. För att låna
en modell från Eva Hallins studie av svensk konstkritik från mellankrigstiden14, så kan
vi se att Macdonald inte behövde bli »hedersman« i sitt konstnärskap i och med att hon
var gift med en. Mackintosh behövde aldrig riskera att bli ansedd för feminin i sitt ar
bete, eftersom han var gift med en kvinnlig konstnär som kunde attribueras till sådana
tendenser. Denna bild har inte behövts ifrågasättas för att passa in i den traditionella
konsthistorieskrivningen, utan det är först när kanon börjar ifrågasättas som bilden blir
problematiskt.
I det här sammanhanget kan det vara intressant att se på fotografier av paret
Mackintosh som publicerats, främst på senare tid [1, 2]. De fotografier av Macdonald
som Mackintosh-arkivet på HAG äger i sina samlingar visar henne i någon av paret
Mackintoshs egna interiörer, medan fotografierna av Mackintosh är traditionella
ateljébilder. Bilderna av både Mackintosh och Macdonald är tagna av samma fotografer,
firman T.R. Annan and Sons, och skulle utan problem kunna läsas som en traditionell
framställning av kvinnan hemma i den privata sfären och mannen i ett mer offentligt
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1. Charles Rennie Mackintosh, 1893.
2. Margaret Macdonald ca. 1900.

och anonymt rum. Vi kan också se på fotografierna på ett annat sätt. Macdonald lät en
sömmerska sy upp hennes kläder innan hon själv dekorerade dem i den stil som hon
själv varit med och skapat tillsammans med andra konstnärer i Glasgow, den så kallade
Glasgow Style. Hon gjorde sig till ett konstverk som passade in i de konstnärliga
interiörer som hon skapat tillsammans med sin make. Mackintoshs bidrag till sin
konstnärliga klädsel var, på grund av samtidens konventioner, begränsad till en löst
knuten kravatt. Vi kan påminna oss Oscar Wildes bevingade ord: »One must either be
a work of art or wear a work of art«. På grund av diverse konventioner, både inom
konstvetenskap och rent socialt genom att hon var hans hustru, ses därigenom också
Macdonald själv som varande ett konstverk av Mackintosh. Det är även intressant att
notera att det inte finns bevarade fotografier på dem båda i samma bild. Vad tyder det
på när de annars är så måna om att presentera sig som ett par?
Samarbetet
Inom ämnet konstvetenskap har det inte varit vanligt att studera samarbeten och fram
för allt inte inom ett konstnärspar. Därför var jag tvungen att söka modeller för denna
del av min undersökning utanför ämnet. Det är ovanligt med studier som fokuserar på
samarbeten, eftersom många forskare, oavsett ämne, gärna undersöker individers liv och

arbete. När jag försökt analysera paret Mackintoshs samarbete i kapitel 3 har jag haft
hjälp av en studie kring samarbetande par inom andra vetenskaper, Creative Couples in
the Sciences, redigerad av Helena M. Pycior, Nancy G. Slack och Pnin G. Abir-Am från
1996. Inom exempelvis naturvetenskaperna har samarbeten varit mycket mer accepte
rat av omvärlden än inom konsten. Därför var det intressant att se hur par vars arbete
accepterats som just ett gemensamt arbete, genom erhållande av delade Nobelpris, fung
erade och hur deras erfarenheter kunde relateras till paret Mackintoshs. Ett av de främsta
skälen till att de vetenskapliga paren lyckades framställa sitt arbete som kollaborativt var
att de publicerade artiklar signerade av båda upphovsmännen. Vad gäller paret
Mackintoshs arbete så signerades endast en del av det gemensamma konstverket, dvs
några av skisserna. De utfördes av Mackintosh, varför han signerar dem. Verkligheten,
det vill säga de färdiga interiörerna, innehåller däremot inte signaturer på samma sätt.
Därigenom minskas Macdonalds synlighet i de gemensamma verken.
I samma avsnitt har även konstvetaren Griselda Pollock bidragit med en modell, där
hon ser turerna på avant-gardets konstscen som riskfyllda schackdrag, så kallade »gam
bits«.15 För att lyckas som konstnär måste man satsa på rätt öppningsdrag, annars kom
mer man inte att få erkännande från konstvärlden och i förlängningen en plats i
konsthistorieskrivningen. För kvinnliga konstnärer kan det vara svårt att lyckas med sina
drag, eftersom det inte räcker med att kunna spelet. Andra faktorer spelar in som ligger
utanför den kvinnliga konstnärens eget handlingsområde och som rör föreställningar
om konstnärsrollen.
Antropologen Mary Catherine Bateson och litteraturvetaren Phyllis Rose har också
bidragit med idéer kring äktenskap och samarbeten mellan kvinnor och män.

FORSKNINGSÖVERSIKT

Inledningsvis vill jag beröra några exempel på den forskning som gjorts kring främst
Charles Rennie Mackintosh. Som jag visat i min D-uppsats i konstvetenskap, Charles
Rennie Mackintosh och Margaret Macdonald. Om hur ett konstnärspar behandlats i
konsthistorieskrivningeny har forskningen omkring paret Mackintosh till större del varit
fokuserad på Mackintosh och på honom som arkitekt. Det är när konsthistorikerna böljar
intressera sig för Mackintosh som formgivare som Macdonald kommer in i
diskussionerna och sedan tidigt 1990-tal ingår hon relativt självklart i forskning som
inrymmer ett könsperspektiv. Forskare som exempelvis Janice Helland och Billie K
Wickre använder sig av genusperspektiv i sina studier. Den roll Macdonald tilldelas i
traditionella översikter är huvudsakligen av mindre betydenhet. Hon beskrivs som
medhjälpare eller assistent och får hjälpa till inom de områden som inte passar in i de
förväntningar man har på Mackintosh som arkitekt eller formgivare. Detta tas för givet,
man följer de uppsatta genuskontrakten och ifrågasätter inte de värderingar och slutsatser
som man genom detta förhållningssätt kommer fram till.16 Paret Mackintoshs samtid
värderade inte Macdonalds arbete på ett liknande sätt. Ofta beskrivs och kommenteras
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hennes insatser lika mycket som hans. Detta sker främst före giftermålet och alldeles i
början av deras äktenskapliga samarbete. Exempel på detta är de artiklar som publicerats
i tidskrifter som The Studio, Deutsche Kunst und Dekoration, Dekorative Kunst och Ver Sacrum.
När den första genomarbetade biografin över Mackintosh kommer 1952, Charles
Renn te Mackintosh and the Modern Movement, av Thomas Howarth ser man att P Morton
Shands synsätt på paret Mackintoshs gemensamma arbete fortfarande är starkt rådande.
Arkitekturen är det centrala och Howarth vill visa att Mackintosh var en pionjär vad
gäller modernistisk arkitektur och i den senare modernistiska traditionen har formgivning
och interiörarkitektur inte någon hög status. Eftersom detta är det första större arbetet
om Mackintosh vill Howarth också rensa bort störande bipersoner, som Margaret och
Frances Macdonald, samt Herbert MacNair, för att framkalla det geni som måste stå
som en solitär i den modernistiska kanon. Howarth har medverkat i många sammanhang
som »Mackintosh-specialist«. Han har nästan varit en oomkullrunkelig guru, men
numera har han allt mer kritiserats och själv har han ändrat sin ståndpunkt med åren i
samband med den nya forskningen och ger Mackintosh en vidare yrkesroll och accepterar
Macdonalds närvaro i högre grad än tidigare.
Tonen från Howarths verk är någonting som kommer igen i den andra stora biografin
som ges ut 1968, Charles Rennie Mackintosh. Artist and Architect, av Robert Macleod.Trots
titeln är det på arkitekten som Macleod fokuserar sina studier. Macleod vill se
Mackintosh i en kontext och undersöka hur Mackintosh kunde vara kreativ som arkitekt
i detta speciella sammanhang. Även Macleod har medverkat i fler studier, men han har
inte ändrat sina synpunkter på paret Mackintosh och Macdonalds konstnärskap som
Howarth, utan arbetar utifrån att Mackintosh var främst arkitekt, men med en dragning
åt det konstnärliga hållet.
Ytterligare en central forskare är Roger Billcliffe, som i sina publicerade verk har
inriktat sig på Mackintoshs formgivning och samlat allt material som då var känt i
katalogen Charles Rennie Mackintosh: The Complete Furniture, Furniture Drawings> and
Interior Designs från 1979. Han har dessutom givit ut de mer analyserande och
bearbetande böckerna, Mackintosh Watercolours (1978), Mackintosh Textile Designs (1982)
och Mackintosh Furniture (1984). Han har även skrivit ett stort antal artiklar om den
formgivning Mackintosh och de övriga i The Four utförde. I och med dessa publikationer
kommer Macdonalds arbete att behandlas på ett annorlunda sätt. Hon finns nu med
på allvar, men spelar ändå en biroll i Mackintoshforskningen under denna period. Roger
Billcliffe har tidigare varit ansvarig för Mackintosh-samlingarna vid HAG, men driver
nu ett galleri i Glasgow.
David Brett ville med sin bok C.R. Mackintosh. The Poetics of Workmanship, från 1992,
undersöka Mackintoshs arkitektur och interiörer mellan 1896 och 1906 genom att studera
det dekorativa och det hantverksmässiga i formgivningen. Han tycker sig ha funnit en
dualism i arkitekturen, nämligen att exteriört är arkitekturen mycket strikt och formell,
medan inredningarna är mer poetiska. Brett har tagit till sig en del feministiska modeller
som han anser väsentliga vid studier av Glasgow Style, ett stiluttryck som av många anses
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vara en feminin stil. Han går också in i diskussionen kring feminina och maskulina rum,
där han anser att paret Mackintosh använder de feminina rummen för att frigöra en
kvinnlig sexualitet.
1993 utkom en amerikansk avhandling skriven av Billie K Wickre, som behandlade
samarbetet i The Four, Collaboration in the work of Margaret Macdonald\ Frances
Macdonald, Charles Rennie Mackintosh and J. Herbert MacNair. I den första delen av
avhandlingen undersöks The Four och i den senare samarbetet inom paret Mackintosh.
Den första delen är mer grundlig än den andra och hon har inte analyserat paret
Mackintoshs interiörer för att där försöka finna nycklar till deras samarbete. Wickre har
sett på samarbetet ur ett genusperspektiv och studerat receptionen av det gemensamma
konstnärskapet, vilket fört med sig att hon funnit intressant källmaterial som även varit
av betydelse för mitt arbete.
En annan författare som undersökt paret Mackintosh och Macdonald är filmaren
Timothy Neat som i Part Seen, Part Imagined. Meaning and Symbolism in the Work of
Charles Rennie Mackintosh and Margaret Macdonald från 1994 undersöker tiden före och
strax efter giftermålet. Hans tes går ut på att i deras respektive konst kan man se
kärleksbudskap och andra typer av hemliga meddelanden. Han har inte undersökt de
ras samarbete, utan fokuserar på »one of the great love stories in the history of art«.17 I
den kärlekssagan är det Mackintosh som är centralgestalt. Boken är dock befriande i
sitt brott mot övrig forskning och Neat är en av få som verkligen för in det mystiskt
religiösa och symboliska i deras konst.
Året därpå, 1995, kom Alan Crawfords bok Charles Rennie Mackintosh ut. I den
använder han begreppet »the Mackintoshes« när han exempelvis skriver om parets
interiörer och detta är någonting nytt. Könsuppdelningsproblematiken som också finns
i de traditionella skrivningarna kring Mackintosh arbeten skiner dock igenom i texten,
eftersom Crawford inte har problematiserat förhållandet inom paret Mackintosh. Att
bara klistra en ny etikett på verken utan att fundera varför den första var felaktig förändrar
inte allting per automatik. Det är alltför enkelt att ersätta "the Mackintoshes" med
Mackintosh igen, både i ord och tanke, men därigenom förändras egentligen väldigt lite.
1996 kom den första biografin över Margaret Macdonald, där hon behandlas
tillsammans med sin syster Frances i Janice Hellands bok The Studios of Frances and
Margaret Macdonald, 44 år efter Howarths biografi över Mackintosh.1983 hade förvisso
HAG en utställning om Margaret Macdonald för att markera att det gått 50 år sedan
hennes död, men mycket var ännu okänt omkring Macdonalds liv. Intressant är att notera
hur hon även i detta sammanhang nästan hamnar i skuggan av en annan konstnär, denna
gång systern. Detta på grund av att Frances Macdonalds konst anses vara mer vågad och
dessutom var hennes livsöde mer dramatiskt än storasysters. Helland fokuserar mer på
de enskilda konstnärskapen, och hur de togs emot i samtiden, trots att även systrarna
Macdonald hade ett nära samarbete fram till att de ingick äktenskap.
En annan typ av källtexter som givits ut är Mackintoshs egna texter. Den första som
publicerades var Charles Rennie Mackintosh. The Architectural Papers från 1990, med
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Pamela Robertson som redaktör. Hon är antikvarie på HAG, ansvarig för Mackintoshsamlingarna och en nyckelperson för alla som ägnar sig åt studier inom detta område.
Hon har varit redaktör för en mängd kataloger som HAG givit ut som behandlar
Mackintoshs olika verksamhetsområden. Boken kom ut i samband med att Glasgow var
kulturhuvudstad i Europa 1990 och i boken finns Mackintoshs samlade texter om arki
tektur. Det var anteckningar till sex föreläsningar som Mackintosh hållit i olika sam
manhang åren 1891-1902, samt dagboksanteckningar från hans resa i Italien 1891. Tex
terna inleds med artiklar av Mackintoshforskare som exempelvis Robert Macleod och
Pamela Robertson. Föreläsningarna gavs ut för att ge en större förståelse för Mackintosh
verksamhet som arkitekt.
2001 valde HAG att själva ge ut Mackintoshs brev till Macdonald från 1927 i The
Chronycle: The Letters of Charles Rennie Mackintosh to Margaret Macdonald Mackintosh.
7927. Detta trots det tidigare nämnda förbudet mot publicering av breven i sin helhet
som donatorn förordat. Förklaringen är att det länge cirkulerat maskinskrivna kopior
av breven och Glasgow University, som förvaltar HAG, ansåg det lägligt att ge ut de
korrekta breven i en situation då det var omöjligt kontrollera användningen av de
»olagliga« kopiorna på en rimlig juridisk nivå. Det går helt enkelt inte att föra processer
mot alla som använt sig av kopiorna.
Alastair Moffat gav ut Remebering Charles Rennie Mackintosh. An illustrated biography
1989, som innehåller minnesanteckningar och intervjuer med personer som stått paret
Mackintosh nära. Eftersom jag inte har haft möjlighet att träffa någon som kände pa
ret Mackintosh och det för övrigt inte finns så många kvar i livet, har denna bok givit
mig »vittnesmål« som varit till stor användning för förståelsen av parets samarbete och
verk. En del av minnesanteckningarna har tillkommit lång tid efter att Mackintosh och
Macdonald gått ur tiden, men de kan ändå vara värdefulla eftersom de visar på omgiv
ningens uppfattning av paret.
Under 1996 och 1997 manifesterades Mackintoshs konst genom en stor utställning
som invigdes i Glasgow i september1996. Den kom därefter att turnera över ett år i USA
och dessutom gästspela en kort period i Japan. Till denna utställning lånades ett stort
material ihop och aldrig tidigare har så mycket varit samlat vid ett och samma tillfälle.
Bland annat byggdes en interiör upp till ett av tehusen som står nerpackad i Glasgow
Galleries and Art Museums lager, Ingram Street Tea Rooms. Dessutom byggdes modeller
av de hus som har uppförts i Glasgow för att de skulle kunna visas utomlands. I
utställningen var ambitionen att visa Macdonalds konst tillsammans med makens och
bitvis verkar detta ha lyckats. I den katalog som gavs ut i samband med utställningen är
det dock bilden av ett par, förälskade och lyckliga, som framträder och inte så mycket
av vad och att de skapade tillsammans. Tyvärr hade jag inte möjlighet att se denna
utställning, utan jag har endast kunnat ta del av katalogen och de artiklar och recensioner
som har publicerats. En del av materialet från utställningen, bland annat modellerna,
exponeras nu i Mackintosh Interpretation Center i The Lighthouse, ett centrum för
formgivning i Glasgow som öppnades 1999 och är inrymt i en byggnad som Mackintosh
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var med och ritade för en tidningsredaktion 1893-95. Det är tänkt som ett första
informationscentrum för turister och andra intresserade av Charles Rennie Mackintosh.
Margaret Macdonald nämns fortfarande i utställningen endast som Mackintoshs hustru,
men hennes konstnärliga gärning lyser med sin frånvaro. Tydligen anses hennes
verksamhet och ett genusperspektiv på paret Mackintoshs konst som allt för avancerat
för turister.
Jag har valt att skriva och publicera detta arbete på svenska, eftersom jag alltid har
haft en svensk läsare i åtanke för detta material. Det finns inte mycket publicerat om
paret Mackintosh på svenska. En annan aspekt som spelat in är den begränsade tiden.
Jag hade inte kunnat skriva arbetet på engelska inom stipulerad tid och kanske heller
inte varit förmögen, eftersom konstvetenskap är ett tolkande ämne blir ordens nyanser
otroligt viktiga. Om jag hade låtit någon annan göra översättningen hade även detta
upptagit en del extra tid. Istället har jag tänkt att det ska komma ett liv efter disputationen
där jag kan bearbeta delar av avhandlingen till artiklar på engelska.
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1. Staden, stilen, utbildningen och konstnärerna

STADEN GLASGOW

G

lasgows ursprung tycks enligt litteraturen vara något osäkert. Romarna
kom, såg och gick förbi och det verkar inte ha varit mycket aktivitet på plat
sen förrän mot slutet av iooo-talet då verksamheten koncentrerades till det
religiösa fältet. Glasgow blev biskopsäte 1136 och fyrtio år därefter fick man stads
rättigheter. Namnet Glasgow sägs betyda »dear green place« på skotska efter de vida ängar
som omgav platsen.1 Området hade god jordmån för odling och stora naturresurser i
omgivningen, vilket kom att vara centralt för Glasgows vidare utveckling.2
Staden blev ett intellektuellt centrum 1451 när Glasgow University grundades av bi
skop Turnbull efter modell från Bologna, sedan påven Nicolaus V givit klartecken. I
Bologna hade studenterna stort inflytande när de grupperade sig likt skråna i så kallade
universitates för att skapa större trygghet än vad exempelvis studenterna vid universite
tet i Paris hade.3 Det var kung Jakob II som tog initiativ till detta Skottlands andra
universitet med målet att klanerna bosatta i Högländerna skulle få tillgång till utbild
ning.4 Grundandet av Glasgow University gjorde att Skottland kunde mäta .sig med
England, där Cambridge och Oxford fanns.5 Genom universitetet förbands även sta
den med ett internationellt sammanhang. Centrum koncentrerades kring området vid
universitetet och katedralen ända fram till 1840-talet [3]. Glasgow började då växa
explosionsartat och universitetet flyttade västerut, liksom stadens kommersiella och
politiska centrum.
Grunden till Glasgows industriexpansion lades i slutet av 1600-talet, men den tog
sin egentliga början under 1700-talet. Då hade staden handelsförbindelser med de nya
kolonierna i Amerika där tobak från Virginia var den viktigaste varan.6 Handeln stimu
lerade också fartygsbyggandet. En utbyggnad av floden Clyde 1760 innebar förbättrade
förbindelser med havet.7 Skottlands unionsfördrag med England 1707 verkade också
stabiliserande för ekonomin, eftersom stridigheterna nationerna emellan kunde läggas
åt sidan.8 När det amerikanska frihetskriget bröt ut 1775 tvingades staden ytterligare
utveckla den egna industrin och ekonomin stärktes. Det var också inom handel och
industri som den politiska makten låg. Från 1600-talets tobacco-lords till företagarna på
1800-talet, låg besluten hos borgerskapet i frånvaro av en aristokrati. Detta medförde
att det under 1800-talet byggdes upp en välutvecklad kommunal organisation som han
terade vatten, avlopp, boende, hälsa och hygien, utbildning, samt konst och kultur.9 Sta
den hade alltsedan 1831 järvägsförbindelser, i första hand för att tillgodose tillgången på
kol från övriga delar av landet, men även persontrafiken blev attraktiv.10
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Under hela 1800-talet hade Glasgows tunga industri stadigt expanderat och folk hade
lockats in till staden från landsbygden i de skottska hög- och lågländerna och ifrån Ir
land när industrin behövde arbetare. Befolkningsökningen var stor, den snabbaste i
Europa, och runt 1900 hade Glasgow cirka en miljon innevånare.11 Glasgow sades vara
Imperiets andra stad efter London, men då räknades inte Calcutta i sann eurocentrisk
anda.12
Med den ökande befolkningen och industrialiseringen följde också problem. Staden
fick snabbt dåligt rykte, eftersom det ansågs vara en våldsam och hård stad. Glasgow
fick tillmålet »Storbritanniens Chicago«.13 Miljön var förskräcklig, med kraftiga
luftföroreningar som svärtade ned byggnaderna och stadsbornas lungor.
Bostadssituationen var dessutom långt ifrån tillfredsställande, med överbefolkning i
gamla och dåliga hus med usla hygieniska förhållanden. I de överbefolkade
bostadskvarteren häijade dessutom sjukdomar. 1866 infördes City Improvement Act,vilken
reglerade att delar av staden skulle saneras i olika omgångar. De som stod bakom idéerna
om förbättringarna, City Improvement Trust, hämtade inspiration från Paris och
Haussmanns stadsplanering.14 Aret efter fick Skottland en Public Health Act liknande
den som fanns i England sedan 184815, som gjorde lokala myndigheter ansvariga för
hygien, avfall och vatten.161 olika omgångar revs medeltidskvarteren runt katedralen,
bland annat universitetsbyggnaderna och de gamla bostadshusen.17 Rivningen påbörjades
i långsam takt 1869.18 Det var i dessa överfyllda kvarter som den värsta slummen fanns.
Man behöll inte det gamla gatunätet, utan gatorna breddades och rätades. Det gjordes
även omstruktureringar i andra delar av staden och byggandet reglerades av en stadsplan.
Tanken var till en början att det skulle vara privata byggherrar som skulle ordna med
nya bostäder i de rivna områdena, men det var inte många som var intresserade på grund
av de regleringar som fanns. Därför började City Improvement Trust att själva agera
byggherrar från 1871.19
I den ovan beskrivna miljön fanns inte grogrund för en ny konströrelse. De flesta av
konstnärerna runt Glasgow Style kom själva ifrån övre medelklass och det var där deras
huvudsakliga kunder fanns. Konstnärerna och deras publik var även bosatta i andra delar
av staden. Hela staden kände dock av industrins negativa effekter, även om medelklas
sen kunde slippa undan trångboddheten och hade chans att hålla sjukdomar stången
genom hygien och sanitet. Margaret Macdonald skrev i ett brev till sin väninna Anna
Muthesius om deras situation i en lägenhet i centrala Glasgow:
We in Glasgow have been having a terrible winter. It has been most depressing. For
two months we have had the gas lighted nearly the whole of the day - the fog has been
so thick and black it is just like night. Day after day - it becomes most depressing &c it
is so very bad for ones eyes, trying to work always by gaslight. We have been trying to
find some place we might go and live, so that we should be out of it next winter.20
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j. Katedralen i Glasgow, <^rr

äldsta delarna ärfrån 1200-talet.

4. Varuhuset Ca d'Oro av John Honeyman, ^ Mackintoshs chefer, Glasgow. Det uppfördes
1872 och fungerar ännu som affärslokaler; w£72 endast exteriören är bevarad.

Industrin förde även med sig rikedomar, om än för några få människor. Många av
företagarna bakom den ekonomiska expansionen var även konstmecenater och konst
samlare. Det var deras resurser som utgjorde den ekonomiska drivkraften vid framväx
ten av Glasgow Style. Under de sista decennierna av 1800-talet nådde stadens industri
och finanser en höjdpunkt och man förväntade sig fortsatt framgång och välståndsök
ning. Stadens elit ville inte bara synas politiskt och ekonomisk, utan även kulturellt och
förhållandet kan i viss mån jämföras med furstarna i renässansens stadsstater i Italien.21
Estetik var också ett sätt att hålla avståndet till arbetarklassen. Konstsynen var elitistisk
från både konstnärers och beställares sida, de ansåg att man måste förstå den nya kon
sten för att kunna uppleva den - konsten var alltså en bildningsfråga. Denna kultur
segregering finns ofta beskriven,22 men många hade ändå möjlighet att se konst i of
fentliga miljöer, exempelvis på restauranger eller tea rooms. Dessa drevs huvudsakligen
av kvinnor och de hade ett utbud som kunde tillfredsställa många även prismässigt.
Lokalerna kunde i och för sig te sig både främmande och skrämmande för de som inte
hörde till den kultur som skapat dem.
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S- St Vincent Square, Glasgow, ca içoo. I bakgrunden skymtas rådhuset
6. Sauchiehall Street vid Charing Cross, Glasgow, ca 1900. Sauchiehall Street
vid sekelskiftet en av de modernare butiksgatorna i staden.

Även när man ser på Glasgows historia ur ett arkitektonisk perspektiv, så kan man
se effekter av beskrivningen ovan. Det gäller framför allt City Improvement Act och
framväxten av hyreslängor efter långa raka gator på mark ägd av City Improvement Trust.
Det är dessa bostadshus som ger staden dess karaktäristiska viktorianska utseende. Bygg
naderna är mycket enhetliga i sin klassicerande stil och materialet är detsamma, gul el
ler röd sandsten. Vanligtvis är de tre eller fyra våningar höga, eftersom det fanns en res
triktiv plan för hur höga husen i Glasgow fick vara. Detta gäller framför allt arbetarnas
områden i de östra delarna av staden. Mot väst, där stadens centrum ligger än idag, var
det mer diversifierat eftersom markägarna där gavs ett större utrymme för individuali
tet. Dessutom hade de kommersiella och offentliga byggnaderna andra uttryck, vilket
faller sig naturligt [4, 5 och 6]. Det var i det senare sammanhanget ekonomi fanns att
anlita lokalt erkända arkitekter. Konsten blev en symbol för det nya välståndet och för
de kommersiella krafterna, som konsten i Glasgow i sin tur var mycket beroende av. Ett
exempel är Glasgows rådhus som invigdes 1888 och som ritades av William Young, en
arkitekt verksam i London men utbildad i Glasgow.23 Byggnaden är högviktoriansk och
uppvisar rika, exklusiva material och att staden besatt gedigen hantverkskunskap. Det
mesta utfördes av personer verksamma i Glasgow.
Industrin och konsten kom också att mötas på andra plan än de rent ekonomiska,
även om de mötesplatserna också kan ses som effekter av det finansiella beroendet.24 På
grund av handeln och industrin var Glasgow en mycket internationell stad. De inter
nationella kontakterna var bitvis mera omfattande än kontakterna med London, som
mer betraktades som en del av Europa. Medelklassen var för tiden vana utlandsresenärer
och de samlade på sig etnografiska och arkeologiska objekt både privat och för stadens
museums räkning. Även internationell konst samlades och det fanns några viktiga konst
handlare som tog in det senaste från kontinenten, en av de mer kända var Alexander
Reid.25 Stadens konsthandlare förmedlade även konst från Glasgow ut i Europa och
därigenom blev stadens konst mer relaterad till den öppna marknaden än beroende av
institutioner som Royal Academy i London och dess Salong.26 Glasgow School of Art
anställde under åren kring sekelskiftet även lärare från kontinenten och såg till att hålla
nationsgränserna öppna för studenter.
Även på det tekniska planet fanns beröringspunkter mellan industri och konstliv i
Glasgow. Hantverkare inredde både fartygen som byggdes på varven kring floden Clyde
och utförde möbler formgivna av designers tillhörande varuhusen kring det fashionabla
Buchanan Street. Formspråket hämtades emellanåt också från industrin och dess material
metallen. Exempelvis kan snickerier emellanåt bölja som vore de smidda i järn istället
för skurna i trä. Därigenom kom även kunderna att känna igen sig både vad gäller
material och formspråk i den nya konsten.27 Genom att de stora lyxfartygens interiörer
dessutom formgavs av representanter för Glasgow Style, kom resenärer världen över att
möta deras konstnärliga uttryck. Det var viktigt för stadens formgivare att dessa
hantverkare fanns knutna till varven, eftersom det därmed fanns en praktisk och
traditionsbunden material- och teknikkunskap.

STADEN, STILEN, UTBILDNINGEN OCH KONSTNÄRERNA I 29

Genom Glasgows snabba urbanisering kan man kanske tro att det här som kontrast
till industrialismen skulle florera en dyrkan av landsbygden liknande den som fanns i
England. Så var dock inte fallet. Landsbygden var inte en plats för rekreation, utan för
många en plats man flytt ifrån på grund av svält eller orättvisor. Hela 1800-talet präglas
av oroligheter främst i Högländerna mellan markägare och de som brukade jorden.28 De
som kördes iväg från den mark de levt av hamnade vanligtvis i USA, Kanada eller
Glasgow med förhoppningen att där kunna starta ett nytt och bättre liv.29 Konstnärerna
tog sig förvisso ut i naturen och hämtade inspiration och förebilder därifrån, men
naturinslagen i konsten som sedan skapas är filtrerad genom urbanismens estetik för att
passa in i konstuttrycket och för att kunna kontrolleras. Rekreation söktes i någon av
Glasgows allmänna parker, eller så åkte man under sommarhalvåret med båt »doon the
watter« för att bo i sitt sommarhus om man hade tillgång till ett sådant. Studenter vid
Glasgow School of Art och de redan etablerade konstnärerna gjorde likadant för att samla
material i parkernas kultiverade natur och kring sommarvistena till vinterhalvårets
ateljéarbete.

THE GLASGOW STYLE

Nowhere has the modern movement of art been entered upon more seriously than at
Glasgow: the church, the school, the house, the restaurant, the shop, the poster, the
book, with its printing, illustrating, and binding, have all come under the spell of the
new influence.30
Under 1890-talet utvecklades i Glasgow ett gemensamt konstnärligt uttryck av några
konstnärer verksamma inom olika konstformer. Bland dessa konstnärer återfinner vi
Charles Rennie Mackintosh och Margaret Macdonald. Epoken kom att benämnas
Glasgow Style av samtida press och stagnerade under det första årtiondet av1900-talet.
I litteraturen om Glasgow Style dateras stilen till perioden 1880-1920, men de flesta
forskare är dock eniga om att stilen miste sin vitalitet långt innan Första Världskriget.
Att man börjar tidräkningen 1880 kan förklaras genom förhistorien till stilen decenniet
innan med exempelvis konstnärsgruppen Glasgow Boys. Uttrycken i »stilen« formule
rades i olika konstnärliga tekniker och formspråket passade in på många olika områ
den. I sitt tidiga skede var Glasgow Style mer inriktad mot symbolism och organiska
uttryck, för att runt 1900 utvecklas till ett mer geometriskt och abstrakt formspråk. Sti
len hörde ihop med den konstnärliga orienteringen i västvärlden under sekelskiftet 1900
i strävandet mot ett modernt formspråk som inte kopierade historiska förebilder, det som
i konsthistorieskrivningen kallas art nouveau. Avståndstagandet till kopierandet av his
toriska förebilder kan ses som en reaktion mot den tidigare klassicismen och den rådande
eklekticismen. Det betydde inte att man avsvor sig de historiska förebilderna inom art
nouveau. De försökte istället göra personliga tolkningar av förebilderna. Glasgow Style
30 I
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kan jämföras med den konstnärliga utvecklingen i Wien med den österrikiska
Secessionen. Art nouveau blev aldrig populär i Storbritannien och stilen kom heller inte
att bli ett nationellt uttryck för Skottland. Konstnärerna och deras beställare befann sig
huvudsakligen i Glasgow.
Om man studerar Glasgow Styles olika uttryck i de skiftande konstnärliga tekniker
som var aktuella under dess storhetstid ser man tydligt hur vissa karaktärsdrag framträ
der. Kraftiga stiliseringar av växter, djur och människor är ett av stilens viktigaste kän
netecken. Den obrutna linjen är det utmärkande uttrycksmedlet och färgbehandlingen
är harmonisk, med en dragning åt blått, grönt, lila och rosa. Färgerna hämtades från det
skotska landskapet.311 början var färgsättningen närmast monokrom, för att efter 1900
bli mer varierad och naturalistisk. Formerna på figurerna var inledningsvis utdragna och
mycket stiliserade [7,8]. Att behandla människofiguren på detta sätt var uppseendeväck
ande för samtiden, vilket framgår i tidskriften Dekorative Kunsts recension från den åt
tonde Secessionsutställningen i Wien 1900 där Glasgow Style ställts ut:
Die Kernfrage scheint hier darin zu liegen, ob es angängig ist, die menschliche Figur
zu stilisieren. Können wir die menscliche Figur verzerren und ihre Proportionen
willkürlich ändern, um sie in ein ornamentales Linienschema zu zwingen, ähnlich wie
wir es mit die Pflanze thun?32
Även den lokala pressen förundrades och förskräcktes inför detta nya och i deras tycke
fula formspråk som presenterades på utställningar i staden. Ett belysande exempel kom
mer ifrån Glasgow Evening News1894. Här kritiserades figurbehandlingen, färgvalet och
att konstnären, enligt insändaren, sökt chockera:
Imagine human beings being drawn on the gas-pipe system - arms, legs and bodies all
of the same skinny pattern, with large lips and immense hands. The background of one
of these masterpieces consisted of various parts of anatomy subjects, floating about in
an objectless manner in a sea of green mud... Looking at these pictures one would
think the artists had run short of all colour except a sickly green with which to finish
their job - »being in a hurry«. Painting figures with no clothes on had always excited
opposition from a large portion of the public, but these ambitious enthusiasts in their
search after truth paint their figures without even their flesh on.33
Efter år 1900 blev formerna mer geometriska, i vissa fall mer upplösta och de var lika
stiliserade som tidigare. Den obrutna linjen fanns kvar, men färgskalan blev mer naturlig
eller realistisk. Stilen blev i och med denna förändring mer lämpad för kommersiella
sammanhang och för offentliga utrymmen då den även blev mer dekorativ. Glasgow
Styles senare uttryck karaktäriseras ofta som feminin genom den mera dekorativa
karaktären.
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7- Summer av Margaret Macdonald\ I8ÇJ, är ett exempel på Glasgow Styles tidiga uttryck med
kraftigt stiliserade och utdragna figurer. Akvarellen var troligen en skiss till ett glasmosaikfinster
8.1denna senare version av Summer som Margaret Macdonaldgör i8çy har formspråket ändrats
och blivit mer abstrakt. Uttrycket upplevdes som mer feminint än tidigare.

Inspiration och förebilder
Inspirationen till Glasgow Style kom från skilda håll. Man kan lite grovt dela upp den
i fyra huvudgrupper: historia, konst, litteratur och olika religiösa rörelser. Beskrivningen
stämmer även överens med den konst och arkitektur som samlas under beteckningen
art nouveau.
Att se historien som en inspirationskälla kan tyckas underligt med tanke på konst
närernas avståndstagande inför historiska förebilder. Det finns dock exempel på histo
riskt material i den konst som görs både i Glasgow och i övriga Europa. Skillnaden lig
ger i att konstnärerna nu försöker att dels finna alternativ till den tidigare starkt rådande
klassiska normen som förebild och dels viljan att inte kopiera förebilderna som inspire
rade till ett nytt skapande.
När det gäller de historiska källorna för Glasgow Style låg det keltiska arvet nära till
hands. Den keltiska bildvärlden från Irland och Skottland utgjorde en motivisk källa
till motiv och slingorna som karaktäriserar den keltiska konsten återfinns också inom
Glasgow Style. Betoningen av linjens kraft var en av källorna till det dekorativa uttrycket.
Motiv av keltiskt slag som ofta återkommer är livets träd, fåglar och olika odjur eller
monster. Den litterära källa som i hög utsträckning användes när det gäller det keltiska
arvet och det skotska landskapet var Ossians sånger från 1765 avJames MacPherson, även
om dess historiska korrekthet diskuterades redan under tiden för Glasgow Style.34 Det
pågick också en keltisk renässans på Irland under denna period, med en stark koppling
till Irlands frigörelseprocess från Storbritannien. Det var en politisk kamp som befolk
ningen i Skottland sympatiserade med och det fanns politiska krafter som ville att även
Skottland skulle göra sig självständigt. Denna mer utpräglat politiska del av det keltiska
arvet var ändå inte lika påtaglig i Glasgow, eftersom staden var starkt segregerad och de
invandrade irländarna befann sig längst ned på den sociala skalan. Keltiskt kunde här
betyda katolicism, nerpressade löner, strejkbrytare och förlorade jobb. Irländarna var
arbetarklassens syndabockar. Dessutom hade de inte den ekonomi som fordrades för att
kunna påverka konsten genom exempelvis beställningar.35
Man kan även finna andra mer exotiskt historiska motiv i Glasgow Style. Ett mycket
framträdande inslag är antik egyptisk konst. Egyptologi var på modet, vilket man kan
se resultatet av exempelvis i British Museum, men även i Glasgow fanns samlingar av
forntida egyptiska objekt, mest olika typer av gravfynd. De första objekten införlivades
i museisamlingarna på 1870-talet. En kulmen nåddes på 1890-talet i samband med en
stor donation från skepps- och försäkringsmäklaren John Galloway som innehöll ett
sextiotal gravfynd och genom att Glasgows Museum gick med i Egypt Exploration Fund
och därigenom tilldelades objekt från aktuella utgrävningar.36 Det var figurfram
ställningarna som huvudsakligen inspirerade konstnärerna i Glasgow, liksom objekt som
skarabéer, vilka kom att influera en del av stilens Ornamentik [9]. I en artikel i The Studio
1897 berör artikelförfattaren Gleeson White Glasgow Style-konstnärernas influenser från
Egypten. I samtal med olika konstnärer har han fått intrycket att de var förvånade över
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ç. Ett exempel på en skarabéform av Mackintosh från staketet vid Glasgow School of Arts norra
sida, ca içoç.
io. In a Japanese Garden av George Henry från ca 1893.

denna sammankoppling.37 White erkänner också att det inte fanns tecken på egyptomani
i de ateljéer han besökte, men det egyptiska inflytandet var stort inom olika delar av det
brittiska samhället och inte minst inom de religiösa rörelser som var på modet, exempelvis
teosofi och olika former av rosenkreutsianism. Det var ett av många inslag i en
orientalism/exotism som florerade i staden, så det kan tänkas att konstnärerna inte ville
peka ut någon speciell förebild.
Ett annat kulturområde som influerade konstnärerna i Glasgow, liksom många an
dra konstnärer i Europa, var Japan. Vi kan kalla dem den andra generationen som in
fluerades av japansk, överhuvudtaget orientalisk konst, eftersom den japanska konsten
introducerades vid Parisutställningen 1878-79.1 och med att landet öppnade sina grän
ser under 1880-talet kunde Europa i större utsträckning ta del av japansk konst och kultur.
Glasgow, som dessutom var en hamnstad, var inget undantag. Det var främst inom
möbelformgivning och interiörkonst som japonismen visade sig när det gäller Glasgow
Style. Två konstnärer från staden, George Henry och Edward A Hornel, reste 1893-94
till Japan för att studera konsten på plats och de kunde mer handgripligt föra över ny
kunskap till kollegorna i Glasgow [10].38 Många av konstnärerna samlade även äldre ja
panskt porslin och japansk grafik. Konstnären James MacNeill Whistler var viktig för
34 I
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Glasgow Boys och hans banbrytande japonism fanns också som inspirationskälla för
Glasgow Style-konstnärerna.39
Något som kan tyckas anmärkningsvärt är det komplexa förhållande som rådde
mellan de europeiska länderna och deras kolonier. Mycket av den äldre orientaliska
konsten kom från kolonierna. Denna höll man som mycket högt stående, högre än den
västerländska konsten. Samtidigt ville man inte ge den befolkning som levde i de länder
där den inspirerande konsten tillkommit äran av att vara del av samma kultur. Detsamma
gällde även den antika grekiska och romerska, eller äldre europeiska konsten. Britter reste
gärna till Italien, men de ville kanske inte alltid beblanda sig med italienare.40 De exotiska
kolonierna med sina konstskatter var symbolen för »det andra«, något nytt och kunde
även innehålla frihet, främst från de västerländska traditionerna, vilket även medförde
att européerna ur moralisk synpunkt kunde känna sig överlägsna.41
Information om olika samtida konströrelser fick konstnärerna i Glasgow främst
genom den Londonbaserade tidskriften The Studio. Denna konsttidskrift var en av många
som startade på 1890-talet, närmare bestämt 1893, och kom att betyda mycket för konsten
i Glasgow, liksom i övriga Europa.42 The Studio var i sin rapportering intresserad av både
bildkonst och formgivning till skillnad från de mer traditionella Magazine of Art och
Art Journal, och den var även knuten till Arts and Crafts-rörelsen. Därmed blev
tidskriften viktig för förmedlingen av idéen att avskaffa hierarkier inom konstarterna,
eftersom redaktionen bakom The Studio, liksom Arts and Crafts, inte ansåg att bildkonst
och arkitektur var högre stående konstarter än exempelvis konsthantverk. The Studio var
också bland de första konsttidskrifterna att använda fotografier till illustrationerna, vilket
var till fördel för återgivning av framförallt formgivning.43 Glasgow var trots sin storlek
och trots att det var en viktig hamnstad en ganska lokalt orienterad konststad, fram till
att den ekonomiska expansionen stabiliserats runt 1900. Konstnärerna kunde emellertid
genom The Studio få egna arbeten recenserade, kommenterade och presenterade för en
internationell publik. Det finns skäl att tro att inbjudan till några av de stora utställningar
där Glasgow Style fanns representerat berodde på exponeringen i The Studio.
Vad var det då som behandlades? Enkelt kan man säga att The Studio koncentrerade
sig på de oppositionella konst- och konstnärsgrupperingarna i Storbritannien och på
kontinenten. Det vill säga de konstnärliga sammanslutningar som förhöll sig kritiska
till den, som de ansåg, stagnerade akademiska dominansen. Av betydelse för den konst
närliga utvecklingen i Glasgow var det arbete och de diskussioner om konst som fördes
inom det Pre-rafaelitiska brödraskapet, Aesthetic Movement, där bland annat Whist
ler var en av företrädarna, förutom Arts and Craft-rörelsen, samt de symbolistiska konst
närliga rörelserna i Europa, främst i Belgien och Holland. Detta ligger i linje med den
samtida strävan att finna ett modernt uttryckssätt för konsten. De hade också kontak
ter med olika secessionsgrupper som fanns på kontinenten, exempelvis de i Berlin och
Wien.
Gemensamt för de ovan nämnda engelska rörelserna var, förutom opposition mot
ett som de ansåg stagnerat konstetablissemang och en människofientlig industrialism,
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influenserna från symbolismen.

att de värderade alla konstarter lika högt och att man gärna såg möten mellan olika
konstformer. Mötet kunde exempelvis ske i ett rumsskapande allkonstverk, ett
Gesamtkunstwerk, även om de tidigare rörelserna inte använde sig av det begreppet. Ett
annat gemensamt intresse var medeltiden. Arts and Crafts-rörelsen tog hantverksidealet
till sitt hjärta och Aesthetic Movement den medeltida mystik man »uppfann« tillsam
mans med Pre-rafaeliterna. Båda dessa aspekter, hantverksidealet och mystiken, åter
fanns i Glasgow Style. I Arts and Crafts anda studerade konstnärerna och arkitekterna
den lokala medeltida historien och utvecklade den vidare till ett modernare uttryck. Bilder
och föremål fick dessutom ett »andligt«, moraliskt, innehåll när konstens skönhet an
sågs kunna förändra människan.
I Glasgow fanns en konstgruppering som lät tala om sig redan under1880-talet, alltså
decenniet före Glasgow Style, de så kallade Glasgow Boys.44 De var influerade av fransk
konst, några av dem hade studerat för Jules Bastien Lepage (1848-1884) i Paris, och vann
framgång på Parissalongen innan de hade hunnit göra sig kända i Storbritannien.45
Gruppen sökte nya uttryck och var exempelvis de första konstnärerna i Skottland som
ägnade sig åt friluftsmåleri.46 Gruppen stod även i opposition till akademien, i detta fall
Royal Scottish Academy i Edinburgh och dess lokala gren, Royal Glasgow Institute.47
För detta blev de kritiserade av hemmapubliken. Glasgow Boys influerade Glasgow
Style-konstnärerna genom sina internationella framgångar och sin opposition mot eta
blissemanget. De visade också att man inte behövde gå via London för att nå framgång.
Genom gruppens framgångar i Tyskland banade de även väg för efterföljande konstnä
rer från Glasgow och för samarbeten mellan Glasgow School of Art och tyska konst
skolor.
Av internationell konst var det främst holländsk och belgisk symbolism som intres
serade konstnärerna inom Glasgow Style [11]. Vid Glasgow School of Art hade man även
1901-1906 en lärare från Belgien, Jean Delville, som förde med sig kontakter med konst
livet där.48 Delville fanns med i den inre kretsen kring Joséphin Péladan49 och Salon de
la Rose+Croix. Han skrev böcker och var intresserad av teoretiska aspekter i konsten. I
The New Mission of Art säger Delville att konstens uppgift är att förmedla Skönhet. När
konstnärerna skapar Skönhet ska de sträva efter att avbilda andliga värden, eftersom
konsten och estetiken kommer ifrån Gud. Han tar starkt avstånd från materialismen i
den tidigare generationens konststilar, det vill säga realismen och impressionismen.
Konsten ska kunna förädla människornas själar.50 Vilka aspekter av den symbolistiska
konsten tog man då till sig i Glasgow? Konsthistorikern Michelle Facos diskuterade
symbolismen i en föreläsning och gjorde då en distinktion mellan symbolism och dekadens, och ur hennes perspektiv skulle mycket av Glasgow Style-konsten kunna be
tecknas som dekadent. Facos menar att det finns en avgörande skillnad mellan symbo
lism och dekadens. Symbolismen var mer utåtriktad och intresserad av kommunikation
med betraktaren, medan dekadensen var introvert och mer intresserad av sig själv. Hon
kan se en mer upplyftande idé bakom symbolistiska verk, medan dekadensen är mer
negativ.51 Jag tror att konstnärerna i Glasgow såg konst från kontinenten i tidskrifter
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kunde arbeta utifrån litterära källor.

som både var symbolistisk och dekadent och att de lånade formen, utan att alltid ta till
sig de idéer som låg bakom. De kan ha skapat en egen mening bakom formerna.
Vad som slår en vid studier av Glasgow Style är den framträdande litterära bakgrun
den. Tidigare nämndes MacPherson, dessutom var syskonen Dante Gabriel och Chris
tina Rosettis dramatik och poesi viktig. Deras författargärning hör naturligtvis ihop med
det Pre-rafaelitiska brödraskapets idévärld. En annan författare av stor betydelse var
belgaren Maurice Maeterlinck, vars symbolistiska dramatik lästes, spelades och inspi
rerade konstnärerna med motiv och idéer.52 Margaret Macdonald har exempelvis gjort
Sept Princesses efter ett av hans skådespel med samma titel. Maeterlincks filosofiska skrif
ter som Le Trésor des Humbles (1896) och L'Intelligence des Fleurs (1907) kan också ha varit
viktiga för idévärlden i Glasgow.53 En annan bok som antas ha varit viktig för några av
konstnärerna är Emile Zolas roman Le Rêve, som gavs ut med symbolistiska illustra
tioner av Carlos Schwabe.54 Dessutom finns klassiker som Bibeln och lliaden represen
terade i motivvärlden [12]. Det rörde sig sällan om rena illustrationer till berättelserna,
utan konstnärerna avbildade en stämning eller en ton som de fann i de litterära verken.
Många av konstnärerna fick även uppdrag att illustrera böcker och göra bokband för
stadens bokförlag. I denna typ av arbete syns influenser från William Blakes (1757-1827)
arbeten, där han sammanförde text och bild till en enhet. Ett slags allkonstverk innan
begreppet infördes. En av de mer framgångsrika illustratörerna i Glasgow var Jessie M
King (i875"I949).55[i3]
Ett religiöst intresse fanns också med i bakgrunden till Glasgow Style, vilken
påverkade motiven. Det mer praktiska utövandet av religion påverkade inte konstens
uttryck, utan konstnärerna sökte mer efter de filosofiska och mystiska aspekterna.
Skottland var och är protestantiskt, närmare bestämt presbyriteritanskt, ett förhållande
som genomsyrade samhällslivet på många plan. Där fanns även en grupp katoliker som
huvudsakligen bestod av invandrade irländare, men på grund av den religiösa och sociala
segregationen i Glasgow kom »estetisk katolicism« inte till uttryck på samma sätt i
konsten som i andra delar av Europa, exempelvis bland konstnärerna i Aesthetic
Movement.56 Under senare delen av 1800-talet etablerades i Glasgow alternativa religiösa
rörelser, liksom i andra europeiska städer. En spiritistisk församling och ett teosofiskt
förbund grundades och båda dessa riktningar lockade till sig många av stadens konstnärer
och formgivare. Effekter av båda rörelserna syns i Glasgow Style både vad gäller symbolik
och formspråk. Det var dessutom vanligt att personer utanför teosofiska rörelser tog till
sig delar av idéerna.57 Dessa tankegångar kan också spåras hos den belgiske läraren vid
Glasgow School of Art, Jean Delville. Han tillhörde ett teosofiskt förbund och skrev
om konst efter teosofiska idéer. Överhuvudtaget rapporterades det livligt i dagspressen
om teosofin och rörelsens huvudpersoner, så kännedomen om teosoferna var allmän.58
Det är dessutom troligt att några av de verksamma konstnärerna inom Glasgow Style
var rosenkreutzare, eller i vart fall erkände dess idévärld. Eftersom denna värld till stor
del var stängd för utomstående och de involverade verkade i tysthet, är det svårt att
klargöra hela denna verksamhet och dess effekter på konsten. Vad som däremot
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ij. Bokomslag till Don Quixote av Jessie M King, 7905. Älvor och andra sagofigurer var vanliga i
Kings produktion, även om man kanske blirförundrad över sammanhanget i detta fall
14. Damernas lunchmatsal i Buchanan Street Tea Rooms av Mackintosh och George Walton, 189y.
Mackintosh formgav väggdekorationerna och Walton möbler.

presenterades i offentligheten var de föreläsningar som religionprofessor Max Müller
höll kring österländsk filosofi och esoteriska ämnen. Föreläsningarna publicerades och
diskuterades livligt i den lokala pressen.59
Lanseringen av Glasgow Style
I Glasgow kunde man se Glasgow Style för första gången på en utställning1893 anordnad
av Glasgow School of Art Club. Aret därpå deltog vid ytterligare en utställning med
samma arrangör bland annat konstnärerna Margaret och Frances Macdonald, James
Herbert MacNair och Charles Rennie Mackintosh. Reaktionerna från de inhemska
kritikerna var kraftiga. Exempel på den negativa kritiken har vi kunnat läsa tidigare i
texten (sid. 31), men alla var inte enbart negativa. I Glasgow Evening News fanns
omdömet:
Many of the pictures exhibited...are fearfully, wonderfully and weirdly «new». Their
impressions of the female form, particulary, are startling.60
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Att kritikern reagerade på formuttrycket vad gäller kvinnokroppen har sin förklaring i
de traditionella kvinnoframställningarna. En kvinna framställdes vanligtvis på två sätt,
som ärbar dam eller som femmefatal. Kvinnokroppen har dessutom i stort varit en sym
bol för skönhet i konsten och som en förlängning av det resonemanget, en symbol för
själva konsten, konstens musa.
De första Glasgow Style-interiörer tillgängliga för allmänheten öppnades 1896 i Kate
Cranstons' Buchanan Street Tea Room [14]. Interiörerna var huvudsakligen gjorda av Ge
orge Walton medan Mackintosh bidrog med väggdekorationer. Det var också den för
sta konstnärliga interiören i allkonstverkets anda som skapades i staden, även om den
inte var lika enhetlig i sitt uttryck som de som senare skapades gemensamt av paret
Mackintosh.
Glasgow Style lanserades nationellt huvudsakligen via Arts and Craft-utställningen
i London 1896, där konstnärer som just avslutat utbildningen vid Glasgow School of Art
ställde ut. Det var systrarna Margaret och Frances Macdonald, Charles Rennie
Mackintosh, James Herbert MacNair, Jessie Newbery och Talwin Morris. Enligt
historieskrivningen fick bidragen från Glasgow ett negativt mottagande i London, men
senare forskning har visat att så kategoriskt kan man inte se på saken.61 Man bör istället
observera den uppmärksamhet som främst systrarna Macdonald och Mackintosh fick
av The Studios utsände kritiker Gleeson White.62 En uppmärksamhet som ledde till en
längre artikel i två delar som behandlade konsten i Glasgow.631 den senare artikeln pre
senterades sex konstnärer som kärnan i den konstnärliga utvecklingen: systrarna Mac
donald, Mackintosh, MacNair, Talwin Morris och Jessie Newbery, det vill säga samma
konstnärer som deltog på utställningen i London. Dessutom omnämns George Walton
och Oscar Peterson, men dem ställer White lite utanför det han kallar omväxlande för
»the Glasgow Movement«, »the Glasgow Art and Craft Movement« och »the
'Mac group«. Det sista tar dockWhite snart tillbaka eftersom Morris och Newbery med
sina engelska efternamn faller utanför den benämningen. Whites sistnämnda karaktärisering har dock hängt med i historieskrivningen, eftersom tiden kom att utkristalli
sera de fyra konstnärerna som ledande inom stilen och inom gruppen fann man också
en ledare, Charles Rennie Mackintosh.
Internationellt visades Glasgow Style för första gången i Liége 1895, där elever från
Glasgow School of Art deltog. Sju glasgowkonstnärer ställde ut på Biennalen i Venedig
1899 64, men det stora internationella genombrottet kom först i Wien 1900. Företrädare
för Secessionen hade uppmärksammat konstutvecklingen i Glasgow tack vare Gleeson
Whites artiklar, eventuellt även på Venedigutställningen, och bjöd in »the 'Mac group«.
Vid den stora L'esposizione d'arte decorativa odierna i Turin 1902 var det Glasgow Style
som representerade Skottland - som ställde ut som egen nation - med ett stort antal
deltagande konstnärer. Den skotska avdelningen kom att recenseras av en mängd
tidningar och tidskrifter. Turinutställningen var den första internationella utställning som
helt ägnade sig åt formgivning i art nouveaus anda. Det var viktigt för de deltagande
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nationerna att visa hur modern man var och detta kunde Glasgow Style erbjuda i
Skottland.
Kritiken
Kritiken av Glasgow Style hörde ihop med den negativa kritiken i Storbritannien av art
nouveau. Magazine of Art publicerade 1904 en stor artikel där 38 personer, bildkonstnärer,
arkitekter och formgivare, fick uttrycka sig om l'Art Nouveau.65 Artikeln är intressant
eftersom den ger en bild av hur det etablerade konstlivet såg på den nya konströrelsen.
Magazine of Art är en av de traditionella konsttidskrifterna och de som deltar i artikeln
kommer huvudsakligen från Royal Academy, med enstaka representanter från Arts and
Crafts-rörelsen, Society of Designers, Royal Insititute of British Architects och Royal
Collage of Art. Det fanns endast en som är positiv till konströrelsen, F.S. Blizard som
dessutom var den som initierade diskussionen:
LArt Nouveau is replete with beauty of line, grace of form, and freedom, it is a
sympathetic style, and in its best rendering is full of repose and quiet unobtrusive
beauty. In a word, it is Art pure and simple, untrammeled by convention, and therefore
in a sense original. Its proper expression must result rather from what is within a man,
his sympathies, his nobler qualities and aspirations, than from studious effort; he must
feel rather than know, sympathise rather than study.66

I övrigt är kommentatorerna negativa, bland annat Arts and Crafts' C.F.A. Voysey och
Walter Crane som vi känner bäst idag, och kritiken rör främst bristen på tekniska kun
skaper och skicklighet, att konstnärerna inte studerar efter naturen på ett riktigt sätt och
att det finns alldeles för många imitatörer inom rörelsen vilket leder till brist på origi
nalitet. Det finns även en utbredd mening om att vem som helst kan göra konst som
kan rubriceras art nouveau, vilket gav konstnärskapet publicitet. George C. Haité, ord
förande för Society of Designers, uttrycker kritiken på följande sätt:
The expression of Applied Art, which I understand to come under the tide ...VArt
Nouveau, is, I fear, in the main the expression of those who have taken liberty to mean
licence, and confuse eccentricity with originality, and in whose work the element of
vulgarity is paramount, and would appear to have no finality. Design, by which I mean
pattern or ornament applied for a purpose, has, unfortunatly ... not escaped that baneful
touch of the amateur, and the vulgar desire for notoriety and publicity at any cost.67
Det hävdas i artikeln att konsten egentligen inte är ny (det påminner om fynd från
Knossos) och någon menar till och med att konsten är sjuk, degenererad och
mardrömslik. Dessutom framstår det som att den växt fram alltför snabbt, vilket troligtvis
har med den nya floran av konsttidskrifter och nya trycktekniker att göra. Art nouveau
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15. Drooko Umbrella Poster av Margaret och Frances Macdonald\
1898. Reklamaffischen är ett exempel på Spook School-stilen och de
annorlunda kvinnoframställningarna inom Glasgow Style.

blev genom sin spridning på detta sätt och genom att den genomsyrade många olika
konstnärliga tekniker en närmast massmedial konströrelse.
En del av konstnärerna i Glasgow var heller inte överdrivet förtjusta i art nouveau.
Konstnärerna inom Glasgow Style ansåg att utsmyckning inte »bara« skulle vara deko
rativ, utan att ornament även skulle tas på allvar och ges ett eget värde.68 De skulle be
tyda någonting och kunna förmedla någon form av budskap. Vad konstnärerna i Glasgow
förknippade med art nouveau var nog främst den franska eller tyska grenen, med så kallad
»pisksnärts-ornamentik«, eller organiskt dekorativa ornament. I engelska konsttidskrifter
ansågs art nouveau vara ett uttryck för fransk fåfänga: excentrisk, farlig och omoralisk.69
Under drottning Victorias era, 1837-1901, underströks moralen som princip och en del
av uttrycken i art nouveau som helhet, och Glasgow Style som enskilt uttryck, ansågs
som ett hot mot de värderingar som Imperiet antogs vara uppbyggt av.70
Även Arts and Crafts-rörelsens kritik mot den nya konsten bestod i att den ansågs
vara effektsökande och att konstnärerna saknade genuin kunskap om konstnärliga tek
niker och traditionella uttryckssätt.71 Därmed skulle deras konst inte ha något långsik
tigt värde. En annan kritik som ofta framkom var att konsten inte var »vacker«, exem
pelvis Aubrey Beardsleys kvinnoframställningar, och detta var ytterligare ett tecken på
omoral. Diskussionen om konstens uppgift och om dess uppbyggliga karaktär var liv
aktig. Arts and Crafts-rörelsens ideologi byggde på att man skulle ge goda och vackra
föremål till folket istället för fula, ofta massproducerade, vilka gjorde människorna olyck
liga och missnöjda. Det »fula« och det »effektsökande« var varningsord som också ofta
återkom i den samtida kritiken av Glasgow Style:
What I want the «Life Class Student» and «Amateur Artist» to tell me is - (1) Will
this new art do anything to elevate the masses to a higher degree of culture? and (2)
What new beauty has been created by it for the solace of mankind?72
Det fanns även ett kommersiellt drag i art nouveau som inte uppskattades av alla, efter
som det inte ansågs vara estetiskt, och därigenom moraliskt, riktigt. Det gäller framför
allt reklamaffischer som producerades av konstnärer för olika företag, som förutom att
marknadsföra specifika varor också kom att propagera för en ny livsstil. Nu kan man väl
säga att all konst vid denna tid var kommersiell eftersom den såldes på marknaden eller
var beställd, men det man inom Arts and Craft opponerade sig emot var att man gick
industrin till mötes och att man anammade den moderna tidens kommersialism, mate
rialism och tvivelaktiga nöjen. Konsten befann sig på en ny offentlig arena genom bland
annat affischkonsten som inte förknippades med den traditionella konstsfären. Här anas
delar av konflikten mellan kommersialism/materialism och andlighet/spiritualism som
återfanns i samtida diskussioner. Dilemmat var att konsten måste introduceras på mark
naden för konstnärernas överlevnad, men även för att skapa en ny professionalitet som
stämde överens med borgerliga värderingar, samtidigt som konsten helst borde stå över
alla materiella aspekter.73
44 I

STADEN, STILEN, UTBILDNINGEN OCH KONSTNÄRERNA

Under början av1890-talet myntades begreppet the Spook School\vo§ allmänheten via
tidskrifter som rapporterade från utställningar i Glasgow [15]. Det ansågs att figurerna
på konstverken var gastar och spöken och inte riktiga eller levande människor. Det dis
kuterades huruvida det var möjligt att stilisera den mänskliga figuren. Ofta beskrevs mo
tiven som mardrömmar, eller i mer ovanliga fall som utslag av psykiska sjukdomar eller
drogmissbruk. Eftersom flera kvinnor var verksamma inom Glasgow Style, riktades det
skarp kritik mot att kvinnor ägnade sig åt detta groteska formspråk. Den Nya Kvinnan
(dvs. en modern, karriärsinriktad och självmedveten kvinna), som både konstnärerna och
kvinnofigurerna kallades, ansågs vara grotesk och hotfull. Ännu en gång hade man på
Glasgow Evening News vässat pennan och på sex rimmade verser nedtecknat svidande
kritik mot Glasgow Style och, framför allt, the New Woman:
Would you witness a conception
Of the woman really New
Without the least deception
From the artists point of view
See the Art School Exhibition
In the rue de Sauchiehall
They don't charge you for admission
(For they haven't got the gall)
As painted by her sister
Who affects the realm of art
The Woman News a twister
To give nervous man a start
She is calculated chiefly
To make him really think
That he s got em and that, briefly
It's the dire result of drink74
När Glasgow Style ändrat sitt uttryck kring 1900, kallades den feminin. Då var de mer
morbida dragen i konsten inte lika tydliga och formerna inte längre lika skarpa som under
1890-talet. Då accepterades de kvinnliga konstnärerna av recensenter och andra skriben
ter, eftersom det mer motsvarade förväntningarna på kvinnlig konst. Den senare for
men passade även bättre i de kommersiella sammanhangen, eftersom den inte var lika
provokativ som den tidigare spook school-stilen.
Ett av problemen med konstnärsrollen för kvinnorna var föreställningen om bohemen.
Den friheten från den konventionella samhällsrollen hade inte kvinnorna i allmänhet.
Konstnärsyrket innefattade också ett mått av offentlighet som inte heller var förknip
pat med kvinnorollen.75 En vanlig kritik var att konsten var amatörmässig och att de
ville chocka sin publik för att den inte skulle uppmärksamma bristen på kunskap. I
Glasgow var dessutom några av de kända kvinnliga konstnärerna politiskt involverade i
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suffragetternas kamp, exempelvis Jessie Newbery och Ann Macbeth. Detta räckte till
att provocera kritiker oavsett kvaliteten på deras konstverk.76
Publikmässigt tilltalade Glasgow Style långt ifrån alla. Det var främst vissa
ekonomiskt starka kunder som intresserade sig. De var dock inflytelserika och kunde
därmed bidra till lanseringen. Efter 1900 kan man betrakta Glasgow Style som en mer
allmän företeelse. Interiörerna hade dock sina största framgångar på utställningar eller
i offentliga miljöer, eftersom de var svåra att applicera i en privatpersons vardagsliv. På
en ritning kan de te sig vackra och idylliska, men i ett tredimensionellt utförande verkar
de kontrollerande på aktiviteterna i rummen. Interiörerna hade kort sagt sina
begränsningar. Hermann Muthesius skrev om paret Mackintoshs lägenhet vid 120 Mains
Street att en bok som lämnats framme med fel bindning kan förstöra rummets
konstnärliga uttryck, för att inte tala om den samtida människan (främst mannen) i sina
kläder.77 Beställare av modern interiörkonst i Glasgow verkar inte ha haft kunskaper och
krav på hur de ville ha sitt boende, utan de fogade sig efter konstnärernas direktiv.
Konstnärerna i sin tur var därmed inte bara bohemiska, utan visade också att de tillhörde
den intellektuella skaran till skillnad från sina kunder. Oftast verkar det ändå ha
förekommit någon form av dialog så att byggherrarna skulle få interiörer som de var nöjda
över, men konstnären/konstnärerna bakom dem var Skaparen. Konstsynen var på så sätt
elitistisk.

GLASGOW SCHOOL OF ART

Navet för utvecklingen av Glasgow Style var Glasgow School of Art (GSA) [16,17], där
de som var verksamma inom konströrelsen fick sin utbildning. GSA grundades 1845 som
en Government School of Design för att stärka industrin i Glasgow genom att utbilda
goda formgivare. Kvinnor fick tillträde till utbildningar vid GSA från 1849 med moti
veringen att de hade kvalitéer som männen saknade, exempelvis intresse för vackra sa
ker och en mer känsligt utvecklad smak, som kunde vara till nytta för industrin. Dess
utom kunde de avlönas lägre och deras mönster och förlagor skulle bli billigare än män
nens.78 Att kvinnor inte hade tillgång till universitetsstudier förrän 1892 gjorde att GSA
blev ett viktigt alternativ för kvinnor som ville utbilda sig och skaffa ett yrke, eller över
huvudtaget förkovra sig utanför hemmet.79 Då det bland eleverna fanns kvinnor som
inte tänkte sig ett yrkesliv, fanns en risk att lärarna skulle visa respektlöshet gentemot
kvinnliga studenter. Vid skolan verkar man dock inte officiellt ha haft denna inställning.
Man såg allvarligt på alla studenter varför ordföranden vid årsmötet 1885 meddelade att:
I believe that, in the Fine Arts, women...will take a distinguished place, as has been
done by many, such as Rosa Bonheur, Elizabeth Thompson, Clara Montalba, Alice
Havers, and others, and will, I trust, [be taken] by many of our Lady Students here.80
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i6. Glasgow School of Arts norra fasad. Den nya byggnaden ritades av Mackintosh och uppfördes
1897—99 och 1907-09. Tidigare hade skolan hållit till i lokaler vid Sauchiehall Street.
77.

Detalj av entrédörren till Glasgow School of Art.

Det fanns alltså vid denna tid accepterade kvinnliga konstnärer som omnämdes som
förebilder för studenter, lärare och styrelse.
Från 1852 kom GSA att lyda under Science and Art Department, South Kensington
i London, den så kallade South Kensington-modellen, vilken innebar att undervisningen
var influerad och styrd från London.81 Förändringen vållade en debatt om studier efter
gipsmodeller var den rätta undervisningsformen för industriformgivare.82 GSAs studen
ter var framgångsrika i de gemensamma tävlingar som årligen hölls mellan de statliga
konst- och designskolorna i Storbritannien, och som utgjorde en grundplåt för skolans
statliga anslag. De som vann de flesta priserna var dock inte verksamma inom Glasgow
Style.83 Mackintosh nämndes första gången i pristagarlistan 1885 och förekom sedan
nästan vaije år under utbildningstiden. Macdonald fanns med i listorna för första gången
1892 och tillsammans med systern hade hon framgångar vid prisutdelningarna.84
Mackintosh deltog i andra och fler tävlingskategorier och omnämdes därigenom oftare
än Macdonald.
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Francis Herbert Newbery och Jessie Rowat Newbery
1885 anställde GSA Francis H Newbery (1855-1946) som rektor. Han förde fram nya
pedagogiska idéer som stimulerade framväxten av den nya konstriktningen. Gipserna
åkte inte ut ur undervisningen, men de tilldelades inte lika stor betydelse. Studenterna,
oavsett kön, läste kurser ihop och hade samma möjligheter att visa upp sina alster på
nationella och internationella utställningar. Under Newberys tid skapade GSA kontakter
med utbildningar utomlands och med internationella konströrelser, exempelvis i Bel
gien, Österrike och Tyskland. Skolans anseende växte och 1908 ansågs den ligga i täten
av den moderna konsten.85
Andelen kvinnliga lärare och studenter ökade också under Newberys tid. Nästan
hälften av studenterna var kvinnor. [19] Hans syn på kvinnornas roll inom konsten var,
enligt gängse uppfattning, att de var annorlunda och hade annorlunda kvaliteter, men
även att de var lika bra som manliga konstnärer.86 Det vill säga ett komplementärt syn
sätt.87 Detta förde med sig att den enda utbildningsgren som inte var öppen för kvinnor
förrän 1905 var arkitekturkurserna.88 När de väl öppnas var GSA bland de första
arkitekturutbildningarna i Storbritannien som tog in kvinnor.89 Newbery anställde den
första kvinnliga läraren 1892.90 Det skedde sedan han varit förordnad som rektor i sju år
och man kan fundera över varför det dröjde så länge. En orsak kan ha varit att han hade
problem att finna någon som ville ha den typen av anställning. Det är tydligt att de flesta
kvinnliga lärarna fanns inom de grenar som traditionellt varit kvinnliga domäner, vissa
grenar av konsthantverk och visst måleri. Överhuvudtaget ökade lärarantalet markant
under Newberys tid, från åtta heltidsanställda 1885 till 47 del- och heltidsanställda1900,
vilket berodde på att han införde nya strategier för undervisningen.91
Newbery var influerad av Arts and Crafts-rörelsen och deras idéer rörande verksta
den som centrum för konstnärligt arbete. Därför startade han 1892-93 inom skolan olika
typer av verkstäder, Technical Design Studios, för att studenterna skulle kunna influera,
inspirera, samt stötta och hjälpa varandra. De utgjorde även en viktig grund för Glasgow
Style som växte fram under 1890-talet. Till verkstäderna knöts verksamma konstnärer
eller formgivare som gästlärare. Tanken bakom verkstadsundervisningen var att förbe
reda studenterna inför den verksamhet de skulle ägna sig åt efter utbildningstiden formgivning åt industrin. Ett annat resultat var de ateljéer som etablerades i Glasgow,
där olika grupperingar arbetade tillsammans. Ett exempel var systrarna Macdonalds ateljé
på Hope Street där olika trycksaker, akvareller, samt verk i textil och metall utfördes. I
GSAs verkstadstanke låg grunden till intresset för allkonstverket, en tanke om att de
olika konstarterna skulle kunna mötas, samarbeta och tillsammans vidareutvecklas.92
Kontakterna med Arts and Crafts-rörelsen fanns också på ett personligt plan, efter
som Newbery bjöd in sin vän William Morris och även Walter Crane att hålla föreläs
ningar. Till dessa föreläsningar kom både nya och utexaminerade studenter. Dessutom
visades i Glasgow 1890 års utställning som Arts and Craft Society anordnat i London.
Tillfället utnyttjades av GSA och dess studenter som där gemensamt kunde studera och
diskutera den moderna brittiska formgivningen.93
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i8. Francis H Newbery och Jessie Newbery i maskeraddräkter, ca 1900.
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iç. Francis Newbery och Jean Delville i en klass med manliga och kvinnliga elever, ca 1904.

Tillsammans med verkstadstanken uttryckte Newbery idéer om den individuelle
konstnären. Han var mån om att studenterna skulle ges möjligheter att utveckla den
potential som fanns inom dem och förespråkade en mer individuellt inriktad pedago
gik. Studenterna fick utveckla sin egen stil och sitt eget uttryck, med »talangen« som
bas, det »medium« genom vilken verklig konst utryckte sig, enligt Newbery.94 När
Newbery i Glasgow Evening News 1895 beskrev sina urvalsmetoder för att anta studen
ter, säger han:
A young man or young woman comes to me and says he or she wants to be an artist.
Well, I dont listen to that. I put them on to make an outline drawing of a cast selected
by themselves in The Antique Room, and from that drawing I see what the student
can do, and apportion for him work in accordance. He then goes through the course,
learns to draw, and after that it lies with himself what special branch he will devote
himself to.95
Utanför själva utbildningen vid GSA ansvarade Newbery också för studentaktiviteterna
i form av Glasgow School of Art Club, en frivillig mötesplats för studerande där de kunde
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vidareutveckla sina kunskaper. Glasgow School of Art Club anordnade tävlingar varje
månad, där Newbery delade ut priser, samt arrangerande årliga utställning på hösten.
Det delades ut priser och individualitet uppmuntrades och det var här som Glasgow Style
1893 exponerades första gången i hemstaden. Utställningarna uppmärksammades även
i nationell press.96
Francis Newbery var även organisatören bakom maskerader och framförandet av
tableaux vivants, som han själv skrev och regisserade.97 Här kan man ana ytterligare en
bakgrund till det intresse för allkonstverkstanken som kom att prägla Glasgow Style. I
dessa framträdanden finner man även ett intresse för medeltiden som nog kan härledas
till Pre-rafaeliternas idévärld.
Francis Newbery ansvarade även för att Glasgow Style gavs plats vid internationella
utställningar i Europa. Från hans sida var det en medveten politik för att marknadsföra
skolan och studenterna, både de som för tillfället gick på GSA och de som hade
utexaminerats. Det är viktigt att komma ihåg att det i inledningsskedet är en liten grupp
bland studenterna som uttryckte sig via Glasgow Style och att det mesta gjordes inom
skolans ramar och inte för den öppna marknaden.98 Konstnärerna var dessutom i de flesta
fall inte beroende av inkomster från sin konst, eftersom de var försörjda genom sina
familjer från den övre medelklassen.
Förutom det pedagogiska och organisatoriska arbetet på GSA, deltog Newbery även
i den lokala bildningsverksamheten genom öppna konstföreläsningar vid Corporation
Galleries.99 Dessa tillställningar blev mycket populära och verkar ha varit en del av den
positiva utvecklingen för den samtida konsten i Glasgow.
Francis Newbery fann också en livskamrat i Jessie Rowat (1864-1948), en av studen
terna som gick på GSA när han kom dit som rektor. När hon anställdes som lärare vid
en egen avdelning vid GSA, Department of Embroidery kom hon att förnya broderiet som
konstnärlig teknik och material. Broderiet kom att bli en central del i utformningen av
Glasgow Style och Jessie Newbery hämtade inspiration till sitt arbete huvudsakligen från
William Morris. Många av de kvinnliga konstnärerna inom Glasgow Style kom att gå
någon av hennes kurser, eller umgås med henne privat.
Under senare delen av 1800-talet blev broderiet återigen mycket populärt, men det
som producerades var antingen maskingjort eller så broderade kvinnor efter maskintryckta förlagor. Morris reagerade mot detta och lanserade uttrycket art needlework. Det
fick en viss genomslagskraft, men innebar samtidigt att man lät konstnärer och arki
tekter göra förlagor som var stilriktigt moderna och konstnärliga. Morris eftersträvade
ett mer individuellt förhållningssätt där man använde sig av gamla tekniker och skapade
egna mönster.100 Det var detta som Jessie Newbery inriktade sin undervisning på, samt
att man skulle kunna arbeta med enkla material och ändå uppnå hög konstnärlig kvali
tet. Att göra smakfulla vardagsobjekt behövde inte vara en klassfråga och till hennes
kurser i broderi inbjöds även allmänheten mot en smärre avgift. Hon medverkade även
i gratiskurser för skollärarinnor. På så sätt försökte hon bidra till att alla kunde få till
gång till vackra vardagsföremål.101
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20. Krage och skärp i applikation och broderi av Jessie Newbery, odaterad.

En av teknikerna Jessie Newbery undervisade i och förordade var applikations
tekniken. [20] Med den kunde man med relativt enkla medel uppnå konstnärliga ef
fekter. Applikationer passade dessutom formspråket i Glasgow Style och vissa källor häv
dar att hon varit en av dem som initierade stilen genom sina broderier.102 Hennes verk
fokuserade på själva formgivningen och inspirationen till hennes tekniker kom från den
egna utbildningen i teckning, mosaikarbete och glasmåleri. Hon sade i Gleeson Whites
artikel om konsten i Glasgow 1897 att:
I believe that nothing is common or unclean: that the design and decoration of a
pepper pot is as important, in its degree, as the conception of a cathedral.103
Många av hennes alster var just vardagsobjekt som kuddar, dukar och väskor, men något
som väckte uppmärksamhet i Europa var hennes klädsel. Liksom många andra kvinnor
vid den tiden sydde hon själv sina kläder och liksom för många andra kvinnor i
konstnärliga kretsar var dessa kreationer mycket personliga.Tanken var att klädseln skulle
passa den som bar dem, både vad gäller passform och estetik. Detta influerade många
av kvinnorna i Glasgow Style och några av dem medverkade i illustrationer i Anna
Muthesius bok Das Eigenkleid der Frau som gavs ut 1903.104
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Paret Newbery utgjorde viktiga förebilder och samtalspartners till de konstnärer som
verkade inom Glasgow Style. Det var hos dem de fann sina första och främsta föresprå
kare och supporters. De beställde konst och förmedlade den ut i Europa.Jessie Newbery
var nog även på ett privat plan en förebild för kvinnorna i gruppen, eftersom hon fort
satte sin konstnärliga karriär även sedan hon gift sig och fött två barn. Något som var
mycket ovanligt och radikalt även för diskussionerna inom emancipationsrörelsen.
The Magazine
Under åren 1893-1896 gavs det ut en »tidskrift« vid GSA som kallades The Magazine.
Redaktören Lucy Raeburn (1869-1952) var student vid GSA tillsammans med systern
Agnes (1872-1955). The Magazine hade karaktären av klippbok eller minnesalbum. Tid
skriften gjordes i ett exemplar som sedan cirkulerade i läsekretsen, som huvudsakligen
fanns på skolan. Den skulle också kunna ses som ett slags »protokoll« för en intellektu
ell sammanslutning. Man vet inte säkert hur många nummer som kom ut. På GSA finns
fyra exemplar bevarade105 och de flesta är inte helt kompletta. I dem finns originalverk
av en kärngrupp som verkar ha umgåtts även socialt. Denna grupp konstnärer bodde i
samma område i Glasgow106 och den övervägande delen av dem är kvinnor. De deltog i
Glasgow School of Art Clubs aktiviteter och ordnade egna sammankomster vid ett lant
ställe utanför Glasgow som kallades The Roaring Camp. Själva verkar de ha kallat sig
The Immortals!107 En annan medverkande i The Magazine är en F. Eliot, vilket var en
pseudonym för Francis Newbery.108 Det är intressant att The Magazine startade 1893,
samma år som The Studio gav ut sitt första nummer. I de bevarade exemplaren kan man
ana att The Studio varit en inspirationskälla.
Intentionerna med The Magazinesar, enligt redaktörens förord, att vara en konstnärlig
och litterär tidskrift, »to amuse - if not instruct«.109 Lucy Raeburn hoppades i sin ledare
att den skulle komma ut fortsättningsvis under vintern och hon ber om bidrag i form av
noveller, artiklar, dikter, recensioner, skisser till den konstnärliga avdelningen och en
framsida till nästa nummer. När man läser de olika dikterna och novellerna och tar del
av den bildkonst som publicerats i de olika numren slås man av kvalitetsskillnaderna.
De akvareller och skisser som finns med är otroligt väl gjorda och dessutom ganska
vågade, både vad gäller tematik och komposition. I novembernumret 1894 fanns två
exempel på akvareller som Margaret och Frances Macdonald har bidragit med, November
5th av Margaret och A Pond av Frances.110 [21, 22] De litterära bidragen har en mer
barnslig karaktär, dels vad gäller formen, ofta sagor, och dels vad gäller innehållet, som
är romantiskt och naivt. Förvisso går de på en konstskola, men den idévärld som
presenteras skiljer de olika delarna av The Magazine åt på ett så markant sätt att det väcker
frågor varför det är en sådan stor skillnad på kvaliteten i bidragen. Det kan vara så att
de medverkande fanns i en brytningstid där de olika förväntningarna på kvinnornas
könsroller varierar mellan vad som gäller på GSA, där de skulle vara professionella, och
det sociala livet, där deras intressen antogs ligga i sökandet efter drömprinsen och i
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2i. November 5th av Margaret Macdonald var med i The Magazine 1894.5 november var
Macdonalds födelsedag och dessutom firas Guy Fawkes Night i Storbritannien samma dag med
fyrverkerier. Vi kan se två briserade raketer som fått kvinnligform.
22.1 samma nummer av The Magazine 1894 visades Frances Macdonalds akvarell A Pond.
Kompositionen påminner om November 5th med de spegelvända kvinnorna, vilket visar att
systrarna arbetade nära varandra.

litterära försök på låtsas. Men det finns också tolkningar av denna problematik som gör
gällande att de litterära verken till stor del är ett slags nyckelverk, där man kan läsa in
verkliga händelser bland skolans studenter av mer amorös karaktär.111 Det skulle också
kunna vara mer ironiska texter än vad som hittills ansetts av forskare. Helland tror att
det skulle kunna anspela på den kvinnobild som fanns i den samtida pressen.112 Förutom
denna typ av berättelser finns artiklar som innehåller recensioner, reseberättelser, samt
kultur- och konstdiskussioner. Dessa är också av en mer seriös karaktär. De behandlar,
exempelvis, Robert Brownings poesi, ateljébesök och kommentarer kring individualitet
i konsten.
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THE FOUR
Four voices speak for the Glasgow Four: we might endeavour to accept the variation as
well as the unity of those four voices.113

Den grupp om sex konstnärer som Gleeson White presenterade i The Studio 1897 k°m
av historien att reduceras till en kärna av fyra personer som sägs ha fört utvecklingen
inom Glasgow Style vidare. Det är Charles Rennie MackintoshJames Herbert MacNair,
samt systrarna Margaret och Frances Macdonald. I konsthistorieskrivningen kallas denna
grupp The Foury men namnet brukades inte förrän senare.114 Det är troligt att The Four
introduceras som namn på gruppen vid minnesutställningen 1933 i Glasgow strax efter
Macdonalds död. Startpunkten är i så fall Jessie Newberys förord till katalogen »A
Memory of Mackintosh«.115 Anledningen till att de fyra ansågs vara ledande inom konst
utvecklingen i Glasgow var nog att deras internationella framträdanden gjorde dem mer
omtalade än andra konstnärer.
Det var förmodligen Francis Newbery som sammanförde de fyra konstnärerna, ef
ter att ha uppmärksammat likheter i deras respektive arbete. De båda männen träffades
troligen 1889 när Mackintosh böljade sin anställning vid arkitektkontoret Honeyman and
Keppie, där MacNair redan fanns som lärling.116 MacNair har hävdat att han och
Mackintosh inte hade träffat systrarna Macdonald innan Newbery presenterade dem,
eftersom de två arkitekterna gick på kvällsundervisning och systrarna Macdonald på
dagkurser.117 När det kan ha skett är dock oklart, eftersom Newbery inte kunde erinra
sig detta vid senare intervjuer, men 1894 finns både systrarna Macdonalds och
Mackintoshs verk med i aprilnumret av The Magazine.11* Janice Helland tar för givet
att de bör ha träffats två-tre år innan utställningen 1894, där de visar verk i Glasgow Style
för första gången i hemstaden. Om de inte träffades på GSA, bör de ha stött på varan
dra inom ramen för Glasgow School of Art Clubs verksamhet.119 Alan Crawford före
slår att de kan ha träffats genom Jessie Keppie, Mackintoshs fästmö i början av 1890talet.120 Hon ingick i kretsen kring The Magazine och var medlem av The Immortals.
Därigenom skulle Mackintosh och MacNair kunnat träffa de kvinnliga dagstudenterna
vid The Roaring Camp och sedan kunnat arbeta med dem i en miljö utanför skolan.
Billie K. Wickre följer Hellands linje något genom att förlägga gruppens möte till ti
digt 1890-tal, troligtvis 1893, och att de nog känt till varandra sedan systrarna Macdo
nald börjat på GSA 1890.1211 den samtida konstkritiken nämns emellanåt ävenTalwin
Morris eller Jessie Newbery tillsammans med de fyra.122 De har sedan kommit att ute
slutas bland annat eftersom de aldrig sammarbetade med någon i The Four och för att
de inte ingick i det familjära sammanhang som gruppen kom att bli.
Till en början verkar samarbetet ha varit mer »the three« med Mackintosh lite vid
sidan om. Kanske beroende på att systrarna Macdonald efter examen upprättade en ateljé
i närheten av MacNairs. De tre kunde dessutom välja arbeten och uppdrag på ett helt
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2j. The Fours utställningsrum vid Recessionens åttonde utställning i Wien ipoo.
Utställningsrummet arrangerades av paret Mackintosh.

annat sätt än Mackintosh som var anställd på Honeyman andKeppie och dessutom måste
få inkomster för sitt arbete. Systrarna Macdonald liksom MacNair var ekonomiskt obe
roende.123 MacNair verkar ha slutat vid kontoret 1895 1 samband med att han öppnade
eget.124 Samarbetet i gruppen såg annorlunda ut från tillfälle till tillfälle. Det kunde vara
frågan om ett riktigt samarbete, där de involverade gav olika bidrag vid samma tillfälle.
Exempel finns också på att en konstnär har formgivit ett verk och någon eller några andra
har utfört det. Sedan fanns det teman och motiv som var gemensamt utformade och som
användes av alla i gruppen. Det mest tydliga exemplet på deras gemensamma strävan
den är interiörerna de skapade för olika utställningar.
De första tecknen på samarbete på ett mer visuellt plan återfinner man i symbolistiskt
hållna akvareller av de fyra konstnärerna. I dessa finns ett gemensamt språk med djupt
personliga rötter hos alla medverkande.125 Det innehåller så skilda aspekter av deras
idévärld som exempelvis sexuella anspelningar och kritik av den samtida konstvärlden.
Deras bilder visade på ett stort steg från den naturalism som Arts and Crafts-rörelsen
förespråkade och står för en radikal förnyelse i relation till tidigare förebilder. Språket
utvecklas och förändras stilistiskt, men det åtföljde alla fyra under deras liv och
transplanterades in i de interiörer som Mackintosh och Macdonald skapade under 1900talets första decennium. MacNair har i samtal med Thomas Howarth redogjort för att
han själv aldrig drog ett streck utan att det hade en mening och motiven hade oftast en
underliggande allegorisk betydelse och man kan anta att de övriga i gruppen resonerade
på liknande sätt. Formen skulle förkroppsliga »det poetiska i en idé«.126 Spår av idéerna
till det allegoriska språk man använde sig av inom gruppen återfinns även i anteckningarna
till en föreläsning som Mackintosh höll 1893 betitlad Architecture, där han använde sig av
William Richard Lethabys (1857-1931) bok Architecture, Mysticism and Myth från 1891.127
Lethabys bok behandlar vad som inspirerat olika äldre kulturer i byggandet och ofta finner
han att människorna utgått från naturen och föreställningar om universum. Boken lästes av
många unga konstnärer och arkitekter i Storbritannien som i sin tur böljade leta efter egna
esoteriska symboler och ornament för att uttrycka sin egen samtid.128
Beroende på när konsthistoriker anser att gruppen börjar samarbeta, varierar helt
naturligt antaganden om startpunkten för den första utställningen. 1893 fanns verk av
de fyra konstnärerna i en utställning i Glasgow vid School of Art Club Exhibition, även
så 1894. Det var förmodligen vid den senare utställningen som gruppen presenterade sin
konst gemensamt för första gången.129 1895 visade Margaret och Frances Macdonald
tillsammans med MacNair en gemensamt signerad reklamaffisch i Glasgow och detta
år gjorde även Margaret Macdonald metallbeslag till en hallbyrå som Mackintosh form
givit.130 Från denna tid kan man med viss säkerhet säga att konstnärerna inom gruppen
har ett mer organiserat samarbete. Det var även då som kritikerna i Glasgow började se
dem som en gemensamt arbetande enhet.131 Gruppen ställde ut 1896 på Arts and Craft
utställning i London och 1899 var alla fyra med på biennalen i Venedig,132 men samar
betet dem emellan blev internationellt känt först året därpå när de ställde ut i Wien 1900.
[23] Det var då de började bygga interiörer på utställningar, vilket gav deras arbete en
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ny dimension. Verket, ett enda rum med objekt som skapats till konstnärernas egna hem,
tog större utrymme i anspråk än deras bidrag i London eller Venedig. Interiören mot
svarade dessutom Wiensecessionens förväntningar, vilket ledde till att de
uppmärksammades i press och även hyllningar av enskilda medlemmar förekom.133 Den
första interiören ska dock ha exponerats av gruppen 1894 i Glasgow, men det finns ingen
dokumentation så man vet inte hur den såg ut. I pressen beskrevs den bland annat som
»alarmingly unique and bizarre«.134
Gruppen hade nära kontakter med olika progressiva sammanslutningar såväl natio
nellt som internationellt, bland dem Arts and Craft Exhibition Society, International
Society of Sculptors, Painters and Gravers, Allied Artists' Association, New English Art
Club, Sandon Studios Society och de olika secessionsrörelserna i Wien, München och
Dresden.135 Många av de internationella kontakterna erhölls troligen via bekantskapen
med arkitektur- och designkritikern Hermann Muthesius, framför allt i Tyskland och
Österrike, där Muthesius hade stort inflytande genom sina artiklar och publikationer.136
Samarbetet mellan de fyra konstnärerna avtog vid sekelskiftet när MacNair får en
lärartjänst i Liverpool och Frances Macdonald följde med honom sedan de gift sig 1898.
Då började Mackintosh och Macdonalds mer intensivt gemensamma arbetsperiod. De
ingick äktenskap 1900 och reste ensamma till utställningen i Wien samma år. Paret
MacNair arbetade även de tillsammans, men deras karriär gick en annan väg än paret
Mackintoshs.137
Perioden när konstnärerna arbetade tillsammans i gruppen The Four och de första
åren inom respektive äktenskap, var den mest produktiva tiden för samtliga konstnärer.
De mest omskrivna verken i samtida press var de arbeten som gjorts i någon form av
samarbete.138 Därefter utkristalliserar konsthistorieskrivningen en av de medverkande
konstnärerna, Charles Rennie Mackintosh, och dessutom skiljs en specifik del av hans
konstnärskap ut på bekostnad av hela hans och de övriga i gruppens konstnärliga arbeten.
Det är viktigt att komma ihåg att genom samarbetet kunde systrarna Macdonald, samt
Mackintosh och MacNair finna ett sätt att bryta med traditioner och konstnärliga
stereotyper.

CHARLES RENNIE MACKINTOSH OCH MARGARET MACDONALD
Charles Rennie Mackintosh föddes 1868 i en hyreslänga i Glasgow i en familj med elva
barn. Mackintosh var det fjärde barnet. Modern var Margaret Rennie Mcintosh och
fadern William Mcintosh.139 William Mcintosh var polistjänsteman och erhöll i sam
band med en befordran en bostad med möjlighet till trädgårdsodling. Faderns intresse
skulle ha inverkan på Mackintoshs kommande motivvärld. Han odlade främst blom
mor i trädgården som barnen gav namnet The Garden of Eden}*0 Botaniska studier av
just blommor, men även annan växtlighet, följde Mackintosh under hela hans liv.
Aren 1875-1877 gick Mackintosh vid Reid's Public School för att därefter fortsätta sina
studier vid Allan Glens Institution, vilket var en privatskola med praktisk inriktning för
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24- Mackintoshs skiss till ett konserthus i tävlingen om ett resestipendium, Alexander Thompsons
Travelling Studentship, 1890.

barn till affärsmän och hantverkare.141 Mackintosh började sin arkitektutbildning 1884
som lärling på John Hutchinsons kontor i Glasgow. Parallellt deltog han i kvällsundervisningen vid GSA. Det var inte ett obligatoriskt komplement till lärlings
utbildningen, men Mackintosh kom att vara knuten till GSA de kommande åtta åren.
Utbildningen till arkitekt tog fem år.142 Efter studierna anställdes Mackintosh av kon
toret Honeyman and Keppie 1889 och han blev delägare 1904.1890 vinner han Alexan
der Thompson Travelling Scholarship,vilket förutom äran och erkännandet gav pristaga
ren £ 60 till tre månaders studier utomlands. [24] Det bidrag Mackintosh vinner med
är inte något i Glasgow Style, utan enligt tävlingsstatuterna:
... design of a public hall to accomodate 1.000 persons (seated), with suitable
committee rooms, the design to be in the Early Classic style, and for an isolated site.143
Mackintosh reste till Italien 1891, där han besökte många konsthistoriskt intressanta
orter.144 Resan dokumenterades genom dagbok, brev och skisser. När han återvänt till
Glasgow höll han dessutom ett föredrag om sin resa till Italien 1892.145 Vad som främst
intresserade honom var den medeltida och den österländskt influerade arkitekturen och
man kan ana att John Ruskins skrifter funnits bland reselektyren, exempelvis The Stones
of Venice från 1853.
Av större vikt var nog de studieresor Mackintosh genomförde i Skottland och
England under studietiden. De gjordes främst under helger och lov och många av dem
tillsammans med MacNair. Sedan de gift sig kom Mackintosh och Macdonald att göra
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många turer tillsammans ut i landet. Vad som studerades och skissades var såväl resmålens
traditionella och exceptionella arkitektur, men också floran undersöktes noggrant av
Mackintosh. Huvudsakligt intresse inom arkitekturen var även här den medeltida och
gotiska traditionen. Det finns skissböcker bevarade av Mackintosh, men inte några av
Macdonalds hand. Man vet därför inte om hon arbetade utifrån naturen på det
traditionella sättet.146 Däremot finns det botaniska illustrationer signerade med båda
konstnärernas initialer, men Macdonalds del i detta material är omdiskuterat.
Mackintosh vann många arkitekttävlingar under sin studietid, både internationellt
och på skolan, i olika kategorier. Några av hans tävlingsbidrag kommenteras och illus
treras i nationell press, vilket var en bra språngbräda för fortsatt yrkesliv. Han fortsatte
att delta i olika arkitekttävlingar även när han fått anställning, eftersom det var bra re
klam och gav honom en möjlighet att arbeta mera självständigt. Den viktigaste tävlingen
var nog den om en ny byggnad för GSA, där firman Honeyman and Keppie vann med
ett förslag ritat av Mackintosh.Tävlingen utlystes 1896 och året därpå stod det klart att
firman hade vunnit.147 Byggnaden anses allmänt vara Mackintoshs mästerverk, men det
var John Keppie som till en början kunde ta åt sig äran då han på papperet ansvarade
för dess första byggnadsfas. Glasgow School of Art, som ligger vid Renfrew Street, bygg
des i två faser på grund av ekonomiska begränsningar. Under första fasen byggdes den
östra delen 1896-9, och den västra delen uppfördes 1906-9 med den kanske mest kända
interiören, biblioteket.
Margaret Macdonald föddes 1864 i Staffordshire i England i en familj med fem barn
och hennes far, John Macdonald, var ingenjör och bördig från Glasgow, medan modern,
Frances Grove Hardeman kom från södra England.148 Tillsammans med familjen flyttade
Macdonald till Glasgow under senare delen av 1880-talet, strax innan hon tillsammans
med systern Frances påbörjade studierna vid GSA. Innan dess hade familjen bott på en
rad olika platser i England149 Det bör poängteras att Margaret Macdonald var över 20
år innan hon kom till Skottland och Glasgow. Hon hade växt upp i en något annorlunda
kultur än de övriga konstnärerna inom Glasgow Style och talade en annan engelsk
dialekt.
Innan Margaret Macdonald började på GSA hade hon fått utbildning vid Orme Girls
School 1877-1880. Hon följde den utförliga studieplanen med ämnen som engelska
språket och engelsk litteratur, latin, franska, tyska, matematik, historia, geografi, teckning,
musik, naturvetenskap och broderi. Det var mycket ovanligt att flickskolor hade ett så
ambitiöst utbildningsprogram vid denna tid.150 Hon tog dessutom lektioner i måleri för
J.P. Bacon, senare rektor vid Stoke-on-Trent School of Art. Han var anlitad att utbilda
flickorna vid Orme Girls School i detta ämne. Det verkar som om Macdonald kan ha
varit utomlands ett år 1881 för att studera konst151, vilket inte var ovanligt för döttrar från
familjer i den övre medelklassen. Hon har själv skrivit i ett »Who's Who«-formulär under
1930-talet att hon studerat i Tyskland, förutom vid GSA.152 Helland tror även att
Macdonald kan ha varit en tid i Frankrike.153 Det är dock vid GSA hon kom att få sin
professionella utbildning.
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När systrarna Macdonald skriver in sig vid GSA gör de det som student och 1893
ändrade de sin titel i kursregistret till designer, vilket visar att de har valt en egen profes
sion.154 Margaret Macdonald verkar ha följt den generella studieplanen med specialise
ring på formgivning. Man kunde välja mellan måleri, formgivning eller en
lärarinriktning.155 Hon var framgångsrik i sina studier vilket betyg och examenspriser
visar.156 Systrarna Macdonald var dagtidsstudenter, vilket innebar att de var heltids
studenter, till skillnad från morgon- och kvällsstudenter som arbetade vid sidan av sina
studier. Avgifter för dagtidskurserna var något högre, eftersom de riktade sig till den
medelklass som hade möjlighet att betala en större avgift.157 Många av systrarna Macdonalds kurskamrater var andra kvinnliga studenter och det fanns även andra systerpar
bland deras kamrater, eftersom det var ett praktiskt sätt för deras föräldrar att lösa
förklädesfrågan. De kunde vaka och vakta över varandra. Dessutom var det nog skönt
att kunna stötta varandra när kritiken mot deras konst och verksamhet blev alltför hård.
Det gäller såväl systrarna Macdonald som hela gruppen av utställande kvinnor vid
GSA.158 De hade även starkt stöd av rektorn Francis Newbery och lärarkåren.
Det finns ingenting dokumenterat som säger att Margaret Macdonald tillhörde the
New Woman, men både hon själv och hennes konst ansågs av samtida kritiker tillhöra
denna våg av kvinnlig emancipation.159 Det är också lätt att tolka in en kritik av
kvinnorollen i en del av den konst hon gör, främst under 1890-talet. I några recensioner
och artiklar kan man läsa att båda systrarna Macdonald hade tillgodogjort sig teoretiska
kunskaper inom konsten och kunde relatera och redogöra för detta i relation till sin egen
konstnärliga verksamhet.160 Det är dock svårt idag att veta hur de resonerade kring sin
konst, eftersom de aldrig uttryckte sig i skrift eller i föreläsningar. När Gleeson White
skrev om konstlivet i Glasgow för The Studio intervjuade han systrarna Macdonald och
de diskuterade figurmåleri, men där sägs att de inte hade någon teori i sitt arbete.
Däremot tyckte de om att inte motsvara andras förväntningar,161 det vill säga att de gärna
chockade sin publik.162
Efter utbildningen hyrde systrarna Macdonald en egen ateljé, som troligen betala
des av fadern. De arbetade vanligtvis tillsammans med olika uppdrag, eller med MacNair
och Mackintosh. De var inte beroende av konsten för sin försörjning, men hade många
kunder i staden. Deras ateljé beskrivs även som ett kulturcentrum, där olika konstnärer
träffades för samvaro. Ett förhållande som påminner om en för kvinnor traditionell
salongsverksamhet och att ha varit där påstås ha varit en upplevelse.163
Förutom arbeten inom gruppen The Four och med att ställa ut i olika mer progressiva
sammanhang, hade Macdonald även kontakter med mer traditionella sammanslutningar.
Hon var medlem i Royal Scottish Society of Painters in Watercolour 1898-1913 och
arbetade i föreningens styrelse 1907-13. Macdonald ställde ut inom Royal Glasgow
Institute of Fine Arts, samt med Glasgow Society of Lady Artists. Det hon visar vid
dessa utställningar är främst individuella arbeten. Efter Wienutställningen 1900 var hon
dessutom medlem i Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreichs.164
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För att Mackintosh och Macdonald skulle kunna mötas på GSA krävdes en ny tid
där kvinnor kunde välja karriär och make (någorlunda) fritt och att konstnärsrollen inte
längre var ett yrke som gick i arv. Deras klasskillnad och kulturella bakgrund hade an
nars kunnat lägga hinder i vägen för såväl samarbete som äktenskap. När Mackintosh
gifte sig med Macdonald innebar det för honom en klassresa in i den övre medelklas
sen, där han även hade sina mest trogna kunder. Även Macdonald vann fördelar i sitt
äktenskap med Mackintosh då hon kunde fortsätta med sitt valda yrke. Mackintosh
accepterade hennes konstnärliga arbete och genom honom fick hon viktiga och intres
santa arbetsuppgifter. Umgänget med de kvinnliga konstnärerna i The Immortals innebar
även någonting positivt för Mackintosh, en konstnärlig frigörelse. Alan Crawford be
skriver förhållandet så här:
... when he stepped out of the all-male office of Honeyman and Keppie, and into the
company of young women artists whose sense of themselves was at odds with
patriarchy, he was liberated and inspired, for his imagination was sensitive to
femininity, and it flowered in the company of women.165
Säkert är att Mackintosh såg sig själv som konstnär och inte enbart som arkitekt. Han
ansåg att arkitekter borde ha kunskaper om alla konstarter och kunna skapa miljöer där
de olika konstuttrycken kan samlas till en enhet.166 Detta kunde han få uttrycka i sam
varon med The Immortals och i arbetet inom The Four.
Det finns inte några säkra uppgifter om när paret började umgås mer privat, eller när
de förlovade sig. Det tog dock ungefär sex-sju år från det att de träffades till att de gifte
sig, så det är troligt att Margaret Macdonald, liksom hennes syster Frances, tog god tid
på sig att fundera på äktenskapets för- och nackdelar. Vanligtvis tog det mellan ett och
två år från det första mötet till äktenskap under den viktorianska eran.167 Eftersom pa
ret Mackintosh inte fick några barn kunde de arbeta utan de hinder som barnskötsel
och samtida konventioner kunde medföra, framför allt för Macdonalds karriär. Deras
första gemensamma bostad låg vid 120 Mains Street i centrala Glasgow. 1906 flyttade
de ut till det mer fashionabla området Hillhead, där de inredde ett radhus vid 6 Florentine
Terrace. Huset låg alldeles intill universitetet och Kelvingrove Park, en av stadens större
och vackrare parker, samt Glasgows botaniska trädgård, vilka måste ha varit av stort
rekreationsintresse för paret.
Deltagandet i den åttonde Secessionsutställningen i Wien var det första samarbete
de gjorde efter giftermålet. Resan dit skedde bara någon månad efter bröllopet. I Wien
arbetade de med att göra i ordning den skotska avdelningen, som bestod av ett rum. Även
i fortsättningen kom paret Mackintosh att stå för många av de skotska bidragen vid en
rad olika utställningar på kontinenten, både genom egna bidrag och genom att på plats
organisera andras verk.168 Parallellt med detta gjorde de även mellan 1900 och 1914 ett
antal interiörer för privata och offentliga lokaler, där åren 1900-1906 var de mest pro
duktiva. Dessutom gjorde de individuella verk, Mackintosh främst arkitekturuppdrag
och Macdonald bilder i akvarell, olja och gesso.169
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25. Le Mort Parfumée är ett exempel på Macdonalds senare arbete. Akvarellen gjordes troligen i
samband med Frances Macdonalds bortgång 1921.

Att Macdonald även gjorde egna verk kommer ofta bort i historieskrivningen efter
som en stor del av hennes produktion antingen är gjord i samarbete med någon frånThe
Four, eller för interiörerna hon skapar tillsammans med Mackintosh. [25] Pamela Robert
son uppskattar att Macdonalds konstnärliga produktion till 2/3-delar är samarbeten.170
Men det finns även individuella verk som ställs ut i Glasgow, London, Wien, Gent, Paris
och Detroit.171
1914 lämnade paret Mackintosh Glasgow. Aret innan hade Mackintosh löst ut sitt
partnerskap i Honeyman, Keppie and Mackintosh på grund av samarbetssvårigheter och
en i hans tycke allt för stor arbetsbörda. Mackintosh öppnade ett eget kontor för att få
större frihet över sitt arbete, men han fick inte några uppdrag. De reste under sommaren
till Walberswick i England, där paret Newbery hade hyrt en sommarställe, för att vila
ut. När kriget bröt ut bestämde de sig för att bli kvar ytterligare en tid. I ett brev till
väninnan Anna Geddes beskriver Macdonald anledningen till deras beslut. Mackintosh
var utarbetad och Macdonald föreslog att de skulle bli kvar en tid, det skulle ändå inte
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20. Ett exempelpåparet Mackintoshs textUformgivning, signerad Macdonald.
2j. Fetges, ca. 1926.1 Mackintoshs landskapsmålningar finns alltid arkitektur med. I
kompositionerna »bygger« han dessutom upp sitt motiv genom att lägga de olika ytorna på varandra.

finnas några arbeten åt dem förrän kriget var över.172 Eftersom kriget varade länge och
de dessutom råkade ut för anklagelser om spioneri i Walberswick, reste de vidare till
London.173 De bosatte sig i Chelsea och umgicks med konstnärer i området. Inkomsterna
kom från formgivning av textiltryck för industriell produktion åt firmorna Foxton och
Sefton. [26] Dessutom ägnar de sig åt måleri. Under dessa år är det troligt att de reser
till Glasgow för längre eller kortare vistelser. Det är känt att Macdonald reser norrut för
att träffa sin familj och för att ta hand om parets affärer och bostad.
1923 reste paret till södra Frankrike. Anledningen till resan, som varade till hösten
1927 med längre vistelser vid olika orter efter Medelhavskusten, var ekonomisk. De levde
avMacdonalds arv, som inte kunde försöija dem i England på grund av inflationen, men
som de klarade sig på i det billigare Frankrike. Mackintosh målade landskap i akvarell
och planerade för en utställning. [27] Vanligen brukar det anses att Macdonalds konst
närliga verksamhet avstannat under denna period. Anledningen till att Macdonald inte
var verksam under dessa år kan nog förklaras med att hennes hälsa var vacklande. Un
der en period 1927 befann hon sig i London, medan Mackintosh var kvar i Port Vendre,
för att genomgå undersökning och behandling av hjärtbesvär.174 Isabel Ihlee som var
hustru åt en konstnärsvän till paret Mackintosh, landskapsmålaren Rudolph Ihlee, lärde
känna Macdonald efter 1928. Hon minns att Macdonald fortfarande arbetade under den
tiden.175 Kanske har hennes senare produktion försvunnit. Paret lämnade Frankrike när
Mackintosh drabbades av vad som visade sig vara tungcancer och han avled i London
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1928. Macdonald stannade kvar i London, där hon hade en stor del av sitt umgänge och
sin ateljé, fram till sin död 1933. Några månader senare hölls den stora minnes
utställningen i Glasgow för att hylla de båda konstnärerna. Båda konstnärerna kremerades, Mackintoshs aska tros ha spridits vid Medelhavet och Macdonalds i en minnes
lund i London. Deras handlande påminner om rosencreutzarnas förhållande till döden
och begravningsritualer.176 Konsten var den minnesvård de ville lämna till eftervården.
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2. Interiörerna
INTERIÖREN SOM KONSTVERK

E

n viktig idé vid sekelskiftet 1900 vad gäller interiörkonsten var tanken om ett
allkonstverk - ett Gesamtkunstwerk. Att göra helheter inom konsten var inte
nytt, det antika grekiska dramat, barockens arkitekter och romantikerna var
exempelvis drivna av liknande ideal. Kring 1900 härleds denna idé vanligtvis till grup
per av konstnärer i Österrike när man talar om interiörkonst, men tanken fanns över
hela Europa och uttrycktes även i USA. En del forskning gör gällande att Richard
Wagners operor ska vara en av de centrala inspirationskällorna, framför allt hans före
ställningar i Bayreuth där olika konstarter samlades på scenen för att ge en så total upp
levelse som möjligt. Wagners egna idéer vad gäller begreppet Gesamtkunstwerk inne
fattade främst syntesen mellan text och musik och just det grekiska dramat framstod
för honom som ett ideal. Ett gesamtkunstwerk skulle kunna tilltala alla genom sin krea
tiva spännvidd och nå fram till de flesta människors känslor och erfarenheter.1 Det var
en utopi som slog an i intellektuella och konstnärliga kretsar över Europa och USA.2
Idéer kring allkonstverk hade redan tidigare kommit till uttryck i den brittiska
arkitekturhistorien. Redan 1750 startade byggprojektet, Strawberry Hill, som stod klart
1775. Agaren till huset, författaren Horace Walpole, önskade sig en villa i gotisk stil. Det
markerade hans eget intresse för medeltiden och återspeglade hans idéer om att åter
uppväcka en del aspekter av den engelska medeltiden.3 En »nystil«, nygotiken, var idé
innehållet till husets estetiska helhet.
Ungefär hundra år senare började den nygifte William Morris planera för ett hem i
samarbete med arkitekten Philip Webb och i860 står Red House klart för inflyttning.
Morris hade två år tidigare böljat fundera kring en sammanslutning för konstnärer, form
givare och hantverkare där deras respektive kunskaper skulle kunna förenas i arbete.4 Det
var dessa tankar som prövades till det nya hemmet och till en början var det främst hel
heten mellan hus och trädgård som låg i förgrunden för Morris' planer. Det sägs att när
huset skulle inredas fanns ingenting som ansågs passa eller vara av tillräckligt god kva
litet, varför huset förvandlades till en verkstad för familjen Morris alla vänner som kom
på besök under helgerna.5 Huset får därmed inte en idémässig helhet i det formgivna
estetiska uttrycket, även om det fanns ett slags medeltida ideal i mångfalden även här,
utan det var samarbetet mellan olika konstnärliga tekniker som var det centrala.
Inom interiörkonsten kring sekelskiftet 1900 var estetisk helhet och förenandet av
olika konstnärliga tekniker samlade till ett gemensamt förhållningssätt. Tanken var att
varje del i ett rum var av lika stor betydelse, därför skulle alla detaljer ägnas lika stor
konstnärlig omsorg. Det skulle vara väl utfört och dessutom bära en estetisk
helhetskänsla. Förhållandet gällde såväl för arkitekten som för speciella dekoratörer, eller
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för den, vanligtvis borgerliga, kvinna som ville inreda hemmet för familjen - allt efter
vilka ekonomiska ramar man förfogande över. Tanken var att alla skulle kunna göra sina
hem vackra och framförallt personliga. Alla kunde, i alla fall inom den privata sfären,
vara sin egen konstnär. Detta samtidigt som konstnärerna själva förordade en elit inom
området, vilket är en intressant konflikt. Vi får nog se det som att det var eliten som
skulle föra konsten vidare, vara experterna, medan övriga får göra sitt bästa efter sina
resurser och skapa ett vackert hem åt sig själv och familjen.6 Till sin hjälp hade man
handböcker, tidskrifter som The Studio eller Dekorative Kunst och manualer.
Allkonstverkets bärande idé var att livet och konsten skulle förenas, konsten skulle
beredas plats i människors vardag och utgöra en bärande del av livet, ja till och med skapa
det. Den samtida konstkritikern Teodor de Wyzewa, som var influerad av Wagner, skriver
att konsten bör återskapa livet. Livet återfinns i själen och konstitueras av tre tillstånd:
förnimmelse, tanke och känsla. Det är dessa tillstånd som konsten ska bygga på för att
kunna skapa »...the holy world of better life ...«.7 Även Mackintosh tar upp liknade
aspekter i en föreläsning om arkitektur 1893:
There are two avanues for the little passions &c the drear calamities of earth, both lead
to heaven Sc away from hell, Art & Science But art is more godlike than Science
Science discovers. Art creates [...] The astronomer who catalogues the stars cannot add
one atom to the universe the poet can call an universe from the atom, the chemist may
heal with his drugs the infirmities of the human form - the Architect the painter or
the Sculptor fixes into everlasting youth forms devine which no disease can ravage and
no years impair.8
När Mackintosh i sina föreläsningar talar om arkitektur återkommer han ofta till den
som alla konsters moder.9 Med det menar han att i arkitekturen återfinns det grundläg
gande för skapandet av alla konstnärliga uttryck och i förlängningen ett bättre liv för de
boende på många plan, både materiellt och själsligt.10
Ett exempel på en artikel tänkt att bilda allmänheten i inredningsfrågor publicera
des i Dekorative Kunst1902. Där presenteras de aktuella tankegångarna inom inrednings
filosofin som exempelvis enhet genom detaljer, behovet av harmoni och att personlig
het är nyckeln till en lyckad inredning.11 Det går inte att enbart köpa sig ett hem, utan
man måste bidra med ett eget förhållningssätt: »... muss man die Individualitäten frei
machen und sich entwickeln lassen«.12 Det är bara genom sig själv och, för att låna
Wyzewas argumentation, genom förnimmelse, tanke och känsla man kan skapa sig ett
liv, det vill säga ett hem.
Under tidigt 1800-tal var arkitekter vanligtvis inte intresserade av interiörkonsten,
utan rum formgavs vanligen av tapetserare, senare kallade heminredare.13 Uppdelningen
var då relativt ny och mot slutet av seklet ville arkitekterna gärna ta tillbaka kontrollen
för att kunna skapa enhetliga byggnader i allkonstverkets anda. M H Baillie Scott ut
trycker arkitektens intresse i en artikel i The Studio 1895:
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It is difficult for the architect to draw a fixed line between the architecture of the house
and the furniture. The conception of the interior must naturally include the furniture
which is to be used in it and this naturally leads to the conclusion that the architect
should design the chairs and tables as well as the house itself. Every architect who
loves his work must have had his enthusiasm damped by a prophetic vision of the
hideous furniture with which his client may fill his rooms, and which looks all the
more incongruous if the rooms themselves are architecturally beautiful.14
Allkonstverkstanken krävde en del av sina utövare, helst skulle man kunna en rad olika
konstnärliga tekniker och praktiker. Vanligare var dock att arkitekten hade en rad med
arbetare kring sig och att de gemensamt utförde den vision som var konstverket. Denna
typ av moderna verkstäder uppkom i samband med att man ville upphäva de konstnär
liga hierarkierna, allt i Arts and Crafts-rörelsens anda. All konst skulle vara lika värd,
oavsett material, teknik, eller konstnärens kön. En viss professionalitet verkar ändå ha
varit eftersträvansvärt, men även amatörer kunde följa efter och därmed höja sin egen
konstnärliga nivå. Att hierarkierna mellan de olika konstnärliga teknikerna upphävs beror
huvudsakligen på att arkitekterna erövrar konsthantverket, just genom skapandet av
interiörer. Finn Werne, professor i arkitektur, uttrycker det som att konsten, estetiken
och nyttan skulle återförenas och ges samma betydelse, vilket skedde då nyttan höjdes
till estetikens nivå.15
Allkonstverket kan också ses som en reaktion på den tekniska utvecklingen, antingen
genom att utövarna helt försökte ignorera den moderna tekniken eller genom att man
försökte assimilera tekniken i konsten, ge den en egen stil och ett emotionellt värde, vilket
Walter Benjamin påpekar.16 Genom allkonstverket försöker konstnärer och arkitekter
att få större inflytande över utvecklingen. De vill verka som en motvikt till industriali
seringen och utvecklingen av den moderna staden. August Brunius ansåg det olyckligt
att den nya interiörkonsten framträdde samtidigt som arkitekter och formgivare revol
terade mot de industriellt massproducerade föremålen, eftersom de alternativ som pre
senterades inte hade med vardagen att göra utan med frågor kring estetik - rummen
blev konstverk. Formgivarna borde ha ägnat sig mer åt att ge modern form åt de helt
nya uppfinningar som revolutionerade vardagen, exempelvis elektriciteten, telefonen och
värmeledningen}7 Deutsche Werkbund som bildades 1907 var en sammanslutning som
arbetade med den typ av frågor som Brunius önskade.
Under modernismen började människan att se på sig själv på ett nytt sätt. Hon gick
från ett kollektivt medvetande mot en fokusering på individen. Detta präglar även
interiörkonsten där det fanns en strävan mot det personliga. En interiör skulle spegla
en individs drömmar och verklighet, det vill säga visa personen som hon var eller ville
vara. Interiören blev liksom en allegori över en individ, likt Musils huvudperson i Man
nen utan egenskaper, Ulrich, som får en bild av vem han är när han låter dekoratörer och
konstnärer inreda hans nyinköpta hem. »När allt var färdigt kunde han bara skaka på
huvudet och fråga sig: Det här är alltså det liv som skall bli mitt?«18
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Adolf Loos är en av de mest kända kritikerna av arkitektur och interiörkonst från
sekelskiftet 1900. Dels kritiserade han att arkitekten förvandlats till en grafisk konst
när, det vill säga att den som ritade de vackraste byggnaderna fick uppdragen före den
som behärskade själva byggnadskonsten.19 Dels hävdade Loos att de olika konstarterna
borde hållas åtskilda för att inte hämma varandras utveckling. Dessutom har de olika
konstarterna olika syften, där arkitekturen bör tjäna allmänheten.20 Att interiören som
allkonstverk dessutom var avslutad och en helhet som inte kunde förändras var också
en stötesten. »Den arme rike mannen« satt fast i en av arkitekten bestämd skapelse: »Sie
brauchen nichts mehr. Sie sind komplett!«.21 I rummet som konstverk var idealet att
förändringar inte skulle behövas, allt var redan perfekt. Om familjen växte, eller något
annat inträffade, var man i princip tvungen att flytta eller helt omgestalta hemmet.
Ett exempel på hur allkonstverket kunde fungera var paret Mackintoshs eget hem.
Deras första hem var en våning vid 120 Main Street till vilken de år 1900 gjorde ett an
tal interiörer som de sedan tog med sig när de sex år senare flyttade till ett viktorianskt
radhus, bland annat matsalen, det kombinerade biblioteket och salongen samt sovrum
met.22 De hade funnit ett uttryck som passade deras val av liv och det blev så att säga
deras hem. Eftersom deras liv inte förändrades, exempelvis genom barn, så var en om
gestaltning inte aktuell. När de sedan lämnade Glasgow 1914 kom de inte att uppföra
någonting liknande i London även om de stannade där en längre period. De spende
rade dagarna i ateljén, sov på ett litet hotell och åt på en restaurang i närheten.23 Under
tiden i Frankrike bodde paret Mackintosh på olika hotell och pensionat. Hela tiden stod
dock hemmet i Glasgow kvar under översyn av vännen William Davidson och hyrdes
ut. Det är kanske därför som de inte behöver ett nytt hem, deras gamla finns kvar för
dem även om de väljer att inte bo där. Macdonald skriver till Davidson 1919 och berät
tar att det fanns två potentiella köpare till huset. De är i behov av pengar och funderar
därför på att sälja, men den ena kan inte ge ett bra bud och den andre vill endast ha
huset utan att köpa möblerna. Det ställer sig Macdonald skeptisk till, hon vill inte att
helheten förstörs, utan undrar om Davidson kan tänka sig att köpa det.24
HEM OCH OFFENTLIGHET

Under 1800-talet sker en förändring i uppdelningen mellan privat och offentligt, vilket
får effekter även på interiörkonsten. Genom konstnärliga uttryck kan man skilja de olika
sfärerna åt, eftersom de har olika funktion. Anledningen till uppdelningen är förändrade
strukturer i samhället till följd av den begynnande industrialismen. Männen börjar i allt
större utsträckning arbeta utanför hemmet under tidigt 1800-tal och i Storbritannien
börjar borgerskapet att flytta ut till städernas utkanter i egna villaområden runt 1830.
Kvinnorna blir kvar i hemmen och de identifieras med hemmet och familjen på ett nytt
sätt.25 De får ofta ta hand om gestaltningen av det egna borgerliga hemmet, medan
professionella arkitekter tar sig an de publika utrymmena. Att man själv ska inreda sitt
hem är länge förbundet med en moralisk aspekt. Det gäller att se till familjens behov av
70 I INTERIÖRERNA

ro, trygghet och vila, och den som anses mest lämpad för detta är kvinnan i familjen.26
Det är hon som skaffar sig kunskap och de inredningsdetaljer hon behöver för uppgiften.
Kvinnan anses dessutom till sitt väsen ha en dekorativ begåvning och passar därför extra
bra för uppgiften att smycka ett hem och i detta arbete kom hon även automatiskt att
visa upp familjens/mannens förmögenhet.27 Arkitekturhistorikern Vanessa Chase hävdar
dessutom att ett rum som inretts av en kvinna säger mer om henne själv, framför allt
hennes bildning och smak, än vad hon exempelvis skulle kunna redovisa muntligt.28 Det
ingår i en borgerlig flickas utbildning att kunna skapa ett trevligt hem. När borgerskapet
får det mer välställt imiteras aristokratin och de börjar anlita dekoratörer eller låter den
arkitekt som ritat huset även stå för interiörerna. Det är under de sistnämnda
förhållandena som gesamtkunstwerks-tanken inryms, där finns en dialog mellan interiör
och exteriör, likaväl som mellan de olika rumsliga gestaltningarna.
När det gällde de offentliga byggnadernas arkitektur och interiörer var det profes
sionella som hade ansvaret för gestaltningen. Här var målet en publik uppfostran, kon
sten kunde bilda de människor som besökte en offentlig lokal. Stilen som användes var
dock oftast eklektisk när det gällde de prestigefyllda byggnaderna. Den nya konsten fanns
i de mera kommersiella utrymmen som borgerligheten vanligtvis besökte. Det gällde
exempelvis varuhus, caféer och restauranger. I de statliga byggnader var idéinnehållet
av en annan art, de stod som symboler för nationen eller någon annan mer kollektiv
uppfattning än de byggnader som var vikta till nöjen och kommersialism, vilka fokuse
rade på individens behov. Undantaget var världsutställningarna under den aktuella tidspe
rioden, där den nya konsten ofta representerade en nation i ett kommersiellt sammanhang.
Maskulina och feminina rum
Inom interiörkonsten fanns uttryckt en uppdelning i maskulina och feminina rum,
begrepp som var naturliga definitioner vid tiden kring sekelskiftet 1900, vilket också visar
sig i att dikotomierna användes inom andra områden.29 [28, 29] Tydligast uttrycks
uppdelningen av rum i privathem, men spår finns även i offentliga lokaler. Det handlar
delvis om huruvida kvinnor eller män agerar i de olika rummen, men även graden av
offentlighet och vilken aktivitet som präglade rummet var bestämmande för
uppdelningen. Tanken var, som Mark Girouard säger, att: »... protect the womanliness
of women and encourage the manliness of men.«301 ett privat hem räknades bland annat
hall, matsal, arbetsrum och bibliotek som maskulina rum, medan salong, budoar,
frukostrum och sovrum är exempel på utrymmen som ansågs feminina. De rum där man
tog emot besökare och arbetade var offentliga och därmed maskulina, medan de där
familjens aktiviteter var framträdande var feminina. I en salong togs förvisso besökare
emot och var därigenom offentlig, men här är det aktiviteten som styr. Umgängesformen
är mer intim än i en matsal, som hade en hierarkiserande bordsplacering och ritualiserad
middagsrutin. I salongen ägnade man sig åt lek och spel, kultur och nöjen och gästerna
kunde umgås relativt fritt. Vid sammankomster i salongen kunde även en kvinna leda
verksamheterna och dessutom i stor utsträckning bestämma vilka personer som skulle
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28. Denna svenska högborgerliga matsalfrån 1880-90-talet är ett
exempel på ett maskulint rum.
29. Förmaket på Stjernsunds slottfrån 1852 kan tjäna som exempel på
ettfeminint rum.

få tillträde till aktiviteterna. Intressant är att i de rum som var maskulina, med undantag
av matsalen, var tanken att endast män skulle finnas, medan de feminina rummen var
för båda könen. Även om hemmet huvudsakligen är kvinnans sfär och det är hon som
skapar det och i viss mån förkroppsligar det, så är det mannen som äger det (och kvinnan)
och det har skapats för hans skull, vilket ger honom obegränsat tillträde.311de feminina
rummen användes en ljus färgskala och mjuka linjer var mer framträdande i Ornamentik
och formgivning, exempelvis användes gärna stilen nyrokoko för en salong under den
tidigare delen av 1800-talet. I de maskulina rummen var färgskalan mörkare och formerna
oftast mer strikta. Stilar som användes var vanligtvis nyrenässans för matsalar och exempelvis
nygotik till arbetsrum och bibliotek. I art nouveau-interiörer görs uppdelningen genom
gestaltning och färg på ett liknande sätt, dock utan användningen av nystilarna.
Uppdelningen i maskulint och feminint följer vedertagna idéer om skapande under
sekelskiftet 1900.1 och med att biologin inom vetenskaperna var så normgivande i sam
band med Charles Darwin och andras arbete, var det lätt att föra över den tvåkönade
principen på andra områden. Vi finner det bland annat i teosofernas världsbild där uni
versum utgörs av maskulina och feminina principer och även i skrifter som behandlar
konst. Ett exempel är Richard Wagner som i »Om opera-diktning och -komposition
särskildt« skriver att den manliga dikten och den kvinnliga musiken tillsammans ska
par det »högsta samkonstverket«.32 Att dikten är maskulin enligt Wagner beror förmod
ligen på att han anser den kräva mer intellektuell tanke och skärpa, medan musiken är
mer intuitiv och därigenom feminin. Trots detta är det ändå musiken som ger konst
verket, operan, dess form, vilket vanligtvis anses vara en maskulin och manlig verksam
het.33 Vi skulle även kunna säga att musiken ger operan dess själ. Vi finner även att
maskulina och feminina principer tillsammans skapar någonting nytt och helt, ett slags
omskapande av livet för att återknyta till Teodor de Wyzewa och Mackintoshs arkitektur
föreläsning. Det är nog detta Nietzsche ser när han i förordet, tillägnat Wagner, till
Tragediens födelse (1872) kallar konsten för ».. .den egentligt metafysiska verksamheten i
detta liv.. .«.34 Konstnären blir i detta sammanhang en slags gud som kan skapa/omskapa
livet. Även Herman Muthesius använder motsatsparen maskulin/feminin i sin beskriv
ning av paret Mackintoshs konst, huvudsakligen interiörerna, och ser att de här förenas:
»Ein männliches und ein weiblisches Element scheint sich hier zu vermählen.«35
I privatbostäder av paret Mackintosh återfinns även den traditionella uppdelningen
mellan maskulina och feminina rum. Maskulina rum som hall, matsal och bibliotek är
vanligtvis mörkare i färgsättning än övriga interiörer, men de innehåller trots det mycket
ljus till skillnad från andra samtida maskulina rum. Dels släpps mer dagsljus in i rummen,
dels är färgsättningen inte helt igenom mörk. De maskulina interiörerna är också mer
rätlinjiga, eller geometriska, i sitt uttryck än paret Mackintoshs feminina rum. De
feminina rummen är ljusa i sin färgsättning, huvudsakligen vita, vilket väckte stor
uppmärksamhet i samtiden. De ansågs nakna, till och med erotiska, men bör nog också
ses som tecken på en hygienisk strävan. Det var viktigt att hålla ett vitt rum rent och
vilket var svårt med tanke på luftföroreningarna i Glasgow samt olje- och gasbeslysningen
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i rummen tillsammans med kolbrasor i eldstäderna. Att göra interiörer ljusa och relativt
spartanskt möblerade, kan även tolkas som en önskan att visa upp ett rent och naturligt
rum. Rummet är vad det är och speglar vad det var tänkt att användas till. Det finns
inte någon önskan att göra om det till någonting annat, något mer exotiskt eller luxuöst.
Därigenom hade man skapat en tidlös interiör som skulle stå över modets nycker.36
Så småningom kom paret Mackintosh, liksom andra interiörkonstnärer under samma
tid, att alltmer lämna den strikta uppdelningen mellan maskulina och feminina rum.
Privatbostäderna började bli allt mindre och rummen skulle användas för många olika
ändamål, varför könsuppdelningen av aktiveterna i interiörerna varierade. Därmed var
uppdelningen i maskulina/feminina rum inte längre aktuell. Både män, och framför allt
kvinnor, fick dessutom en ökad rörelsefrihet mellan privat och offentlig sfär. Därigenom
måste även de offentliga rummen reflektera att alla kan vara aktiva inom den sfär rum
met representerar, varför den tidigare strikta uppdelningen alltmer försvinner. I paret
Mackintosh fall sker det genom en förening av den maskulina och feminina principen
i en interiör. Att endast knyta Macdonald till de feminina rummen, vilket många
Mackintosh-forskare har gjort, är att förenkla problemet med hennes närvaro på ett sätt
som felaktigt förminskar hennes konstnärskap. Förhållningssättet har även fört med sig
att Macdonald inte anses vara närvarande när paret Mackintosh lämnar den tidigare
stikta uppdelningen i maskulina och feminina rum, eftersom det antas att rummen blir
mer maskulina och/eller abstrakta i Ornamentiken.37 Jag vill hävda att det var möjligt
för båda konstnärerna att uttrycka sig mer abstrakt i förhållande till föreningen mellan
den maskulina och feminina principen.

PARET MACKINTOSH OCH INTERIÖRSKONST
En viktig aspekt i paret Mackintoshs idéer om interiörkonst är deras syn på yrkesrollen.
I de bevarade anteckningarna av en föreläsning som Mackintosh höll 1902 med rubriken
Seemliness, finner man värdefulla ledtrådar till deras ideal, både vad gäller professionens
utveckling och konsten i stort.38 Idealet är att en konstnär, såväl bildkonstnär, arkitekt,
som hantverkare, ska se till ett konstverks helhet. Verkets plats, nytta och skönhet ska
beaktas för att verket ska bli konstnärligt. Konsten ska dessutom vara personlig/
individuell. Det sista är en central aspekt som Mackintosh återkommer till i texten vid
ett flertal tillfällen. Tillsammans med teknisk skicklighet värderas känsla, intelligens,
ärlighet och ett »konstnärligt sinne« (»a mind artistic«) lika högt, och vi kan påminna
oss om Teodor de Wyzewas ord förnimmelse, tanke och känsla än en gång.39 Vi kan se
Mackintoshs ord som en strategi för att värdera alla konstarter lika, vilket var en av tidens
tankegångar. Konstarterna skulle inte längre värderas utifrån material eller
tillverkningsprocess, utan utifrån det konstnärliga uttrycket. Rent praktiskt ger
Mackintosh konstnärer råd, vilket också sammanfattar hans (och Macdonalds) konstsyn:
Reason informed by emotion - expressed in beauty - elevated by earnestness - lighte
ned by humour - that is the ideal that should guide all artists.40
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Konst handlar alltså om känsla, skönhet, ärlighet och lynne. Aspekter som alla finns
närvarande i paret Mackintoshs interiörer. Texten har traditionellt varit problematisk
för Mackintosh-forskare som valt fokus på Mackintosh som arkitekt. Den senare
modernismen har inte accepterat den tidiga modernismens strävanden att förena de olika
konstarterna, utan velat skilja ut konstarter, material och konstnärliga tekniker efter
funktion. Därmed har man placerat Mackintosh i facket »arkitekt«, fastän han själv
huvudsakligen såg sig som konstnär. P Morton Shand uttrycker konflikten i ett brev till
William Davidson: »Doubtless Mackintosh was what is called an 'artist', a word now
happily passing into disuse, but he was also an architect, and a very great one«.41 Att se
Mackintosh som endast arkitekt innebär att vi fråntar honom delar av hans idévärld,
vilket även leder läsningarna av paret Mackintosh konstnärliga verksamhet på fel spår.
Individen är också viktig för paret Mackintosh, både ur ett konstnärligt perspektiv och
ur ett beställarperspektiv. I ett brev till Macdonald skriver Mackintosh om den ameri
kanska utvecklingen, som han finner förkastlig. Han beskriver det som att amerikanen
arbetar för massorna och ignorerar individen, medan »...our ideal is to work for the best
type of individual and the crowd will follow...«.42 Vem är då »the best type of individual«?
Svaret på sistnämnda fråga torde väl vara Mackintosh och Macdonald själva, eftersom
han anser att en konstnär ska ha den visionen. Det var dock viktigt för paret Mackintosh
att beställarens synpunkter och behov tillfredsställdes vad gäller interiören innan bygg
naden slutgiltigt gestaltades.43 Konsten har för paret Mackintosh ett fostrande syfte, att
bilda folk till bättre människor. Fostran ska leda till större andlig insikt och ett rikare
och bättre liv, ett ideal liknande den teosofiska filosofins. Paret Mackintoshs vän
Desmond Chapman-Huston skriver i en essä om deras arbete att konsten är ett sätt att
nå Gud: »Art is only a way - some of us think the nearest and best way - to God.. .«^
I ett brev till mecenaten Fritz Wärndorfer i samband med att Wiener Werkstätte skulle
öppnas 1903, skriver Mackintosh om konstens syfte i den nya tiden:
...the modern movement is not a silly hobby-horse of a few who wish to achieve fame
comfortably through eccentricity, but that the modern movement is something living,
something good, the only possible art - for all and for the highest phase of our time.45
I brevet har han också tryckt på att konsten ska nå alla, men först måste man se till att
allt man skapar görs för sitt speciella ändamål och allt måste »...carry an outspoken mark
of individuality, beauty and most exact execution.«46 Därefter ska konstnärerna utmana
den industriella produktionen så att alla kan köpa bra formgivna föremål till rimligt pris.
Paret Mackintosh använde själva ofta enklare material till sina interiörer, inläggningar
av exempelvis färgat glas, eftersom det var konst och inte välstånd som skulle visas upp.47
Paret Mackintosh kunde ge sina kunder en grundstruktur till en ny livsstil via interi
ören, därefter kunde beställarna till interiörerna börja leva sitt liv och utveckla sin själ i
egen takt. Det finns ett elitistiskt drag i deras konstsyn liknande de som fanns i det
europeiska kulturlivet vid denna tid, det ska man inte ignorera, men de har i alla fall en
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övertygelse om att alla kan bli bättre, både som konstälskare och människor. Alla kan
bara inte nå lika långt. Eftersom de huvudsakligen jobbade för privata beställare inom
borgerskapet, så kunde de heller inte nå ut till alla grupper i samhället i någon högre
utsträckning.48
Viktigt för paret Mackintosh var att vara närvarande i de interiörer som de skapade.
Det arbete som skulle utföras gjordes i samarbete med hantverkare och förändringar och
nya tillägg kom till på plats genom, stundtals heta, diskussioner mellan formgivarna,
beställaren och de som utförde arbetet.49 Därigenom är paret Mackintoshs interiörkonst
inte enbart ritningskonstruktioner, utan arbetet liknar det som utfördes vid de verkstä
der som uppförde byggnadsverk under medeltiden.
När det gäller tekniska landvinningar tog paret Mackintosh till sig en del modernit
eter. Elektriskt ljus är något som ofta förekommer i interiörer de skapar, både för privat
och för offentligt bruk. En sak som kan tyckas anmärkningsvärt är att de alltid har eld
städer i sina rum. Detta trots att det fanns mer effektiva uppvärmningsmetoder. Försök
med olika typer av centralvärme kommer igång under 1800-talet.50 En orsak kan vara
att man ville ha kvar brasan som trivselskapande element och att engelsmän (och troli
gen de flesta britter) var, enligt vad Rybczynski hävdar, besatta av frisk luft och ventila
tion. Genom en eldstad kunde man få detta, men uppvärmningen var som sagt inte
särskild effektiv.51 Bilden av att ha familjen samlad vid en eld, kunde också vara bilden
av hemmet som trygghet och tillhörighet.52 Vad gäller det hemtrevliga med en kolbrasa
finns denna aspekt belyst i en hågkomst av Mary Newbery Sturrock kring hennes be
sök som ung i paret Mackintoshs hem:
But mostly I remember a group of chairs around the fire, burning bright red with very
good quality coal, the sort you cant get nowadays. A formal room but a cheerful,
friendly atmosphere.53
Om man lägger en mer filosofisk aspekt på elden i eldstaden kan man som Gaston
Bachelard, när han minns sin barndoms drömmerier kring detta element, förstå elden
som mycket universell i sin symbolik.54 Eldslågan är också den viktigaste »bild
operatören«, eftersom vi vid brasan berättar historier och i ensamhet fantiserar om stora
ting.55 Detta är aspekter vi kan finna i paret Mackintosh interiörer.
Om man lånar ett begrepp från Bachelard kan man säga att paret Mackintoshs
»oniriska följeslagare« är rosen och kvadraten.56 Det är symboler/allegorier, eller om vi
ska hålla oss till Bachelards terminologi - dagdrömmerier, som återkommer i deras
interiörkonst och har betydelse för rummens karaktär och innehåll. Rosen, som också
var ett viktigt motiv för Glasgow Style, var tidigt en återkommande symbol. Kvadraten
blev en viktig beståndsdel i paret Mackintoshs konst efter deras vistelse i Wien 1900,
men den kommer inte att konkurera rosen eller de mer organiska inslagen ur interiörernas
Ornamentik. Istället används de två motiven i olika typer av rum. I de flesta fall finns de
organiska formerna i de feminina rummen och kvadrater i de maskulina, men det finns
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undantag - kvadraten kan förekomma rikligt i de feminina rummen, medan rosen ald
rig dominerar i de maskulina. Rosen, tillsammans med andra mer organiska former,
återfinns även i rum som uttrycker växande, utveckling och kreativitet. I dessa rum kan
även kvadraten ingå och det är mycket möjligt att en bakomliggande idé var att man
ska betrakta rosen som en feminin form och kvadraten som en maskulin form.57 Ur mötet
mellan feminina och maskulina element skapas något nytt och helt, ett litet universum
eller ett privat kosmos.58 Precis som Wagner skrev om den maskulina texten och den
feminina musiken. Paret Mackintosh återanvände dessutom motiv i olika sammanhang.
Det verkar inte ha funnits behov för att allt i en interiör (eller exteriör) ska vara helt nytt,
varför man exempelvis kan finna ett speciellt fågelmotiv i en predikstol, likaväl som på
en fasad.
I paret Mackintoshs interiörer förekom få enskilda konstverk, det vill säga av den
traditionella inramade målade konsten eller skulpturer. Tanken var ju att själva rummet
skulle vara ett konstverk och att bildkonsten därigenom integreras i rummet, varför vi
finner bilderna infattade i möbler eller i rummets Ornamentik. Konstverken skulle ha
en praktisk användning och det motverkade även föreställningen om konsten som en
kommersiell vara. Förhållningssättet med att låta konsten ha praktisk betydelse för var
dagen påminner även om idéerna i den japanska konstens filosofi.
Paret Mackintosh tog intryck av den japanska interiörkonsten, vilket bland annat
framkommer i behandlingen av väggytor och i formgivningen av olika typer av före
mål. Japonismen florerade i Glasgow vid sekelskiftet liksom i övriga Europa och två
konstnärer från Glasgow Boys reste även till Japan 1893-94 för att arbeta där en tid.
Kunskapen om den japanska kulturen fanns därmed inom nära räckhåll. De stora
konsttidskrifterna rapporterade om konstlivet i Japan och det utkom böcker som be
handlade japanskt byggande och interiörer. Ett exempel är amerikanen Edward S.Morses
Japanese homes and their surroundings som kom ut första gången 1886. Boken hade stor
spridning och det är mycket möjligt att paret Mackintosh tagit del av boken. Förutom
utförliga beskrivningar av olika typer av interiörer och bostadstyper, läggs stor vikt vid
det stora hantverkskunnandet i Japan och man kan tydligt se att Morse sympatiserar
med Arts and Crafts-idealen.
Vad var det som attraherade paret Mackintosh och andra västerländska konstnärer i
den japanska interiörkonsten? Troligen fascinerades de av enkelheten och att allt i en
traditionell japansk interiör både var vackert och praktiskt. Den japanska interiören var
en motpol till överlastade viktorianska rum.59 Liksom i de allkonstverk man strävade efter
i väst kring sekelskiftet 1900 var alla detaljer i en interiör viktiga i Japan, dessutom
framstod användandet av materialen som ärligt. Inga träytor var bemålade, ibland kunde
även barken vara kvar och genom förfaringssättet inträdde naturen på ett naturligt sätt
i interiören.60 Inte minst viktigt var att den japanska interiörkonsten framstod som en
traditionsrik och tidlös struktur, vilket måste ha varit intressant för konstnärer som ville
skapa tidlösa och avslutade interiörer. Skillnaden mellan europeiska och japanska
interiörer var dock den föränderlighet som japansk interiörkonst rymmer, bland annat
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genom väggar som kan öppnas och förslutas för att släppa in ljus, luft och rymd. Paret
Mackintosh lägger in element av föränderlighet i sina interiörer, men de är inte lika öppna
förändringar av väggar och rumsstorlek. Istället handlar det om hur man kan förändra
möbleringen i ett rum för att ge det ett annorlunda uttryck vid speciella tillfällen. Enligt
Kristina Fridhs avhandling om japanska rum är även detta något som stämmer överens
med den japanska filosofin. Möjligheterna att förändra de japanska rummen, liksom i
viss mån paret Mackintoshs, är stora i jämförelse med ett samtida viktorianskt rum då
de är sparsamt utsmyckade och möblerade, men förändringarna kan endast ske inom
givna ramar.611 det japanska fallet genom de moduler som huset är uppbyggt av, medan
paret Mackintosh bygger in ramar genom mönster på mattor som i Hill House och i
Willow Tea Rooms. Intressant är att i japanska interiörer kan upplevelsen av rummet
bestämmas utifrån när man vistas i rummet och vilken funktion rummet då har, inte
genom de fysiska föremålen.62 Ar det ett förhållningssätt paret Mackintosh tagit från
den japanska interiörkonsten? Andringar i paret Mackintoshs rum kommer till stånd i
samband med att aktiviteten i rummet ändras, exempelvis vid festligheter. Därigenom kan
vi säga att det finns en idé bakom möjligheten till flexibilitet i deras interiörer som som
påminner om den japanska. I japanska interiörer verkar däremot inte samma distinktioner
finnas mellan feminina och maskulina rum som i den västerländska interiörkonsten, vilket
också kan ha gett nya impulser till paret Mackintoshs gestaltningar av rum.

INTERIÖRERNA
You ask how are you to judge architecture, just as you judge painting or sculpture form, colour, proportion all visible qualities - and the one great invisible quality in all
art, soul.63
Paret Mackintosh skapar ett stort antal interiörer av varierande slag. Jag kommer inte
att behandla alla, utan har valt att koncentrera mig till tre olika typer av interiörer som
har gemensamt ursprung i hemmet. Interiörerna är ett urval av de som finns i Hill House
(1902-4), en familjevilla, The Rose Boudior (1902), en utställningsinteriör, och The Willow
Tea Room (1903-4), en restaurang. Förutom den uppenbara kopplingen i Hill House, så
är The Rose Boudoir en kvinnas privata salong som visas i ett offentligt rum och The Willow
Tea Room en restaurang där bland annat matsalen figurerar som ett ideal hämtad från
hemmet. För att fördjupa mina analyser kommer även andra av deras interiörer att be
handlas som referenser. Jag vill även belysa betydelsen av uppdragsgivare/beställare i paret
Mackintoshs arbeten, eftersom även denna faktor spelar stor roll för interiörernas ge
staltningar och för diskussionen kring relationen till hemmet. De flesta forskare är över
ens om att Macdonald har varit involverad i dessa tre interiörer, vilket gör att jag inte
behöver ägna utrymme åt att bevisa hennes närvaro i arbetet.
I mina beskrivningar vill jag visa på hur det faktiska rummet ser ut, men också hur
upplevelsen av rummet kan te sig. Den erfarenheten är viktig för de analyser och
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jo. Den första glimten av Hill House genom murens hästskoformade gluggar.
ji. Husets västra fasad med den diskretformgivna entrén.

tolkningar jag gör. Metoden för dock med sig problem med rekonstruktioner som gjorts
över tid, något som gäller de flesta bevarade interiörer. Det finns flera verkligheter (det
vill säga de olika rekonstruktionerna) och man kan fråga sig hur detta spelar in i vår nutida
förståelse av makarna Mackintoshs verk. Av de tidigaste utseendena på de valda objekten
har jag endast fotografier att utgå ifrån (i ett fall även planskisser), vilket också är ännu
en verklighet. Vilka delar ville fotografen framhäva i ett rum?64 För att kunna möta detta
sistnämnda problem på ett så bra sätt som möjligt har jag främst valt att studera interiörer
jag besökt och studerat på plats. Arkitekturstudier är i hög grad beroende av erfarenheter
och upplevelser av det faktiska rummet. Form, proportioner och färg är till stor del bevarat
i de aktuella interiörerna, medan själen i vissa fall kan sägas ha gått förlorad i och med
att interiörerna idag fyller andra funktioner än de ursprungliga.
Hill House
Paret Mackintosh arbeten med privatbostäder gäller allt från omgestaltningar av enstaka
rum till helt nybyggda villor.65 De flesta arbeten i privatbostäder utfördes i Glasgow med
omnejd, men det finns även enstaka exempel i England och Österrike. I detta avsnitt
har jag valt att koncentrera mig på Hill House i Helensburgh som ligger 37 km väst om
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Glasgow vid floden Clydes mynning. Byggnaden beställdes av förläggaren Walter
Blackie66 och uppfördes 1902-4; en del förändringar och kompletteringar skedde 1905,
1908 och 1912. Blackie hade kontakter med många av konstnärerna inom Glasgow Style
då förlaget Blackie and Sons engagerade många av dem för att illustrera barnböcker och
att göra säljande omslag. Han fick kontakt med Mackintosh genom Talwin Morris, som
var just konstansvarig på förlaget och som tidigare ställt ut tillsammans med The Four.67
Huset var i Blackies ägo fram till 1953, då det köptes av en privatperson som ägde det
fram till 1972. Denne sålde det vidare till Royal Incorporation of Architects in Scotland
för att det skulle bevaras. De ville inte förvandla huset endast till ett museum, utan gjorde
om husets östra del till lägenheter. 1982 togs det över att LandmarkTrust med bidrag av
National Memorial Fund och sedan 1987 föreligger en plan för husets bevarande.68
När man närmar sig Hill House får man de första glimtarna av huset genom några
hästskoformade gluggar i den stenmur som omger byggnaden och dess park. [30] En
anledning till gluggarna i muren kan vara vad Mackintosh beskriver som förhatligt i en
av sina föreläsningar: »...the seclusion of fine buildings and beautiful grounds behind
high ugly walls ... rather than low pleasing hedges which allow the wayfarer in some
measure to share the pleasures of the rich.«69 Huset ligger i en stor trädgård högt belä
gen över Helensburgh, så att man kan se floden från husets södra sida. När man går runt
byggnaden upplever man husets komplexitet. Byggnaden uppvisar inga symmetriska
ideal, inspirerad som den är av medeltida arkitektur från Skottland. Mackintosh reste
ofta runt på landsbygden för att i Arts and Crafts anda hämta idéer från den äldre na
tionella arkitekturen, vilket också tilltalade Walter Blackie. Huset är byggt i röd sand
sten som sedan spritputsats för att fa en enhetlig yta. Vid entrén i väst har den under
liggande stenen fått framträda som dekorativt element runt själva entrédörren och
omkring två små rektangulära fönster på höger sida. [31] På ett liknande sätt markera
des ingången till det tidigare uppförda Windyhill och det finns spår av samma förfa
ringssätt i många Arts and Crafts-byggnader. Huset har belagts med svart skiffertak.
För att vara en så stor byggnad är huvudingången stillsamt markerad, medan en rund
del åt norr, det mer varierade partiet i nordöst och den öppnare fasaden i söder är vad
som väcker betraktarens uppmärksamhet med ett mer utrycksfiillt utseende. [32, 33, 34,
35, 36] Det är svårt att få ett grepp om själva byggnaden genom att studera den exteriört, det är först sedan man gått in i huset man förstår dess konstruktion och exteriörens
uttryck. Den upplevelsen ingår i gestaltningen och vi kommer att möta förhållnings
sättet i fler exempel. I sina minnesanteckningar från 1943 nämner Blackie hur han träf
fat Charles Rennie Mackintosh första gången och meddelat honom sina önskemål:
I told him that I disliked red-tiled roofs in the West of Scotland with its frequent
murky sky; did not want to have a construction of brick and plaster and wooden
beams; that, on the whole, I rather fancied grey roughcast for the walls, and slate for
the roof; and that any architectural effort sought should be secured by the massing of
the parts rather than by adventitious ornamentation.70
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j2. Trapphuset mot norr med mosaik i fönstret.
jj. En del av den norra fasaden.

Mackintosh lyssnade på sin byggherre och gav honom vad han ville ha. Men först rita
des husets insida och lösningarna diskuterades med makarna Blackie, innan skapandet
av exteriören tog vid.71
Besökaren kommer in i huset genom en liten ingång från väst och når en hall indelad
i två avdelningar med hjälp av en kort trappa. Från nedre delen når man ett kapprum
och därefter biblioteket, som tillika var Walter Blackies arbetsrum. I ursprungsplanen
fanns även ett biljardrum, men det uppfördes aldrig. Här kunde Blackie ta emot
arbetsbesök utan att det behövde störa resten av familjens aktiviteter. Den mer privata
sfären tog vid i hallens övre del som nås via trappan. Övre delen av hallen var även tänkt
att fungera som matsal vid större bjudningar. Från hallen nås salongen och familjens
matsal innan ekonomiavdelningen i huset tar vid. I hallen finns även den trappa som
leder upp till första våningen med sovrum, gästrum och barnens sovrum, lekrum och på
en vindsvåning finns den privata skolsalen inrymd. [37, 38] Därmed har man separerat
såväl familjens privata liv som barnens sfär från familjens offentliga umgängesliv. Husets
planering präglas av en oöverskådlighet, rummens samlade disposition ger inte någon
direkt överblick. Istället kan man se huset som en labyrint, vilket kan vara en metod att
bevara de olika sfärernas integritet. Det fanns idéer om att man, hustru, barn och
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34- Del av den östra fasaden med skolrumsfönstret på vindsvåningen.
J5. Detalj av den södra fasaden med matsalen på bottenvåningen och husets ekonomiavdelning

j6. Södra fasaden, där en omfattande terrassfinns bakom buxbomshäcken.

tjänstefolk inte skulle behöva träffa varandra mer än nödvändigt och då i för ändamålet
speciella rum. Hela familjen umgås bara i matsalen och i salongen vid speciella tidpunkter
på dagen.72
Ofta är de mer offentliga delarna av ett hem är separerade från de privata i paret
Mackintoshs privatbostäder. När man kommer in i ett av deras privathus är det vanli
gen de offentliga rummen man först möter, därefter de privatare delarna av hemmet och
de utrymmen som används för hemmets arbete, det vill säga kök, diverse förvaringsutrymmen och liknande. Sovrum och barnkammare, ifall sådan finns, är ofta på en annan
våning än umgängesutrymmena. Paret Mackintosh följer därmed konventionerna för
tiden. Vad besökare först möter i ett hem är hallen, därefter följer matsal och salong på
samma våning. Finns bibliotek och arbetsrum är dessa också vanligtvis placerade i bot
tenvåningen tillsammans med biljardrum eller musiksalong. I våningsplanet ovanför finns
sovrum, badrum, klädkammare och ofta även de utrymmen som hör barnen till, vilket
gör att man »slussas« till hemmets olika funktioner. I Hill House finns dessa
gränsdragningar mellan hemmets olika sfärer tydligt uttryckta.
I vissa rum lägger paret Mackintosh stor vikt vid Ornamentik, medan de i andra in
teriörer förlitade sig mer på material, form och färg för att förmedla sina intentioner.
Interiörerna innehåller även symboliska eller allegoriska inslag, vilka var tänkta att upp
höja vardagen. Konsten skulle ju vara till nytta i det dagliga livet.
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37. Planritning av bottenvåningen. Där kan vi se de ursprungliga planerna på ett
biljardrum och att salongen skulle innefatta ett frukostrum.
38. Planritning av första våningen och vindsvåningen.

Bild borttagen
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jç. Foto av hallen taget från ingången.
40. Hallen mot ingången.

Hallen i Hill House är indelad i två partier, vilket uttrycks genom nivelleringen. [39,
40] Vi kommer in till rummet via en innerdörr ornamenterad med kvadrater på både
dörr och foder. Den första känslan vi får av hallen är att den är mörk, men snart upp
täcker vi att det snarare råder balans mellan det mörka och det ljusa. Alla trädetaljer, det
vill säga innertak, väggpaneler och trappavskärmning, är mörkt brunbetsade, liksom de
få möblerna. Ofta använde paret Mackintosh just bets istället för färg i de mörka/maskulina interiörerna, vilket ger ett mindre stumt intryck genom att träets strukturer fram
träder genom pigmenten. Vi kan se det som en ärlighet gentemot materialet. Den övre
delen av väggarna, ovan panelen, är vit/ljust målad och mattan på golvet är ljusgrå med
ett mönster som ursprungligen utgjordes av kvadrater (idag ligger där en matta med ett
annat, liknande mönster). I väggpanelen finns också ljusa plattor med tryckt dekor i övre
delen som består av abstraherade växter, troligen rosor, i vitt, grått, svart och grönt mot
blå botten. [41] I träpanelerna finns även inläggningar av avlånga lila keramikplattor. För
utom dessa element finner vi även en eldstad vid den korta trappan, en väggfast klocka
och tre taklampor. Möblerna består av mörkbetsade stolar och ett bord, som har kva
draten i sin dekoration. Det finns även två värmeelement i hallen, ett vid ingången och
ett intill trappan. Dagtid så kommer det naturliga ljuset från två stora fönster i den större
avdelningen. Här finns också en entré ut till den norra delen av trädgården.
I hallen är de maskulina dragen accentuerade. Vi ser dem i den mörka färgsättningen
och i de strama linjerna, med den räta vinkeln som bas. Det finns även feminina drag i
interiören, främst vad gäller de tryckta rosorna i väggpanelens ljusa plattor. Mönstret är
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41. Detalj av hallens vägg med tryckt mönster och väggklocka.
42. Biblioteket med eldstaden och dekoren med tistlarna.

starkt abstraherat och baseras på både geometriska former och böjda linjer, vilket vi kan
läsa som ett möte mellan feminina och maskulina principer. I hallen ser vi även paret
Mackintoshs influenser från Japan. Väggarna påminner om de skärmar som används i
japansk interiörkonst för att skapa rum och även lamporna har en japansk karaktär
erinrande om papperslampor i sin form. De skärmliknande väggarna är något som åter
finns i många av paret Mackintoshs interiörer. De ger rummen en luftigare och lättare
karaktär än en mer traditionellt enhetlig vägg, även om rummen inte bär samma förän
derlighet som en japansk interiör. Rummet var att betrakta som en korridor till var
dags, så det har en öppen plan för att kunna variera aktivieterna.
Något man kan fundera över är placeringen av eldstaden. Hur ska den kunna värma
upp något av rummen där vid trappan? Om vi ser på planer över husets bottenvåning
finner vi förklaringen i att rökgången fanns där, men den kan även ha haft en funktion
för hallens aktivitet. När det eldades i den kan den ha fungerat inbjudande till hallens
mer privata delar, sedan man lämnat den mer offentliga miljön kring entrén. Vid eld
staden kommer vi även nära trappan upp till första våningen och ser det krypin som
skapats på första avsatsen. I trappans avskärmning harvarannan bräda en tulpanformad
glasinfattning i lila.
Från nedre delen av hallen nås biblioteket som också fungerade som arbetsrum. [42,
43] Här återfinns även balansen mellan ljust och mörkt liksom i hallen, men här
åstadkommes intrycket genom mörk ek som används till bokhyllor, möbler och vägg
lister. Eldstaden är vitmenad med kvadratiska små fack under spiselkransen. Ovan
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43- Biblioteket mot ingången och ljung-ornamentiken på skåpdörrarna.

spiselkransen finns en dekor med abstraherade lila växter, en slags kvadratiska
tistelformer. Även bokhyllornas övre kant har dekorerats med ett mönster av två
rektanglar som tillsammans utgör en kvadrat. Här är det vit emalj som använts till
utsmyckningen. På tre skåpdörrar har ekpanelen även ornament med inlägg av lilafärgade
kvadrater och tre av dem genomskärs av en böjd list som är bredare i basen och
avsmalnande upptill. Möjligen är det en abstrakt avbildning av ljung.
Till biblioteket gjordes inledningsvis inte några lösa möbler, men Billcliffe tror att
Blackie beställde ett skrivbord hösten 1904 vilket levererades följande vår.73 [44,45] Idag
finns det inte i rummet utan i privat ägo. Skrivbordet i ek har en speciell kimonoliknande
form som paret Mackintosh ofta återkom till, ytterligare ett bevis på deras intresse för
japanska former. När skrivbordets dörrar är stängda tar det inte mycket plats i anspråk,
men när dörrarna öppnas liknar det ett altarskåp och tar upp mer utrymme. Det öppna
skåpet visar även en rikligare Ornamentik, med elfenbensinläggningar i kvadratformer
och bågformer i pärlemor. De rosa ovala formerna är infattningar av glas. På bakstycket
finns en metallrelief med fjärilsmotiv, som dessutom dekorerats med sju rosor, två blad
och ett antal mindre detaljer. Insekter var vanligt att ta med i art nouveau-tidens Orna
mentik och fjärilen var ett av de mer populära motiven. Efter diskussioner med Blackie
kunde skrivbordets förvaringsutrymmen anpassas efter hans specifika behov.74 Paret
Mackintosh kom sedan att göra sig ett eget liknande skrivbord, men med annan relief
och med större fack som kunde rymma ritningar.
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44. Ritning av skrivbordet till biblioteket i Hill House, men med en dekor som paret Mackintosh
kom att använda till deras eget skrivbord i samma stil
45. Skrivbordet till biblioteket i Hill House.
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46. Salongens vinterdel med vitt tak och tom nisch ovan eldstaden.
4j. Salongens vinterdel med ett mörkt tak och gessomålning i nischen.
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48. Salongens sommardel ca. IÇOJ-OJ.
49. Salongens sommardel ca. 1904-05 när soffan fått ett tryckt mönster och volanger.

Biblioteket är mer tydligt maskulint än hallen. Här finns inte några böjda linjer eller
symboler för en feminin princip, de är åtminstone få och inte framträdande. Både tisteln
och ljungen är symboler för Skottland och som representanter för nationen kan de be
traktas som maskulina, vilket även uttrycks i den strama geometriska formgivningen.
Detta blir mer tydligt om vi jämför dem med de framställningar av rosor, eller tulpaner,
som finns i exempelvis detta hus och som ofta står som symboler för utveckling eller
intimitet. Tisteln och ljungen är exempel på hur paret Mackintosh tog förebilder till
Ornamentiken från den lokala omgivningen. En lärdom de hämtat från Lethaby och vi
kan även se hur viktigt det nationella uttrycket var för Mackintosh i hans föreläsning
Scotch Baronial Architecture, eftersom han förespråkar att människor bör ha ett närmast
familjärt förhållande till arkitekturen.75 Den räta vertikala linjen dominerar i bibliote
ket och de mörka inventarierna i ek ger rummet en känsla av stabilitet och tyngd.
Det sista rummet vi ska studera på bottenvåningen är salongen, som nås från hall
ens övre del. Även detta rum har liksom hallen olika avdelningar, närmare bestämt tre
stycken. Tanken var att man efter aktivitet och årstid kunde använda rummet på olika
sätt. Rummet är huvudsakligen vitt, men paret Mackintosh har arbetat med en nästan
motsatt effekt jämfört med hall och bibliotek. Det vita har kontrasterats mot ett mörkt
målat tak, i modern tid svart, som från början var vitt.76Tdag är det återigen vitt, vilket
är synd när det mörka kom till för att balansera ljuset då armaturen ändrades 1906, tak
lamporna byttes ut mot vägglampor. De flesta möbler är av svartmålat trä. Det gäller de
lösa möblerna, de väggfasta möblerna tillsammans med de trädetaljer som finns i deko
ren är vitmålade. Sittmöblerna är klädda i naturfärgat tyg som försetts med färgstarka
antimakasser. Väggarna är vita med upptryckta »paneler« som markeras med silverfärg.
I och ovanför silverremsorna finns ett tryckt mönster bestående av geometriska kvadrater
och stiliserade rosor. Mönstret får dessutom en frihet när några kronblad från rosen fri
gjort sig och faller ner i ett oregelbundet mönster. Mattan är grå med vita kvadrater som
bildar rumsskapande mönster, golvet är ett enkelt trägolv.
I den västra delen av rummet var vinterdelen planerad. [46, 47] Här finns en eldstad
beklädd med mosaik av mindre kvadratiska bitar i grått och fem ovala former med större
bitar av bland annat spegelglas. Det skulle kunna vara stiliserade eldslågor som framställts.
Familjen Blackie kunde ställa små prydnadssaker och memorabilia i små nischer runt
eldstaden, på spiselkransen och i en hylla intill väggen visades familjens samling av
kinesiskt porslin. Som tidigare nämdes fanns till en början en takarmatur i rummet, som
hade kvadraten som bas i Ornamentiken. Till den nya väggarmaturen användes en mer
organisk Ornamentik med en stiliserad ros som bas i en oval form (även om själva
lampskärmen är rektangulär). Möblerna i denna del är till stor del stoppade, vilket gjorde
att de var skyddande mot drag och kunde behålla värmen från eldstaden. En nisch
ovanför eldstaden var tom under en tid, men kom att fyllas med en gessomålning med
glaspärlor av Macdonald 1908. Vi ser en kvinna som ligger på en bädd av rosor, möjligen
en avbildning avTörnrosa. Verket har ingen dokumenterad titel.77 Framför denna eldstad
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samlades familjen för att lyssna på berättelser, eller så läste man enskilt i tysthet. I denna
del av rummet fanns även ett mindre fönster mot söder med en blombänk framför.
Rummets mittdel, som främst koncentreras till burspråket mot söder, består huvud
sakligen av en väggfast soffa med tre bokhyllor och/eller tidskriftsamlare. [48, 49] Ur
sprungligen verkar soffan ha haft ett grått tyg med tryckt rosenmönster på ryggen och
volanger mot golvet. Detta är nu tillbaka, men under en lång tid sedan Hill House öpp
nades för allmänheten har soffan burit ett mer stramt intryck utan ett tryckt mönster
och volanger. Detta är intressant, eftersom det haft effekter på hur rummet upplevts.
Kvadraterna i fönstrens spröjs och listerna i taket, som gav en perspektivförskjutning i
djupled, blev då mer framträdande och rummet upplevdes inte lika feminint som det
gör idag. Det lilla bordet framför soffan med sin kvadratiska formgivning blir här cen
tral. Det grafiska kompletteras med det organiska i de två vitmålade stammar som väx
ter från soffan mot taket. Salongdelen kring burspråket planerades som en sommar
avdelning. Dock fanns element för centralvärme under soffan som gjorde burspråket
användbart även under andra årstider.78 Här finns också en dörr ut till den södra delen
av trädgården och till den terrass som breder ut sig på husets södra sida. I sommardelen
kan vi även se hur ljuset spelar i rummet. När solen skiner genom fönstrens spröjs kom
mer spännande skuggor att leka över burspråkets interiör i ett mönster som förändras
över dagen. Tiden kan på det här sättet förändra rummets uttryck.
I rummets sista avdelning, mot öster, finner vi en flygel placerad. [50] Det är den
minsta delen av salongen och den mest anspråkslösa. Rummet kunde användas oavsett
årstid. I de ursprungliga ritningarna var detta tänkt som ett frukostrum. Det naturliga
ljuset kommer från ett mindre fönster.
Salongen är ett exempel på hur paret Mackintosh kunde formge ett feminint rum.
Vertikaliteten och de strama linjerna från de tidigare maskulina interiörerna finns även
i detta rum, men de är inte lika manifesterade som exempelvis i hallens träpaneler. Här
är de antydda i det tryckta mönstret på väggarna med silverfärg, vilket gör det mer ge
nomskinligt, nästan som en negativ version av hallens väggpanel. Istället är det väggens
rosenmönster som framträder. Hade taket fått behålla sin mörka färg hade intrycket
förstärkts än mer. Rummet har också en föränderlighet i sig och kan möbleras om efter
aktivitet och årstid. Flexibiliteten kan vara en impuls från Japan om än annorlunda ge
staltad. Föränderligheten gör också att rummet inrymmer fler aktiveter och därigenom
blir ett rum för alla. Aktiviteterna hör dock hemma i den privata sfären.
Det verkar som om interiörens karaktär har pendlat i sitt feminina uttryck även de
år som familjen Blackie bodde där. Ett foto från 1902-3 av burspråket, reproducerat i
Howarths bok, ger ett mer stramt intryck än ett foto som publicerades i Dekorative Kunst
undDekration 1905.79 [48, 49] På det sistnämnda ser man att soffan har en tryckt dekor
med rosor och att den dessutom har fått volanger nedtill, vilket ger ett mjukare och mer
feminint intryck än den stramare odekorerade soffan i det förstnämnda fotografiet. När
sedan de övriga möblerna tillkommer blir intrycket än mer stramt och maskulint. Dels
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50. Salongen med »den tredje« delen, därflygeln är placerad.

genom möblernas räta linjer och vinklar, och dels genom den svarta färgsättningen. Det
finns en allmän föreställning om att paret Mackintosh blev allt mer abstakta och geo
metriska (och därigenom alltmer maskulina) i sin formgivning över tid.80 Detta kan vara
en anledning till att soffan fick den mer strama utformningen när den renoverandes, man
valde vilken »Mackintosh« som skulle presenteras och ville dessutom visa den ursprung
liga versionen. En annan aspekt på familjen Blackies förändringar kan vara mode
svängningar eller andra mer praktiska orsaker som fått dem att beställa en renovering
av salongen. Ett annat sådant exempel har redan berörts vad gäller målningen av inner
taket som ändrades efter det att armaturen i rummet byttes ut.
Om vi nu återvänder till hallen och går upp till första våningen kan vi nå husets
huvudsängkammare. Den är huvudsakligen målad i vitt och en solig dag är rummet
närmast bländande. Rummet är indelat i två delar genom planens L-form. I första de
len finner vi en eldstad med en väggfast sittplats för två personer, klädd i ett tyg med
stora stiliserade tistlar som mönster. Efter samma vägg (den östra) finns tvilling
garderober med en högryggad svart stol mellan sig. Mitt emot ingången finns en stor
spegel och till höger ett tvättställ. Första delen är sängkammarens toalettdel. [51] Säng
kammarens sovdel avskiljs genom det välvda taket ovanför sängen. [52] Sängen är en om
fattande möbel, vars huvudände sträcker sig upp till takets välvning. Även här finner vi
kvadraten i karmens form. En likadan stol som finns mellan tvillinggarderoberna är
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Sovrummets »sovdels där dubbelsängen upptar mesta utrymmet.

Bild borttagen
Image removed

5J. Skiss över sovrummets Ornamentik.

placerad mellan spegeln och sängen och fungerar som en markör för gränsen mellan
toalett- och sovdel. Vid den välvda delens norra sida återfinns fler garderober, men med
mindre Ornamentik. Armaturen består av vägglampor och en taklampa.
Sängkammaren har två stora fönster i entrédelen och ett mindre där sängen är pla
cerad. Det mindre fönstret går att försluta med fönsterluckor placerade på insidan, men
även exteriört är detta uttryckt i ytterväggens dekor. Möblerna i sängkammaren är vit
målade, utom de två svartmålade stolarna med hög rygg, ribbor och kvadratiskt möns
ter i överdelen. Stolarna var primärt tänkta för att hänga upp kläder över natten och inte
för att sitta på under längre stunder. Därtill är de alltför rangliga. Väggarna har ett tryckt
stiliserat rosenmönster i silver, rosa och grönt och garderoberna har en stiliserad orga
nisk dekor (en extremt abstraherad ros?), men i övrigt präglas rummet av kvadraten som
form. På golvet ligger exempelvis kvadratiska mattor vid sängen, spegeln och en rek
tangulär matta återfinns vid eldstaden. Även mattornas mönster är baserade på kvadra
ten. Idag möter vi en annan typ av matta som förvisso har kvadraten som bas, men ro
sen finns också med. Nu kan vi åter se de textilier i applikationsteknik och broderi som
hängde vid huvudänden på sängmöbeln och som visades på utställningar i Wien 1900
och Turin 1902.81 Motivet består av två sovande kvinnofigurer som vänder sig från var
andra och som med sina glorior verkar vara helgon med allseende ögon som bevakar
sömnen. I textilierna ser vi influenser i motivet från både antik egyptisk konst och med
eltida helgonfigurer. På en skiss av sovrummet ser vi att en annan typ av figurer skulle
ha vakat över sängen, men i övrigt stämmer rummets dekor idag med originalidén. [53]
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$4- Detalj av eldstadens Ornamentik där vi ser den centralt placerade mosaiken med rosen och
tårarna,.
Detalj av eldstadens Ornamentik där vi ser en av de omgivande mosaikerna med det utspillda
kärlet.

55.

Sängkammaren är ett mer feminint rum än salongen. Även om möblerna huvudsakli
gen är strikta, så mildras intrycket av interiören genom den ljusa färgen och av väggar
nas organiska mönster. Det finns också ett intressant spel mellan linjer i interiören.
Sänggavelns strama, rätvinkliga form bryts av en mjukare linje vid fotänden. Här åter
finns ett ornament med tre vertikala linjer som avslutas upptill av tre rosa kvadrater och
genomskärs av en böjd horisontell linje. Det påminner om en totemfigur som vaktar
de sovande och liknar den fågel som finns i koröppningen till Queens Cross Church från
1896—99.82 Den böjda linjen i gaveln kan eventuellt också tänkas spegla takets välvning.
Vi finner liknande möten mellan räta och böjda linjer i andra möbler i sängkammaren.
Spegeln, sett rakt framifrån, ser ut att bestå av räta vinklar, men i profil ser man en svängd
organisk, växande, form. På ett liknande sätt fungerar de svartmålade stolarna, vars rygg
har en lätt böjd linje som framträder i profil. Ett möte mellan två olika principer, det
organiska och det geometriska.
Vi kan också se att det finns mer Ornamentik i toalettdelen än i sängkammarens
sovdel. Toalettdelen var troligen avsedd för frun i huset, en mycket intim och avskiljd
miljö med egen eldstad och kryp-in där hon kunde klä sig, förbereda och avsluta dagen
ifred. Mannen gick in till ett rum bredvid sovrummet med ingång från sovdelen för att
utföra sina toalettsysslor. Trots att kvinnan var central för föreställningen om hemmet
var det ovanligt att hon hade ett eget utrymme.83 Undantaget kunde vara just sovrum
met. Ornamentiken i garderoberna och tvättstället påminner något om varandra i form
och färg, undantaget dörrarna till tvättstället, vars rosor mer liknar en klassisk »Glasgow
Rose«, det vill säga abstraktionen är inte lika kraftig som på bakstycket. I eldstadens
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överkant finns tre bilder infattade. Mittbilden utgör en ros och sju tårar eller droppar
som faller i en böjd linje bildar en liten pöl under rosen. [54] Bildens bakgrund utgörs
av tio vertikalt stående plattor som avslutas med en lite bredare horisontell platta i över
kanten. Det kan mycket väl vara en andaktsbild, där sju är ett heligt tal.84 En möjlig
tolkning är attJungfru Marias sju smärtor framställts.85 Teosoferna bygger hela sin världs
bild på talmagier kring siffran sju och som vi sett tidigare var teosofins idéer väl spridda
vid denna tid.86 Både familjen Blackie och paret Mackintosh kan mycket väl ha varit
insatta i rörelsens läror. De flankerande mosaikerna är enklare till sitt motiv. Ett slags
stiliserat käril spiller ut tre droppar, vilka flyter ut i en större pöl. [55] Det kan röra sig
om en bild av livets förgänglighet, men att vi alla är del av någonting större - en helhet.
Inom teosofin fanns tankar om reinkarnation och karma etablerat. Bilderna i triptyken
skulle kunna vara livsutvecklande bilder, utan direkt koppling till religiösa ritualer. Ett
exempel på hur konsten omskapar individens andliga liv. »... not only must the body be
served but the mind pleased«, som Mackintosh uttryckte det i sin arkitekturföreläsning
1892.87 Vid denna eldstad kan man meditera i enskildhet.
I sovdelen är möblernas Ornamentik stramare, med kvadrater i rosa på garderober,
sänggavelns skåpdörrar och på fönsterluckor. Talmystiken är koncentrerad till tre och
nio, grupperade så att de uttrycker harmoni.88 Här ska man känna lugn inför sömnen
och de sovande kvinnofigurerna visar vägen.
När Charles Rennie Mackintosh lämnade över Hill Houses nycklar till Walter Blackie
ska han ha sagt: »Here is the house. It is not an Italian villa, an English mansion house,
a Swiss chalet, or a Scotch castle. It is a dwelling house.«89 Att det skulle vara ett hus
att bo i kan emellanåt te sig främmande, exempelvis vad gäller de ljusa vita rummen med
sina heltäckande mattor i ljusa färger. Hur var komforten i huset om man tänker på ren
göring? Var tanken att man skulle ha en stab av tjänstefolk som kontinuerligt höll rent?
Ruth Hedderwick, dotter till Blackies, säger i en intervju med Alistair Moffat att hon
inte kan minnas att hon och syskonen någonsin förmanades att vara försiktiga, eller att
någon brytt sig om att de sprang ut och in genom salongsdörren till trädgården. Ingen
ting verkar dock ha gått sönder på grund av barnens framfart. Att föräldrarna valde att
bo i ett så modernt hus ska inte ha haft med en önskan att vara avant-garde, utan de
delade helt enkelt inte samtidens viktorianska interiörideal.90 Något även Mary Newbery
Sturrock nämner i sitt samtal med Moffat, den viktorianska (och förvisso även den
edvardianska) tyngden, dysterheten och det ombonade kändes gammelmodigt och vad
paret Mackintosh stod för var någonting nytt, ljust och enkelt- någonting modernt .91
Om vi ser till husets uppdelning kan vi återigen notera relationen mellan privata och
offentliga utrymmen. Det är enklast att nå de offentliga umgängesrummen på
bottenvåningen med närhet till huvudentré och diverse andra ingångar, hallens dörr till
norra delen av trädgården och salongens ut till den södra delen. De privata interiörerna
och barnens rum är placerade på första våningen och på en vindsvåning, vilket gör dem
mer svåråtkomliga. Om vi jämför Hill House med paret Mackintoshs egen bostad vid 6
Florentine Terrace i Glasgow kan man se att de arbetat med den privata och den
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$6. Foto från IÇ6J av 6 Florentine Terrace. Huset revs senare under samma år.
57. Hallen mot entrén i rekonstruktionen av paret Mackintoshs hem, Mackintosh House. Paret

Mackintosh valde att ta bort de ursprungliga dubbla dörrarna för att istället slussa in besökaren
genom de vinklade väggarna vid ingången. Fönstret till höger togs dessutom upp av paret för att
släppa in mer ljus.
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58. Planritningar över paret Mackintoshs hem.

offentliga sfären i det egna hemmet på ett lite annorlunda och tydligare sätt.92 [56]
Bostaden var indelad i tre våningsplan samt vind. [58] På bottenvåningen fanns hall och
matsal, båda maskulina rum med mörk färgsättning och räta, vertikala linjer och kraftiga
influenser från japansk interiörkonst. [57, 59] Den första våningen var vikt för ett
gemensamt L-format rum för bibliotek och salong, som kunde avskiljas genom ett tjockt
draperi. Rummet fungerade även som Macdonalds ateljé. Båda rummen är feminina
genom ljus färgsättning och övervägande svängda linjer. Det finns inslag av mörka möbler
i båda rummen, men huvudsakligen är de vitmålade och ornamenterade. [60-62] På
tredje våningen finns sängkammaren som går helt i vitt, sånär som på några små
inläggningar av glas i rött och blått i garderobsdörrar och säng. [63] När man går genom
huset rör man sig från mörkret upp mot ljuset, en växande och utvecklande rörelse. En
esoterisk tanke finns i husets interiörer. Samma rörelse från mörker till ljus finner man
exempelvis i rosencreutzarnas föreställning om livet, där man genom uppstigandet går
från materialism till kunskap och andlighet.93 Mary Newbery Sturrock minns framför
allt salongen i sitt samtal med Moffat:
The room at 78 South Park Avenue [husets moderna adress] was always very tidy.
Magazines were never just left on a table. They were piled up square with the sides of
the table. And Mackintosh was a smoker, as most men were in those days, and he
always knocked out his pipe very carefully They had two cats but they weren't allowed
just to flop in front of the fire. There were two grey cushions on either side of the grate
for them... She [Margaret] used to say that if there was a mark on the white furniture
or the stair that the maid cleaned it with terpid water and soft cloth, and if it didn't
come off Margaret herself went to clean it with warm olive oil. I saw her do that
myself. But Mackintosh's furniture used to get six coats of eggshell paint and it lasted
virtually forever.94
Vi kan anta att det krävdes en smula ansträngning att upprätthålla ordningen i en av
paret Mackintoshs vita interiörer. En effekt av framför allt de vita interiörerna är att
allting blir så mycket mer synligt i ett vitt och sparsamt dekorerat rum, vilket var en av
anledningarna till att samtiden ansåg dem nakna och erotiska. Vad man gör i rummet
och hur man ser ut i förhållande till miljön omkring kan bli viktigt. Man måste under
ordna sig konsten ifall man ska bo och leva i ett sådant rum och att hålla ordning i rum
met kan förknippas med en moralisk strävan efter renlighet. Enkelheten som Mary
Newbery Sturrock talade om tidigare ska nog relateras till känslan av rymd och de i jäm
förelse stramt dekorerade formgivna möblerna och inte till de praktiska aspekterna av
boendets skötsel. Det var vanligtvis inte beställarna av interiörerna som ägnade tid till
den typen av göromål.
En signifikant skillnad mellan Hill House och paret Mackintoshs egen bostad är att
alla rummen i 6 Florentine Terrace verkar vara gjorda för båda makarna Mackintosh.
Det finns inte något maskulint bibliotek för Mackintosh och ingen hörna för Macdonald
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59- Matsalen i Mackintosh House, med ekmöbler och tryckt dekor i silver; mar/ öcå ///# på de
gråbruna tapeterna.
60. Biblioteksdelen av salongen med paret Mackintoshs version av kimonoskrivbordet som
fanns i Hill House. Liksom övriga möbler är den svartmålad. Ovan eldstaden finns
Macdonalds gesso The White Rose and the Red Rose, som först visades i Turin 1902 i

The Rose Boudoir.
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61. Salongen vid eldstaden. Draperiet som kan avskilja biblioteksdelen från resten av rummet
skymtas i bilden. Möblerna i denna del av salongen är både ljusa och mörka till färgen.
62. Salongens avslutande del har huvudsakligen ljusa möbler och fönstret mot öst
breddades för att släppa in morgonsolen.
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6j. Sovrummet är än mer bländande vitt än sovrummet i Hill House. Nära fö förgaccenterfinns i
textilierna vid sängen och som glasinfattningar i dörr och skåp.

i sängkammaren. De hade heller inte några barn, varför det inte fanns behov av en
barnkammare. Alla rum är öppnare i formuleringen av det maskulina och det feminina
än fallet är i Hill House och det feminina har större utrymme, vilket kan ge Macdonald
en jämbördig plats bredvid Mackintosh. Familjesituationen har troligtvis också stor
inverkan på interiörerna i detta fall, liksom att det är två verksamma konstnärer som
skapat ett gemensamt hem.95
The Rose Boudoir
Paret Mackintosh ställer tillsammans ut sina interiörer vid flera tillfällen, första gången
strax efter giftermålet 1900 vid Secessionens åttonde utställning i Wien.96 Utställning
sinteriörerna är intressanta, då de är en blandning mellan privat och offentlig sfär. Det
gäller dels när paret Mackintosh exponerar möbler och idéer från det egna hemmet, ofta
tillsammans med objekt från deras offentliga verk. Dels när de gör specifika rum, som
matsal och sovrum, för att i en utställning exponera sina idéer. Var går då gränsen mel
lan privat och offentligt?
The Rose Boudoir exponerades vid L'esposizione d'arte decorativa odierna i Turin 1902.
Utställningen hade kungligt beskydd av Victor Emanuel III och huvudarkitekt var
Raimondo d'Aronco och ambitionen var att visa den moderna konsten, art nouveau.97
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64. Skotska avdelningen i Turin 1902 med banderollerna som var upphängda mellan de tre rummen.
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65. En del av The Rose Boudoir med bl agesson The White Rose and The Red Rose och en
tapet liknande de som hängde i sovrummet i Hill House. I vasen syns de ris och kvistar som
formades för att passa in i rummet.

The Rose Boudoir återfanns i den avdelning som representerade Skottland och paret
Mackintosh var de enda som själva förfogade över ett helt rum.98 [65] Rose Boudoir upptog
dock inte hela det tilldelade utrymmet. I den andra delen presenterade de andra projekt
och störst utrymme fick deras tävlingsbidrag till Haus eines Kunstfreundes." Det mesta
i The Rose Boudoirvwc nyproducerat. Undantaget var bland annat Margaret Macdonalds
gessomålning, The Heart of the Rose, som tidigare gjorts för R. Wylie Hills hem i Glasgow.
Macdonalds andra stora gesso, The Red Rose and the White Rose, som hängde på väggen
mitt emot The Heart of the Rosey var nyproducerad. Den kom senare att hänga i paret
Mackintosh eget hem, medan konstmecenaten Fritz Wärndorfer från Wien köpte en
annan version av målningen.100
De olika rummen i den skotska avdelningen skildes åt och förenades av stora, avlånga
banderoller som formgivits av paret Mackintosh. Banderollerna var tryckta med en
stiliserad och utdragen kvinnogestalt. [64] I paret Mackintoshs rum möttes man av en
skärm med ytterligare en abstrakt kvinnogestalt infattad i glasmosaik. The Rose Boudoir
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bestod av ett avlångt och ganska smalt utrymme, som avslutades med en liknande skärm
som den i entrén. Vi kan ta hjälp med beskrivningen av ett samtida vittne, The Studios
utsände kritiker:
The first room on entering is occupied with the work of the architect [Mackintosh]
and of his wife, Margaret Macdonald Mackintosh. Short screens, projecting into the
room at right angles to the walls, indicate a division into two parts, and one of these
parts has been treated as, and is called, «A Rose Boudoir». Framed into the wall at each
end are two panels painted in gesso by Margaret Mackintosh (sic.!). Their colour
schemes are of pearly lightness, pale rose, pink, green, and blue. The subject are
decorative treatments of the figure, the forms being marked, and the surfaces led over
into slight lines of coloured gesso, and broken by spots of colour. Set out on the floor
are various articles of furniture, notably a black wood writing cabinet by Charles R.
Mackinotsh, with panels of painted gesso and of silver by Margaret Macdonald
Mackintosh; chairs and a table of white wood inlaid with ivory, and a chair in black
and purple. A needle-work panel by Margaret Macdonald Mackintosh... hangs on the
long wall; and this is balanced by a silver repoussé panel, by the same artist... Running
the whole length of the boudoir is a row of silvered electric lamps, ornamented with
pendants of framed pot metal, and this note is echoed elsewhere on the walls of the
room by lights of a bowl-shaped form, similary decorated.101
Färgskalan i rummet är alltså huvudsakligen ljus. Rummet präglas av det organiska, det
finns få räta linjer och kvadraten är snudd på frånvarande. Undantaget är just formen
på Macdonalds stora gessomålningar. Vi känner igen de japanskt influerade skärmarna
som utgör väggarna till rummet, även om de här är helt vitmålade och inte har någon
upprepande Ornamentik. Istället finns konstverk på väggarna och infattningar i glas på
»pelare« i rummet. Möblerna är huvudsakligen vitmålade, men det finns även en sekre
tär och en stol i svart. Genom användandet av flera lager färg har konstruktionen dolts
och det tillsammans med möblernas form ger känslan av att de skulle kunna vara gjorda
av ett helt nytt, tidigare okänt, material.102 På ett par av stolarna var endast ett tjockt tyg
uppspänt på en »ram«, vilket ger stolen en mjukare linje men knappast ökad komfort.
Alla möbler är rikligt dekorerade med rosor i olika former. Sekretären har tre målningar,
infattade i dörrar och bakstycke. De tre målningarna påminner i uttryck om de två
gessotavlorna i rummet. Kvinnokropparna har lånat formen av en stor rosenknopp och
det är endast kvinnornas ansikten som framställts »realistiskt«. Kvinnan på textiltavlan
med broderi och applikation har inte samma volym, utan är mer utdragen och verket
för associationerna till egyptiskt måleri. Detta verk ställdes även ut i Wien 1900 och
kopior gjordes till sovrummet i Hill House. I interiören finner vi också olika typer av
armatur. Det finns väggarmatur med droppformade skärmar, takarmatur som använder
cirkeln och klotet som grundform och ett antal nakna glödlampor som hänger från ta
ket. Elektriciteten till armaturen slogs aldrig på, eftersom arrangörerna inte tillät elek
triskt ljus trots att det skulle vara en modern utställning.103 Alla deltagande länder hade
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ännu inte tillgång elekticitet och därmed skulle det finnas risk för orättvis bedömning.
Den rundande formen går igen i alla de tre formerna av belysning i The Rose Boudoir
och framstår som dekorativa även om de inte har något »liv«. Paret Mackintosh satte
dessutom in växter »utan liv« i sitt rum. Istället för vanliga snittblommor i bukett valde
de torra ris och kvistar som böjdes och formades så att uttrycket liknar linjespelet i
Macdonalds målningar. Naturen liksom filtreras genom konsten i paret Mackintoshs
interiörer. Allt ska skapas av konstnärerna själva i ett rum. Detta är något vi även åter
finner i deras eget hem, där man på fotografier ser att de gärna hade liknande ris-och
kvistbuketter, förutom buxbom och liknande krukväxter som de kunde ge önskad form.
The Rose Boudoir är ett femininint rum. En budoar är en kvinnas privata salong, vil
ket paret Mackintosh har uttryckt genom färg och form. Rosen är dessutom ett av de
ras feminina motiv (och oniriska följeslagare) och här återkommer den både som deko
rativt element i hela rummet och som bärande del i Macdonalds målningar. I budoaren
vistades kvinnan vanligtvis ensam, om hon inte var tillsammans med sina döttrar eller
andra kvinnor i hushållet. Hon kunde ta emot besök i sitt rum, men vanligtvis var även
besökarna kvinnor. När nu paret Mackintosh ställer ut ett privat, feminint rum på en
utställning blir det ett offentligt rum och besökarantalet rikligt, samt av båda könen.
Besökarna får nästan ta del av en hemlighet, rummet får genom sin privata karaktär en
mystik över sig som inte bara har med paret Mackintoshs symbolik i interiören att göra.
Det kunde nog uppfattas som lite erotiskt att få tillgång till ett så feminint rum, och
därigenom var det lite skamligt.
En annan intressant aspekt med The Rose Boudoir och andra interiörer av paret
Mackintosh är förhållandet mellan liv och död. Rosen var aldrig utblommad i deras rum,
den visas antingen som knopp eller i full blom.104 Det fanns helt enkelt inget utrymme
för förfall eller livets mörkare sidor i paret Mackintoshs rum. Detsamma gäller de torra
kvistarna och riset som genom att de tas in i konstverket ges ett nytt liv. Denna aspekt
på livet inrymdes i andliga rörelser aktuella under tiden kring sekelskiftet 1900.105 Dö
den fanns egentligen inte eftersom själen var evig, en tro som kunde erbjuda tröst för
människor i storstäder som Glasgow där slummen, lidandet och fattigdomen var högst
påtagliga. Alla hemsöktes av döden oavsett klasstillhörighet och alla ville fly från den
och finna tröst i en kommande bättre värld. Både här på jorden och i det kommande
livet på andra sidan och det är någonting som utrycks i paret Mackintoshs interiörer
genom att de visar liv och växande.
Vi skulle därmed även kunna se det som ett utvecklande, ja, nästan andligt rum mitt
i kommersen. Utställningen hade ett kommersiellt syfte. De deltagande nationerna skulle
dels tävla mot varandra vad gäller tekniska landvinningar och konstnärlig utveckling,
och dels lansera produkter på den internationella marknaden. The Rose Boudoir var inte
bara en kommersiell utställning, även om paret Mackintosh var intresserade av att sälja
sina idéer och få nya uppdrag i Europa.106 Rosen var, förutom en kraftfull allegori, också
paret Mackintoshs och hela Glasgow Styles varumärke. Vi skulle dessutom kunna se
utställningen som en konstnärlig installation, om vi använder en nutida term. De
106 I

INTERIÖRERNA

Bild borttagen
Image removed

Bild borttagen
Image removed

66. The Heart of the Rose, gesso av Macdonald, 1902..
67. The White Rose and the Red Rose, gesso av Macdonald, 1902.

presenterade inte bara sina produkter, utan även en konstnärlig idé och ett annorlunda
sätt att leva. Det är mycket möjligt att paret Mackintosh fick nya impulser till att skapa
rum för utställningar efter att de ställt ut i Wien hos Secessionen. Istället för att pressa
in många verk i ett utrymme skapades ett allkonstverk som gav varje föremål ett
sammanhang och ett större innehåll. På så sätt blev intrycket mindre kommersiellt
jämfört med galleriutställningar. De konstnärliga idealen kunde framträda mer tydligt.107
Kritiken, både den positiva och negativa, över The Rose Boudior påpekar ofta rummets
konstnärlighet, men också dess spartanska uttryck i jämförelse med andra utställningsrum
i Turin. Ofta verkar samtida kritiker ha jämfört interiören med diktkonsten, både Rossetti
och Maeterlinck förekommer som jämförelser. Huruvida konstkritikern är positiv eller
negativ har att göra med om han (alla är män) är redo att se The Rose Boudoir som ett
konstverk, eller som ett för vardagen fungerande praktiskt rum.108
Roger Billcliffe anser i Mackintosh Furniture att Mackintosh skapat The Rose Bou
doir som ett sammanhang åt Macdonalds målningar.109 Eftersom de tog upp stor plats
kan vi nog säga att de var centrala, men frågan är om det är intressant att diskutera vad
som är hönan eller ägget utifrån den enskilda konstnären. Om paret Mackintosh dis
kuterade konstverken i rummet innan de skapade interiören åt dem, förstärker det käns
lan av The Rose Boudoir som en slags konstnärlig installation. Innehållet bestämmer for
men för rummet.
The Heart of the Rose innehåller två kvinnor, där den ena håller i en ros med ett barn
i famnen. [66] I The White Rose and the Red Rose finns endast två kvinnor. [67] Motiven
är inte bara passande för att det är ett feminint rum, avsett för en dam. De innehåller
troligtvis något budskap, antingen ett religiöst eller ett mer politiskt/samhälleligt bud
skap. I The Heart of the Rose skulle kvinnorna kunna representera jungfru Maria och Eva,
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medan barnet i Marias famn då är Jesusbarnet - bryggan mellan de båda kvinnorna
eftersom han tog på sig Evas och mänsklighetens gemensamma synd. Men det kan också
vara en bild av en framtid, en ny värld som skapats av kvinnor, eller ur mer feminina
principer. En värld av nya möjligheter och nya värderingar. The White Rose and the Red
Rose, då? Kvinnorna i denna bild synes mer återhållsamma, mer hemlighetsfulla och inte
lika tillgängliga för betraktaren. Kan de representera kvinnlighet under Macdonalds sam
tid? Vad som står i vägen för att våra blickar ska möta deras är pärlor, rosor och linjer
som skär tvärs över kvinnornas ansikten. Det dekorativa verkar dölja, snarare än fram
häva. Inom den kristna symboliken representerar en röd och en vit ros tillsammans
Marias kärlek och jungfrulighet.110 Det skulle kunna styrka tolkningen av The Heart of
the Rose som en bild av de »två Mariorna«. The White Rose and the Red Rose kom sedan
att placeras i parets eget hem, därför antar jag att den bör ha haft stor betydelse för pa
ret Mackintosh. De två kvinnorna skulle på ett plan kunna vara systrarna Macdonald,
där i The Heart of the Rose Frances Macdonald har sonen Sylvain i famnen och Marga
ret Macdonald symboliserar »jungfruligheten«. Den kvinnliga gemenskapen, systerskapet, skulle också kunna vara en bild för en bättre framtida värld, liksom att framställ
ningen kan vara ett erkännande av kvinnliga erfarenheter - oavsett vilka val som gjor
des i livet. Det är naturligtvis svårt att belägga mina tolkningar bland annat för att Mac
donald aldrig skrev om sina målningar. Rosen har dessutom en stark och mångfassetterad symbolik kring sig.111 Det är dock tankar som finns i tiden och Macdonald återkom
mer till liknande idéer i andra konstverk, exempelvis de olika framställningarna av mo
tivet Summer.112 Vi har dessutom redan sett att livet och återfödelsen var centrala as
pekter i detta rum.
Att de två gessomålningarna har en central betydelse för rummet i stort framgår bland
annat av sekretären, som även den har mindre gessomålningar på insidan av dörrarna.113
[68] Uttrycket påminner om de stora gessomålningarna, men motiven är annorlunda.
På den vänstra återfinns en sovande kvinna med en putti på var sida om huvudet, ett
motiv Macdonald även arbetade med i en metallrelief 1899 infattad i sovrummets eld
stad i paret Mackintosh^ första bostad vid 120 Main Street och som medfördes till 6
Florentine Terrace. [69] Den tidigare versionen i metall har dock en annan, mer realis
tisk, kroppslighet som påminner om den så kallade spook school-stilen. Denna gesso
kallas The Dreaming Rose. På den högra gesson finns ett motiv med en kvinna som kys
ser, eller blir kysst av, en figur som verkar utgöra solen. Motivet påminner om den illus
tration Macdonald utför till Deutsche Kunst und Dekoration i majnumret 1902, alltså
samma månad som utställningen i Turin öppnar. I det sistnämnda verket kysser kvin
nan dock en påfågel. [70] Denna gesso har fått titeln The Awakened Rose. På bakstycket
finns en tredje bild infattad, men det är inte en gesso utan en målad bild på silver i vitt
och rosa. I motivet finner vi ett kvinnoansikte som till hälften döljs bakom en utslagen
ros. Vi kan ana att kvinnan har en kropp med hjälp av de böjda linjer som också utgör
målningen. Ett liknande motiv finner vi även på väggarna i den bakre matsalen i The
Willow Tea Rooms, som behandlas i nästa avsnitt. [80] I sekretären är motivet mer
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68. Sekretär fir The Rose Boudoir med bla gessomålningar.
69. Metallrelief till eldstaden i paret Mackintoshs hem.
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jo. Omslagsillustration till Dekorative Kunst und Dekoration.

stiliserat. Detta verk har titeln The Spirit of Love. Vid den japaninspirerade kimonosekretären var det nog tänkt att kvinnan som ägde budoaren skulle skriva brev, en ty
pisk syssla för kvinnor i dylika rum.114 Vad kan dessa målningar förmedla till brevskriverskan? Vad säger de om möbeln och om rummet? Båda bilderna uttrycker kvinnlighet som
en växande och utvecklande kraft, hon är den förmedlar liv. Hon kan inte skapa det på
egen hand, det behövs som vi redan sett två »principer« för att skapa liv - exempelvis
den maskulina solen och den feminina rosen för att det ska ske. Kvinnan som kysser
solen är en skapande kvinnlighet som får omgivningen att blomma av rosor genom sin
förening med den livgivande solen, medan den andra kvinnan symboliserar en andlig
kvinnlighet när hon i bilden får ett halsband av rosor av omgivande putti. De synes ge
henne gudomlig kraft, som hon är mottaglig för i drömmen där hon kan se in i en an
nan verklighet.115 Sekretären får även den en andlig dimension genom målningarna och
genom formen som påminner om ett altarskåp med en triptyk.
Paret Mackintosh valde oftast att visa upp feminina rum vid de internationella ut
ställningar de deltog i. Vid utställningarna i Wien 1900, Turin 1902 och Moskva 19023 byggdes salonger upp och i Dresden 1903-4 ett sovrum.116 I Kristian Romares artikel
om paret Henry van de Veides och Maria Séthes interiörkonst relateras det feminina
bland annat till det intima och det personlighetsutvecklande.117Jag tror att det är frukt
bart att se på paret Mackintoshs feminina interiörer utifrån detta perspektiv.
Paret Mackintosh verkar förknippa kvinnlighet och femininitet med starka och po
sitiva bilder (därmed inte sagt att manlighet och maskulinitet skulle vara någonting
negativt i deras världsbild). Vi kan se att The Rose Boudoir är mer feminin i sitt uttryck
än något av de motsvarande interiörerna i Hill House. En enkel förklaring kan vara att
Hill House hade en manlig byggherre, medan det till The Rose Boudoir inte fanns någon
beställare alls. Alltså behövde interiören inte vara en allegori över en individ, utan kunde
få vara en allegori över någonting annat - över det intima och självutvecklande, likaväl
som för en ny och bättre värld. De visar dessutom upp en kvinnas egna rum, någonting
som inte var vanligt. De hade även en större frihet att kunna vidareutveckla konceptet
kring det feminina rummet, eftersom det aldrig skulle vara ett rum för någon att bo i
eller praktiskt använda.

Willow Tea Rooms
Miss Cranston is delighted with everything I have suggested. She thinks this is going
to be by far her finest place. I am sorry indeed that it will not be finished

for you to see

before you go away - but it may form a tiny attraction to tempt you back to Glasgow
before very long.118

Charles Rennie Mackintosh fick i uppdrag att rita interiörer till tre restauranger, så
kallade tea rooms, åt en och samma uppdragsgivare, Miss Katherine Cranston. Katherine
INTERIÖRERNA I 111

»Kate« Cranston (1849-1934) var troligtvis den mest berömda restaurangägaren i Glasgow,
hennes tea rooms var kända i Europa bland annat genom att tidskrifter som The Studio
och Dekorative Kunst publicerade fotografier från flera av hennes etablissemang. [72] Hon
behöll sitt namn Miss Cranston även efter det att hon gift sig, eftersom det redan var
etablerat i affärslivet.119 Samarbetet mellan Miss Cranston och Mackintosh började re
dan 1896 när han fick uppdraget att utföra väggdekorationen till en av matsalarna i
Buchanan Street Tea Rooms, för vilken formgivaren och arkitekten George Walton (1867x933) bar huvudansvaret. Detta är samma interiörer som nämns i kapitel 1 som varande
de första offentliga interiörer som utfördes inom Glasgow Style. I dekorationerna kan
man se närmast hieroglyfiska kvinnogestalter som Mackintosh utför i damernas lunch
salong. [15] Det antas att det är ett porträtt av Macdonald eftersom Mackintosh gjort
en akvarell åt henne, Part Seeny Imagined Part, året innan med en sådan kvinna tillsam
mans med en specialgjord ram med ett antal hjärtformer.120 Vid uppförandet av Miss
Cranstons nästa servering, Argyle Street Tea Rooms 1897 var förhållandet det omvända.
Mackintosh hade huvudansvaret och Walton utförde en del av dekorationerna. Vid de
två återstående restaurangerna, Ingram Street Tea Rooms 1900 och Willow Tea Rooms 1903,
fanns Margaret Macdonald med som formgivare tillsammans med Mackintosh.121
Willow Tea Rooms var det mest påkostade och spektakulära av Miss Cranstons restau
ranger. Hon hade hand om verksamheten i huset till 1920, men det fortsatte att vara en
restaurang fram till 1927 under annan regi. Därefter inrymde lokalerna ett varuhus till
1978. Efter det renoverades huset för att bevara vad som återstod av paret Mackintoshs
interiörer. Nuvarande verksamheter, Hederson the jewellers och WillowTea Rooms Ltd,
har ett 25-årigt hyreskontrakt som går ut 2005.122
Tea rooms var ett slags restauranger tillkomna som alternativ till de rikligt
förekommande pubarna. Till ett tea room gick vanligtvis övre medelklass, medan det
huvudsakligen var manliga arbetare som valde att spendera sin fritid på en pub istället
för i hemmet. Kvinnor kunde gå till ett tea room, eftersom där fanns speciella
kvinnoavdelningar, medan det i princip var otänkbart för dem att gå till en pub som
saknade den typen av utrymmen. Mark Girouard påvisar att kvinnor i England började
gå på pubar, främst från 1880- och 1890-talen, just därför att en del av dem hade privata
avdelningar med högre standard där kvinnor kunde sitta. Han säger också att
medelklassen i hög grad avstod från att besöka pubar eftersom den framgångsrika
nykterhetsrörelsen svartmålade pubarna. I Glasgow gäller detta även alla kvinnor sedan
nykterhetsrörelsen i staden förbjudit dem att frekventera pubarna, de kunde inte ens
arbeta i serveringen.123 Att speciella kvinnoavdelningar fanns vid olika typer av
matserveringar var viktigt för att kvinnor skulle kunna äta ute utan att bli betraktade av
män, de kunde helt enkelt få vara i fred. Ett viktigt inslag för de kvinnor som skulle sköta
både hemmets och sina egna, personliga inköp och inte minst för de kvinnor som hade
ett arbete i staden och behövde äta lunch.124 Männen hade också egna rum på serveringar,
vanligtvis ett kombinerat rök- och biljardrum. Rum för rekreation liknande herrklubbar,
vilka var vanliga i städerna, men de påminde också om strukturer i hemmet där det
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ji. Willow Tea Rooms exteriör mot Sauchiehall Street.
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7-2. Catherine »Kate« Cranston, ca. 1904.

kombinerade rök- och biljardrummet var herrarnas fristad.125 Här kunde de umgås på
ett mera informellt sätt.
Arbetet med Willow Tea Rooms påbörjades 1903, det invigdes 1904 och ytterligare ett
rum tillkom 1917. Jag kommer endast att fokusera på de första interiörerna och inte det
så kallade Dug-out eftersom det rummet inte är lika väl dokumenterat. Rummet är även
tillkommet vid en annan tid och hör inte estetiskt ihop med de andra rummen. Paret
Mackintosh var dessutom inte på plats när det uppfördes, vilket de annars alltid var.
För första gången kunde paret Mackintosh i Willow Tea Rooms även arbeta med
fasaden till en restaurang och även göra en del förändringar i husets konstruktion, trots
att det inte var något nybygge. De formgav allt till restaurangen, från exteriören till
besticken och servitrisernas kläder. Miss Cranston bidrog med det som låg på faten och
blommorna som dekorerade rummen kom från hennes eget växthus. Kate Cranston var
en mycket viktig person för paret Mackintosh och hon gav dem fullt förtroende och fria
händer i arbetet.126 Desmond Chapman-Huston skriver i sina memoarer om Miss
Cranston och om paret Mackintoshs arbeten för henne:
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In those days there was in Glasgow a notable woman, a Miss Cranston, who, from
modest beginnings, built up a very successful tea-room business. Uneducated, but
cultured, it was she, a private person, who first recognised and employed Mackintosh.
Giving him the best available sites, and a free hand, he made her two or three unique
restaurants. I knew and instinctively admired his Sauchiehall Street tea-room before I
met him. Inspired by the name of the street he called it the Willow Tea Rooms and the
willow motive dominated his whole scheme. He designed the building and, as he
always liked to do, every bit of furniture in it, even the teaspoons, while Margaret,
whose decorative creativeness complemented his, did all the decorations.127

För Miss Cranston var konsten viktig, men hon ville ha den som en integrerad del i sina
restauranger i allkonstverkets anda. Annars var det vanligt att tea rooms visade konst
utställningar i lokalerna och att konsten på så sätt var närvarande. Miss Cranstons tea
rooms beskrivs som en annorlunda upplevelse:
Heute kann jeder, der Glasgow besucht, Körper und Geist in den mit erlesenem
Geschmack ausgestatteten Teezimmern von Miss CRANSTON ausruhen, wo er für
wenige Pence seinen Tee trinken, frühstücken und träumen kann, er sei im
Märchenland.128

Det var detta som gjorde hennes restauranger så berömda, även om det också fanns de
som var kritiska till dem. De var riktade till en viss publik som kunde uppskatta dess
konstnärliga utsmyckning och gjorde man inte det kunde man nog känna sig illa till
mods, samtidigt som det var ett kommersiellt drag att erbjuda någonting annorlunda.129
Willow Tea Rooms ligger vid en av Glasgows stora affärsgator, Sauchiehall Street, som
då var helt ny och modern med affärer som främst riktade sig till borgerskapets kvin
nor. [6] Sauciehall är ett skotskt uttryck för »allé av pilträd«, vilket på engelska är willow
och pilen utgör temat paret Mackintosh arbetat med i interiörerna. Pilen är en mycket
mångtydig symbol och den tillhör en mångfassetterad familj, Salix. Willow kan betyda
pil, vide eller sälg, vilka alla tillhör salix.130 Detta gör willow tacksamt som tema, efter
som paret Mackintosh kunde använda många olika motiv och former i interiörerna till
Willow Tea Rooms - olika löv, fröhängen och videkissar, träd och buskar. Pilträden an
sågs ofta vara förtrollade träd, helgade åt någon form av mångudinna, kanske på grund
av stammarnas silverfärg.131 Tårpilen har med sina hängande grenar alltid förknippats
med melankoli och sorg, därigenom har det varit en dödssymbol och trädet planteras
ofta på begravningsplatser.132 Vide å andra sidan har förknippats med fruktbarhet och
setts som en symbol för en evig källa, eftersom den enkelt förökar sig. I Kina ska dess
utom både pilen och videbusken vara kvinnliga erotiska symboler.1331James Frazers då
välkända och vällästa The Golden Bough (1890-1915) nämns fruktbarhetssymboliken och
han säger även att druiderna helst tog tistlar som vuxit på ett pilträd eftersom pilen för
dem var det heligaste trädet.134
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Fasaden till Willow Tea Rooms är vit, till skillnad från de omgivande husen som är
gråfärgade. [71] Fasadens vita puts gör den bländande jämfört med omgivningen. Den
består av spännande fönsterrader, där nästan inget är det andra likt. På bottenvåningen
finns ett stort fönster med kvadratisk spröjs och även smidesdetaljer i en cirkelform över
spröjsen. Under fönstret finns en dekor med en rad små kvadrater. Den första våning
ens fönster markerar att detta är husets piano nobile med sitt sammanhängande fönster
band av smala fönster med växtdekor. På ömse sidor om fönsterbandet hänger smidda
skyltar som annonserar Willow Tea Rooms och som i sin dekor bland annat har fågeln
och klockan, vilket är en version av Glasgows stadsvapen.135 Andra och tredje våning
ens fönsterrader liknar varandra, även om den översta våningens fönster är mindre och
inte lika indragna i muren, och består av ett större fönster och två mindre. Gränsen mellan
första våningen och våningarna ovanför är markerade dels genom en gesims och dels
genom att de större fönstren ligger i ett välvt murparti. Ovan listen ligger även en rad
kvadrater som markering mot grannfasaderna. Fasaden avslutas uppåt genom en över
hängande kornisch.
Idag finner vi en juvelhandel på bottenvåningen (med många så kallade Mockintoshprodukter136), medan första våningen och galleriet som inte kan utläsas från fasaden åter
inrymmer servering av te och enklare luncher. Dessa utrymmen når man via en trappa
till höger om entrén. Ursprungligen låg trappan till de övre matsalarna till vänster så att
riktningen var klarare.137 Om vi besökt Willow Tea Rooms 1905 hade vi först mött den
främre matsalen (front saloon) och lite längre in den bakre matsalen (back saloon). Vi
kunde också sett upp mot galleriet (the gallery) genom en balustrad där ytterligare en
matsal var inrymd på en halvvåning. En trappa upp låg Room de Luxe (alt. Saloon de Luxe),
som förutom att vara det mest elaborativi utsmyckade rummet också var kvinnornas
matsal. Ovanför Room de Luxe återfanns en tesalong och på översta våningen herrarnas
biljard- och rökrum. [73] Det har alltså gjorts en uppdelning i olika sfärer, bottenvåningen
och galleriet var mest tillgängligt och vände sig till en finare och huvudsakligen manlig
publik, med eller utan kvinnligt sällskap. I piano nobile återfanns kvinnornas egen av
delning och våningarna ovan den var vikt till en huvudsakligen manlig publik som ville
dricka te eller bara umgås. Kvinnorna kunde ta sig relativt ostört till sitt avskärmade rum,
medan männen fick anstränga sig i trapporna för att ta sig till sina utrymmen. Återigen
möter vi, liksom vid Hill House, en kontrast mellan klart organiserade rum och en svårö
verskådlig plan. Det finns ett inre att upptäcka.
Restauranger kan sägas ha sitt ursprung i privathemmets matsalar. Det var ett ställe
som skulle tillfredsställa sina kunder med god mat, men också med en trivsam miljö.
Det är naturligtvis en offentlig lokal, men som vi sett kunde man i en restaurang sepa
rera kunderna i olika grupper. Kundgrupperna hade olika behov, exempelvis avskiljdhet, umgänge och avkoppling, vilket ofta gick igen i interiörernas utformning. Vilka
kunder som var tänkta att besöka en viss typ av rum i en restaurang fick också betydelse
för huruvida karaktären på interiören var maskulin eller feminin (eller ingetdera).
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7j. Planritningar av Willow Tea Rooms.

På bottenvåningen i Willow Tea Rooms fanns två sammanhängande matsalar, som
skiljde sig åt utseendemässigt. I den främre matsalen var färgskalan huvudsakligen ljus
(idag är allt vitmålat). [74, 75] Väggarna var vita, för fönstren hängde ljusa gardiner med
applikationer vilka skyddade gästerna från insyn, och på borden låg naturligtvis vita dukar.
Återigen finner vi de »japanska skärmar« vi sett i tidigare interiörer. På väggen vid trappan
som leder upp till galleriet hade varannan skärm en dekoration med en abstrakt mosaik.
De påminner i formen om den fris som finns i Room de Luxe och kanske var tanken att
dekorationen i främre matsalen skulle vägleda till restaurangens kvinnoavdelning.
Motstående vägg hade inte samma uppdelning i skärmar, utan var mer enhetligt vitmålad.
På båda väggarna fanns en fris med abstrakta reliefer i ett mönster som upprepades och
som låg högt upp på väggen. [76] Eldstaden hade enkel stiliserad Ornamentik. I de
abstrakta mönstren på frisen och panelerna kan vi se lövformer, samt möjliga videkissar
och hängen. Vi kan också se upp mot galleriet från matsalen och en balustrad av smide
med infattningar av lila glas i dropp- eller lövformer. Möblerna i rummet var svartmålade.
Längst väggarna fanns stolar med halvhög rygg och tvärgående ribbor från golvet och
upp, vilka påminner om amerikanska shaker-stolar, eller den mer närliggande Sussexstolen. I mitten av rummet fanns stolar med kort rygg och ett mer kvadratiskt/kubistiskt
uttryck. Vid trappan fanns även kassan med ett eget litet »rum«, liknande en vit garderob
med enkel organisk Ornamentik. [77] Mot mitten av den främre matsalen fanns en
intressant konstruktion: en korsformad ställning (eller om vi vill en kub) med två bord
och tillhörande två stolar, som i beskrivningar kallas »baldaccino«. [78] På ovandelen av
INTERIÖRERNA I 117

Bild borttagen
Image removed

J4' Främre matsalen med fönstret mot Sauchiehall Street.
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j6. Detalj av den abstrakta väggreliefen.
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77- Främre matsalens kassadisk.
78. »Baldaccino« i den främre matsalen, kassan och trappan upp till galleriet i bakgrunden. I taket
syns belysningsanordningen.

baldakinens respektive armar fanns fyra kvadrater och hörnen avslutades med en mer
organisk Ornamentik. I korsarmarnas nedre del fanns paraplyställ. Korset avslutas uppåt
med ett klot och i klotet placerades en halvsfärisk vas med glasprovrör, så att blommor
kunde fördelas symmetriskt i klotet. Klotet omgavs av ytterligare en sfär, som inte var
strikt geometriskt, men som påminner om en rektangel med ett antal cirklar på ovansidan.
Var tanken att förena detta rum i rummet, eller skiljer konstruktionen borden åt?
Baldakinen var genomskinlig i sin form, men var trots det en form av gränsdragning.
Huruvida detta var avskilda platser för några särskilda kunder är för mig okänt.
Ljuset kom huvudsakligen från de stora fönster som vette mot Sauchiehall Street,
genom de vita gardinerna med applikationsmönster av abstraherade trädformer. Det
artificiella ljuset i rummet kom från en oval ramp i taket i vilken glödlampor var fastsatta.
Det är svårt att bestämma om den främre matsalen är maskulin eller feminin till sitt
uttryck, eftersom båda uttrycken är närvarande utan att vara speciellt accentuerade. Det
finns geometriska former, men få är rätvinkliga, medan det finns böjda linjer som inte
är feminint böljande och väggarna är huvudsakligen vita, medan möblerna är svarta.
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Rummet framstår snarast som androgynt, eller kanske könlöst En orsak kan var den höga
abstraktionen på Ornamentiken som inte leder våra associationer i någon bestämd riktning.

Bottenvåningens andra matsal, den bakre matsalen, har en mörkare färgsättning än
den främre och rummen skiljs även åt genom en nivåskillnad i golvet. [79] Öppningen
mellan de båda matsalarna är dock generös. På väggarna finner vi mörka skärmar, tro
ligtvis bruna eller grå, med mörkare lister (idag har allt samma bruna färg). Innertaket
har ett rasterverk och är målat i vitt och i mitten av rummet finns en stor ljusöppning
som går upp till galleriet. Annat ljus kommer från två mindre fönster som vetter mot
gården. I mitten av rummet, mellan de två tvärgående balkarna i ljusöppningen, har is
tället för skärmar fyra textilier hängts upp. [80] De består av stiliserade kvinnofigurer,
spegelvända gentemot sin granne. Ansiktet är omringat av blommande rosor och krop
pen antyds huvudsakligen genom två böjda parallella linjer. Det var en liknande
kvinnoframställning vi såg i sekretären i The Rose Boudoir. Dessa kan liknas vid de ver
tikalt hängande konstverk, kakemono, som japaner hänger upp i tokonoma, en liten alkov
där olika konstföremål visas upp.138 På väggen mot gården finns en eldstad med enkel
Ornamentik i spegelglas, förmodligen tänkt att fånga upp ljus. Möblerna i rummet är
detsamma som i den främre matsalen, men här finns även en speciellt formgiven stol,
som fungerar som gränsdragning mellan de båda matsalarna på bottenvåningen. [81] I
formspråket påminner den om eldstaden, det vill säga kvadrater och rektanglar som
grundelement, men den har ett föreställande motiv. Vi kan se ett stiliserat träd på stols
ryggen. Var det tänkt att någon skulle sitta i den, eller var det mer som en skulptur? Svaret
på frågan är att stolen var avsedd för hovmästaren som tog emot beställningarna som
kom in från gästerna.139
Detta rum känns maskulint i sitt uttryck, bland annat på grund av den mörka färgen
och genom att de rätvinkliga linjerna är accentuerade. Det feminina finns dock uttryckt
genom kvinnogestalterna på de fyra textilierna. Kan det vara så att det finns en tanke
liknande yin och yang i relation mellan bottenvåningens matsalar med tanke på att de
två rummen hänger samman. Den främre matsalen skulle då vara feminin med sin vita
färg och många dekorationer och ha maskulina inslag i exempelvis möblernas färgsätt
ning. Den bakre matsalen blir i sin tur maskulin med feminina inslag, främst vad gäller
Ornamentiken på textilierna. Vi kanske kan se dem som två delar ömsesidigt beroende
av varandra och tillhörande samma helhet. Växelverkan mellan det maskulina och det
feminina skapar helheten.140 Det skulle vara ett sätt att visa att rummen är till för »alla«,
i alla fall äkta par och herrsällskap, samtidigt som det erbjuds olika typer av upplevelser.
Den främre matsalen har en känsla av större rymd medan den bakre matsalen är mer
intim genom sitt lägre tak och tätare möblering. Det kan vara ett första försök för paret
Mackintosh att lämna den tidigare givna uppdelningen mellan feminina och masku
lina rum, vilket enklare låter sig göras i en offentlig interiör.
I galleriet, inrymt på en mellanvåning, finner vi den balans mellan ljust och mörkt som
vi sett i andra interiörer, exempelvis hallen i Hill House, [82,83] Alla fasta trädetaljer i rummet
är målade i vitt, medan väggarna består av grå paneler med tryckta mönster i övre delen.
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79. Willow Tea Rooms bakre matsal på bottenvåningen med ljusöppning mot galleriet.
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80. Bakre matsalen med textilierna på väggarna.
81. Hovmästarstolenför bakre matsalen med en abstrakt trädform på ryggen.
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82. Galleriet med balustraden i mitten av rummet.
8j. Galleriet med eldstaden och fönstren mot bakgården.

Mönstret består av rosa rosor, som påminner om nedböjda kvinnohuvuden i profil, och
ett svart kvadratiskt raster, som binder samman skärmarna genom att det ligger över de
mellanliggande vita listerna. Stolarna är svarta och av samma typ som i bottenvåningens
matsalar och galleriets balustrad har även överliggaren svartmålad. Det vita innertaket
är platt och ligger lågt, men genom innertakets »kassetter« ser vi det egentliga taket. Ett
brutet glastak som fungerar som ljusinsläpp. Ytterligare ljus kommer in genom de
fönsterband som omger eldstaden och som vetter mot gården. Under fönsterbanden finns
väggfasta soffor klädda med ett lila tyg. Rummets eldstad är rikt ornamenterad. Den är
indragen i väggen och det indragna partiet är målat i grått. Där finns även fyra ovala
mosaiker i spegelglas som kan anspela på eldslågor likt eldstaden i Hill Houses salong,
eller så är det helt enkelt lövformer. Den indragna delen avslutas i en båge som återspeglas
i ytterligare en spegelglasmosaik som ligger ovan det indragna partiet. Eldstaden har
på ömse sidor en växande form som högst upp har inläggningar av lila glas eller keramik.
Det skulle kunna vara ett träd liknande de vi såg i salongen på Hill House. Ovanpå den
översta spegelmosaiken och det indragna partiets övre del finns ett smide som för
samman de olika delarna. Det är en linjär cirkelform med glasinfattningar, troligtvis i
rosa/lila nyanser, som utgör en ros. Armaturen i rummet hängde runt pelarna vid
balustraden och i en rad framför väggen mot gården och hade en enkelt utformad skärm
i tjockt opakt glas.
Även i detta fall är det inte möjligt att avgöra huruvida rummet är maskulint eller
feminint, beroende på att båda karaktärerna är förenade i rummet. Väggarna och taken
är vitmålade, medan skärmarna och möblerna har mörkare färg. Det finns feminin Or
namentik på skärmarna och på eldstaden, medan möblerna är svartmålade och geome
triska och innertaket har kvadratiskt raster. Återigen har vi ett rum som är tänkt för en
blandad publik och därigenom ska alla gäster känna sig bekväma och avslappnade.
På första våningen finns så restaurangens rikligast ornamenterade interiör, Room de
Luxe. [84] Rummet har en färgskala i silver, lila och rosa och en spegelfris löper runt
hela lokalen, med infattningar av glas i vitt och lila med bland annat lövformer och
videkissar. [85] Frisen bryts av fönsterbandet och entrédörren med glasinfattad dekor
av böjda linjer, blad och rosor. Det känns som om frisen öppnar upp rummets struktur.
Taket är välvt och väggen med fönsterbandet har också en välvning utåt. Under frisen
har väggen klätts med lila tyg som dekorerats med rader av små lila pärlor med en talserie
på en, två och tre pärlor och ovan frisen är väggen vitmålad. Till höger om ingången
finns en eldstad och på motsatta väggen hängde Macdonalds gesso O Ye That Walk In
Willow Wood. [86, 87] Nu finns där en reproduktion141. Eldstaden var dekorerad med en
lövformad spegelglasmosaik i botten (som finns kvar idag) och ovanpå den ett smide
med en ros och ett stort löv, samt en kvadratform bland böljande linjer. O Ye That Walk
in Willow Wood har som motiv tre kvinnor, där den översta står i halvprofil, den mittersta
en face och den understa i trekvartsprofil. De verkar befinna sig i en hängande skog av
tårpilar med blad av pärlor och stenar. Det råder delade meningar om varifrån Macdonald
hämtade motivet. De flesta har följtThomas Howarths tolkning att det skulle vara efter
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84- Room de Luxe, en illustration från Dekorative Kunst und Dekoration.
#5. Detalj av rummets spegelfris.
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86. Eldstaden i Room de Luxe.
8j. Gesson O Ye That Walk in Willow Wood med sin infattning, som motsvarade eldstadens på
motsatt vägg.

en dikt av Dante Gabriel Rossetti, O ye, all ye that walk in Willowwood från 1889, medan
Janice Helland tror att även en dikt av hans syster Christina Rossetti, An echo from
willowwood, kan ha inspirerat.142 Den publicerades 1890 i Magazine of Art tillsammans
med två illustrationer av konstnären Charles Ricketts.143 Hellands tolkning förefaller
trolig, eftersom Macdonald gärna arbetade med mångtydiga allegorier och sällan gjorde
rena illustrationer. Den melankoliska stämningen i verket kontrasterar på ett intressant
sätt med interiörens övriga uttryck, som snarare är lyxigt och exklusivt. Billie K. Wickre
hävdar att målningen är central för hela byggnaden, men bara för att det är det enda
konstverket i allkonstverket behöver det inte ges en sådan betydelse.144 Jag tror snarare
att verket är av större vikt för Room de Luxe,och den interiören kan ses som central för
hela Willow Tea Rooms.Både eldstaden och målningen har en inramning som påminner
om ett dörrfoder och i överdelen hängde två stora glaskulor på var sida. Till vilka rum
leder dessa ingångar? Vid dem fanns även ett par rätlinjigt formgivna rockhängare.
Möblerna i rummet är målade i silver och stolarna har lila klädsel. På ritningar av
stolarna är det anvisat att de skulle ha läderklädsel men det är oklart varför det inte blev
så.145 [88] De höga stolarna har dekor av infattat lila glas i nio kvadrater på ryggens topp
och två utsågade lövformer längst ner. Lövformen går igen i de kryssade bordsbenen.
Idag ser vi att rummet är möblerat med samma typ av högryggade stolar, men
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88. Skiss av möbler till Room de Luxe.
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8ç. En av kristallkronorna som fanns i Room de Luxe.
po. Servitriser som arbetade i Room de Luxe med sina arbetsdräkter formgivna

av paret Mackintosh.

ursprungligen var tanken att dessa endast skulle finnas i mitten av rummet och fungera
som en allé av pilträd. Det fanns en matta i rummet som genom sitt mönster angav
ramarna för hur möblerna skulle placeras. I övrigt fanns i Room de Luxe en mer ordinär
typ av stol, där stolsbenen på baksidan närmast efterliknar en gotisk form. Det är
dessutom möjligt att det intill ingången fanns väggfasta soffor med lila klädsel på ömse
sida om dörrarna. Interiörens kristallkronor är tyvärr inte bevarade, men de
korresponderade formmässigt med glaskulorna vid eldstaden och målningen. [89] De
bestod av löst hängande glasdroppar kring en metallställning med cirkelformer som dolde
en stor glödlampa. Armaturens sockel var kvadratisk.
På ett fotografi kan man se personalens klädsel, även den formgiven för att passa
interiören. [90] De kvinnor som arbetade här skulle också vara en del av konstverket.
Här kan man påminnas om både Hermann Muthesius och August Brunius reaktioner
på paret Mackintoshs interiörkonst. Muthesius skrev »Jedes Buch mit einem unrichtigen
Einband würde, auf dem Tische liegend, stören, ja eigentlig ist sogar der heutiger
Mensch...in dieser Märchenwelt ein Fremdling.«146 Brunius skriver »Sätt in människor
i detta rum - och rummet är förstördt!«147 Servitriserna i Room de Luxe hade ljusa dräk
ter med en stor rosett under hakan, samt ett tillhörande kort halsband med stora pärlor
om halsen. Det verkar som om de även blivit beordrade att ha liknande frisyrer. Det finns
ett annat exempel där Mackintosh har utfört passande dräkter till ett tidigare skolprojekt.
På en skiss av Martyrs Public School kan man se att flickorna som leker på skolgården
har fått specialformgivna klänningar.148
Det finns kvadratiska former i den i övrigt feminina interiören, som fungerar som
ett slags fasta punkter. Det är det som ger rummet en struktur. Vad var då tanken bakom
rummet, hur skulle man reagera på det? Ar det ett sagoland man flyr till, ett Shangri-la
(det vill säga ren eskapism)? Vad säger oss spegelfrisen om vi tänker på spegeln som
symbol för fåfängan? Rummet kallades skämtsamt för »Room de Looks« i dagspressen
och man kan väl tänka att det associerade till de borgerliga damer som ansågs kråma
sig inför varandra i detta rum.149 Samtidigt har vi sett spegelglas användas i andra rum
i Willow Tea Rooms, men här dominerar de på ett annat sätt genom att speglarna är sam
manhängande på alla väggar. Silverfärgen är också intressant, förutom att det associe
rar till pilträdens stammar. I salongen till Hill House hade den en genomskinlig effekt,
men vad händer här? Ljuset reflekteras en smula och allt smälter samman på ett annat
sätt än i de andra rummen, där svarta möbler kontrasterats mot ljusare väggar. Rummet
framstår verkligen som någonting utöver det vanliga, en dröm, genom att silverfärgen
gör möblerna mindre »formfasta« och konturmässiga vilket paret Mackintoshs möbler
kunde göra när de var svartmålade. En liknande effekt uppnås i de vita interiörerna med
vitmålade möbler. Skillnaden är att i de vita rummen framträder den som rör sig i rum
met mycket tydligare än i Room de Luxe. Dels finns de höga stolarna i rummet, vilket
faktiskt skymmer sikten - man sitter bland träd, dels splittrar spegelfrisen intrycket av
rummet. Allting blir på ett plan mångfassetterat och det framstår som om det finns flera
verkligheter i rummet. Room de Luxe blir på detta sätt föränderligt, även om det sker på
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91. Biljard- och rökrum i Willow Tea Rooms.

ett annorlunda sätt än i de japanska interiörerna - rummet blir stundtals nästan gränslöst.
I översta våningen återfanns 1905 herrarnas rökrum, där den centrala möbeln utgjordes
av biljardbord med Ornamentik av kvadrater i talserier om fyra. [91] Mark Girouard
skriver i The Victorian Country House att det i privata hem blev allt vanligare att
sammanföra rökrummet och biljardrummet till en enda manlig domän, eftersom det
huvudsakligen var manliga sysselsättningar.150 Mönstret tycks därefter upprepas i
offentliga lokaler. Hela rummets intryck var sobert med mörk färgsättning och med
kvadraten som motiv i Ornamentiken. En av väggarna var möblerad med väggfasta
sittplatser, grupperade två och två med en liten skärm mellan och armstöd med plats
för askkopp och tändsticksask. Där kunde man sitta som på en läktare och betrakta de
spel som pågick. På en annan vägg var resultattavlan och köstället placerat.Takarmaturen
över biljardbordet bestod av fyra lampor med koniska skärmar. Sittplatserna hade en liten
halvsfärisk lampa mellan sitsarnas ryggstöd. Vi kan anta att cigarröken låg tung över
rummet. I en annan avdelning fanns bord och stolar för de som ville dricka te medan de
rökte och eventuellt ägnade sig åt andra spel än biljard.
Att detta är ett rent maskulint rum står klart med tanke på dess utformning. Det
verkar dessutom inte ha funnits ett lika stort utrymme för experiment i det maskulina
rummet som i det feminina Room de Luxey vilket är intressant. Interiören är mer statisk
och för inte tankarna till något sagoland. Eskapism och avslappning skulle förmodligen
biljardspelet stå för.
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Det kan vara intressant att fundera kring hur mycket de japanska te-husen och teceremonierna påverkat interiörerna i Willow Tea Rooms. De japanska te-husen, eller terummen i de fall en egen byggnad inte tillägnats ceremonin, var ganska små utrymmen
med lågt tak och spartanskt möblerade. Intimiteten kan vi finna i många av rummen,
främst galleriet och i än högre grad i den bakre salongen, låt vara att de i jämförelse inne
håller många fler möbler. Av lika stort intresse är själva teceremonin när vi ser till paret
Mackintoshs interiörer i detta fall. Med vår terminologi skulle man kunna kalla en teceremoni för ett allkonstverk, där de olika konstarterna samsas till att skapa en hel upp
levelse. Varje detalj ägnas stor uppmärksamhet och själva akten är en andlig träning där
relationerna mellan de olika tingen och deras taktila och estetiska egenskaper under
söks.151 Alla föremål som ingår i ceremonin ska väljas så att de passar med varandra och
med den omgivande miljön: »I allt måste en genomgående, allt omfattande harmoni
spåras, och några denna störande konturer eller nyanser få aldrig förekomma.«152 Detta
kan vi känna igen från bland annat paret Mackintoshs förhållningssätt gentemot inte
riören som konstverk. Vi kan även finna en gemensam hållning kring den konstnärliga
individen, där en ceremonimästare genom sin goda smak ska skapa den önskvärda har
monin.153 Te-ceremonin var en förberedelse för meditation och stillhet.1541 Glasgow var
kanske inte detta möjligt eller för den delen önskvärt, men det skulle vara en fristad från
staden och livet utanför.Terummen i Japan var också intressanta genom att det var den
enda offentliga lokal där kvinnor och män kunde umgås.1551 ceremonin var också kon
trasten mellan maskulina och feminina element av stor betydelse, där de som motsatser
bildar en helhet,156 och detta kan vi även finna i Willow Tea Rooms gestaltning, men då
som ett sätt att få både män och kvinnor att känna trivsel i de gemensamma
serveringsrummen. Att bryta den gamla uppdelningen mellan feminina och maskulina
rum, var något som paret Mackintosh fortsatte att utveckla, inte minst i deras eget hem.
Den enhet som finns i Willow Tea Rooms saknas i de andra tehusen paret Mackintosh
gjorde för Miss Cranston. En avgörande skillnad är att i de övriga projekten hade paret
Mackintosh inte ett lika övergripande ansvar och gestaltningen av rummen skedde inte
under en sammanhängande tidsrymd. För att ta Ingram Street Tea Rooms som ett exempel,
var det till en början skapat av andra formgivare innan Miss Cranston gav paret
Mackintosh möjligheten att göra om några interiörer år 1900.157 [92] Då tillkommer
exempelvis den vita matsalen på bottenvåningen [93] och ett biljardrum i källarvåningen.
Senare tillkommer det så kallade Oak Room (1906), som i sin form påminner om
biblioteket i Glasgow School of Art vilket gjordes vid samma tid och slutligen Cloister
Room [94], där de enligt Howarth önskade att det inte skulle finnas några vinkelräta
linjer,158 och Chinese Tea Room (båda 1911) [95] som bryter av mot paret Mackintoshs
tidigare formgivning genom den kraftigt blå färgen, de snickrade detaljerna vid
dörröppningar och skärmarnas avslut, liksom i armaturen. I övrigt känns skärmarna igen,
likaså det kvadratiska mönstret - även om de två elementen inte sammanförts till en enhet
som i det här fallet. Ingram Street Tea Room sträckte sig inte heller över en hel
byggnad, utan begränsade sig till två våningar i en byggnad som även inrymde
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Ç2. Planritningar till Ingram Street Tea Room.
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çj. Damernas matsal i Ingram Street Tea Room.
94. Cloister Room
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%. Rekonstruktion av Chinese Tea Room.

kontorslokaler. I källarvåningen fanns herrarnas avdelningar, med rök- och biljardrum,
tillsammans med köks- och förrådsutrymmen. På bottenvåningen fanns till en början
både gemensamma utrymmen, liksom även specifika herr- och damavdelningar. Sedan
paret Mackintosh gjort sina olika omgestaltningar var inte någon herravdelning kvar på
bottenvåningen. Vi ser en liknande rums- och våningsindelning som vi fann i Willow
Tea Rooms och vi kan nog anta att det var i enlighet med tidens konventioner.
INTERIÖREN SOM KONSTVERK - FÖR VEM

Arkitektur, och i än högre grad interiörformgivning, är förutom ett estetisk uttryck en
erfarenhet. Hur kan man röra sig i ett rum, vilka aktiviteter är rummet tänkt för, hur
uppför vi oss i ett rum och hur upplever vi oss själva i ett specifikt rum? Är det någon
ting som arkitekter och formgivare funderar över och i detta specifika fall, var det något
som paret Mackintosh hade i åtanke när de skapade sina interiörer?
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När vi idag rör oss i en interiör av paret Mackintosh kan vi ofta känna oss som in
kräktare (vilket inte bara beror på att de oftast finns vakter i de idag bevarade rummen),
samtidigt som vi fascineras över ordningen som råder. Interiörerna är så genomplanerade
in i minsta detalj att det verkar som om någonting skulle kunna gå sönder när man vis
tas i rummen - inte någonting materiellt (vi får inte röra någonting idag) utan snarare
en känsla eller en stämning. Vi passar inte in i rummen med våra moderna kläder och
nutida värderingar.
Man kan nog betrakta en av paret Mackintoshs interiörer som någonting avslutat,
en estetisk och för nyttan anordnad helhet som var tänkt att stå över tid och rum. Det
skulle vara ett eget universum för de som brukade och använde rummet. Problemet var
hur människor skulle få plats i dessa rum - togs de egentligen med i beräkningen? Ett
liknande dilemma finner Margaret Wertheim i Dantes uppfattning om Paradisio i Den
gudomliga komedim »How can you have a body at all in a place' that is ... beyond space
and time?«159 En mänsklig kropp i Dantes paradis kunde inte vara tid- eller rumslös och
en människa i en Mackintosh-interior riskerade vara lika fel, eftersom hon emellanåt
störde den avslutade helheten. Konsten som en evig idé skulle vara så mycket enklare
ifall det inte också var tvunget att involvera människor, vilket definitivt är fallet när det
gäller interiörer.160 Så hur tänkte paret Mackintosh, vilken typ av människor såg de fram
för sig? Att de fanns där vet vi eftersom vi sett att de arbetat efter byggherrarnas behov.
Det som inte fanns med i beräkningen var väl just det faktum att behoven kunde för
ändras och därmed kunde det finnas anledning att göra om en interiör. Rummen sak
nade en möjlighet till någon slags dialog sedan de väl producerats. Därigenom krävdes
en form av tidlöshet, eller underordning inför konstverket. Tron på att kunna göra ett
allomfattande konstverk var stark, samtidigt som man hoppades kunna tillfredställa
individuella behov genom allkonstverket. Genom att skapa ett avslutat, färdigt rum hade
de befriat människan från de materiella aspekterna så att hon kunde koncentrera sig på
sig själv och att utveckla sin person och själ. I det kontrollerade fanns en dröm om fri
het - att som människa vara hel och leva i rum som manifesterade denna helhet. Vi kan
påminna om Marshall Bermans konstaterande att: ».. .det kan vara ett skapande även
tyr för moderna människor att bygga ett palats och ändå en mardröm att tvingas bo i
det«, även om han inte direkt hade fysiska rum i åtanke.161 Paret Mackintosh föreställde
sig inte att deras moderna ideal inte skulle kunna vara tidlösa och definitiva.
Vilka var paret Mackintoshs uppdragsgivare? Huvudsakligen var det privatpersoner
som gav dem uppdrag att utföra interiörer. Detta förde med sig att deras konst inte nådde
ut till allmänheten på samma sätt som om de fått möjlighet att uppföra mer offentliga
miljöer. Men här finns också en paradox, eftersom paret Mackintosh inte hade kunnat
utföra samma typer av interiörer för en offentlig byggnad som för en privatperson. Dels
måste den som ska leva i en interiör av paret Mackintosh underordna sig konsten för
att det ska fungera på önskvärt sätt, vilket kan vara svårt i en offentlig miljö. Dels är det
svårare att få ett offentligt rum att fungera på samma sätt som ett privat rum eftersom
man inte känner individerna som ska använda interiören. Istället måste man ta fasta på
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aktiviteten i rummet och låta detta bestämma formen på interiören. Willow Tea Rooms,
liksom det tidigare Ingram Street Tea Rooms, var viktiga för paret Mackintosh i och med
att det var en av få interiörer som »alla« hade tillgång till. I restauranginteriörerna kan
de nå ut med sin konst till en större skara människor och ge dem en upplevelse som inte
liknade mycket annat i Glasgow.162 Skillnaden för paret Mackintosh i att göra en inte
riör för en privat sfär och en interiör för en offentlig sfär kan också definieras i tid. I en
privat interiör kommer de som bor och lever i konstverket att påverkas och delta under
en mycket längre och mer sammanhängande tidsrymd än de som besöker en restaurang.
Har det någon betydelse för formgivningen av rummen, eller antog de att tidlösheten i
sig själv var nog för de som var villiga att ta till sig de positiva »budskapen« som fanns
inrymda i ett av paret Mackintoshs interiörer? De trodde nog att ».. .individuality, beauty
and most exact execution«, som Mackintosh skrev till Wärndorfer,163 skulle vara tillräck
ligt för att nå ut. Hade verket en naturlig plats, skönhet och nytta, vilket trycktes på i
Seemliness, skulle de övriga bitarna falla på plats.
Vilka var det egentligen som var mottagliga för paret Mackintosh ideala världar? Som
vi sett var det främst borgerskapet de publika interiörerna riktade sig till. Vi har tidi
gare i den första kapitlet berört den sociala misär som existerade i Glasgow med tung
industri, slumkvarter och överbefolkade bostäder. De som levde i denna verklighet hade
inte tillgång till någon av paret Mackintoshs interiörer, om de inte som barn råkade gå
i någon av de skolor som Mackintosh byggt eller tillhörde Queen Cross Churchs försam
ling. Snarare verkar det som om paret Mackintosh vände sig till en publik som ville
glömma bort den sidan av stadens liv och positionera sig mot den. Till skillnad från en
tidigare verksam arkitekt, Alexander Thomson (1818-75), som aktivt medverkade till att
göra bättre bostäder och miljöer åt arbetare i de fattiga kvarteren samtidigt som han ritade
olika typer av prestigebyggnader till stadens borgerskap, sökte de sig inte till den typen
av uppdrag.164 Även om de ville påverka många människor, vände de sig till en publik
som de ansåg speciellt mottagliga och som också hade en ekonomi så att paret
Mackintosh kunde förverkliga sina egna konstnärliga drömmar. Förhoppningen fanns
att alla så småningom skulle nås av det konstnärliga budskapet, »...our ideal is to work
for the best type of individual and the crowd will follow...«, som vi tidigare sett
Mackintosh skriva i ett brev till Macdonald.165 Deras konst var tidlös och den tid skulle
komma då en större mängd människor förstod deras visioner av en bättre värld. Fler
skulle då börja leva ett liv där de utvecklades själsligt och andligt.
Att nå ut och beröra många människor var förutsättningen för att få publicitet och
nya uppdrag. Sett till andra samtida arkitekter och formgivare får paret Mackintosh
relativt få uppdrag och deras storhetsperiod är kort. Den sträcker sig ungefärligen från
1900 till 1910 och innefattar ett tjugotal interiörprojekt av olika storlek under hela deras
verksamma period.166 Om vi jämför med andra samtida arkitekter, som exempelvis Frank
Lloyd Wright, så är det inte en stor siffra. Varför blev deras storhetstid inte längre? En
del forskare framhäver Mackintoshs privata bekymmer som hinder i vägen för den konst
närliga karriären.167 Andra minst lika intressanta anledningar är naturliga orsaker som
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att modet svängde efter första världskriget, vilket också hade hämmande effekt på byg
gandet i Storbritannien. Under tiden efter kriget fanns inte samma mottaglighet för deras
tidlösa positiva budskap, världen tycktes ha blivit en smula mer desillusionerad. Paret
Mackintosh valde dessutom att lämna Glasgow 1914 och eftersom de i så hög grad hade
arbetat för privata klienter där, som i många fall dessutom var deras vänner, hade de inte
samma kontinuitet i beställningarna som de kunde ha haft med en annan typ av bestäl
lare med andra behov och större ekonomiska resurser. När de kom till England försökte
de finna nya beställare, men det var svårt med tanke på krigstillståndet och när freden
kom hade de riktat in sin konstnärliga kreativitet på andra områden.
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3. Konstnärsparet
Charles Rennte Mackintosh och Margaret Macdonald
KONSTNÄRSPAR
Begreppet »konstnärspar« är en helhet som bildas av två faktorer, där vardera påverkar
varandra. Frågan gäller inte endast kvinnan som konstnär och konstnärshustru, utan
även mannen som make till en annorlunda, från normerna avvikande kvinna och
således även som familjefar i en från normerna avvikande familj.1

U

nder 1800-talets slut uppstod ett »fenomen« bland unga västerländska konst
närer. Det bildades många så kallade konstnärspar, det vill säga konstnärer
ingick äktenskap med varandra. Inom genusforskning på 1990-talet har detta
uppmärksammats, men även under den aktuella tiden användes begreppet konstnärspar.2
Orsakerna är flera till att dessa par bildades vid slutet av 1800-talet. Förutom de rent
amorösa, var det även nödvändigt med en rad förändringar inom såväl konstnärsyrket,
som konstutbildningen för kvinnor och borgerskapets familjeförhållanden för att
konstnärsäktenskapen skulle kunna bli en realitet. Det har naturligtvis funnits konst
närer som ingått äktenskap tidigare, men inte i den omfattning som nu skedde och de
hade inte utmanat traditionella familjestrukturer på samma sätt. Det fanns möjligheter
till en mer jämlik struktur i ett konstnärspar än i den borgerliga familjen som präglades
av ett tydligt patriarkat.
Konstnärens sociala tillhörighet förändrades under 1800-talet. Tidigare hade yrket
huvudsakligen gått i arv, de flesta konstnärer kom ifrån konstnärs- eller hantverksfamiljer.
Nu började istället barn till ämbetsmän, finansmän och intellektuella i allt högre grad
att välja konstnärsbanan. Ett förhållande som medförde förändringar vad gäller konst
närens identitet och verksamhet. Tidigare var konstverksamheten ett yrke. Med de nya
sociala gruppernas intåg blev arbetet även ett odlande av ett intresse, en hobby, eller så
blev verksamheten ett kall. Ett stort antal av de »nya« konstnärerna var dessutom eko
nomiskt oberoende, vilket gjorde att konstnären i det avseendet kunde betraktas som
fri. För övriga konstnärer var konsthandeln av stor betydelse under 1800-talet, där pro
duktionen för en anonym marknad styrdes av efterfrågan.3 Förutom att bryta med tra
ditioner inom konstyrket kom de »nya«, eller moderna, konstnärerna även att lämna sin
familj- och klasstillhörighet. Istället blev de socialt sett bohemer som utgjorde en egen
social grupp. Litteraturhistorikern Renato Poggioli hävdar att utanförskapet, som var
självvalt, kunde vara både positivt och negativt utifrån den antagonism som konstnä
rerna kände inför traditionen och att vara folklig eller populär. Det fanns en elitism hos
de moderna konstnärerna där de kritiserade samtiden. I sin kritik sökte de nya uttryck
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för en ny tid, vilket ofta ansågs vara obskyrt för allmänheten.4 Det fanns även föreställ
ningar om frihet som ingick i konstnärsrollen som bidrog till att konstnärerna även kunde
framföra kritik mot det samtida samhället.
Från senare delen av1800-talet utökades den konstnärliga utbildningen för kvinnor.
Under hela 1800-talet ingick någon form av undervisning i teckning och hantverk, ex
empelvis broderi, i den borgerliga flickans utbildning. Till en början organiserades konst
undervisning för flickor i privat regi. Lärarna hade ofta själva utbildats vid akademie
rna och i flera fall hade de även anställningar vid en etablerad konstskola, men fick ex
tra inkomster från privatundervisning. I Paris kunde avgiften vid en privatateljé för kvin
nor vara upp till det dubbla mot vad männen behövde betala och det är troligt att det
såg likadant ut på andra platser.5 Flickorna fick utbildning för att de skulle kunna skapa
för det egna hemmet och inte för att de skulle bli konstnärer. Det öppnades även speci
ella läroanstalter för kvinnor, men mot slutet av seklet gjordes allt fler statliga konstut
bildningar tillgängliga för kvinnliga studenter. Detta skedde samtidigt som det uppstod
ett kvinnoöverskott i Europa, vilket bland annat berodde på krig, epidemier och emi
gration, och man måste finna försörjningsmöjligheter för de kvinnor som inte kunde
gifta sig och på så sätt bli försörjda. Konstnärsyrket ansågs inte vara det primära för
kvinnorna, utan de utbildades främst för att kunna ta anställning som teckningslärare
eller illustratörer. Få hinder fanns dock för en kvinna med högre ambitioner vid
utbildningarna. Även om kurser och lektioner oftast var uppdelade efter kön, kunde de
manliga och kvinnliga studenterna ändå mötas på ett sätt som tidigare varit svårt, för
att inte säga omöjligt. På många skolor fanns exempelvis olika fritidsaktiviteter som
sammanförde studenterna.
Under 1800-talet skedde även förändringar inom familjen och i förhållandet mellan
man och hustru. Ett kamratligt äktenskap blev allt mer accepterat som en god allians.
Fokus på äktenskapets betydelse vändes från samhällelig plikt till föreställningen om
hemmets relationer.6 Det var även under denna tid som uppdelningen mellan privat och
offentlig sfär utvecklades och fick stor betydelse för bedömningen av kvaliteten på ar
beten som utförts i respektive sfär.7 Vad som producerades i den offentliga sfären, oav
sett om det var produkter eller tjänster, värderades högre än det som producerades i den
privata sfären. Detta på grund av den professionalisering som arbete utanför hemmet
innebar. Arbetet i den privata sfären byggde på andra värderingar än de som styrde i den
offentliga, exempelvis kommersialism. Det antogs att det inte fanns ett lika stort eko
nomiskt värde i det arbete som utfördes i hemmen.
De konstnärspar som bildades kring sekelskiftet 1900 stod i konflikt med de normer
den traditionella borgerliga familjen utvecklat. Men, de flesta konstnärsäktenskap levde
enligt den traditionella könsrollsuppdelningen. Helena Westermarck, finlandsvensk
konstnär och sedermera författare, ska ha sagt att »den äktenskapliga lyckan är det kvinn
liga konstnärskapets grav«.8 Kvinnorna fick utöva konstnärskapet inom familjens ramar
under förutsättning att det inte påverkade hennes egentliga uppgifter, att ta hand om
barn och hem. Många kvinnor avslutade sin karriär som konstnär vid giftermålet och

138 I KONSTNÄRSPARET..,

gav istället utlopp för sin kreativitet inom den accepterade privata sfären. Ett känt ex
empel är Karin Bergöö-Larsson, gift med Carl Larsson, som formgav och skapade ex
ceptionella textilier och möbler till hemmet, Lilla Hyttnäs i Sundborn.
En central fråga är: hur kan två konstnärer gå till väga för att bryta med starka före
ställningar om könsroller och traditionell familjebild? Det finns inte någon allmängil
tig strategi hos alla de konstnärspar som bildades vid den aktuella tiden. Istället finns
en rikedom av lösningar och möjligheter. Parförhållanden är sammansatta till sin ka
raktär, individerna har företräden och brister som påverkar båda parters konstnärliga
kreativitet. Oavsett om de arbetat tillsammans eller inte, påverkar de varandras villkor
för konstnärligt skapande. Ingamaj Beck och Barbro Waldenström hävdar att det är
viktigt för forskare som vill studera konstnärspar att både studera de sociala konstruk
tioner och materiella förhållanden som påverkat respektive konstnärsäktenskap.9
Whitney Chadwick och Isabelle de Courtivron menar att man bör försöka finna mång
sidiga definitioner av kreativitet och granska konsthistorieskrivningens föreställningar
om konstnärligt arbete, unicitet och genialitet.10 Annars kommer inte den kvinnliga
konstnärliga kreativiteten till sin rätt, utan man riskerar att svara på fel frågor, vilket Linda
Nochlin visade i sin essä »Why have there been no great women artists?«.11
Parförhållandet kunde innehålla ett mått av skydd för kvinnan att fortsätta sin konst
närliga verksamhet och även vara en garant för att hon skulle få arbete, ibland med större
projekt än vad hon hade fått ansvar för på egen hand. Samtidigt riskerade en kvinnlig
konstnär underordning i ett konstnärspar. Den kvinnliga konstnären fick anpassa sin
verksamhet efter ordningen i samhället och i det egna äktenskapet på ett sådant sätt att
hon fick tona ner sin egen kreativa förmåga. Det fanns föreställningar om att kvinnor
inte kunde skapa »riktigt stor konst« på egen hand, utan de behövde hjälp av en man.
Synsättet baserades på en komplementär föreställning, att respektive kön hade speci
fika egenskaper skilda från det andra könets och där de manliga egenskaperna värdera
des högre.

KÖNSROLLER OCH KREATIVITET
»... my wife and I are one and I am he«12

Könsrollerna diskuterades livligt över hela Europa under senare delen av 1800-talet.
Främst beroende på två faktorer: samhällets pågående industriella förvandling och bio
logins framväxt som vetenskaplig disciplin efter darwinismens framgångar. I diskussio
nerna utpekades ofta det komplementära hos könen, men det poängterades också att
respektive köns egenskaper var nödvändiga för samhällets utveckling. Vid 1800-talets
mitt talades det om »kvinnofrågan« för första gången; man hade gjort kvinnans situa
tion till ett problem. Frågan tudelades: kvinnoemancipationen och kvinnosjukligheten.13
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För att stå emot kvinnans frigörelse invalidiserar samhället henne genom sjukdoms
diagnoser. En läkare kunde ge en sysslolös och till viss del osedd (borgerlig) kvinna en
identitet genom att förklara henne sjuk och därigenom passivisera henne. De resone
mang som fördes kom helt naturligt att påverka synen på kvinnligt konstnärskap och
kvinnlig kreativitet. Kunde kvinnor skapa geniala konstverk, eller skulle de nöja sig med
att vara mödrar till manliga genier?14
Lagarna för kvinnor i Storbritannien ändrades successivt till det bättre under senare
delen av 1800-talet. Det viktigaste var kanske att en kvinna år 1870 fick rätten att äga
egendom även som gift, det vill säga hon kunde behålla pengar som hon själv förtjänat
och de arv hon erhållit i egen person. Dessutom ökade kvinnans rättigheter vid skils
mässa, hon kunde enklare genomdriva en skilsmässa och dessutom lättare erhålla vård
naden om barnen.15 Därmed blir det inledande citatet, »...my wife and I are one and I
am he«, enligt lagen allt mindre gällande. Attityden till kvinnan förändrades dock inte
med samma hastighet. I takt med att kvinnan blev allt mer självständig sjönk äktenskaps
frekvens och nativitet, medan skilsmässorna ökade. Den syndabock som utpekades var
the New Womany den moderna kvinna som främst strävade efter självständighet. Hon
hade en egen professionell karriär, förblev i vissa fall ogift, anammade reformdräkten
och — vad som blev själva symbolen för dessa fria kvinnor — hon cyklade. Den nya
kvinnan tog både ekonomi och rum i besittning för att uppnå sin frihet.
Inom emancipationsrörelsen fanns i sin tur två parallella kvinnoideal, den
yrkesarbetande kvinnan som gjorde karriär och den goda modern som ägnade sig helt
åt familjen och hemmet.16 Båda typerna hade en viktig plats i samhällsutvecklingen, men
att kombinera rollerna var i det närmaste otänkbart. En särskilt kvinnlig egenskap som
framhölls i emancipationsdebatten var moderligheten. Ellen Key skriver att denna
egenskap ska skiljas från moderskapet, det är inte en förutsättning för moderligheten.
Istället handlar det om att för kvinnan är det viktigaste att det finns ett personligt
förhållningssätt i hennes valda yrke, exempelvis vårdande eller fostrande, annars kan hon
inte gå upp i sitt arbete. En kvinna kan inte vara sitt arbete hängivet om det går emot
hennes natur.17 Oavsett om en kvinna valde arbetslivet eller moderskapet var
moderligheten hennes främsta tillgång. Försökte hon frångå moderligheten gick hon
emot sin egen natur, till stor skam både för henne själv och för samhället.18 Med tiden
kombinerade allt fler kvinnor arbete med familjeliv. Detta var bland annat resultatet av
att några pionjärer, som hade speciella förutsättningar för de dubbla rollerna, kunde tjäna
som förebilder. Förutsättningarna för dessa pionjärer, och för att man överhuvudtaget
skulle kunna bryta med normerna för familjelivet, var såväl förmögenhet som tjänstefolk,
eller äldre alternativt ogifta kvinnliga släktingar, som kunde ta hand om skötseln av hem
och barn. Därutöver krävdes att både man och hustru hade ett öppet sinnelag.
Enligt Riitta Konttinen fanns under 1800-talet en strävan att »finna sin spegelbild i
den andra«.19 Konstnärsäktenskapet gav möjlighet till det ideala kamratäktenskapet, där
man kunde leva utanför samhällets konventioner och skapa sig en egen kreativ miljö. I
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kamratförhållandet kunde båda parter tillåtas att utveckla den egna verksamheten inom
familjens ramar. Konstnärsparet utmanade även konventioner inom konstvärlden, fram
för allt föreställningar om det konstnärliga geniet. Istället för att anamma det unika hos
den skapande individen närmar sig ett samarbetande konstnärspar ett mer anonymt
hantverksideal.20 Det har stor betydelse för eftermälet i konsthistorieskrivningen och den
traditionella uppfattningen av konstnärer som fortfarande är starkt påverkad av geni
begreppet.21 Föreställningen att det inom ett konstnärspar endast kan finnas ett geni är
ännu gällande och vanligtvis tillfaller denna roll/egenskap mannen i parförhållandet. Det
kan inte vara två personer som skapar ett konstverk, eftersom konstverket ofta förut
sätts spegla en individs personliga själsliv. Den som får äran är ofta mannen, eftersom
han står för den konstnärliga normen om att vara genial och bohemisk. Han tillåts visa
upp sin kreativitet och sitt själsliv i ett offentligt rum enligt gällande normer. Kvinnan
blir då ett problem som måste lösas, antingen genom att avfeminisera henne och då kan
hon uppfattas som ett hot mot mannens kreativitet, eller så gör man henne till en blek
kopia eller epigon och då motsvarar kvinnan den traditionella föreställningen om kvinnlig
kreativitet.22 Om kvinnan motsätter sig rollen i mannens skugga riskerar hon att bli
utstött och bortglömd. Detta öde följer även den som accepterat rollen som mannens
elev eller assistent. Från 1800-talet och fram till en god bit in på 1900-talet fanns före
ställningen att en kvinna inte kunde skapa god konst på egen hand. Hon hyllades som
en reproducerande konstnär, exempelvis som sångerska eller skådespelerska, men i öv
riga konstarter skulle hon helst samarbeta med någon annan.23 Denna andra person skulle
vara en man, då kunde en kvinnlig konstnär uppnå det stora konstnärskapet. Problemet
var dock att hon sällan fick erkännande för sitt arbete.
I konsten har förhållandet mellan produktivitet och kön varit sexuellt laddad.24 Det
används ofta reproduktiva metaforer när verk av manliga och kvinnliga konstnärer be
skrivs. Där associeras, och även reduceras, kvinnlig konst med barnafödande.25 Det har
att göra med kvinnans egenskap, den tidigare nämnda moderligheten. Man gör dessa
associationer för att kvinnans verksamhet ska få en slags förklaring. Konstskapande är
något hon gör i brist på sin riktiga och naturliga uppgift, att ansvara för familjen och
människosläktets reproduktion. Konstverken blir hennes barn. Konst av kvinnliga konst
närer kan därmed ignoreras, då det inte är på »allvar« utan en slags ersättning för ett
»bättre« alternativ. En konstnärligt kreativ person gör dessutom anspråk på det offent
liga rummet. Används reproduktiva/sexuella metaforer i förklaringen av det konstnär
liga arbetet innebär det att konstnären exponerar sin sexualitet. En kvinnlig konstnär
blir därmed i 1800-talets borgerliga synsätt en offentlig kvinna, vilket draget till sin spets
betydde en prostituerad.26
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BEDÖMNINGEN AV PARET MACKINTOSHS SAMARBETE

If I may put it so without offence, Mrs Mackintosh was scarcely even a Mrs Browning
to her Robert. His [Mackintosh] mentality anticipated the future with amazing
prevision, hers was statically contemporary, and contemporary to a still-born, purely
decorative phase of art. Doubtless Mackintosh was what is called an »artist«, a word
now happily passing into disuse, but he was also an architect, and a very great one. It is
for these reasons that I hope that the exhibition may not be so arranged or announced
as to give the impression that Mrs Mackintosh was in any sense considered her
husband s equal, or »alter ego«. Outside of circles of loyal friends in Glasgow and
Chelsea her work is either unknown, or long since forgotten; and the future is scarcely
likely to see her rather thin talent restored to a place of honor.27

Detta skrevs 1933 av P Morton Shand i ett brev till William Davidson, en nära vän till
paret Mackintosh, i samband med att Davidson efter Margaret Macdonalds död
arrangerade en minnesutställning, Mackintosh Memorial Exhibition, över parets
konstnärliga verksamhet. Shand ville få Davidson att anpassa utställningen efter den
potentiella publik som Shand såg framför sig. En internationell publik kunde uppleva
paret Mackintoshs art nouveau-stil som förlegad och borde därför serveras en bild som
visade Charles Rennie Mackintosh som en tidig funktionalistisk arkitekt. Shands
formulering har utgjort en blåkopia för hur Mackintosh-forskningen tett sig sedan dess.
Han kom även att offentligt publicera sin kritik i The Architectural Review:
Only when he [Mackintosh] had to build, and so work in single harness, does he seem
to have seen beyond that narrower orbit of his own vision which was his wifes. It
would appear to have been the florid coarseness of her wholly inferior decorative talent
and firm insistence on »me too« that too often led him into an uxorious ornamental
vulgarity.28

Konsthistorikern Janice Helland har fått fram intressanta uppgifter som kan förklara
Shands starka antipati mot Macdonald och hennes konst. Shand besökte Macdonald i
London efter Mackintoshs död 1928 och klagar i ett brev på hennes ovilja att hjälpa
honom i hans forskning om Mackintosh.29 Macdonald donerade sedermera allt konst
närligt material till William Davidson, som vid tiden för hennes död även bodde i paret
Mackintoshs sista hem i Glasgow, och Shand verkar inte ha fått ett nytt tillfälle att stu
dera Mackintosh efter Macdonalds död. Kanske gjorde han sig ovän med Davidson vid
den senares arbete med utställningen, eller så hade Macdonald önskat att så skulle vara.
I de aktuella breven till Davidson kan man se att Shand var influerad av utvecklingen i
Tyskland och önskade presentera Mackintosh som en föregångare till den moderna tyska
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arkitekturen och överhuvudtaget som en internationellt viktig arkitekt. I den diskussionen
fanns inget utrymme för Macdonald.
Mackintosh Memorial Exhibition fokuserade huvudsakligen på Charles Rennie
Mackintosh, främst som arkitekt. »The show has to be a memorial of Tosh...« som
Davidson skriver till Alice Talwin Morris, en av de som bidrog med material till utställ
ningen, när hon ville bidra med flera verk av Frances Macdonald.30 Utställningen vi
sade verk av Margaret Macdonald, Frances Macdonald och James Herbert MacNair,
gruppen som vid tiden för utställningen börjar benämnas The Four. Av dessa fick Mar
garet Macdonald den största uppmärksamheten, eftersom hon var den enda konstnär
som Mackintosh sägs ha samarbetat med. Detta framkommer tydligt när man ser på
hur arbeten inom The Four har attribuerats. Mackintoshs namn knyts inte samman med
någon annan än undantagsvis Margaret Macdonald. Anledningen till att de ändå ses
som en gemensam grupp är att de ställer ut tillsammans och har ett gemensamt form
språk. Jag ställer mig dock tveksam till att Mackintosh inte skulle ha arbetat med nå
gon annan än Macdonald, eftersom han under en period stod MacNair nära och dess
utom arbetade vid ett stort arkitektkontor, Honeyman andKeppie, sedermera Honeyman,
Keppie and Mackintosh.31 Inom The Four; under deras mest produktiva period på 1890talet, bör även Mackintosh ha varit med på ett hörn och inte bara varit solen på den
himmel ur vilken de övriga hämtade näring till sin konstnärliga verksamhet. Det finns
förvisso en viktig skillnad i deras förutsättningar att utöva yrket. Mackintosh var den
enda av de fyra som måste arbeta med sin konstnärliga verksamhet för sitt uppehälle.
De övriga var ekonomiskt oberoende. Det kan ha haft betydelse för arbetssätten och
signeringen, samt i marknadsföringen av Mackintoshs konst ställt mot de övrigas rela
tiva frihet ekonomiskt sett.
För att se utöver den konsthistorieskrivning som i mycket bygger på P Morton Shands
omdöme måste man börja med att granska historieskrivningen för att därefter
dekonstruera den.32 Detta ligger i linje med de aspekterjag tog upp tidigare av Beck och
Waldenström, samt Chadwick och de Courtivron, rörande forskningen kring konstnär
spar. Resonemanget som följer utgår från min D-uppsats i konsthistoria som rörde konst
historieskrivningens behandling av Charles Rennie Mackintosh och Margaret Macdo
nald som konstnärspar.33
Inte alla konstnärspar vid sekelskiftet 1900 valde att samarbeta på det sätt som
Mackintosh och Macdonald gjorde, utan äktenskapet hade en social uppgift. När an
dra konstnärspar arbetade ihop var det framför allt vanligt att de gemensamt gestaltade
sina hem, exempelvis Carl och Karin Larssons Lilla Hyttnäs i Sundborn. Paret
Mackintosh skapade, förutom sitt eget hem, huvudsakligen konstnärliga interiörer som
skulle brukas av andra. Med detta menar jag interiörer som konstnärligt fungerar som
enheter eller som delar i en större enhet, det vill säga som enskilda rum eller som ett
antal rum i ett större komplex. Det fanns en estetisk idé bakom dessa interiörer som styrde
utformningen. Detta skiljer förvisso inte paret Mackintoshs interiörer från paret Lars
sons, utan skillnaden dem emellan är en annan. Hos paret Mackintosh står konsten i
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centrum, det är den princip de håller sig till, medan Larssons har vardagen i centrum,
vilket har gjort att deras rum ofta känns friare och »mänskligare«. Paret Larssons hem
har bland annat därför blivit sinnebilden för idealhemmet för många svenskar även idag.
Paret Mackintoshs hem är förvisso också ett ideal, men det känns nästan övermänsk
ligt. Det är gjort för människor som vill underordna sig de konstnärliga regler som dik
terar detta hem.
Vid studiet av makarna Mackintoshs gemensamma arbete är det viktigt att i högre
grad än tidigare studera Macdonalds närvaro i verken, eftersom den inte varit självklar
i konsthistoriska framställningar. Mackintosh själv har sagt om Macdonalds förmåga,
»Margaret has genius, I have only talent«34 och i ett brev till Macdonald 1927 skrev han
»You must remember that in all my architectural efforts you have been half if not
threequarters in them...«.35 Mackintosh ville även att Macdonald skulle träffa en jour
nalist, Christopher Barman, som hade efterfrågat en intervju med Mackintosh om hans
arkitektur. Macdonald var redan i London och visste det mesta om arkitekturen efter
som hon varit involverad i arbetet. Därför ansåg Mackintosh att journalisten skulle träffa
Macdonald istället för honom. Men det verkat inte ha varit vad skribenten Barman för
väntat sig.36 Av breven att döma, och efter artikelsökning, verkar det som att det inte
blev någon artikel till sist. Det är lätt att föreställa sig Barmans förvåning när Mackintosh
sänder sin fru till en intervju istället för att komma själv. Dessutom sker detta vid en
tidpunkt när Mackintosh inte verkat som arkitekt under några år i brist på uppdrag, utan
han sitter i Frankrike och målar landskap i akvarell. Förmodligen väntade sig Barman
att Mackintosh skulle vilja rädda sin karriär som arkitekt och uppträda mer efter gäl
lande normer. I Mackintoshs egna ögon var Margaret Macdonald hans konstnärliga
jämlike och detta ville han förmedla vidare. Hade paret Mackintosh redan då upptäckt
omvärldens bedömning av den konst de gemensamt skapade? Anade de att den skulle
attribueras huvudsakligen till Mackintosh och att forskningen under lång tid endast
skulle innefatta de byggnader han ritade?
En fråga som ställts är huruvida Margaret Macdonalds konst är ett uttryck för hen
nes längtan efter att bli »riktig« kvinna, vilket som vi sett innebar moderskap.37 Man
kopplar ihop konsten med hennes förväntade sexuella längtan, att föda barn. Det an
sågs att den kvinnliga sexualiteten endast skulle ha ett uttryck, en önskan efter moder
skap. Sexualitet som fysisk tillfredsställelse var i det närmaste otänkbart i och med att
det kunde hota samhällets minsta och viktigaste beståndsdel, familjen. Kvinnan var garant
för denna institution och kunde inte visa intresse för sin egen sexualitet i det att hon då
saknade önskvärd moral och troligtvis var sjuk.38 Därmed har barnlösheten fungerat som
ett bortförklarande av hennes konstnärliga produktion. Charles Rennie Mackintosh i
sin tur har fått vara den förfördelade i denna familjära »brist« i det att han ofta beskrivs
som barnkär och omtyckt av de barn som kom i kontakt med honom.39 Trots detta har
konsten aldrig setts som kompensation för båda makarna, utan endast för Macdonald.
Till diskussionen hör föreställningarna om moderlighet och moderskap som kvinnans
egentliga natur respektive uppgift. Det faktum att paret Mackintosh inte fick barn gjorde
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det troligtvis enklare för dem att arbeta gemensamt. Macdonald behövde aldrig dela sin
tid mellan barn och konst. Förmodligen var det ett val, men det finns inte några källor
som kan belysa frågan. Däremot kan man finna moderligheten uttryckt i hennes konst,
men då rör vi oss inom ett annat ämne.40
Diskussionen om konstnärliga tekniker följer också gängse genussystem, det vill säga
det finns maskulina och feminina tekniker. Det är vanligt att Macdonald får göra allt
som Mackintosh inte kan göra enligt de könsrollsmönster vi har i vår kultur. Hon får
ansvaret för textilier, men även för utförandet av en del föremål i metall. Här är det
hierarkier inom konsten som spelar in. Konsthantverksproduktion antas inte kräva ett
lika högt intellektuellt arbete som skapandet av bildkonst och arkitektur.41 Detta hör
samman med kraven på att konstnärer bör uttrycka sin personlighet via sin konst och
hantverksarbete inte kan uppfylla sådana krav, eftersom det anses vara genomsyrat av
traditionella tekniker och huvudsakligen ses som en tillverkning av bruksföremål.
Ytterligare problem vid synliggörandet av samarbetande konstnärspar är
konstvetenskapens intresse att attribuera objekt och verk till en enskild konstnär. Det
blir problematiskt om flera individer är inblandade, eftersom det blir svårt att bestämma
vem som gjort vad. Delar konstnärerna dessutom formspråk kompliceras saken ytterli
gare. När systrarna Macdonald arbetade tillsammans under 1890-talet valde de att ge
mensamt stå för sina verk vilket fick tidskriften The Studios Gleeson White att uttrycka
lättnad.42 Vad han kanske inte insåg var den strategi som kan ligga bakom ett sådant
förfaringssätt. Med pre-rafaeliterna och Arts and Crafts-rörelsen återinfördes verkstads
idealet i konstvärlden. Verkstadsidealet kritiserade såväl hyllandet av geniet, som dege
nererad akademisk konst och den växande industriella produktionen av bruksföremål.
Margaret och Frances Macdonald hade heller inte någonting att förlora på en gemen
sam signering, eftersom de aldrig skulle kunna motsvara idealet om en genial och bo
hemisk konstnär. Ingen kvinna kunde agera den rollen. Den gemensamma signeringen
accepteras inte i samma omfattning när det gäller paret Mackintosh. Konsthistoriska
värden som hör samman med föreställningar kring den unike konstnären står på spel.
Paret Mackintosh signerar inte varje detalj i en interiör, de signerar endast individuella
konstverk. Macdonald signerar de i interiörerna ingående tavlorna och Mackintosh fram
för allt skisserna. Övrig signering var för dem inte intressant, utan det var naturligtvis
det gemensamma rumsskapande konstverket som var av betydelse. Resten är ett akade
miskt problem. En vanlig strategi i konsthistorieskrivningen har varit att attribuera allt
som ansetts vara av god kvalitet till Mackintosh. Om det finns någonting i en interiör
som inte passar ihop med föreställningen om Mackintoshs konstnärskap har man an
sett denna detalj som en skapelse av Macdonald. Denna värdering har naturligtvis änd
rats över tid och mellan författarna allt eftersom man har haft olika utgångspunkter i
studierna.
I samtiden såg man i hög utsträckning på paret Mackintosh som ett gemensamt
arbetande par inom ramen för existerande könsroller. Synsättet ändrades under 1930talet efter Shands modell och bilden av Mackintosh som modernistisk arkitekt kom att
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bli förhärskande fram till 1970-talet. Då förflyttas intresset för Mackintosh från hans
roll som arkitekt (dvs exteriört, plan- och stilmässigt) till att mer fokusera interiörer och
möbler. Möjligen beroende på art nouveaus popularitet under 1970-talet och att det ita
lienska möbelföretaget Cassina startade en nyproduktion av Mackintoshmöbler.43 Un
der denna period återinförs Macdonald till historieskrivningen efter att i princip ha varit
bortglömd. Rollen hon får spela är dock medhjälparens och assistentens fram till dess
att den feministiska forskningen gjorde sitt intåg på det konsthistoriska fältet. Ar 1983,
50 år efter Macdonalds död, hölls en minnesutställning där hennes konst presenterades
vid Hunterian Art Gallery.44 Utställningen var ett slags startskott och numera kan man
knappast skriva om Mackintosh utan att nämna Macdonald, men det är inte samma sak
som att säga att man till fullo har förstått paret Mackintoshs gemensamma konstnär
liga arbete.
En som förstod vidden och djupet av samarbetet mellan Charles Rennie Mackintosh
och Margaret Macdonald var deras vän skriftställaren Desmond Chapman-Huston.45
I en artikel tillägnad Mackintoshs minne skriver han:
Their union, an ideal one, had the happiest results for both art and architecture.
Margaret Macdonald Mackintosh, to give her the name by which she became famous,
is an artist of high gifts and she had an undoubted influence on the development of
her husbands style, an influence and inspiration which he was always proud to
acknowledge, and which no student of his work can fail to observe.46
Detta synsätt har varit vägledande i mina studier av paret Mackintoshs samarbete. Mitt
mål med analyserna av deras interiörer i föregående kapitel var just att föra samman
Charles Rennie Mackintosh och Margaret Macdonald till den skapande enhet som de
en gång uppträdde som. Detta för att bättre förstå deras samarbete och deras konst.

PARET MACKINTOSHS KREATIVA RUM

... dear Margaret one of the merits of two people being chums is that the one or the
other reinforces his or her chum and gives him or her moral support and courage.47
Toshie and Margaret. They were very close indeed. You never saw one without the
other. They always did absolutely everything together, hand in glove throughout their
lives.48
För att ett konstnärspar ska kunna arbeta tillsammans krävs att båda parter ger varan
dra plats både för det egna och för det gemensamma skapandet. Att skapa sådana krea
tiva miljöer för varandra i ett konstnärspar är att skapa sig en livstil. Hur såg paret
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Mackintoshs gemensamma rum för skapande ut? Det har inte varit vanligt att konstnär
spar arbetat på gemensamma verk i lika hög grad som paret Mackintosh, däremot finns
det mer etablerat inom andra verksamhetsfält.
I boken Creative Couples in the Sciences, som i ett antal artiklar studerar olika typer av
samarbeten mellan män och kvinnor inom olika vetenskapliga discipliner, sammanfat
tas i fem punkter erfarenheterna av tre äkta par som lyckades med att få gemensamt
Nobelpris:
• De ingick äktenskap utifrån någorlunda lika förutsättningar, privata och professionella.
• Ingen av kvinnorna samarbetade endast med mannen.
• En eller båda parter hade tidigare samarbetat i en familjeliknande situation.
• De äkta paren hade en slags komplementär kompetens mellan sig.
• Ingen av parterna tvekade någonsin inför samarbetet trots eventuella komplikatio
ner utifrån.
De finner också att det var vanligt att samarbetet pågick som mest intensivt under
några få år.49 Detta tycker jag är intressant, eftersom jag finner att många av punkterna
går igen i min uppfattning av paret Mackintoshs konstnärliga samarbete. De tre veten
skapliga paren (Marie och Pierre Curie, fysik 1903, Irène och Frédéric Jpliot-Curie, kemi
Ï935 och Carl och Gerty Cori, medicin 1947) fick dessutom ett erkännande för sitt ge
mensamma arbete och därigenom också ett accepterande som samarbetande par, vilket
vi sett är något som inte erkänts paret Mackintosh.
Om vi jämför de ovan nämnda punkterna med paret Mackintoshs samarbete och
äktenskap finner vi både överenstämmelser och avvikelser. När de ingick äktenskap 1900
hade Mackintosh och Macdonald känt varandra under en lång tid, båda hade gedigna
konststudier bakom sig och de hade redan samarbetat. Åldersskillnaden dem emellan
var endast fyra år, det som skiljde dem åt var den sociala tillhörigheten. Frågan är dock
om det spelade någon större roll, eftersom de genom sitt yrkesval mer eller mindre läm
nade sin sociala bakgrund bakom sig och som konstnärer kom att tillhöra en ny grupp,
vilket vi tidigare sett. Margaret Macdonald hade före äktenskapet med Mackinosh ar
betat i gemensam ateljé med sin syster Frances och hade därigenom erfarenhet av sam
arbete i en familjeliknande situation. Howarth noterar även att Mackintosh arbetat till
sammans med sina systrar medan han fortfarande bodde tillsammans med sin familj.
Systrarna utförde metallarbeten som han formgivit.50
Paret Mackintosh besatt utan tvekan en komplementär kompetens mellan sig, vilket
manifesterades i deras olika typer av utbildning. Mackintosh var huvudsakligen arkitekt
och formgivare av möbler, medan Macdonald var formgivare, konsthantverkare och
målande konstnär, sammantaget en gedigen grund för skapandet av konstnärliga
interiörer. Dessutom var deras samarbete som mest produktivt under en relativt kort
period, men i och med att beställningarna sinade så fanns inte mycket utrymme för att
fortsätta samarbeten på samma nivå. Samarbetet följer dem dock hela livet, eftersom
det är en del av deras livsstil. Det tar sig bara annorlunda uttryck, främst genom
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individuella arbeten. Under tiden i London, 1915-1923, kom de att arbeta med förlagor
till tryckta mönster för industriell framställning för textilfirmorna Foxton och Sefton,
samt med en del akvarellmåleri. Även om det är individuellt signerade arbeten kan man
se, främst vad gäller textilförlagorna, att de inspirerades och influerades av varandra i
detta arbete. Allt detta överensstämmer, men två av punkterna låter sig inte översättas
till paret Mackintoshs liv och verksamhet.
Sedan Macdonald gift sig arbetade hon inte med någon annan konstnär eller arki
tekt än Mackintosh. Detta får konsekvensen att hon mycket lättare kom att förknippas
med sin mans arbeten och att hennes kreativitet därigenom inte behöver synliggöras
eftersom den är av sekundär betydelse. Hade Macdonald arbetat med någon annan hade
hennes arbeten inte lika enkelt blivit Mackintoshs egendom och hon kunde ha fått er
kännande för sitt skapande av en annan, utomstående part. Att Mackintosh och Mac
donald hade ett konstnärligt samarbete accepterades av samtiden på så sätt att de nämn
des gemensamt i artiklar och recensioner rörande deras interiörer i konsttidskrifter. Men
de framträder inte som en enhet i samma grad som exempelvis Pierre och Marie Curie,
som bland annat publicerar sina upptäckter i vetenskapliga artiklar under gemensamt
namn. De citerar dessutom flitigt sig själva, både i gemensamma och individuella artik
lar, vilket ytterligare synliggör deras samarbete.51 Mackintosh framträder offentligt på
ett sätt som inte Macdonald gör, exempelvis genom föreläsningar, och därigenom fram
ställer de sig inte som ett konstnärspar i det offentliga rummet med undantag för ut
ställningarna. I föreläsningarna »citerar« Mackintosh inte sitt eget eller Macdonalds
arbeten, det vill säga han exemplifierar inte med det egna arbetet. Istället är det deras
idéer kring konsten och arkitekturen som står i centrum. Det verkar dessutom som att
det är Mackintosh som har den huvudsakliga kontakten med beställare genom sitt kontor.
Det får naturligtvis konsekvenser för hur eftervärlden ser på Macdonalds insatser, ef
tersom hon inte har uppträtt i det offentliga rummet tillsammans med Mackintosh i
lika hög grad som Pierre och Marie Curie gjorde.
Vid utställningar verkar det ha varit lättare för Macdonald att fysiskt finnas vid hans
sida, men efter deras giftermål så förekommer det inga intervjuer med henne av den typ
vi kan finna i The Studio från tiden före. Macdonalds konst visas dock upp och kom
menteras och hon är även aktiv inom olika konstnärliga sammanslutningar. De hade
gemensamma vänner bland konstkritiker, främst Hermann och Anna Muthesius, men
detta verkar inte heller ha haft positiv effekt för Macdonalds synlighet i paret
Mackintoshs gemensamma arbete. De hade inte heller lagt upp en liknande strategi som
Helena M. Pycior tror att paret Curie hade med gemensam signering och man kan fun
dera om det inte fanns med i deras medvetenhet, eller ville de helt enkelt att fokus skulle
ligga på deras gemensamma (och individuellt skapade) konst? I ett brev till Macdonald
1927 svarar Mackintosh på ett problem som hon haft när hon ska ordna så att några av
hans akvareller kommer med på en utställning. Problemet är att Mackintosh inte sig
nerat några av verken: »it seems so unimportant«.52 Han föreslår att hon ska göra det
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istället: »...you will do it much better than I could have done it«.53 Det visar på att den
delen av konstnärskapet inte värderades som viktigt, samtidigt som han insåg att det
naturligtvis hade betydelse för det ekonomiska värdet och det är något som Macdonald
tydligen hade mer fallenhet för.54 Det finns som vi tidigare sett exempel på Mackintoshs
erkännande av Macdonalds konstnärskap och parets samarbete, men de uttalandena är
inte alltid offentliga utan han säger det i brev till Macdonald eller till parets gemensamma
vänner. I The Chronycle finns ett uttalande att Macdonald varit upp till trefjärdedels
ansvarig för hans arkitektur och till vännen Desmond Chapman-Huston sa han att det
var hon som var geniet, medan han endast hade talang. Mackintosh säger därmed ut
tryckligen att Macdonald alltid fanns vid hans sida i arbetet. Privat uppträder de också
som en enhet, exempelvis berättar Hamish Davidson om hur han fick gemensamt »sig
nerade« böcker i present när han var barn: »Charles and Margaret were working together
so closely that they were developing a common script.«55
En intressant fråga i detta sammanhang är de botaniska akvareller som signerats med
både Mackintoshs och Macdonalds initialer. [96, 97] En förklaring som allmänt accep
terats är att det är Mackintosh som gjort dem och satt dit Macdonalds initialer för att
visa att hon var med honom när de utfördes, vanligtvis under semesterresor.56 Macdo
nald ska alltså inte haft någonting konstnärligt med dessa verk att göra. Mackintosh
skulle göras till en solitär. Billie K. Wickre har i sin avhandling ifrågasatt detta: »Why
would an artist, who by all descriptions had a healthy artistic ego and allowed no one
else to work on his drawings, be willing to put another artist s name on his work unless
he wanted it to be known that the other artist had a role in the drawings creation?«57
Hon fortsätter med att poängtera att de hade gemensam ateljé under de år när illustra
tionerna kom till, att få av dem endast har hans initialer, att Mackintosh inte satte in
Macdonalds initialer på de franska landskapsbilderna trots att Macdonald fysiskt finns
vid hans sida och slutligen att de arbetade tillsammans i andra sammanhang så varför
inte i detta.58 Därefter visar Wickre att Macdonald kan ha varit medskapande genom
en stilistisk analys av verken, där hon jämför med Macdonalds akvareller gjorda innan
1900.59 Det Wickre visar upp är hur attribueringsfrågor kan ställa till det för konsthis
toriker. Ett på samma gång viktigt instrument för klassificering av konst, kan ibland vara
ett problem i fråga om en konstvetenskaplig kanons föreställningar om det konstnär
liga geniet. Vi har redan mött detta tidigare: en gemensam signering accepterades i
Margaret och Frances Macdonalds arbete, medan det ifrågasattes vad gäller paret
Mackintoshs gemensamma konstnärskap. Det är troligtvis vanligt för konstnärspar, el
ler andra konstnärliga samarbeten, att man uppgår i varandras arbete, vilket får följden
att det är svårt att i efterhand bestämma vem som gjort vad.60
Griselda Pollock erbjuder en intressant modell som visar hur spelet kring avant-gardet
såg ut och den finner jag även användbar i mitt område som ett svar på varför inte sam
arbetet mellan paret Mackintosh utåt har fungerat. Hon har belyst tre steg, eller gam
bits (schackdrag) för att använda sig av hennes terminologi, som konstnärerna använde
sig av när de rörde sig på de olika konstarenorna: reference (hänvisning, anspelning),
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ç6. Fritillaria, 79/5, signerad med paret Mackintoshs initialer.
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9j. Blomsterstilleben från Mont Louis, 7925, signerad medparet Mackintoshs initialer:

deference (underkastelse, aktning) och difference (skillnad, tvist).61 För att synas skulle

konstnären först finnas i ett sammanhang (reference), han/hon måste veta vad som hän
der inom konsten just nu. Därefter skulle konstnären gärna arbeta i samma anda som
den aktuella ledaren för stilen, eller den idé som för tillfället är aktuell (deference). Slut
ligen måste konstnären göra ett eget val som skiljer honom/henne från det samman
hang han/hon till en början förhöll sig till (difference). I detta spel måste konstnären
satsa rätt, annars kommer han/hon aldrig att framstå som en konstnär med egen, för
tiden gällande, stil, vilket är anledningen till att Pollock använder sig av schacktermen
»gambit«.62
Vad händer om vi använder modellen på paret Mackintosh? Om vi ser på Macdonalds roll utifrån en traditionell konstvetenskaplig kanon, så kan vi se att hon utan pro
blem kan klara de två första stegen. Det vill säga hon ser vad som händer i samtidens
konstliv och tar upp dessa idéer i Glasgow Style för att passa in, men hon får aldrig bli
sin egen referent i konsthistorieskrivningen vare sig för sin egen eller parets konst. Detta
är ändå underligt om vi ser till vad hon faktiskt gjorde och hur hon togs emot i samti
den. Självklart kan hon refereras till Glasgow Style, eftersom hon var med och skapade
den tillsammans med ett antal andra konstnärer, men i och med att hon gifter sig med
en av de konstnärer som konsthistorieskrivningen har utsett till ensam ansvarig för denna
konstriktning kan hon inte erkännas som referent. Macdonalds val, som hon ofta gjorde
tillsammans med Mackintosh, har inte setts som hennes egna. Hon som hustru tillhör
någon annan och därigenom blir hennes konst mannens egendom. I det ideala äkten
skapet skulle mannen vara den starke och kvinnan den underordnade, men verklighe
ten stämmer sällan överens med samhälleliga ideal.63 Det finns dessutom inte något
utrymme för samarbeten inom denna modell, eftersom det finns ett antagande i kanon
om att det individuella förhållningssättet var viktigt. Det var, som vi sett, även viktigt
för paret Mackintosh, men individuell behöver inte betyda att det endast gäller en per
son. Kärnan är att konsten ska vara sann i förhållande till den konstnär som skapat den.
Ser vi på individualitet ur det perspektivet uteslutes inte samarbeten. Inom exempelvis
naturvetenskaperna har olika typer av samarbeten varit accepterade under en längre tid
och idag är det nästan en förutsättning för arbetet, men därigenom har inte alltid par
terna uppfattats som jämstarka. Inom konsten har en liknande utveckling börjat komma
till stånd, men fortfarande är den enskilde konstnären primärt i fokus.
Ar 1900 har paret Mackintosh fått i uppdrag att göra i ordning ett utställningsrum i
Wien vid Secessionens åttonde utställning, dit även engelsmannen Charles Ashbee in
bjudits.64 Paret Mackintosh hade ställt ut gemensamt förr, främst i Glasgow där de även
arbetade med Ingram Street Tea Rooms, men detta är deras första officiella resa som
konstnärspar. Tidigare hade de endast varit på smekmånad på Holy Island. Det är inte
bara deras verk som ska visas i Wien, utan även paret MacNairs. Det sägs att de sist
nämnda var förhindrade att följa med på grund av att de just blivit föräldrar. De befann
sig dessutom i Liverpool, vilket försvårade samarbetet paren emellan. En annan förkla
ring skulle kunna vara att Wienersecessionen endast bjöd in paret Mackintosh (eller
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endast Mackintosh) och de valde att visa upp hela gruppens produktion. De kan också
ha fått uppdraget att visa Glasgow Style och valde att göra det med den egna gruppens
arbeten, liksom de senare kommer att låta Skottlands avdelning i Turin 1902 represen
teras av konstnärer inom Glasgow Style. Inbjudan kom troligtvis till dem personligen
från Fritz Wärndorfer, som besökte Glasgow under våren 1900 i samband med att han
reste i Storbritannien för att studera konstutvecklingen för Secessionens räkning.65
Mackintosh skriver i juli 1900 ett brev till Hermann Muthesius:
We have a very nice trip in prospect for October. We have been asked to send work to
the Vienna Secession. We are to get a room to ourself and are to go to Vienna and
arrange our own exhibition. All the expenses of sending our exhibits and ourselves are
being paid. We are going to make a great effort as it is a chance one seldom gets.66
Det är tydligt att han räknar med att ha Macdonald vid sin sida och att hon är med som
hans jämlike, vilket han meddelar, kanske omedvetet, till konstkritikern Muthesius för
att visa att de är på väg mot ett eventuellt erkännande. Hade Mackintosh inte sett
Macdonald på det viset hade han istället skrivit någonting i stil med att »vi ska resa till
Wien där jag har erbjudits ett rum för en egen utställning och jag ska lägga ner stort
arbete på den...« Det skulle i samtiden inte ha varit särdeles uppseendeväckande och
hon hade därmed reducerats till den hustru som senare forskning velat göra henne till.
Men varför skulle Mackintosh inte se Macdonald som sin jämlike? Både Mackintosh
och Macdonald har gedigna konstnärliga utbildningar bakom sig och innan giftermå
let har de haft gott om tid att se varandras kvaliteter både som människor och som konst
närer, liksom att de upptäckt en gemensam vision för konstens möjligheter att förändra
världen. De har båda sett och läst om den nya konsten från kontinenten och nu vill de
själva skapa en modern konstform som påverkar människor till det bättre. De visste att
de tillsammans kunde skapa det nya rummet. I samma brev till Muthesius skriver
Mackintosh även om de två målningarna i gesso som de arbetar på för Miss Cranstons
Ingram Street Tea Rooms: »We are working them together and that makes the work very
pleasant.«67 De kompletterade varandra som konstnärer och även, verkar det, som män
niskor. Jessie Newbery har sagt om Macdonald att: »Margaret s gifts were a great asset
to Toshie — as advisor, appreciator, collaborateur.«68 Tyvärr har de flesta forskare mest
fokuserat på de två första egenskaperna och inte alls accepterat Macdonalds roll som
samarbetspartner.
Francis Newbery ombads att berätta om sina minnen av Mackintosh, som skrevs ner
av Jessie Newbery, och han minns att Miss Cranston var viktig för »Mackintosh (and
his wife as partner 8c collaborator)« eftersom de gavs möjligheten att arbeta med hela
sitt konstnärskaps olika tekniker i ett och samma verk.69 Newbery kunde inte utelämna
Macdonald när han blev omnämnd att beskriva Mackintoshs karriär, eftersom hon var
hans naturliga arbetspartner och fanns vid hans sida som en sådan, och inte endast som
hans hustru. En annan vän till paret Mackintosh, Sir Harry Barnes, skriver i Charles
Rennte Mackintosh Society Newsletter att:
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Least of all is it adequate to call Margaret Macdonald a friend. In the early student
and part student days, she was both a friend and a powerful stylistic influence; later, as
his wife, his survival at times depended upon her...70
Bland den bevarade korrespondensen vid HAG finns brev mellan William Davidson
och Mackintosh från 1915, alltså sedan paret lämnat Glasgow. I breven talar Mackintosh
huvudsakligen om sig själv när det gäller arbete, exempelvis om de akvareller han vill
sälja till Davidson och han nämner även ett föreslaget Indien-projekt som han tackat
nej till.71 Det finns i korrespondensen antydningar om att Macdonald skulle varit sjuk
under en period, men de arbetar framför allt med akvareller under krigsåren och det var
inte ett gemensamt projekt likt interiörerna. I augusti 1919 rapporterar Mackintosh om
ett nytt samarbete:
We have just started a big oil panel about 6 feet square. This is for an exhibition
arranged by the Artist League of Service in October.72
Det verk han talar om är inte identifierat, men det finns andra exempel som visar att
paret Mackintosh gjorde andra målningar gemensamt. Bland annat verket The Opera of
the Sea (ca. 1916) [98], som är en del av The Voices of the Woods där den andra delen, The
Opera of the Winds förkommit, som visades vid Arts and Crafts Exhibitions utställning
1916. Det sistnämnda verket baserades på en gesso som Macdonald gjorde till Wärndorfer
7Ï
I9O3.

När Christopher Barman planerade att intervjua Mackintosh angående hans arki
tektur 1927, fick Barman träffa Macdonald och i ett brev efter mötet skriver Mackintosh:
I will try to make it clearer what your influence on my work was. I wrote some things
about it in my last letter, but he does not seem to have mentioned this to you.74
Eftersom Mackintoshs brev till Barman inte är bevarade får vi inte reda på vad han skrivit,
men vi vet att han tidigare sagt till Macdonald att: ».. .in all my architectural efforts you
have been half if not threequarters in them...«.75 Det skulle ha varit mycket intressant
att ha bevittnat Macdonalds möte med Barman och höra vad som sades. Det verkar som
om att paret Mackintosh börjar uppmärksamma vad tiden har gjort med deras konst
verk och hur de skulle komma att attribueras. Nu försöker Mackintosh att offentligt
gemensamt signera de verk de gjort, men det var för sent.
Hur såg paret Mackintosh på konstnärligt skapande? Vi har redan mött diskussio
nen kring maskulina och feminina principer och hur dessa ansågs tillsammans utgöra
världen och därigenom även vara viktiga principer i det konstnärliga skapandet. På ett
plan var paret Mackintosh i sig ett förkroppsligande av denna idé. Mackintosh kunde
därutöver även uttrycka sig feminint, liksom att Macdonald kunde använda maskulina
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ç8. The Opera of the Sea, ca 1916, den kvarvarande delen av diptyken The Voices of the Woods
av paret Mackintosh efter ett tidigare verk av Macdonald.

uttryck - men de verkar huvudsakligen ha spelat rollerna efter den »naturliga« köns
uppdelningen. Likaväl som de kompletterade varandra som konstnärer, kompletterade
de varandra efter uppdelningen maskulint och feminint vilket i deras föreställningar var
en grund för att skapa en ny och bättre värld. De kan ha resonerat som Richard Wag
ner, vilken föreställde sig lyriken som maskulin och musiken som feminin och tillsam
mans skapade de två konstarterna någonting nytt. Något mycket större än de två kon
sterna enskilt. Maskulint och feminint var två olika kvaliteter, lika mycket värda och lika
viktiga i skapandet av paret Mackintoshs konstnärliga rum och livstil. Antropologen
Mary Catherine Bateson hävdar att män och kvinnor ofta gör det bästa arbetet tillsam
mans eftersom deras olikheter kompletterar varandra, vilket innebär: »...not only a di
vision of labour but contrasting aproaches to the same problem.«76 Och hon fortsätter:
»Work relationships of any kind are enlivened by difference combined with mutual
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commitment.«77 Jag antar att hon inte refererar till några biologiska olikheter, utan till
skillnader som baserar sig på erfarenheter och kunskap. De kan skilja mellan män och
kvinnor tack vare rådande genussystem. Om man då, som i paret Mackintoshs fall, le
ver och är verksamma under period då tankevärlden är starkt dikotomisk, förefaller det
naturligt att se sig som en stark enhet bestående av två olika karaktärer. Men vi ska
komma ihåg att huvudsakligen kompletterar de varandra som konstnärer, genom res
pektive inriktning i konstnärskapet.
När de började sitt konstnärliga samarbete hade de redan mött olika typer av före
bilder. Dels fanns det både manliga och kvinnliga konstnärer som kunde fungera som
influenser för båda två, såväl vid GSA som i konstvärlden i stort. Dels så fanns vid GSA
även ett par som var goda vänner till Mackintosh och Macdonald, nämligen Francis och
Jessie Newbery som rent praktiskt stod som förebilder med ett gemensamt arbete, i deras
fall främst skolan. Under mitten och senare delen av 1800-talet fanns i Storbritannien
ett mycket känt konstnärspar, fast inom en annan konstart, nämligen Robert Browning
och Elizabeth Barrett Browning. De var i det närmaste »superstjärnor« och betraktades
som varandras jämlikar, om än med olika kynnen och kvaliteter.78 De arbetade förvisso
inte gemensamt på något diktverk, men de visade att en kvinna inte behövde ge upp sin
konstnärliga gärning även om hon gifte sig och blev mor.
Phyllis Rose har i sin studie av några viktorianska par av författare undersökt äkten
skapet utifrån de föreställningar som omgav företeelsen. Föreställningarna kring äkten
skapet kom ofta ifrån populärkulturen, där exempelvis romankonsten undersökte alla
möjliga aspekter av denna typ av samliv under 1800-talet. Att ta del av beskrivningar av
andras liv var (och är) ett viktigt instrument för förståelsen av det egna livet. Samtidigt
kunde de alltför idealiserade framställningarna framkalla känslor av misslyckande när
det egna livet inte framstod som lika bra.79 En viktig aspekt för att ett äktenskap skulle
uppfattas som lyckligt av båda parter var om deras föreställningar om samlivet överens
stämde. Därmed fanns inget behov att omförhandla »genuskontraktet«, för att låna
Yvonne Hirdmans begrepp, eftersom maktbalansen var klar.80 Det spelade då ingen roll
hur makten fördelades mellan parterna, huvudsaken var att respektive person var nöjd
med sin lott.81 Förmodligen är det enklare att ha samma föreställningar om äktenska
pet och vad det har att erbjuda om de blivande äkta makarna känt varandra under en
tid före giftermålet, vilket var fallet med paret Mackintosh. De bar gemensamma am
bitioner för det konstnärliga arbete och ville båda leva efter en annorlunda livstil. Tack
vare att den visionen till stor del förverkligades av paret Mackintosh under deras första
år kunde deras relation fortsätta vara stark även sedan den ursprungliga tryggheten för
svunnit och de fick ekonomiska bekymmer. Trots att deras situation förändrades hade
de inget behov av att förändra sin valda livsstil.
Då kommer vi in på en annan företeelse som, enligt Rose, stärker ett äktenskap nämligen delade erfarenheter.82 Det skulle kunna belysa att det var vanligt inom de
nobelprisade samarbetande paren, liksom hos paret Mackintosh, att det mest intensiva
gemensamma arbetet utfördes under de första åren av äktenskapet. Det är under de första
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åren det är viktigt att arbeta tillsammans för att närmare lära känna varandra och för att
skapa sig gemensamma erfarenheter. Att tiden efter de första åren inte är lika intensiv
kan bero på att makarna vet var man har varandra. Relationen blev mer självklar.
Det finns få vittnesmål kring hur paret Mackintosh arbetade. Desmond ChapmanHuston skriver om ett besök hos dem där främst Macdonalds konstnärskap ger honom
närmast religiösa upplevelser: »To enter the studio of Margaret Macdonald Mackintosh
is to realize very vividly that only dreams are true.«83 Det verkar som att de inte ville
arbeta med andra människor närvarande, vilket inte är någonting underligt.84 Det gäl
ler de flesta av oss. Men Chapman-Huston får det i Macdonalds fall att verka som om
det närmast har med esoteriska värden att göra:
... she seeks to give her visions to the world by means of a somewhat neglected
medium called Jesso-work (sic.!) [...] I humbly pray the dreamers forgiveness; only
she will know how utterly I fail to tell her dream. So I do not explain anything about
her medium, nor does it seem to me to matter: I suppose a genius always chooses its
best method of self-expression: anyhow it seems to me that this exquisite artist could
not have chosen any other means for the revelation of her elusive and unusual talent.85
Chapman-Huston mystifierar konsten i allmänhet och konstnären i synnerhet när han
ska beskriva processen. Hennes utseende, vilket påminner honom om verk av Rossetti
och Burne-Jones, finns också med som en viktig egenskap för hennes konst, där skön
het är en väg till gudomlig kunskap.86 När han sedan analyserar ett av hennes verk kom
mer han fram till att han blir som pånyttfödd.87 Jag tror i och för sig att paret Mackintosh
hade en närmast esoterisk syn på sitt konstnärskap, att den kunde förmedla hemliga
budskap till människor i vandringen mot ljuset. Men, det är dock tydligt att det är en
roll som enklast tilldelas Macdonald av utomstående. Hennes konstnärliga karriär be
höver olika typer av förklaringar, eftersom en professionell konstnär normalt antas vara
av manligt kön. Därigenom får hon spela orakel eller magiker för Chapman-Huston,
då den religiösa sfären var öppen för kvinnor i det offentliga rummet.881 andra fall
anspelar man på moderligheten där man förknippar konstnärlig kreativitet med sexu
alitet, som vi tidigare sett.
Mackintosh är arkitekt och som sådan en professionell konstnär, därigenom är det
svårare att ge honom mer magiskt betonade egenskaper. Det finns heller inte något behov
för det, speciellt eftersom det är nog suspekt när han väljer att kalla sig konstnär. Alan
Crawford skriver i samband med föreläsningen Seemliness att: »...for some years now,
he had thought of himself as an artist, not a professional man.«89 Crawford ger inte något
tydligt svar på vad han menar, men låter ana att det är en fråga om frihet. Frihet att
uttrycka sig som man vill liksom från de krav och situationer som kunde uppstå vid ett
arkitektkontor. I och med att Mackintosh börjar arbeta tillsammans med andra konst
närer, främst inom The Four, får hans texter kring arkitektur ett annat innehåll, vilket
belyses i Pamela Robertsons antologi.90 Från att ha rört mer arkitektoniska stilproblem

KONSTNÄRSPARET... I 157

och vad som kan vara mest lämpligt för arkitekturutvecklingen i Skottland, börjar tex
terna kring 1893 att handla om en yrkesroll där ett mer holistiskt grepp om konst och
arkitektur är idealet.91 Mackintosh lyfter fram en arkitektroll som betonar att andra
konstnärliga tekniker har stor del i skapandet av den nya arkitekturen:
To get true architecture the architect must be one of a body of artists posessing an
intimate knowledge of the crafts, and no less on the other hand the painter & sculptor
Sc other craftsmen must be in direct touch & sympathy with architecture. There must
be a real communion, a common understanding & a working together towards the
highest & best aim.92
Tyvärr har hans förhållningssätt inte alltid accepterats av konsthistorieskribenterna,
eftersom det inte har passat in i den traditionella konstvetenskapliga kanons
klassificeringar. Enligt den kanon ska Mackintosh vara arkitekt och därmed tar man ifrån
honom en viktig del av hans konstnärskap. Vi har mött ett exempel i P Morton Shand,
som i sitt brev till William Davidson skrev:» Doubtless Mackintosh was what is called
an »artist«, a word now happily passing into disuse, but he also was an architect, and a
very great one.«93 Skulden för den »olyckliga utvecklingen« mot en mer komplex arkitektoch konstnärsroll har förts över på Macdonald i försök att leverera förklaringar. Bevis
finns för Macdonalds alltför stora inverkan på Mackintoshs arkitektur: »...remember
that in all my architectural efforts you have been half if not threequarters in them.«94
Mackintoshs kärleksförklaringar och omvittnade respekt för Macdonalds konstnärskap
har setts som yttringar av hans bristande självständighet i relation till hennes idéer. En
arkitekt vars arbete man vill höja till modernismens absoluta front kan endast göras till
pionjär på bekostnad av en del av hans konstnärskap: den del som rörde allkonstverket
och som paret Charles Rennie Mackintosh och Margaret Macdonald delade och
gemensamt skapade.
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Summary

T

he present dissertation deals with the artistic collaboration of a married couple,
a subject sorely neglected by traditional art history. Charles Rennie Mackintosh
and Margaret Macdonald were one of many couples to be found in the artistic
circles of the fin-de-siècle. Working together as a team in interior design traditional art
history has failed to give them their due, since only one single artist is supposed to be
responsible for the creation of a genuine work of art. According to the modernist defi
nition, a work of art should reflect the individuality and personality of the artist, which
as a result disqualifies collaboration. Furthermore, the artist in question is usually a
member of the male gender. For a very long time, female artists rarely appeared in the
art history canon, despite the fact that since the end of the 19th century, large numbers
of women have attended and graduated from art academies throughout the West.
The Mackintoshes met while attending the Glasgow School of Art, where they were
introduced to one another by the school's director, Francis H. Newbery. This encounter
led to the creation of «The Four», a group consisting of sisters Margaret and Frances
Macdonald, Charles Rennie Mackintosh and James Herbert MacNair, which would
eventually crystallize into the work of the Mackintoshes. When they began collaborating,
the couple were seen as members of an artistic team each graced with different talents
which complemented one another in the spirit of Gesamtkunstwerk. Aside from being a
qualified architect, Mackintosh was also an active designer, while Macdonald studied
both design and painting. Their respective competences proved beneficial when they
began creating interiors together, particularly during their most intensive years
immediately after their wedding, 1900-06. The sum of their parts truly created something
greater than what they might have achieved working as individuals.
Traditionally, interest in Mackintosh has fastened on his architectural work, failing
to analyze his achievements as a designer and watercolourist. This narrow focus makes
Macdonald invisible until one broadens one's scope to include Mackintosh's work as a
designer and creator of interiors. Macdonald has often been accorded the role of assistant,
who executed Mackintosh's ideas, rather than co-creator, an image the present author
strongly challenges. Both of these artists had already received national and internatio
nal attention for their individual work before they began collaborating. Why then should
the source of Macdonald's creativity dry up after entering matrimony? This apprehension
is based on old ideas of gender and creativity, ideas still very much alive in today's so
ciety. Instead of speculating on how much each artist needs to contribute to a
collaborative effort, which most often seems to be about who signed the work, it may
be more fruitful to investigate ideas about creativity current within art history.
The first chapter of the present dissertation treats the context within which the
Mackintoshes worked.Their hometown of Glasgow expanded rapidly in the latter half
of the 19th century, as the industrial sector, led by a renowned ship-building wharf,
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burgeoned. In order to increase its competitiveness, industry needed designers, which
led to the foundation of the Glasgow School of Art, where designers, artisans, painters
and architects were trained. When a new director, Francis H. Newbery, was installed in
1885, the educational system was reformed and classes moved into a variety of studios
and workshops, where students had the opportunity to encounter professional artists
and designers as guest lecturers.The present author considers this a significant change
which would affect the collaboration between the Mackintoshes, as they were introduced
to the collaborative working process during their school years. In this milieu the phrase
«Glasgow Style» was coined by several students, the Mackintoshes among them,
eventually being embraced by technicians and numerous artists and designers in town.
Glasgow Style is a variation of the international Art Nouveau movement, with its
exaggerated stylization of figures and emphasis on unbroken lines. Initially, the colour
scheme was strictly monochrome, only to become more naturalistic after the turn of the
century. However, the vitality and influence of this style receded after the First World
War, in common with the entire Art Nouveau movement. By that time, the
Mackintoshes had also begun to seek out new manners of expression individually, and
they no longer continued to work on common projects with the same level of intensity.
The Mackintoshes worked mainly on interiors, primarily commissions from private
customers in the Glasgow area, though some were also received from England and the
Continent. Their work was featured at a number of exhibits in Europe. In their work,
the couple was influenced by the Gesamtkunstwerk idea - various technicians would
collaborate in forming the space in question, and the work as a whole would be held
together by a theme or motif. Here the Mackintoshes ' respective talents came into their
own, complementing one another artistically, and we feel the presence of each individual
in their creations. The couple also shared artistic ideals, an artistic idiom, wishing to create
a new type of interior that would enhance the life of those who occupied their rooms,
both spiritually and functionally. They defined a lifestyle and practiced what they
preached, which is borne out by the design of their own home. According to this lifestyle
philosophy, man was to subordinate himself to art, which defined his environment and
provided the parameters for what a particular room was intended for. This in contrast
to the Swedish artistic couple Carl and Karin Larsson's home in Sundborn, which puts
man and daily life in focus, and which today seems like a more fiinctionalistic ideal. For
the Mackintoshes, however, art comprised the path to a more profound spiritual
existence.
In the second chapter, the present author has chosen to analyze the interior design
of the Mackintoshes from the perspectives of «masculine» and «feminine». However,
this should not be understood as a method with which to distinguish the respective ar
tists ' presence in each work.These definitions were already being employed around the
turn of the century and clarify an aspect of the couple's holistic ideal. During the latter
half of the 19th century, biology had become a normative science reflected in a wide range
of fields. As far as interiors were concerned, it was generally accepted that there existed
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both masculine and feminine spaces. The masculine spaces included hallways, dining
rooms and libraries, while the feminine ones included the salon and the bedroom. These
two types were also expressed in colour and form according to principle. Seeing the world
as divided into male and female principles was in and of itself nothing new (indeed these
analogies are ancient), but they were now being expressed as natural definitions in an
attempt to explain social and cultural phenomena scientifically. Masculine and feminine
were seen as complementary opposites, i.e., they differed from one another while being
both indispensable and of equal value to the whole. The complementary view of gen
der, which became all the more evident in the political movement for female emanci
pation, emerged from this notion. Many artists perceived their creativity in terms of
similar reproductive metaphors: a masculine and a feminine principle created something
greater than its separate parts - a new whole. Richard Wagner exemplifies this line of
thought when he speaks of the male libretto and the female music as together forming
the very fundament of opera.
Similar unions between masculine and feminine expressions can be found in the
interiors of the Mackintoshes, whose task is partly to create art - the whole - and partly
to open up the space for numerous actors, both male and female. Initially, the couple
used traditional characteristics for masculine and feminine rooms, eg. in Hill House and
The Rose Boudoir. In Hill Housey the hallway and library are designed according to male
principles, while the salon and bedroom take their cue from feminine ones. However,
one principle could exist within the other, not as the dominant element, but rather in
order to provide space for numerous activities and create wholeness. In the dining rooms
of theWillow Tea Roomsy the Mackintoshes continued to experiment with these
expressions. In the two great dining rooms on the ground floor, intended for a mixed
custom, expressions of the two principles are abstracted and blended until it is impossible
to determine whether the interiors are mainly masculine or mainly feminine. In the same
edifice, there are also rooms designed according to traditional patterns, since they were
intended for more homogeneous groups of customers - the ladies ' salon, Room de Luxey
and the gentlemen's combined smoking and billiards lounge. However, it seems as
though the Mackintoshes found greater opportunities for experimentation in the
feminine rooms, as is evident in The Rose Boudoir. Perhaps they also chose to design
feminine rooms for the European exhibits for which they created interiors for this very
reason. Convention was likely less strict in interiors intended for more informal
socializing, which is why more imaginative solutions in the feminine rooms were more
easily accepted by customers and audiences. Indeed, within Art Nouveau as a whole, the
feminine was seen as a route to new expression not based on the older (masculine)
academic tradition. Their attraction to feminine expression was thus something the
Mackintoshes shared with many contemporary designers.
According to traditional art history, a lone, male artist stands behind each artistic
œuvre. When the Mackintoshes created interiors together, they chose a more anonymous,
handicrafts ideal. They never signed their works, aside from Mackintosh's autograph

SUMMARY I 161

on a few sketches. It was hardly appropriate to provide each and every detail in an interior
with a signature, and signing their work appears to have been less than appealing to the
Mackintoshes in other contexts as well. The work of art itself was more important than
the artists who created it - it was the work of art that would survive, not the artists. A
model provided by Griselda Pollock sheds necessary light on the attitude of Macdonald toward the avantgarde concept of art. Pollock speaks of the art scene as a game in
which one needs to make gambits, risky moves, in order to achieve great art and be
included in the canon of art history. Firstly, one must be able to identify that which is
most important on the art scene right now, reference, after which one must subordinate
oneself to the current style, in other words showdeference, before finally breaking free
and creating one's own direction - difference. In this game, Macdonald is considered as
not having completed all the moves. She can be referred to and identified with the
Glasgow Style, but she is not considered a leader of the movement despite having being
one of those who created it. Nor is she considered co-creator of those interiors the
Mackintoshes created, since they have been attributed to Mackintosh. It is he who,
according to the terms of the gender contract, is ingenious, unique and creative. And
furthermore, it is he who can take the risks and play for the high stakes. No woman
around the turn of the century could risk standing outside society as a bohemian, without
being labelled a social anomaly.
Artistic collaboration lies outside the modernist perception of art, since it fails to
reflect the creativity of the sole individual. When, in the third chapter, the present author
compares the Mackintoshes with studies conducted on three married couples who each
shared the Nobel Prize (which would seem to indicate that their collaborative efforts
were accepted by impartial judges), interesting light is shed on both the reception of the
art created by the Mackintoshes and their collaborative lifestyle. In common with the
Prize-winning couples, the Mackintoshes entered into matrimony with slightly diffe
rent prerequisites, primarily professional ones; they had previously worked with members
of their own families; and their competences complemented each other. What distinguis
hes the Mackintoshes from the Nobel laureates in question (Marie and Pierre Curie,
Irène and Frédéric Joliot-Curie, and Carl and Gerty Cori) is that Macdonald never
worked with another artist after her marriage to Mackintosh, and that they did not
present themselves as a couple to the same degree as the laureates. While indeed
appearing as a couple at exhibits, it seems to have been Mackintosh who took care of
client contact as far as private commissions were concerned. Furthermore, the only
signatures we have are those on the sketches made by Mackintosh. If one uses attribu
tion as the only method of analysis, this radically reduces Macdonald's visibility in the
art work.That she worked with no one other than Mackintosh means that she received
no acknowledgement outside of the family context - no other (male) artist is on hand
to confirm her artistic merits. Thus her art could be more simply be dealt with as her
husband's property. Macdonald's creativity is related and subordinated to Mackintosh's,
in accordance with the perceptions of sex delineated in our culture's gender contract.
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For married artists who wish to collaborate, it is essential they give each other leeway
for both common and individual creativity.They must invent their own lifestyle, a creative
space, which works for both parties, which literary historian Phyllis Rose has shown in
her research on married Victorian authors. In order for the marriage to work, both part
ners must be in agreement on what their relationship should look like, in order to avoid
needing to renegotiate the power balance. In the case of the Mackintoshes, it seems to
have worked, even after their financial situation became precarious after their
commissions began to dry up after 1910. It should be noted that friends of the
Mackintoshes described their relationship as extremely intimate. It is also worth noting
that the same friends indicate that Macdonald was Mackintosh's collaborator. In his
letters featured in The Chronycley Mackintosh himself describes his relationship with
Macdonald as close and intimate. Anthropologist Mary Catherine Bateson states that
women and men work well together due to the very fact that their skills often
complement each other. However, the differences between the sexes' talents have nothing
to do with biology, but rather the varying experiences of women and men, a variation
caused by the perception of our culture of the sexes ' areas of experience. This factor can
have played a significant role in the artistic collaboration of the Mackintoshes.
Despite all testimony, the relationship between Charles Rennie Mackintosh and
Margaret Macdonald has failed to rouse the interest of most scholars, since it has been
in the latter's interest to portray Mackintosh solely as a pioneer of modern European
architecture. In that context, there is no room for either Macdonald or the married
couple's broader view of art and chosen lifestyle. Instead, Macdonald has been
apprehended as a potential threat to Mackintosh's creativity and individuality. That is
why Mackintosh's expressed respect for Macdonald's artistic talent has been seen as
proof of the fact that he was far too dependent on her, despite the fact that she (in the
scholars' opinion) shows no trace of artistic greatness when he allows her to be present
in «his» interiors. In traditional art history, Mackintosh can be made into a pioneer of
modernist architecture only by sacrificing a large portion of the couple's artistic ideas.
This means that important information on both Charles Rennie Mackintosh and
Margaret Macdonald is lost. In other words, there are powerful inducements to revising
art history and the present dissertation is one contribution to that process.
Translated by Stephen Fruitman
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2 T.

3

M. Devine, »Introduction: The development of
Glasgow to 1830:Medieval burgh to industrial
city« ur T.M. Devine och Gordon Jackson,
Glasgow. Vol I: Beginnings to 1830, Manches
ter 1995, s. 1-2.

För mer information om Bologna, Paris och an
dra medeltida universitet se Alan B. Cobban,
The Medieval Universities: Their development
and their organisation, London 1975.

4 Plantagenet

Fry och Fiona Somerset, The History
of Scotland, London 1982, s. 106. Det första
universitetet grundades i St Andrews 1412,
Aberdeen fick ett universitet 1495 och först
1582 grundades ett i Edinburgh, som då tagit
tätet som Skottlands huvudstad. P Hume

Brown, A short history of Scotland, London
1951, s. 333-334.

11

* Plantagenet Fry och Fiona Somerset, The History
of Scotland, London 1982, s. 106.
6

Frank Arneil Walker, »Glasgow s new towns« ur
Reed, Peter (red.), Glasgow - the forming of a
city, Glasgow 1999, s. 26-27.

7

För mer information om denna del av Glasgows
utveckling seJohn F Riddells artikel »Glasgow
and the Clyde« i Peter Reed (red.) Glasgow the forming of a city, Glasgow 1999, s. 41-56.

8

Unionen med England 1707 avslutade århundranden av stridigheter mellan de båda natio
nerna. Skottland och England hade haft ge
mensam monark sedan 1602 när James IV
(James I i England) av familjen Stuart kom att
förena de båda kungarikena. Detta hindrade
inte fientligheterna mellan nationerna vars
olika religion och tradition var ständigt på kant
med varandra. Därför föreslogs en förening av
de två parlamenten. Förhandlingarna varade
nästan ett år, från de första förslagen till beslu
ten i de båda parlamenten. Därmed besluta
des att England och Skottland skulle förenas
till ett konungadöme som skulle kallas Stor
britannien, att de skulle ha en fana på vilken
Andreaskorset och St Georgskorset skulle pla
ceras, att skattebestämmelser och handels
rättigheter skulle vara lika, samma valuta, viktoch måttenheter skulle gälla, att lagar och rät
tsinstanser skulle förbli som de var i respek
tive nation, de skulle fa ha kvar sin stadskyrka
och det skulle finnas ett parlament gemensamt
för de båda nationerna. P. Hume Brown, A
short history of Scotland, London 1951, s. 2879. Dessutom gick kungakronan över från
Stuartfamiljen, vars rättmätige arvtagare var
katolik och på landsflykt, till Hanovergrenen,
med George I som dess förste regent. I parla
mentet kom skottarna att vara kraftigt underrepresenterade i båda kamrarna, vilket ledde
till stort missnöje. Fry och Somerset, s. 188.

9 Detta

kom att kallas »municipal socialism« och var
mycket diskuterat i hela Europa och även i
USA. Juliet Kinchin, »Mackintosh and the
City« ur Wendy Kaplan, (red.) Charles Rennie
Mackintosh, utställningskatalog, New York
1996, s. 41.

10

Roy H. Cambell, Scotland since 1707: The Rise of
an Industrial Society, Edinburgh 1985, s. 76-7.

Seån Damer, Glasgow - going for a song, London
1990, s. 41-2.1 Fry och Somerset, s. 210 ges
några siffror. Det fanns närmare 12 000 perso
ner i Glasgow 1707 och 200 000 omkring 1830.

12 Damer,

s. 71. Detta kallades dock Glasgow redan
1825 innan den riktigt stora expansionen
kommit igång. Devine, T M, s. 10. 1912 in
lemmades nya områden till staden (Partrick,
Govan, Pollokshaws och Cathart) varför den
kunde återta första platsen från Birmingham.
W. Hamish Fraser, »Introduction« i W.
Hamish Fraser och Irene Maver, Glasgow:
Volume II:1830 to1912, Manchester och New
York 1996, s.3.

13 När

Chicago fick stadsrättigheter 1837 fanns det
4000 innevånare för att 1890 ha över en mil
jon. Anledningen till den explosionsartade
befolkningsökningen var stadens geografiska
läge, som gjorde den till ett centrum för trans
porter mellan östkusten och västern. Det var
både nybyggare från öststaderna och immi
granter från Europa som utgjorde underlaget
till befolkningen. I samband med denna ut
veckling följde social misär och en hög brotts
lighet som gett Chicago dess dåliga rykte.
Nationalencyklopedin, band 4, uppslagsord
»Chicago«.

14 För

mer information rekommenderas Brian Ed
wards artikel »Glasgow Improvement, 18661901« i Peter Reed, (red.) Glasgow - The
forming of the city, Glasgow 1999, s. 84-103.

15 W.

Hamish Fraser och Irene Maver, »Tackling the
problems«, ur W. Hamish Fraser och Irene
Maver (red.) Glasgow:VolumeII:1830toi912,
Manchester och New York 1996, s.416.

16

Kenneth Framton, Modern architecture: a critcal
history, London 1992, s. 21.

17

Idag återstår endast katedralen från 1200-talet
och ett profant hus, det sk Provlands Lordship
från 1471. Dessutom finns enstaka detaljer
kvar från 15-och 1600-tals byggnader vid sta
dens gamla centrum, Glasgow Cross.

18 Fraser

och Maver, »Tackling the problems«, 1996,
s. 415.

19 Ibid.,

s. 416.

20 Juliet

Kinchin, s. 53. Paret Mackintosh kom att
vara nära vänner med arkitekturkritikern Her
mann Muthesius och hans hustru Anna, som
även hon verkade som kritiker och dessutom
som konsthantverkare. De träffades genom

NOTER

I 165

rektor Francis Newbery vid Glasgow School
of Art under den tid som paret Muthesius
bodde i London för att studera den brittiska
konsten på tyska statens uppdrag. Detta
nämns av Newberys dotter Mary Newbery
Sturrock i ett samtal med Alistair Moffat
1986, Alistair Moffat, Remembering Charles
Rennie Mackintosh, Lanark 1989, s. 53.
21 Juliet

180. Översatt ungefär att »Kärnfrågan verkar
vara om det är gångbart att stilisera den
mänskliga figuren. Kan vi dra ut figuren och
villkorligt förändra proportionerna, så att hon
kan tvingas in i ett dekorativt linjeschema, lik
som vi gör med växter?«
33 Pseudonymen

A mere outsider, »The voice of the
people: the school of art exhibition«, Glasgow
Evening News 17 nov 1894.

Kinchin, s. 41.

22

Se exempel i Ibid., s. 55.

23

Glasgow City Chambers, informationsbroschyr ut
given av Glasgow City Council 2001.

34 James

MacPherson (1763-1796) gav ut Ossians
sånger 1765 vilket var en samling av två
tidigare diktiverk, Fingal (1763) och Temora
(1763). Dikteposen utgavs för att vara
översättningar av den blinde keltiske barden
Ossian vilken levde på 200-talet e Kr. Ossian
liknades vid en skotsk Homeros och detta
nationalepos blev otroligt populärt över hela
Europa, emellanåt hölls det högre än Homeros
verk. Det Macpherson hade gjort var att
omtolka gamla keltiska sagomotiv, som
innehåller en naturlyrik kring dimmiga kullar
och berg som tilltalade romantikerna under
samtiden. Efter den hårda kritik som kom från
litteraturetablissemanget ägnade han sig
huvudsakligen åt politik och historieskrivande.
För mer information se McPherson, James,
The Poems of Ossian and related works,
Edinburgh 1996.

24 Industrin

bestod framför allt av rederier, lokomo
tivmanufakturer, textilfabriker och olika typer
av järnhantering.

25 Han

lät bl. a.van Gogh måla sitt porträtt 1886 och
sponsrade de i Glasgow verksamma konstnä
rerna Edward A. Hornels och George Henrys
resa till Japan 1893-1894.

26 Juliet
27 Ibid.
28

Kinchin, s. 39.

s. 46-50.

Högländernas befolkning hade alltid ansetts vara
ett problem, dels för att de styrts av klaner,
familjer, som varit redo för strid, mot regenter
och mot varandra. Dessutom var de, och är
ännu i vissa fall, katoliker. Efter unionen 1707
kom klanväldet alltmer att angripas. Efter
upproret 1745, då man försökte få in en Stuart,
Bonnie Prince Charlie, på kungatronen i ett
självständigt Skottland, var följerna svåra för
de medverkande klanerna. De som inte
avrättandes skickades till kolonierna för
straffarbete. Den mark som klanerna ägt
förstördes och såldes varefter de bosatta kördes
ut. Dessutom förbjöds stora delar av den kultur
och tradition som klanerna hade; de fick inte
tala sitt språk gaeliska, de fick inte ha kilt eller
tartans och inte spela säckpipa. Dessutom fick
de inte äga någon form av vapen. För vidare
information läs Fry och Somerset, s. 197-200.

29 Juliet
30 J.,

Kinchin, s. 56-57.

Taylor, »Modern Decorative Art at Glasgow«,
The Studio, vol XXXIX, 1906, s. 31-32.

31 Pamela

Robertson, ansvarig för Mackintosh-samlingarna vid HAG,påpekade detta för mig i ett
samtal 7/8-2002.

32

Anonym, »Die VIII Austeilung der Wiener
Secession«, Dekorative Kunst, nr 4, 1901, s.
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35 Uppgifter

omkring detta kan man finna i Damer
s. 52-58, som behandlar irländarnas situation
bland arbetarklassen och i industrin, och bit
vis i Juliet Kinchin, s. 60.

36 Helen

Adamson, m fl., »Archaeology«, ur Glasgow
Art Gallery and Museum. The building and the
collections, Glasgow 1987, s. 41-42. Egypt
Exploration Fond startade 1882.

37

Gleeson White, »Some Glasgow designers and
their work (Part I.)«, The Studio,vol XI, 1897,
s. 88.

38 Anne

Donald m fl., »British painting (artists born
after 1850)« ur Glasgow Art Gallery and Mu
seum. The building and the collection, Glasgow
1987, s. 159.1 museets samlingar kan vi även
se att de tog med sig motiv från Japan hem, ex.
Henrys Japanese lady with a fan från 1894 och
Hornels The fish pool från samma år. Det ver
kar dock som att den japanska vistelsen inte
levde upp till förväntningarna. Henry skriver
i ett brev till Hornel efter hemkomsten: »I have
so little heart for these d-d Japanese pictures
that I am seriously thinking of chucking the

finns dock gemensamma drag som gör att
man talar om The Glasgow Boys som ett be
grepp inom konsthistorien. Ray McKenzie,
»Introduction: The Glasgow Boys« ur Jude
Burkhauser (red.) Glasgow Girls: Women in Art
and Design 1880-1920, Edinburgh 1993, s.
189-191. För en djupare kunskap kring denna
gruppering se Roger Billcliffes bok The
Glasgow Boys: The Glasgow School of Painting
1875-1895, London 1985.

whole thing up«. Citerat ur Lionel Lamburne,
The Aesthetic Movement, London 1996, s. 45.
Whistlers mest japanska interiör, The Peacock
Room, kom attutföras i London (c. 1876), men
1891 köpte Glasgow Corporation som första
offentliga institution en målning av honom,
Arrangement in Grey and Black No 2: Portrait
of Thomas Carlyle. Den kan beskådas på
Glasgow Art Gallery and Museum. Konst
handlaren Alexander Reid kom dessutom att
sälja många av Whistlers verk till skottska
konstsamlare från senare delen av 1880-talet.I
HAGs konstsamling kan man numera se en
stor del av Whistlers produktion som uppvi
sar inflytande från japanskt måleri och möbel
konst, men det är resultatet av en donation från
1935. Whistler blev även utnämd till heders
doktor vid Glasgow University några månader
före sin död 1903. För mer information om
Whistlers kopplingar till Skottland se http://
www.hunterian.gla.ac.uk/gallery/whistler/
About/scot connection.html (2002.12.19)
Mackintosh under sin resa i Italien uttrycker
exempelvis i sina dagböcker en viss skepsis till
den lokala befolkningen. Charles Rennie
Mackintosh, »Diary of an Italien Tour« ur
Robertson, Pamela (red.), Charles Rennie
Mackintosh. The Architectural Paper, Oxon
1990, s. 89-107.
Pollock 1992, s. 35-42, visar exempel på detta när
hon talar om Gauguins vistelse på Tahiti och
hans förhållande till modellen i verket Manao
Tupapau, den unga flickan Teha'amana.
Andra tidskrifter av betydelse är Deutsche Kunst
und Dekoration som gavs ut i Darmstadt med
början 1890 och Dekorative Kunst som gavs ut
i München från 1899.
Den vanliga tekniken innan fotografiets genom
brott var annars träsnittet eller xylografi.Janice
Helland, The Studios of Frances and Margaret
Macdonald, Manchester och New York 1996,
s. 5.
The Glasgow Boys bestod av bland andra E A
Hornel (1864-1933), James Guthrie (18591930), John Lavenry (1856-1941), W Y
MacGregor (1855-1923), Maculay Stevenson
(1854-1952) och George Henry (1858 el.
1860-1943). Redan under deras samtid var det
diskussioner om vilka som egentligen till
hörde gruppen och det finns inte heller
någon klar identitet inom gruppen. Det

45 Man

kan se likheter mellan Glasgow Boys konst
och den konst som de skandinaviska konstnä
rerna utför under samma tid. Många svenska
konstnärer var också influerade av BastienLepage. Margareta Gynning beskriver den
svenska konsten som en blandning mellan rea
lism och impressionism, konstnärerna var säl
lan renodlade. Margareta Gynning, »Hanna
Pauli«, ur Hans Henrik Brummer, m fl,
Konstnärsparet Hanna och Georg Pauli, utställ
ningskatalog, Stockholm 1998, s. 43.

46

Donald m fl., s. 156.

47 McKenzie,

s. 189.

48 David

Brett, C. R. Mackintosh. The Poetics of Work
manship, London 1992, s. 30. Delville kom
sedan att efterträdas av Maurice Greiffenhagen. Helland, Manchester och New York
1996, s. 45.

49 Josephin

Péladan (1859-1918) var författare och
konstkritiker till en böljan. Han kom exempel
vis att skriva förordet till den första franska
översättningen av Rosettis House of Life 1887.
Péladan förde kampanj mot sin samtids ma
terialism, inspirerad av bl. a. Ruskin, och han
intresserade sig för ockultism, mystik och ast
rologi. 1890 bildade han en egen orden som
skulle vara en nystart för rosenkreutzarna och
utnämnde sig till dess stormästare, därefter
kom han att att kallas S ar Péladan. Denna
orden hade en estetisk inriktning och anord
nade konstutställningar, de s k. Salon de la
Rose+Croix, och teateruppsättningar.

50 Jean

Delville, The New Mission of Art, London
1910, men dess första upplaga kom ut i Brys
sel 1900. Det är mycket möjligt att boken kan
ha haft betydelse för Delvilles anställning i
Glasgow.

51 Hon

påtalar även svårigheten med att »översätta«
stilbegrepp från andra discipliner, symbolismen
var ursprungligen en litterär term. Michelle
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Facos, föreläsning vid forskarseminariet, Inst.
för konstvetenskap, Umeå Universitet, 16
februari 2000. Uppdelningen i symbolism/
dekadens har Facos funnit hos Guy Michaud.
Michelle Facos, Nationalism and the Nordic
Imagination. Swedish Art of the 1890s,London
och Los Angeles 1998, s. 118.

historien - om inte mer. De finns reproduce
rade i Jean-David Jumeau-Lafond, Carlos
Schwabe: Symboliste et Visionnaire, utställnings
katalog, Paris 1994, s. 34-54.
55 Jessie

M King (1875-1949) var aktuell sommaren
1999 i Glasgow genom en utställning som
hölls vid Glasgow School of Art. Där visades
exempel från hela hennes konstproduktion.
Förutom illustrationer så ägnade hon sig åt
exempelvis batiktryck.

52 Maurice

Maeterlinck (1862-1949), belgisk förfat
tare som skrev dramatik, lyrik och essäer.Mest
populär blev han för sina dramer, ex. Pelléas et
Mélisande (1892) och Fågel Blå (1908), och
ansågs av sin samtid som Shakespeares över
man. 1911 erhöll han Nobelpriset i litteratur.

53

54

Blommornas intelligens, Stockholm 1908, är en
samling filosofiska essäer som behandlar väx
ternas, och i förlängningen människans, för
måga till förädling. Den ringes rikedomar,
Stockholm 1908, är även det en samling be
traktelser som fokuserar kring själen och skön
heten. De arma, barnen och kvinnorna är de
som har största förutsättningarna att fullända
sitt själsliv, eftersom de inte har förstörts av
onödig kunskap och kultur, till skillnad från
män med någon slags position. Det finns en
optimistisk framtidssyn i båda böckerna där
Maeterlinck förväntar sig att människans själs
liv ska nå allt närmre den högsta andliga di
mensionen.
Detta ska ha påtalats av Jessie Newbery. Jude
Burkhauser, »The Glasgow Style« ur Jude
Burkhauser (red.) Glasgow Girls: Women in Art
and Design 1880-1920, Edinburgh 1993, s.
101. Drömmen (1888) handlar om en föräld
ralös flicka som tas om hand av ett barnlöst
hantverkarpar, broderare. Flickan läser passio
nerat om helgonlegender och drömmer om att
gifta sig med en prins som ska kunna ge henne
allt hon vill ha. Drömmen kommer så små
ningom att gå i uppfyllelse och innan paret
kommit ut ur katedralen dör flickebarnet med
ett leende på läpparna och upplöses i intet.
Efter att ha läst boken kan jag tänka mig att
det finns två aspekter i boken som kan ha till
talat paret Mackintosh och andra i Glasgow.
Dels beskrivningarna av broderiarbetet och
den lycka som det förmedlar att arbeta med ett
konstnärligt material och dels den mer sym
boliskt, mystiska berättelsen om drömmens
och kärlekens betydelse för människan. Paret
Newbery ägde boken med Schwabes illustra
tioner och lånade ut den till sina konstnärsvän
ner. Naturligtvis tilltalade säkert illustratio
nerna konstnärerna minst lika mycket som
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56 Lambourne,

s. 14. Med detta menas alltså att olika
»esteter« drogs till ceremonierna, mystiken och
dekoren som ännu finns i den katolska mäs
san och som står i stark kontrast till den pro
testantiska kyrkans liturgi. I England samla
des många i Walter Paters Oxford Movement.

57 Olav

Hammer, På spaning efter helheten: New age,
en ny folktro?, Stockholm 1997, s. 38-39.

58

Olav Hammer, Profeter mot strömmen: Essäer om
mystiker; medier och magiker i vår tid, Stock
holm 1999, s. 240.

59

Burkhauser, »The Glasgow Style«, 1993, s. 101,
samt Helland, Manchester & New York 1996,
s. 72-73. Max Müller (1823-1900) var en av
grundarna till religionsvetenskapen där han
arbetade med komparativa studier och han
hade ett speciellt intresse för indisk religion.
1846 kom han till London och stannade där
till sin död. För mer information om hans ar
bete se EricJ Sharpe, Comparative Religion:A
history y Chicago och La Salle 1997 (org. 1975)
s. 35-46. Jag tackar fil dr Anna Lydia Svalastog, Inst f religionsvetenskap vid Umeå Uni
versitet, för hjälp med information om Müller.

60 William

Eadie, Movements of Modernity.The Case
of Glasgow andArt Nouveau,London och New
York 1990, s. 197.

61 Janice

Helland, »The Critics and the Arts and
Crafts: The Instance of Margaret Macdonald
and Charles Rennie Mackintosh«, Art History,
vol 17, nr 2. June 1994, s. 209-227.

62 Gleeson

White, »The Arts and Crafts Exhibition,
1896 (third notice)«, The Studio, vol IX, 1897,
s. 202-204.

63

White, »Some Glasgow Designers and their
work«, 1897, s. 86-100 och 227-236.

64

De sju konstnärerna var John Guthrie, Char
les Rennie Mackintosh, Herbert MacNair,
Margaret och Frances Macdonald, Jessie M

King och Jessie Newbery. De ställde ut affi
scher och andra trycksaker, metallarbeten,
bokillustrationer och bokomslag, textilier,
silverarbeten och arkitektur- och interiör
design. Jude Burkhauser, »Sala M' Arte
Decorativa Scozzese« i Charles Rennte Mac
kintosh Society Newsletter, nr. 58, spring 1992,
s.ll.
^ Hela artikeln »L'Art Nouveau: What it is and
what is thought of it« kan läsas i Magazine of
Art, vol 27, nr 2,1904, s. 209-213,259-264,
324-327,377-381.

78 Jude

Burkhauser, »The visible woman vanishes!«
ur Burkhauser, Jude, (red.), Glasgow Girls:
Women in Art and Design 1880-1920, Edin
burgh 1993, s. 64.

79 Ibid.,
80

Citerad ur William Buchanan, »Glasgow art
Glasgow craft Glasgow international«, ur
Buchanan, William (red.) Mackintosh's masterwork: The Glasgow School of Art, Edinburgh
1994, s. 150.

81

För mer information kring den så kallade South
Kensington-modellen se Stuart Macdonald,
The History and Philosophy of Art Education,
London 1970.

82

Billie K Wickre, Collaboration in the work of
Margaret Macdonald\ Frances Macdonald,
Charles Rennie Mackintosh and J Herbert
MacNair, avhandling, University of Michigan,
1993, s. 112-113.

66 F. S.

Blizard i »L'Art Nouveau:What it is and what
is thought of it«, Magazine of Art, vol 27, nr 2,
1904, s. 209.

67 George

C. Haité i »L'Art Nouveau:What it is and
what is thought of it«, Magazine ofArt, vol 27,
nr 2,1904, s. 325.

68

69

Anna-Maria Ylimaula, Origins of Style. Phenomenological approach to the essence of style in the
architecture of Antoni Gaudi, C R Mackintosh
and Otto Wagner, avhandling, Oulu 1992, s. 96.

83 Daniel

Robbins, »Glasgow School of Art and the
Glasgow Style« ur Wendy Kaplan (red.) Char
les Rennie Mackintosh, utställningskatalog,
New York 1996, s. 66.

Eadie, s. 67.

70 Ibid.,

s. 232.

71 Ibid.,

s. 197,199.

72 Ibid.,

s. 197. Återigen är det pseudonumen A mere
outsiders insändare i Glasgow Evening News,
17 nov 1894 som citerats.

73

Robert Jensen tar bland annat upp konflikten
mellan kommersialism och konst i sin bok
Marketing Modernism in Fin-de-Siècle Europe,
New Jersey 1994.

74

Elizabeth Bird, »Ghouls and Gas Pipes: Public
Reaction to Early work ofThe Four«, Scottish
Art Review,vol XVI, nr. 4,1975, s. 13-14. Där
kan man ta del av dikten i dess helhet, som
publicerades i Glasgow Evening News 13 nov.
1894.

7i

För en vidare diskussion kring problemet kring
offentlighet se Jan Marsh artikel »Art,
ambition and sisterhood in the 1850s« ur Orr,
Clarissa Campbell (red.) Women in the
Victorian Art World, Manchester och New
York 1995, s. 33-48.

76

Eadie, s. 197.

77

Hermann Muthesius, Das Englische Haus, del I,
Berlin 1904, s. 189.

s. 63.

84 Glasgow

School of Art Reports 1879-80 to 1905-6,
G SAs arkiv.

85 Burkhauser,

»The visible woman vanishes!« 1993,

s. 66.
86 Ibid.
87

s. 66-69.

I Karen Offens artikel »Liberty, Equality and
Justice for women:The theory and practice of
feminism in nineteenth-century Europe«, i
Renate Bridental, Claudia Koonz, och Susan
Stuard, (red.) Becoming Visible: Women in Eu
ropean History, Boston 1987, s. 335-373 finns
mer information kring kvinnorollerna under
1800-talet.

88 Som

jämförelse kan man se att i Finland far kvin
norna tillträde 1897 till arkitekturutbildning,
Tyskland far kvinnor ta examen 1908 och i
Sverige ges allmänt tillträde till KTH 1921,
medan kvinnor kom in något år innan på
Chalmers. Gunilla Lundahl, »Kvinnor som
banat väg«, s. 5-6 och Eva Rudberg, »Kvinnor
blir arkitekter«, s. 11. Båda artiklarna kommer
ur Gunilla Lundahl, (red.) Kvinnor som banade
väg, Stockholm 1992.

89 Burkhauser,

»The visible woman vanishes!«, 1993,
s. 69 och Lynne Walker, »Woman Architects«
i J Attfield och P Kirkham (red.) A View from
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kvinnas klädsel ska även vara individuell,
eftersom att den då kan hålla en längre tid och
man kan stå emot klädhandelns mode
växlingar. Håret ska hållas naturligt och när
man har hatt ska den gärna vara stor med
breda brätten. En kvinna ska dessutom akta sig
för att se alltför manlig ut. Anna Muthesius,
Das Eigenkleid der Frau, Krefeld 1903.

the Interior:Women and Design,London 1989,
s. 101. Kvinnor har ändå varit verksamma som
arkitekter i Storbritannien före denna tid, men
då som amatörer. RIBA (Royal Institute of
British Architects) som grundades 1834 tar in
sin första kvinnliga medlem 1898. Ibid, s. 92,
99.
90

91

Bird, Liz, »Women and art education« ur
Burkhauser, Jude (red.), Glasgow Girls: Women
in Art and Design 1880-1920, Edingburgh
1993, s. 73.
Robbins, s. 66.

92 Wickre,

105

Det är det första numret daterat 1893, därefter
finns tre daterade April 1894, November 1894
och Spring 1896.

106

lan Monie, »The Magazine (1893-1896)« ur
Jude Burkhauser (red.) Glasgow Girls: Women
in Art and Design 1880-1920, Edinburgh
1993, s. 76.

Billie K., s. 204-205.

93

Robbins, s. 71.

94

Eadie, s. 93.

%

Ibid., s. 162 Det är intressant att han nämner att
den aspirerande konstnären kan vara både
manlig och kvinnlig. Det hör inte till
vanligheterna i Newberys samtid, där en
konstnär alltid betraktas som manlig (=he).

96

Robbins, s. 67-68.

97 Burkhauser,

»The visible woman vanishes!« 1993,

107 Jude

Burkhauser, »The >Girls< of Roaring Camp:
>The Immortais« ur Jude Burkhauser (red.)
Glasgow Girls Women in Art and Design 18801920, Edinburgh 1993, s. 49-50, Thomas
Howarth, Charles Rennie Mackintosh and the
Modern Movement, London 1977, s. 58 och
Wickre, s. 154.

108

Heiland, Manchester & New York 1996, s.54.

109

Lucy Reaburn, The Magazine, 1893, s. 3. GSAs
arkiv.

s. 69
98

Robbins, s. 76-78.

110

99

Denna institution är grunden till det som sedan
blir Glasgow Museum and Art Galleries.
Helland, Manchester och New York 1996, s.
31. Det är tyvärr okänt vad han höll föreläs
ningar om.

En mer utförlig analys av dessa två verk kan lä
sas i Ann-Catrine Eriksson, »Två systrar i
Glasgow: Margaret och Frances Macdonald«,
Studier i Konsthistoria 1995:8. Inst. f. konstve
tenskap, Umeå Universitet.

111

Pamela Robertson, Charles Rennie Mackintosh:
Art is the Flower, London 1995, s. 22

112

Helland, Manchester 8c New York 1996, s. 55.

100

Liz Arthur, »Jessie Newbery (1864-1948)«, ur
Jude Burkhauser, (red.), Glasgow Girls: Women
in art and design 1880-1920, Edinburgh 1993,
s. 147.

101

Ibid., s. 147,149.

102

Burkhauser, »The Glasgow Style« 1993, s. 102.

103 White,

»Some Glasgow designers and their work
(part three)«, vol. XII, 1897, s. 47.

104

De som finns med i illustrationerna är förutom
Jessie Newbery också Margaret och Frances
Macdonald. I boken presenterar Anna
Muthesius sina idéer om kvinnligt mode.
Kläder ska vara gjorda efter en kvinnas kropp
och inte efter en korsett. De ska ha någon
konstnärlig utformning och inte endast vara
praktiska, vilket den samtida reformdräkten
syftade till, eftersom klädseln då blir tråkig. En
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113 Helland,

Janice, »Collaboration among the Four«,
ur Wendy Kaplan (red.) Charles Rennie
Mackintosh, utställningskatalog, New York
1996, s. 110.

114 Alan

Crawford, »Cast of Characters« ur Wendy
Kaplan (red.) Charles Rennie Mackintosh, ut
ställningskatalog, New York 1996, s. 27

115

Heiland, Manchester och New York 1996, s. 3.

116 Wickre,

s. 179.

117

Howarth, s.25.

118

Margaret Macdonald har med The Path of Life
och Summer, Frances Macdonald bidrar med
The Crucifixion och The Ascension, medan

Mackintosh har med en akvarell med tillhö
rande skriftlig förklaring, Cabbages in an
Orchard. The Magazine, april 1894. MacNair
är den ende i The Four som inte lämnat nå
got bidrag till de bevarade exemplaren av The
Magazine.
119

135

Ibid., s. 147.

136

Ibid., s. 177.

137 För

uppgifter om Frances Macdonald och James
Herbert MacNairs fortsatta liv och verk se
Helland Manchester och New York 1996,
samt Billcliffe 1970/71, s. 48-74.

Helland, Glasgow 1996, s. 90.

120 Alan

Crawford, Charles Rennte Mackintosh, Lon
don 1995, s. 24. Hon var även syster till John
Keppie, en av Mackintoshs chefer vid det ar
kitektkontor vid vilket han hade anställning.

121 Wickre,

138 Wickre,
139

Mackintosh kom att ändra stavningen av sitt
namn, troligen 1893, till den mer engelska for
men. Alan Crawford, »Chronology«, ur
Wendy Kaplan (red.) Charles Rennie
Mackintosh, utställningskatalog, New York
1996, s. 19. John McKean skriver att fadern
ändrade familjens namn i samband med att
han ingick sitt andra äktenskap 1892, Charles
Rennie Mackintosh:Architect, Artist, Icon, Edin
burgh 2000, s. 27.

140

Robertson, 1995, s. 17.

s. 152.

122

Ibid., s. 155 och 209.

123

Helland, Glasgow 1996, s. 90,94.

124 MacNair

kom heller inte att ägna sig åt arkitek
tur efter sin utbildning. Roger Billcliffe, »J. H.
MacNair in Glasgow and Liverpool«, Annual
report and bulletin, Walker Art Gallery Liver
pool, nr 1,1970/71, s. 49.

125
126

1995, s. 9.

Brett, s. 61.

Howarth, s. 3-4.

Howarth, s. 19.

143

Ibid., s. 7,9.

144

Mackintosh besökte Neapel, Sicilien, Amalfi,
Rom, Tivoli, Orivieto, Siena, Florens, Pisa,
Pistoia, Bologna, Ravenna, Ferrara, Venedig,
Padua, Vicenza, Verona, Mantua, Cremona,
Brescia, Bergamo, Lecce, Como, Milano och
Pavia, Pamela Robertson, »Mackintosh and
Italy« ur Pamela Robertson (red.) Charles Ren
nie Mackintosh:The Architectural Papers, Oxon
1990, s. 66.

145

Dagboksanteckningarna och föredraget finns
tryckta i Pamela Robertson (red.) Charles Ren
nie Mackintosh:The Architectural Papers,Oxon
1990. De skissböcker som är bevarade finns på
GSA och på HAG, dessutom finns några i
privat ägo. Förutom skisserna gjorde
Mackintosh även en del färdiga akvarell
målningar som finns i ovan nämnda samlingar.

146

Mackintoshs bevarade skissböcker finns vid ar
kiven på både GSA och HAG, samt i privat
ägo.

Charles Rennie Mackintosh, »Architecture
(1893)« ur Pamela Robertson (red.) Charles
Rennie Mackintosh: The Architectural Papers,
Oxon 1990, s. 201-211. Mackintosh har
kopierat stycken ur Lethabys bok vilket utgör
huvuddelen av hans föreläsning.

128

Godfrey Rubens, »Introduction« ur W. R. Lethaby,Arcitecture Mysticism and Myth, London
1974, s. xiii-xvi tar upp ungdomens reaktion
på boken.
Helland, Manchester och New York 1996, s. 3.

130 Wickre,
131

141 Crawford,
142

127

129

s. 187.

s. 154.

Helland, 1994, s. 210.

132 Om

deltagandet i biennalen se Burkhauser, 1992,
s. 9-13.

133 Howarth

skriver att han hört talas om att konst
studerande ska ha mött paret vid tågstationen
och dragit paret genom staden i en blomstersmyckad vagn. Howarth, s. 154. Det är väl
diskutabelt, men paret fann i vart fall tvilling
själar bland konstnärer och arkitekter i Wien
och upprätthöll kontakter med ett antal av
dem under en lång tid.

147 Tävlingen

var begränsad, och till en början var
åtta firmor inbjudna, men man kom att öka
antalet till tolv. Crawford, »Chronology«,
1996, s. 19.

148
134 Wickre,

s. 234.

Heiland, Manchester och New York 1996, s. 16-17.
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149 Wickre,

s. 159.

150 Helland,
151 Wickre,

169

Gesso är en teknik som åter kom på modet un
der den aktuella perioden. När Macdonald an
vände sig av den grundade hon en duk med ett
tunt lager gips, ofta sken dukens struktur ge
nom gipset. Efteråt tecknade hon ut mönst
ret med kol eller så kunde hon lägga ut en tråd
med uppträdda pärlor på duken som hölls på
plats med nålar. Därefter ströks ett nytt lager
gips på vissa delar av ytan efter mönstret och i
det nya gipset kunde bitar av metall, pärlemor
eller glas tryckas fast. Hon använde även en
tårtsprits för att skapa former med gipset. När
allt torkat bemålades vissa partier med oljefärg
för att framhäva vissa detaljer. För mer infor
mation se Dai Vaughan och Jenny Vaughan,
»The creation of a gesso panel«, Charles Rennie Mackintosh Society Newsletter, nr 78, våren
2000, s. 10.

170

Pamela Robertson, »Margaret Macdonald
Mackintosh (1864-1933)«, ur Jude Burkhauser (red.), Glasgow Girls: Women in Art and
Design 1880-1920, s. 113.

Manchester och New York 1996, s. 19.

s. 160-1.

152

Helland, Manchester och NewYork 1996, s. 20.

153

Ibid., s. 116.

154 Ibid.,

s. 22. Billie K Wickre skriver i sin avhand
ling att det endast var kvinnor som använde
termen designer när de skrev in sig på skolans
kurser medan ute i yrkeslivet var det enbart en
manlig kategori, s. 140-141.

155

Helland, Manchester och New York 1996, s. 21.

156 Wickre,
157

s. 162-164.

Helland, Manchester och New York 1996, s. 21

158 En

sammanställning av den svidande kritiken vid
1894 års Glasgow School of Art Club
Exhibition tas upp som exempel av Helland,
Manchester och New York 1996, s. 40-42.

159

Ibid., s. 46.

160 Exempelvis

Glasgow Evening News, 10 nov. 1894,
s. 3, enligt Helland, Manchester och New York
1996, s. 42.

161

White, »Some Glasgow designers and their
work«, 1897, s. 89.

162

Någonting som kan vara intressant att notera är
att Desmond Chapman-Huston, en av paret
Mackintoshs nära vänner, skriver till William
Davidson, arrangören av den minnesutställ
ning som hölls i Glasgow 1933, att Mackin
tosh och Macdonald ansåg The Studio vara en
sensationslysten tidskrift. I sina artiklar tog
den fasta på de mer sensationella aspekterna av
ett konstnärskap istället för att presentera det
ur ett vidare perspektiv. Helland, Manchester
och New York 1996, s. 197.

163

Howarth, s. 40.

171 Heiland,

Manchester och NewYork 1996, s. 134,
145,154,175.

172 Ibid.,

blev misstänksamma när pa
ret inte reste hem som övriga sommargäster,
var ute på promenader vid kusten i skym
ningen, samt hade täta brevkontakter med
fienden Tyskland under kriget. Efter en av
deras kvällspromenader fann de att deras hem
höll på att bli genomsökt, vilket ledde till att
deras brev från tyska konstnärsvänner under en
tid konfiskerades. Mackintosh tvingades att
stå inför rätten för att rentvå sig, någonting
han fann viktigt vilket man kan se i ett brev till
William Davidson 21 juli 1915, HAGs arkiv.
Mackintosh uttrycker stark patriotism.

174

164 Wickre,
165

s. 170.

Crawford 1995, s. 27.

166 Detta

uttrycker Mackintosh till exempel i manus
kriptet till föredraget »Seemliness«, som finns
tryckt i Robertson, Pamela (red.), Charles Ren
nte Mackintosh:The Architectural Papers, Oxon
1990, s. 220-225.

168

Manchester och NewYork 1996, s. 116.

Ibid, s. 106.
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Det finns en brevsamling från denna period av
Mackintoshs brev till Macdonald som
Mackintosh kallar The Chronycle. De berättar
bland annat om hur han arbetat ihärdigt med
sina landskap och hur passionerat förälskad
han var i henne efter nära 30 års äktenskap.
Brevsamlingen finns på HAG och har publi
cerats 2001.

175 Moffat,
176

167 Heiland,

s. 160.

173 Lokalbefolkningen

s. 156.

Neat, s. 129.

Pamela Robertson (red.) Charles Rennie
Mackintosh: The Architectural Papers, Oxon
1990, s. 180 och i »Seemliness (1902)«, ibid.,
s. 222.1 föreläsningen »Architecture (1893)«
skriver han om arkitektur att: »Architecture is
the world of art...«, ibid. s. 201.

2. Interiörerna
1 Jack

M Stein, Richard Wagner and the Synthesis of
the Arts, Detroit 1960, s. 62. Stein säger även
att detta ideal kom att förändras något med
tiden, men att grunden förWagners arbete all
tid var att fa fram den mest lyckade syntesen
mellan text och musik och att det var viktigt
för Wagner att själv stå för båda dessa uttryck.
Ibid s. 7-8. Detta kan man finna i Wagners
egna skrifter, exempelvis »Om opera-diktning
och -komposition särskildt« i Richard Wagners
skrifter, Stockholm 1901, s. 223-244.

2

David C. Large och William Weber (red.)
Wagnerism in European Culture and Politics,
Cornell University 1984, s. 22.

3

YrnriWeme,Arkitekturens ismer,Stockholm 1997,
s. 52.

4

Edward Hollamby, »Philip Webb: Red House,
Bexleyheath, Kent 1859« i Beth Dunlope
(red.) Arts & Crafts Houses /, London 1999,
opag. Det är en mycket bra källa vad gäller
illustrationer.

5

Ibid.

6

Om konstnärernas profilering som experter och
yrkets professionalisering se Jensen, s. 23.

7 Teodor

de Wyzewa, »Notes on Wagnerian Pain
ting (1886)« ur Henri Dorrà (red.), Symbolist
Art Theories:A Critical Anthology, London och
Los Angeles 1994, s. 148-149. Ursprungligen
publicerades artikeln »Notes sur la peinture
wagnérienne et le Salon de 1886« i La Revue
wagnérienne 2, 8 maj 1886.

8

9

Charles Rennie Mackintosh, »Architecture
(1893)«, s. 210. Mackintosh antas ha varit
dyslektiker, vilket kan vara en förklaring till
textens brist på skiljetecken och man kan också
ha i åtanke att det är ett föreläsnings
manuskript, alltså inte tänkt att publiceras.
Tankegångarna i den sista delen av citatet för
onekligen tankarna till Oscar Wilde och The
Picture of Dorian Gray, som kom ut 1891. Mar
garet Macdonald skrev inte artiklar eller höll
föreläsningar om konsten. Möjligheterna att
göra det som kvinnlig konstnär fanns, men
troligtvis var det ingenting som honvar intres
serad av att göra. Hon skriver inte i The
Magazine exempelvis, utan bidrar med konst
verk.
Detta finns nämnt i Charles Rennie Mackintosh
»Untiteled Paper on Architecture (c. 1892)« ur

10 Charles

Rennie Mackintosh, »Untiteled Paper on
Architecture (c. 1892)«, s. 180.1 denna före
läsning var Mackintosh f. ö. mycket influerad
av Ruskins skrifter.

11 Heinrich

Pudor, »Moderne Inneneinrichtungen«
ur Dekorative Kunst, V, 10 Juli 1902, s. 353360. Pudor hävdar även att tidens stil är
eklekticismen och att den stil som benämns
Jugendstil eller Secessionsstil är en snabbt över
gående fluga, som inte är tillräckligt praktisk
och alltför prålig för tyska förhållanden.

12 Heinrich

Pudor, s 360. Översatt ungefärligen att
man »måste frigöra sin individualitet och att
låta sig utvecklas«.

13 Witold

Rybczynski, Hemmet. Boende och trivsel sett
i historiens ljus, Stockholm 1988, s. 151-152.
Denna uppdelning av professionen startade
redan under slutet av 1700-talet.

14 Citerat

ur Roger Billcliffe, Mackintosh Furniture,
London 1984, s. 18.

15

Han menar förvisso att denna utveckling sker
under 1900-talets första decennier, men allkonstverkstanken från 1890-talet kan räknas
in i diskussionen. Werne, s. 76.1 Klaus-Jürgen
Sembach, Gabriele Leuthäuser, Peter Gosel,
Möbeldesign under 1900-talet, Köln 1990, s. 67,
sägs att ett nytt mer geometriskt formspråk
kom från denna utveckling.

16

Walter Benjamin, Paris 1800-talets huvudstad:
Passagearbetet, band I, Stockholm 1992, s. 48

17 August

Brunius, »Möbeln som konstverk«, Arkitektur, 1910, s. 105-106.

18

Robert Musil, Mannen utan egenskaper, del I,
Stockholm 1998 (org. 1930), s. 23.

19 Adolf

Loos, »Arkitektur (1910)«, ur Ornament och
brott -fyra texter om arkitektur, Göteborg 1985,
s. 27.

20 Ibid.,
21

s. 34.

Adolf Loos, »Von einem armen reichen manne
(26 april 1900)« ur Sämtliche Schriften, band 1,
Wien och München 1962, s. 206. Översatt
ungefär »Ni behöver ingenting mer. Ni är
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den viktorianska eran i sin historiografiska stu
die »Golden age to separarate spheres? Review
of the categories and chronology of English
women's history«, Historical Journal, 36,
1993:2, s. 383-414. För henne har det alltid
varit skillnad på att vara kvinna respektive man
när det gäller yrkesliv och möjlighet att delta
i en offentlig diskussion, vilket vi nog inte kan
bestrida. Det intressanta för mig är dock att
under hela 1800-talet är uppdelningen av
sfärer ett viktigt instrument för att beskriva
lämpliga verksamheter och kreativa områden
för kvinnor respektive män. Att det sedan finns
personer som rör sig över dessa sfärer och att
man kanske ska förstå uppdelningen mer som
en slags idealbild avmaskulint och feminint är
en annan, förvisso relaterad, fråga. Vi kan
också se, som Elizabeth Wilson påpekar, att
den gräns som fanns mellan den privata och
den offentliga sfären inte var absolut, det på
gick ständigt en diskussion om vad som var
lämpligt för kvinnor (och män) i »The
Invisible Flaneur«, ur Postmodern Cities and
Spaces, Sophie Warson och Katherine Gibson
(red.), Oxford 1996, s. 59-79.

komplett!« Loos hävdar vidare i »Die moderne
Siedlung. Ein Vortrag (1926)« ur Sämtliche
Schriften, band 1, Wien och München 1962,
att det är viktigt för en familj att kunna
utvecklas i sin bostad. Ibid. s. 419. Sedan kan
man ju tycka att hans lösningar på
problematiken, att arkitekten bör visa sina
förslag till renovering och utbyggnad på
ritningarna, också är kontrollerande.
22

Några av deras levnadstecknare har noterat detta
som någonting underligt. Howarth påpekar att
det är samma interiörer, men att de nu är bättre
utförda eftersom de har större erfarenhet, s.
117, Crawford 1995 spekulerar i att paret
Mackintosh kanske inte kunde arbeta konst
närligt tillsammans längre och att de därför tog
med sig det gamla, s. 144, McKean ser det som
ett problem att de inte kunde frigöra sig från
sina egna idéer, s. 99.

23

Detta beskrivs bland annat av Mary Newbery
Sturrock och lady Alice Barnes i samtal med
Alistair Moffat, Moffat, s. 96 och 103.

24

Macdonald i brev till Davidson, 26 februari 1919,
HAG.

25 Janet

Wolff, Feminine Sentences: Essays on Women
& Culture, Cambridge 1990, s. 14-15. Utveck
lingen mot att männen började arbeta utanför
hemmet tog sin början redan under 1700-talet, men det accelererar under 1800-talets bör
jan. Det finns mycket skrivet om uppdel
ningen i privat och offentlig sfär i hemmen un
der 1800-talet, se exempelvis Anne Digby,
»Victorian Values and Women in Public and
Private« urT. C. Smout (red.) Victorian Values,
Oxford 1992, Kerstin Thörn, »Hemmet som
föreställning och erfarenhet. En idéhistorisk
studie« ur Gunilla Lundahl (red.) Den vackra
nyttan: Om hemslöjd i Sverige, Stockholm 1999,
Linda K. Kerber, »Separate Spheres, Female
Worlds, Women's Place: The Rhetoric of
Women's History«,Journal of American History,
75:1988, s. 9-39, som diskuterar utifrån ett
amerikanskt perspektiv, Lisa Tiersten, »The
Chic Interior and the Feminine Modern:
Home Decorating as High Art inTurn-of-theCentury Paris«, ur Christopher Reed (red.) Not
at Home: The Suppression of Domesticity in Mo
dern Art and Architecture, London 1996.
Amanda Vickery är kritisk till användandet av
uppdelningen i privat och offendig sfär som
modell när kvinnohistoriker vill visa att kvin
nor blev utestängda från offentligheten under
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26 Tiersten,

s. 21.

27 Vanessa

Chase, »Edith Wharton,The Decoration
of the Houses, and Gender in Turn-of-theCentury America« ur Debra Colman, Eliza
beth Danze och Carol Hederson (red.) Archi
tecture and Feminism, New York 1996, s. 134135.

28

Ibid., s. 141.

29

Här ska man skilja maskulin/feminin från man
lig/kvinnlig, där det förra gäller symbolvärden
och det senare fysiska personer. Se exempel
vis Joan W Scott »Om språk, socialt kön och
arbetarklassens historia«, Häften fir kritiska
studier, 1/1989, s. 14.Toril Moi ställer sig kri
tisk till denna typ av uppdelning eftersom det
riskerar att leda till nya dikotomier och i
förlängningen hierarkiseringar. Se exempelvis
hennes Hva er en kvinnef Kjonn og kropp i feministisk teori, Oslo 1998, där hon är kritisk till
poststrukturalisternas uppdelning av biolo
giskt och socialt/kulturellt konstruerat kön. I
detta fall finner jag det dock relevant, eftersom
begreppen maskulin/feminin och den uppdel
ning av rum som görs efter dessa parametrar
inte har med fysiska personer, dvs manligt/
kvinnligt, att göra.

1995, som attribuerar några interiörer till »the
Mackintoshes«, skriver att i samband med Hill
House (1902-04) så blir hennes närvaro allt
mer otydlig. Anledningen är att han ser mas
kulina uttryck i alla rum och han beskriver
även Hill House som »a point of transition«,
s. 8 och 123 och i den förändringen antyds att
det inte finns någon plats för Macdonald.
Edmund Swinglehurst, för att ta ett annat ex
empel, skriver i Charles Rennie Mackintosh,
London 2001, s. 79, rent ut att Macdonald inte
kom att medverka i interiörerna när de blev
mer maskulina i formen.

Mark Girouard, The Victorian Country House,
London 1979, s. 16. Det är intressant att no
tera hans ordval när kvinnligheten skulle be
skyddas och manligheten uppmuntras. Den
kvinnliga passiviteten och den manliga aktivi
teten går igen i språkbruket och visar med all
tydlighet vad hemmets och samhällets ideologi
gick ut på för män och kvinnor. Han skriver
vidare att viktorianerna gärna delade upp
funktioner inom boendet och att det var an
ledningen till att arkitektyrket professionaliserades. Janet Wolff behandlar Girouards
bok, s. 15.
Chase, s.144-145. Luce Irigaray belyser proble
matiken: »I was your house. And, when you
leave, abandoning this dwelling place, I do not
know what to do with these walls of mine.
Have I ever had a body other than the one
which you constructed according to your idea
of it? Have I ever experienced a skinother than
the one which you wanted me to dwell
within?«, citerad från Elizabeth Grosz,
»Women, Chora, Dwelling« ur, Sophie Wat
son, Katherine Gibson (red.), Postmodern
Cities and Spaces, Oxford 1996, s. 56.

38 Charles

Rennie Mackintosh, »Seemliness (1902)«,
s. 220-225. Seemliness kan översättas med
»skenbarhet«.

39 Ibid.
40 Ibid
41P

s. 222.

s. 224.

Morton Shand i ett brev till William Davison,
31 mars 1933, HAGs arkiv.

42

Charles Rennie Mackintosh i brev till Margaret
Macdonald, The Chronycle, 15 maj 1927,
HAG.

43

Billcliffe, 1984, s. 7. När beställningen gällde ett
helt hus arbetade man s. a. s. inifrån och ut.
Walter Blackie beskriver hur han till en bör
jan fick ritningar och förslag på hur insidan av
Hill House skulle se ut innan det fick en exte
riör. »A memoire, 1943« ur Moffat, s. 46.

Friedrich Nietzsche, Tragedinsfödelse, Stockholm
2000 (org. 1872) s. 21.

44

Herman Muthesius, »Der Glasgower kunstbewegung: Charles R. Mackintosh und Marga
ret Macdonald-Mackintosh«, Dekorative
Kunst, mars 1902, s. 217. Översatt att »ett
maskulint (manligt) och ett feminint (kvinn
ligt) element här tycks förenas«.

Desmond Chapman-Huston, »Dreamers in the
Moon«, odaterat manus, s. 3, HAGs arkiv.
Essän har publicerats som ett appendix i Neat,
s. 193-199.

45

Citerat ur Eduard F. Sekler, »Mackintosh and
Vienna«, J. M. Richards och Nikolaus Pevsner
(red.), The Anti-Rationalists,London 1973, s.
140.

46

Ibid.

47

Detta påpekas av Crawford 1995, s. 71.

48

Undantagen är de arbeten Mackintosh utför för
allmänheten, exempelvis Queens Cross Church
och skolorna Martyrs Public School samt Scot
land Street School.

49

Brett, s. 21. White skriver om samarbetet med
hantverkare i Buchanan Street Tea Rooms och
ser det som särdeles lyckat, »Some Glasgow
designers and their work«, 1897, s. 94-95,

Wagner, s. 236.
Se bara på Pygmalionmyten! Förvisso får Pyg
malion hjälp av gudarna att skapa liv, men det
är han som har gett kvinnan hennes form ur
stenen.

Denna idé kan jämföras med det resonemang
Marshall Berman för kring Marxs tankar om
den nakna människan i Allt som är fastförflyk
tigas: Modernism och modernitet, Lund 2001
(org. 1981), s. 100-105.
I det här fallet är det en förutsättning att Macdonalds närvaro accepteras överhuvudtaget.
Howarth, exempelvis, ser henne som endast en
dekorativ konstnär vars konstnärskap stagne
rat i ett »amorphous paradise«, vars feminina
karaktär kan ha hindrat Mackintoshs fortsatta
(maskulina?) utveckling, s. 145. Crawford
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medan Neat har en mer poetisk version av
samarbetet i Glasgow School of Art, s. 155.
50

61

Girouard, 1979, s. 23.
Rybczynski, s. 161-162. Detta diskuteras även i
Girouard, 1979, s. 23.

62
63

52

53

Gwendolyn Wright, Moralism and the Model
Home: Domestic architecture and cultural conflict
in Chicago 1873-1913, Chicago och London
1980, s. 32. Carl Malmsten tar upp vikten av
en levande eld i öppen spis eller kakelugn för
hemtrevnaden. Den samlar hemmets innevå
nare till en gemensamhet och han ser elden t
o m som en grundförutsättning för hemtrev
nad. Carl Malmsten, Skönhet och trevnad i
hemmet, Stockholm 1925, s. 23. Författaren
Edith Wharton verkar ha vänt en smula på
perspektivet, eldstaden för henne är hjärtats
plats och inte platsens hjärta, utifrån att de
förtroeliga samtal som hölls där och inte uti
från att det var en plats där samtalen hölls.
Vanessa Chase, s. 146.

65

Bachelard, Eldens psykoanalys, Lund 1993
(org. 1949), s. 27.

56

Gaston Bachelard 1986 skriver om författaren
Henri Boscos oniriska följeslagare, s. 96.

57

Timothy Neat tillskriver kvadraten en betydelse
som han hämtat från frimurarnas, av egyptiska
hieroglyfer inspirerade, symbolik, där den står
för: »creative reason and the constructive
power of the intellect of man«, s. 158-159. Det
problematiska är att det finns risk för en tra
ditionell motsättning mellan natur och kultur/
intellekt, men jag vill poängtera att det är mö
tet mellan dessa två aspekter som var det cen
trala i paret Mackintoshs interiörkonst.

58 Då

Edward S. Morse, Japanese homes and their
surroundings, New York 1961 (org. 1886), s.
117.

60

Ibid. s. 111.
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Den andra nybyggda privatvillan som utfördes av
paret Mackintosh är Windyhill i Kilmacolm
och till Homhilli Nitshill gjorde de alla inte
riörerna i ett redan befintligt hus, Glasgow
1904. Av dessa finns endast Windyhill kvar,
men går inte att besöka då det ägs av privat
personer. Ägarna sägs dock värna om dess ka
raktär. De gjorde även ett tävligsbidrag till ett
Haus eines Kunstfreundes 1901, som uppförts
under 1990-talet i Glasgow efter att man tol
kat de ritningar och skisser som fanns beva
rade. En kopia av det huset har nyligen också
uppförts i Japan.

66Walter

Blackie (1860-1953) var förläggare på ett
Glasgow-baserat förlag, Blackie and Sons som
grundades 1809, som främst gav ut läroböcker
och barnböcker. James Macaulay, Hill House:
Charles Rennie Mackintosh,London 1994, s. 3,
7. Hill House är idag öppet för besökare från
maj till september.

67

Walter Blackie, »A memoire, 1943« ur Moffat, s.
45. I denna minnesbeskrivning av hur Hill
House kom till nämner Blackie i huvudsakbara
Mackintosh. Texten kommer till tio år efter
Macdonalds död och Mackintosh Memorial
Exhibition i Glasgow. Fortfarande är intresset
fokuserat på arkitekturen och där har Charles
Rennie Mackintosh ett naturligt företräde i. o.
m. att det är han som var arkitekt. När Blackies
döttrar talar med Moffat 1985 tar de upp
Macdonalds närvaro i huset som någonting
mer självklart, trots att Moffat frågat dem om
Mackintosh och Hill House. Moffat, s. 49.

68

The Hill House Management Plan Review 19931998, s. 2-3, HAG.

kan man komma ihåg att för de antika greker
nas betydde kosmos »skön ordning« och att de
valde att ge världsalltet detta uttryck. Ernst
Kjellberg och Gösta Säflund, Grekisk och ro
mersk konst, Stockholm 1991 (org. 1958), s. 54.

59

Charles Rennie Mackintosh, »Architecture
(1893)« s. 208.
Colomina tar upp denna problematik i sin
studie av Le Corbusiers arkitektur i Privat och
offentligt: Modern arkitektur som massmedium,
Lysekil 1999, s. 262. Hennes tankar om
arkivets betydelse för forskningen är också in
tressant att ta del av. I en jämförelse mellan
historieskrivningen kring Adolf Loos och Le
Corbusier skriver hon att arkivets innehåll blir
likställt med den faktiska historien. Ibid. s. 18.

b4 Gaston

Gaston Bachelard, Lågan av ett ljus, Göteborg
1986 (org. 1961), s. 19.

Ibid.

64 Beatriz

Mary Newbery Sturock i intervju med Alistair
Moffat 1985, Moffat, s. 53.

55

Kristina Fridh, Japanska rum: En diskussion kring
tomhet och föränderlighet i traditionelloch nutida
japansk arkitektur, avhandling, Göteborg 2001,
s. 27.

69 Charles

Swinglehurst, som även ser detta som ett
tecken på att Mackintosh slutar samarbeta
med Macdonald, s. 79.

Rennie Mackintosh, »Untiteled Paper on
Architecture (c. 1892)«, s. 185.

70 Walter

Blackie, »A memoire, 1943« ur Moffat, s. 45.

71

Ibid. s. 46.

72

Wolff kommenterar Girouard, s. 15. Girouard
1979 visar upp mer komplicerade strukturer
eftersom han tar upp stora aristokratiska herr
gårdar på landsbygden som kan innehålla upp
till ett hundratal personer, men mönstret går
igen i mindre hus som Hill House, s. 27—29.

73

81 Idag

hänger där reproduktioner och om tillverk
ningen av dem, samt en redogörelse för
Macdoanlds teknik kan läsas i Anne Ellis, in
tendent vid Hill House, artikel »Embroidery at
the Hill House«, Charles Rennie Mackintosh
Society Newsletter, nr 80, våren 2001, opag.

82

Billdiffe, 1984, s. 122-123.

74 Ibid.
75 Charles

Rennie Mackintosh, »Scotch Baronial
Architecture« ur Pamela Robertson (red.)
Charles Rennie Mackintosh: The Architectural
Papers, Oxon 1990, s. 51-52.

83 Se

76 Mackintosh

ansåg att rummet blev alltför vitt när
belysningen ändrades i rummet 1906, det finns
anteckningar att taket ska ha blivit »plum«
1912. Att taket sedan blev svart beror på miss
tag vid restaureringen då taket hade blivit
missfargat av damm och smuts, Billcliffe,
1984, s. 117. Att belysningen ändrades be
rodde på att paret Blackie ansåg att de första
lamporna blev alltför varma. Systrarna Agnes
Blackie och Ruth Hedderwick berättar för
Moffat 1985 att de minns det som att taket
målades svart »washed over with buttermilk to
give it a sort of milky look«, Moffat, s. 49.

78

Billcliffe, 1984, s. 116.

79

Howarth ser ut att använda fotografier som är
samtida med byggnadernas tillkomst i sin bok
Charles Rennie Mackintosh and the Modern
Movement med några fa undantag. Det som
talar för att bilden inte är mer modern är bl a
en gardin som hänger framför ett fönster på
burspråkets östra vägg, som inte återfinns på
senare fotografier.

80

Detta syns tydligt i bl a Billcliffe, 1984, Robert
Macleod, Charles Rennie Mackintosh:Architect
and Artist, London och Glasgow 1983 och

exempelvis Leslie Kanes Weisman, »Prologue:
>Womens Environmenal Rights:A Manifesto«
ur Jane Rendell, Barbara Penner och Iain Bor
den (red.) Gender Space Architecture: An inter
disciplinary introduction, London 2000, s. 2,
Kerstin Thörn, s. 114. Det faller sig naturligt
att i detta sammanhang påminna sig om
Viriginia Woolfs essä »Ett eget rum«, där hon
i inledningen skriver »...en kvinna måste ha
pengar och ett eget rum, om hon skall kunna
skriva romaner...«, Viriginia Woolf, Ett eget
rum, Stockholm 1995 (org. 1925), s. 12.

84

Pythagoréerna ser alla udda tal som fullkomliga
och Pythagoras var en av de centrala mystike
rna för den teosofiska filosofin. Sju får också
stå för 3+4, dvs Guds och världens tal, en bild
av världsalltet. Frithiof Dahlby, De heliga teck
nens hemlighet, Stockholm 1982, s. 203-204.

85

Marias sju smärtor framställs vanligtvis med sju
svärd eller med ett hjärta och sju droppar blod.
Hennes sju fröjder symboliseras vanligtvis med
sju rosor. Dahlby, s. 78-79. Både Maria och
Kristus kan symboliseras med hjälp av en ros.

86

Se exempelvis Hammers skrifter, 1997, s. 41-42
och 1999, s. 250.

77 Pamela

Robertson spekulerar över om motivet kan
vara just The Sleeping Princess, Pamela Robert
son (då Reekie), 1983, katalognr 54 (opag).
Agnes Blackie minns när Macdonald kom till
Hill House för att göra gessomålningen: »She
used a piping bag, like you would if you were
icing a cake, and then stuck things onto the
plaster. It was very beautiful.« Moffat, s. 49.

Fåglar återkommer ofta i paret Mackintoshs or
nament både interiört och exteriört. De kom
även att lämna in sitt bidrag till Zeitschriftfür
Innendekorations tävling om Haus eines Kunst
freundes (Hus för en konstälskare) 1901 under
pseudonymen der Vogel (fågeln).

87 Charles

Rennie Mackintosh, »Untitled Paper on
Architecture (c. 1892)«, s. 183.

88 Talen

tre och nio är också heliga (och fullkomliga
enligt pythagoréerna i. o. m. att de är udda).
Tre är treenigheter, alltså Gud. Nio är likvär
digt med hebreiskans »sanning« och är dess
utom ett tal som ständigt förnyar sig (1+8=9,
3x9=27 och 2+7=9,4x9=36 och 3+6=9 osv) och
sedan så är ju 3x3=9. Dahlby, s. 203 och 205.
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89 Walter

Blackie, »A memoire, 1943« ur Moffat,
s. 46.

90

Ibid. s. 49.1 HAGs arkiv finns en ritning till en
fåtölj av »emma-typ« och i katalogkortet finns
en anteckning om att Mrs Blackie 1908 ville
ha en bekväm stol till sovrummet »one like
chairs in oridnary homes« och det gjordes två
stycken. De finns inte kvar idag, men det är en
liten fingervisning om att familjen Blackies
inte var ute efter att vara avant-garde.

91 Moffat,

Paret Mackitosh flyttade in i denna bostad 1906.
Det var ett viktorianskt radhus och de valde att
göra om interiörerna innan de flyttade in. Idag
är huset rivet (revs 1963), men man kan besöka
en rekonstruktion av deras hem vid Hunterian Art Gallery, det s k Mackintosh House, som
uppfördes 1981.

93

Neat, s. 121.

95

Skottska avdelningen bestod av tre rum. Vad gäl
ler de övriga två delade paret MacNair ut
rymme med Jessie Newbery och Anne Mac
beth, textillärare på GSA, och några av deras
elever, medan det sista och största rummet var
vigt åt studerande och redan utexaminerade
vid GSA. I det sistnämnda rummet var det
Mackintosh som hade formgivit montrarna.

99 Tävlingen

till Haus eines Kunstfreundes utlystes i
december 1900 av tidskriften Zeitschrift für
Innendekoration, utgiven av Alexander Koch i
Darmstadt. Ingen av de 36 inskickade
bidragen vann, eftersom juryn ansåg att inget
av förslagen var tillräckligt modernt, vilket
varit ett av kraven. Istället gick andrapriset till
Baillie Scott och tredjeplatsen delades av tre
arkitekter. Paret Mackintosh blev dis
kvalificerade, eftersom de inte skickat in rätt
antal perspektivritningar, men de fick ett
tröstpris på 600 mark och bidraget publi
cerades av Alexander Koch.

s. 52.

92

94 Moffat,

98

s. 53.

Swinglehurst, anser att interiörerna i 6 Florentine
Terrace inte har vare sig en maskulin eller fe
minin karaktär, s. 83. Han är en av fa som dis
kuterar paret Mackintosh interiörer utifrån
termerna maskulin/feminin, men i de ter
merna lägger han även in perspektivet om vem
som står bakom uttrycken i rummen. Macdonald står för de feminina och Mackintosh står
för de maskulina aspekterna. Det kan vara
därför som interiörerna i paret Mackintoshs
eget hem varken blir feminina eller maskulina
för Swinglehurst. Han ser det som ett mer
jämnstarkt samarbete mellan makarna.

96

Bland övriga utställningar kan nämnas Moskva
1902 och Dresden 1903.

97

Den svenska observatören och jurymedlemmen
Erik Folcker skriver att utställningsområdet
som d'Aronco skapat kallades »Valentinos
hvita stad« samt att d'Aronco vid denna tid var
sultanens hovarkitekt vilket förklarade de
österländska influenserna på utställnings
paviljongerna. Erik Folcker, »Turinutställningen 1902«, Meddelanden från Svenska
Slöjdföreningen, 1903, s. 13. Folcker förklarar
även att anledningen till att just Italien
anordnade utställningen var p.g.a. erfarenheter
från utställningen i Paris 1900, där de upptäckt
att landet stagnerat i utvecklingen vad gäller
konstindustrin och nu ville ge sig själva en
nystart. Ibid. s. 7-10.
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100 Robertson

(då Reekie), 1983, kat.nr. 42,43, opag
I katalogen nämns även att vid Mackintosh
Memorial Exhibition 1933 visades The Red
Rose and The White Rose under titeln Dreamers
in the Moon.

101

Anonym författare, »The International Exhibi
tion of Modern Decorative Art at Turin -The
Scottish Section«, The Studio,vol XXVI, 1902,
s. 95.

102

Detta uppmärksammas bl a hos Billcliffe 1984,
s. 93. Brett tror att inspirationen till detta till
vägagångssätt kommer ifrån japanska lack
föremål, s. 103.

103

Anonym författare, The Studio 1902, s. 95.

104

Ett undantag är Mackintoshs akvarell Faded
Roses y 1905. Macdonald med arbetade ofta
med teman kring sorg och död, exempelvis The
Pool of Silence, 1913, och Le Morte Parfumée,
1921, men förfallet finns inte med i dessa verk.

105 Spiritismen

är ett exempel på en rörelse som inte
erkände döden som slutet på livet, utan de
kunde kommunicera på olika sätt med de
dödas själar. Teosoferna tror på själavandring
och alltings ständiga återfödelse. Ett annat
exempel finner vi i Maurice Maeterlincks
Fågel Blå, Stockholm 1910 (org.1908), s.
26-27. Där får barnen träffa sina döda
farföräldrar som berättar för dem att så fort
någon tänker på dem lever de upp igen.

Paret Mackintoshs framgångar kom huvudsak
ligen inte att vara av kommersiell natur, de fick
sålt några enstaka föremål, utan det var det
konstnärliga som renderade dem framgångar.
De fick bl. a. ett diplom och mycket uppmärk
samhet i internationell press. Det enda upp
drag de verkar ha fått var ett musikrum åt
Fritz Wärndorffer, Secessionen i Wiens meste
mecenat och finansiär av Wiener Werkstätte,
samt erbjudanden om att delta i utställningar
i Moskva och Budapest. Detta diskuteras bl.
a. i Howart, s. 166-168.1 GSA arkiv finns ett
stort material bevarat från Turin-utställningen,
bl a kvitton och listor på vad som såldes.

1485 stred om makten. Släktgrenen Lancaster
hade en röd ros i vapenskölden medan York
hade en vit.
112

Jensen, s. 183.
Bland de kritiker som är positiva till den mer
andliga och poetiska delen av The Rose Boudoir
finns The Studios anonyme skribent i The Stu
dio 1902, s. 95-96, W. Fred i »Die Turiner
Austeilung: Die Sektion Schottland«,
Dekorative Kunst, årg V, vol 11,1902, s. 405406 och Georg Fuchs i »Mackintosh und die
Schule von Glasgow inTurin«, Deutsche Kunst
und Dekoration,årg. V, nr 12,1902, s. 575-582.
Bland de negativa kritikerna finner vi exem
pelvis Erik Folcker, s. 16-17.Walter Crane
påpekar att den skotska avdelningen mer av
speglar ett antal individers konstutveckling,
snarare än deras lands, även om han inte är
direkt kritisk till deras bidrag i »Modern
decorative art atTurin: General impresssions«,
The Magazine of Art,vol 25,1902, s. 493.

113 Sekretären

finns numer på Österreichisches Mu
seum fur angewante Kunst i Wien.

114

Som kuriosa kan en passus i Elna Tenows (un
der pseudonymen ElsaTörne skrivna) Solidar.
En lifsfråga för hemmen, Stockholm 1905, s.
111 citeras: »Det förekommer mig, att sedan
fruarnas skrifbord flyttats ut i salongerna att
stå där och pryda, har det själfulla och snillrika
brefskrifveri och memoarskrifveri, som ut
märkte våra mormödrar, alldeles råkat i förfall.
Och detta är helt naturligt. Redan själfva bor
den, små och tillgjorda som de äro, lägga tri
vialitetens kapson på våra tankar. Våra
skrifbord höra ovillkorligen hemma i vår allra
intimaste värld, där våra sena kvällars och våra
tidiga morgnars föreställningar och tankar
kristallisera sig. Då kommer det djupaste och
sannaste i oss fram. Den människa, som vi icke
i förtroligt samspråk råkat under dessa timmar,
henne känna vi ej.« Vi kan påminna oss om att
det saknades ett skrivbord i sovrummet på Hill
House, så Tenows varning om att inte ha ett
utrymme att formulera sig själv kan vara rele
vant. En budoar är dock ett sådant eget rum
utanför sovrummet.

115

Liknande teman behandlar Macdonald i ett an
nat motiv som hon ofta återkommer till, Sum
mer. I versionen från 1897 verkar det som om
hon förenar de två motiven till ett, genom att
kvinnan far kraft av puttis som utgör en sol,
vilken hon kysser och naturen omkring henne
slår ut i blom. För en utförligare redogörelse
för min analys av Macdonalds Summer-motiv
se Ann-Catrine Eriksson, 2000.

Billcliffe ser detta tillvägagångssätt som enda
metod för att Macdonald överhuvudtaget ska
kunna vara medarbetare till Mackintosh. Mac
donalds konstnärskap i hans ögon är begrän
sat till fantasier kring sagor och myter och att
uttrycket i hennes verk är: »basically flat and
linear«. Billcliffe 1984, s. 89 och 92.
Dahlby, s. 66.
Den vita rosen är en dödssymbol i många sagor
och legender, medan den röda ofta står för
kärleken. Den kan också symbolisera det röda
blodet som utgjutes för friheten, fosterlandet
eller kyrkan. Inom alkemin symboliserar den
röda och vita rosen det dualistiska systemet
och urprinciperna sulfur och mercurius. Hans
Biedermann, Symbollexikonet, Stockholm
1991, s. 341-342. Dessutom finns i den
engelska historien »Rosornas krig«, där två
släktgrenar av dynastin Plantagenet 1455-

Självklart har många (manliga) konsthistoriker
sett dessa målningar, samt ett flertal andra,
som en outalad önskan efter barn. Det är
mycket möjligt att hennes konstverk uttrycker
en önskan efter egna barn, men jag tror inte att
deras betydelse stannar där. Det är min erfa
renhet efter studier av Macdonalds konstnär
skap att hon är mycket mångtydig i sin sym
bolik. Hon arbetar snarare med allegorier och
jag vill tacka fil.dr. Margareta Gynning, Na
tionalmuseum, som förde mig in på allegori
tanken. För mina tolkningar av Summer läs
Ann-Catrine Eriksson, 2000.1 Summer-mo
tivet är just moderligheten central.
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116

Paret Mackintosh blir inviterade till att visa upp
en matsal till firman A. S. Bali 1905, vilket är
en sorts utställning men inte av det slaget som
samlade olika nationer att tävla med varandra.
Därför räknar jag inte in den interiören i detta
sammanhang. De fick dessutom en beställning
att göra en matsal, medan de till de interna
tionella utställningarna valde helt fritt vad som
skulle exponeras.

117

Kristian Romare, »Pendlingen mot det kvinnliga:
Paret van de Velde och Jugend«, Paletten
1993:2, s. 34.

118

Charles Rennie Mackintosh i brev till Anna
Muthesius 27 mars 1903, citerat från Moffat,
s. 57. Vi kan nog anta att det huvudsakligen
var Mackintosh som hade kontakt med bygg
herrarna, varför han kan säga att Miss Cran
ston visat sig nöjd över hans idéer. Det behö
ver inte betyda att det endast var hans idéer,
vilket jag kommer att utveckla i nästa kapitel.

119

För mer uppgifter om utvecklingen av tea rooms
i Glasgow och om Miss Cranston se Perilla
Kinchin, Tea and Taste. The Glasgow Tea Rooms
1875-1975, Oxonl991.

120

Akvarellen kom att hänga i paret Mackintosh
matsal under alla år i Glasgow och det sägs att
Macdonald tog den med till London och att
hon hade den i sin ateljé till dess att hon gick
bort. Neat använder sig av de två verken för att
förklara hur Mackintosh låter sig inspireras av
Macdonald i inledningen av deras relation,
s.113-117. För mer information om George
Walton se Karen Moon, George Walton:Desig
ner and Architect, Oxford 1993.

121

Dessutom formgav paret Mackintosh Miss
Cranstons White Cockade Tea Room, och
ytterligare ett där tyvärr ingenting finns
bevarat, vid Glasgow International Exhibition
1911. Perilla Kinchin, s. 117. Därutöver gjorde
de interiörerna till hennes och makens hem
Hous'Hill.

122

Willow Tea Rooms Management Plan, daterad 25
nov 1999, HAG, s. 1.

konsumenter i artikeln »Gendered Space: En
countering anthropology, architecture and
feminism in the Burlington Arcade«, Archi
tectural Design, 1996: 11-12, s. 61. Även
Nancy J. Troy tar upp aspekten i sin artikel
»Domesticity, Decoration and Culture: Selling
Art and Design in Pre-World War 1 France«,
ur Christopher Reed (red.) Not at Home:
Domesticity in Modern Art and Architecture,
London 1996, s. 116. Aven Emilé Zolas
Damernas paradis, som kom ut 1883, tar bl a
upp kvinnans roll som konsument. Varu
huschefen Mouret bygger ett tempel för
kvinnornas lusta, han förför dem via sitt
varuhus och bygger upp sin rikedom genom
deras svagheter. Pollock tar upp problemet med
att kvinnor ur borgerskapet försöker finna
platser för sina behov i staden i sin kart-läggning
av Paris olika sfärer för män och kvinnor,
Griselda Pollock, »Det moderna och kvinnlig
hetens rum« i Anna-Lena Lindberg (red.)
Konst-, kön och blick. Feministiska bildanalyserfrån
renässans till postmodernism, Stockholm 1995, s.
183-185. Wilson tar upp hur arbetande kvinnor
fick allt större valmöjligheter att hitta lunch
restauranger i London, s. 67-68.
125 Om

utvecklingen av rök- och biljardrum som de
manliga territorierna i de viktorianska hem
men kan man läsa i Girouard 1979, s. 35-37.
Därefter kan man läsa Woolfs kommentar om
konsekvensen av dessa maskulina rum för
kvinnornas del i »Ett eget rum«: »Och (förlåt
min tanke ) jag tänkte också på det underbara
rökverket och dryckerna och de djupa läns
stolarna och de behagliga mattorna, på väl
viljan, älskvärdigheten, värdigheten, som är
barn till lyxen, avskildheten och utrymmet.«
Woolf, 1995, s. 33. Som Daphne Spain påpe
kar var uppdelningen av rum ett sätt att skydda
kvinnorna från »tråkigheter« och i och med det
kunde man undanhålla kvinnor från kunska
per av olika slag genom att inte ge dem till
träde till maskulina utrymmen. Mest tydligt är
biblioteket som exempel, mende utestängdesäven
från olika typer av diskussioner som förekom her
rar emellan. Daphne Spain, Gendered Spaces, Cha
pel Hill och London 1992, s. 115.

123 Mark

Girouard, Victorian Pubs, New Haven och
London 1984, s. 5 och W. Hamish Fraser och
Irene Maver, »The social problems of the city«
ur W. Hamish Fraser och Irene Maver (red.),
Glasgow: volume II: 1830 to1912, Manchester
och New York 1996, s. 383-384. Förbudet mot
barflickor kom dock att hävas relativt snabbt.

124

Jane Rendell belyser kvinnorna som viktiga
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126

Det sägs att Miss Cranston var den enda som åt
njöt förtroende att arrangera blommor i en
Mackintosh-interior avparet Mackintosh själva.
Miss Cranston var också den som gav paret
Mackintosh arbeten sedan de hamnat i kylan ef
ter att ha lämnat Glasgow 1914, d.v.s. Dug-out i
Willow Tea Rooms.Perilla Kinchin, s. 122.

Mungo ge den livet tillbaka. Trädet: När
Mungo var ung skulle han vakta klostrets he
liga eld, men han somnade. Då släckte de an
dra munkarna elden för honom, men genom
att be över den slocknade veden brann den
igen. Klockan: Troligtvis en gåva från påven,
men det är oklart hur Mungo skulle ha fatt
den. Fisken: Drottning Languoreth av
Cadzow blev beskylld för äktenskapsbrott av
kung Hydderch Hael. En ring som hon fatt i
gåva av sin man, gav hon i sin tur till en rid
dare och kungen blev svartsjuk och stal tillbaka
den. Drottningen bad Mungo om hjälp när
kungen krävde drottningen på den ring som
han själv hade i sin ägo. Mungo beordrade en
av munkarna i klostret att fiska i floden och i
munnen på den första fisk som fångades fanns
drottningens ring. Alla barn i Glasgow får lära
sig en ramsa för att minnas historien om de
ras stadsvapen: Here is the bird that never flew,
here is the tree that nevergrew, here is the bell
that never rang, here is the fish that never
swam. The Armorial Insignia of the City of
Glasgow, informationsbroschyr utgiven av
Glasgow City Council, odaterad.

Desmond Chapman-Huston, The Lamp ofMemory,
London 1949, s. 126-127. Han fortsätter med
att ifrågasätta Mackintoshs uttalande om
Macdonald, »Margaret has genius;I have only
talent«, eftersom Chapman-Huston ser Mac
donalds konst som statisk och inte lika origi
nell som Mackintoshs aldrig sinande förmå
gor.
Anonym författare, »Ein Mackintosh Teehaus in
Glasgow« ur 'Dekorative Kunst, April 1905, s.
259. Oversatt ungefär att: »alla som besöker
Glasgow kan vila kropp och själ i de av Miss
Cranstons utsökta smak gestaltade terum, där
man för några fa pence kan dricka sitt te, äta
frukost och drömma, man är i ett sagoland«.
Perilla Kinchin återger historien om när Erchie,
en figur som förekom i The Evening News, gick
på Willow Tea Rooms precis när restaurangen
öppnats, s. 109-112. Detta återspeglar väl vad
många »vanliga« Glasgow-bor kände inför de
konstnärliga salongerna i Kate Cranstons
serveringar. Det var något främmande och ib
land även löjeväckande. Enligt Neil Munro,
som också var den som skrev om Erchie, bör
jade man i Glasgow benämna allt som var utö
ver det vanliga i inrednings- och ornament
sammanhang för »quite Kate Cranstonish«.
Ibid., s. 81.
I Nordisk Familjebok hänvisas även till uppslags
ordet »Salix« när man vill ha information om
pilen O.S.V., band 24, Stockholm 1916.

136 Vad

man menar med »Mockintosh« är souveni
rer och presentartiklar som lånat formspråket
av paret Mackintosh och som ger ett sken av
att vara »äkta« kopior. Uttrycket publicerades
av Alan Crawford, s. 199.

137

Det som idag kallas Willow Tea Rooms är alltså
en rekonstruktion, det som är orginal är
huvudsakigen eldstäderna. I övrigt har den pri
vatperson som driver restaurangverksamheten
på eget initiativ återskapat två av interiörerna
som de såg ut. Detta är ett av få tillfallen vi mer
praktiskt kan få uppleva en Mackintosh-inte
rior, studenter vid GSA undantaget, därför har
fokuseringen kanske mer legat vid att få sitta
i en Mackinstosh-stol än ett mer musealt
konserverande angreppsätt. Detta intryck har
förstärkts sedan det öppnats en filial vid
Buchanan Street som också heter Willow Tea
Rooms, men som har hämtat inspiration från
matsalar vid Ingram Street Tea Rooms. Tyvärr
kan detta nog skapa förvirring hos allmänhe
ten, men det ger en uppfattning om hur det
kunde ha sett ut när det begav sig.

138

Se exempelvis i IdaTrotzig, Cha-no-yu:Japaner
nas teceremoni,Stockholm 1994 (org. 1911), s.
19-21. Kakemonos, som både kunde vara må
lade verk och grafiska tryck av bilder eller en
skrift, fanns även i den vanliga bostadens

T.C. Cooper, Symboler: En uppslagsbok, Stock
holm 1995, s. 149
Cooper, s. 149 och Biederman, s. 322.
Biederman, s. 322
James Frazers The Golden Bough: A study in magic
and religion, Hertfordshire 1993 (org. i 12 vo
lymer 1890-1915), om fruktbarhetssymboli
ken, s. 126-127 om druiderna, s. 660. Frazer
var f. ö. född i Glasgow 1854, men verksam i
Cambridge.
Stadsvapnet med fågeln och klockan innehåller
dessutom vanligtvis även ett träd och en fisk
med en ring. Attributen anspelar på en myt
kring stadens helgon St. Mungo, eller St.
Kentigern som han även kallas. Fågeln:
Munkarna vid Culross kloster råkade döda
abbotens fågel och skylde olyckan på Mungo.
Men genom att be över fågeln lyckades
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tokonoma, där det är rummets viktigaste del
och central för bl a meditationen, http://
www.toshoin.com/tokonoma.html (2002.07.18)
139

Se exempelvis Billcliffe 1984, s. 104.

140

Om yin och yang i japanska rum står att läsa i
Fridh, s. 72-74.

156

Ibid. s. 22.

137

De var arkitekten Kesson Whyte, firman Messrs.
Alexander &Howell som gjorde en del deko
rationer, samt firman Messrs. Scott Morton
som inledningsvis verkar ha utformat Ingram
Street Tea Rooms. Howarth, s. 131-132.

158

Ibid., s. 135.

159

Margaret Wertheim, Thepearly gates of cyberspace:
A history of space from Dante to the Internet,
London 1999, s. 71.

160

För att parafrasera en av Wertheims tankegångar:
»The basic dilemma here is that the idea of
eternity works for God much better than it
does for Heaven, a space that must after all
contain human beings.« Ibid.s. 72

161

Bermann, s.iii.

141 Orginalet

ägdes länge av London Reginal Trans
port Pension Fund, men har nu köpts in av
Glasgow Museums, Charles Rennte Mackintosh
Society Newsletter, nr 81, hösten 2001, s. 17.
Tyvärr råder en schism om var målningen ska
hängas, eftersom det finns en bevarande
rapport som säger att Willow Tea Rooms bör
återställas till sin ursprungliga form hävdar
nuvarande ägarna av huset att den bör återbör
das till Room, de Luxe. Det kommunala
Glasgow Museums hävdar å sin sida att det
skulle vara allt för riskabelt att hänga en så unik
målning på en så oskyddad plats. Därigenom
kan allmänheten f. n. inte se verket.

162 Andra

interiörer som också var offentliga var de
i Glasgow School of Art och de två folkskolorna
Martyrs Public Schooloch Scotland Street School,
samt Queens Cross Church. Till skillnad från
restaurangerna så var de ovan nämnda interi
örerna inte lika offentliga i. o. m. att för att fa
tillträde bör man tillhöra en studentgrupp el
ler en församling.

142 Howarth,

s. 143 och där kan man även läsa D. G.
Rossettis dikt. Helland, Manchester och New
York 1996, s. 132-133.

143 Christina

Rossetti, »An echo from willowwood«,
Magazine of Art,vol 13,1890, s. 385.
163

144 Wickre,

s. 420.

14i

Ritningarna och skisserna av stolarna finns i
HAGs arkiv.

146

Muthesius 1904, s. 189. Översatt ungefär att:
Vaije bok med fel omslag som ligger på bor
det stör, ja egentligen är dagens människa en
främling i denna sagovärld.

147

Thomsons liv och verk var föremål för
en utställning sommaren 1999 i Glasgows då
nyinvigda desigcenter The Lighthouse.

165

Charles Rennie Mackintosh i brev till Macdonald, 15 maj 1927, HAG.

166

Antalet kan variera beroende på vad man räknar
som hela rumsgestaltningar. Roger Billcliff har
publicerat en katalog över deras interiör
arbeten, Charles Rennie Mackintosh: The
Complete Furniture, Furniture Drawings and
Interior Designs, London 1979.

167

Det vanligaste som brukar tas upp är frågan om
Mackintosh eventuella alkoholism och bevi
set för detta är bl. a. att han inte verkar ha skött
sitt arbete, se exempelvis Howarth, s. 194 och
Crawford 1995, s. 157. McKean har en ny
teori om vad som kan vara orsaken till att
Mackintosh inte kunde behålla arbetet vid
kontoret Honeyman and Keppie and Mac
kintosh, eller vid sin egen firma, och varför han
hade ett ofta omtalat hett temperament - han
kunde ha Aspergers syndrom, om än i mild
form, s. 151-153.

Brunius, s. 106.

148

Detta påpekas av McKean, s. 30.

149

Det var samma journalist, Neil Munro, som
skrev om Erchie som kom på detta namn.
Crawford 1995, s. 114.

150

Girouard 1979, s. 36-37.

151

Nationalencyklopedien, uppslagsord »teceremoni«,
band 18, Höganäs 1995.

152 Trotzig,

s. 23.

153

Ibid. s. 24.

154

Ibid.s. 17.

155

Ibid. s. 26.
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Sekler, s. 140.

164 Alexander

I Konstnärsparet Charles Rennte Mackintosh och
Margaret Macdonald

11

»Why have there been no great women artists?«
gavs ut som artikel första gången i Art News
1971:9 och har översatts till svenska av SvenErik Torhell: »Varför har det inte funnits några
stora kvinnliga konstnärer?« i Anna Lena
Lindberg (red.) Konst, kön och blick. Feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism, Stockholm 1995, s. 23-52.1 essän fin
ner Nochlin att på frågan om varför det inte
finns några stora kvinnliga konstnärer riskerar
en konsthistoriker att ge fel svar. Istället för att
svara att frågan är felställd och att man måste
undersöka de institutionella anledningarna till
att kvinnor inte har haft samma möjligheter att
fa utveckla sitt konstnärskap som män, så kan
man svara att kvinnor inte är förmögna till en
stort konstnärskap.

12

Citerat från Patricia Branca, Silent Sisterhood:
Middle-Class Women in the Victorian Home,
London 1977, s. 7.

Riitta Konttinen, Konstnärspar, Helsingfors 1991,
S.7.
Vi har exempelvis sett det i ett brev från Natanael
Beskow till fastmön Elsa Maartman i avhand
lingens Inledning, som citerats ur Hammar, s.
322. Muthesiusl902 använder även begreppet
»Künstlerpaare« när han skriver om paret
Mackintosh, s. 200.
Vilket bl a har visats av Gregor Paulsson i Konstens
världshistoria, band III, Stockholm 1952, s.
495-496. Rudolf Zeitler tar upp den föränd
rade konstmarknaden i »Om hantverk och
konst i gammal tid«, Studier i konsthistoria
1993:1, Inst. f. Konstvetenskap, Umeå Univer
sitet, s. 4-7.
Renato Poggioli om antagonismen i The Theory of
the Avant-Garde, London 1968, s. 30-40.
Poggioli kallar konstnärernas nya sociala till
hörighet t. o. m. för deras kast istället för klass.

13 Karin

Johannisson, Den mörka kontinenten: Kvin
nan, medicinen och fin-de-siécley Stockholm
1995, s. 19-21.Johannisson daterar diskussio
nen kring kvinnofrågan 1870, medan Karen
Offen menar att kvinnofrågan börjar diskute
ras över hela Europa i slutet av 1850-talet och
början av 1860-talet., European Feminisms
1700-1950: A Political History, Stanford 2000,
s. 109.

Gill Perry, »The Parisian avant-garde and >feminine< art in the early twentieth century« ur Gill
Perry(red.) Gender and Art, New Haven &
London 1999, s. 199.
Konttinen, s. 181. Margareta R. Matovic har i sin
studie av familjebildning i Stockholm under
1800-talets senare del noterat att det mer in
dividuella synsättet på familjen och äktenska
pet gör att partnervalet blir friare. Släkten kan
endast hindra kontrahenterna från att gifta sig
om alliansen anses överskrida gränsen för vad
som var socialt acceptabelt. Margareta R.
Matovic ', Stockholmsäktenskap: Familjebildning
och parterval i Stockholm 1850-1890, avhand
ling, Stockholm 1984, s. 216-217.

14 Offen

Branca, s. 8-9.

16

Konttinen, s. 9.

17

Ellen Key, Missbrukad kvinnokraft, Stockholm
1914 (org. 1896), s. 18 och 24.

18

Om en kvinna ägnade sig åt någonting annat än
att säkra nationens tillväxt genom
barnafödande, så ansågs hon självisk och
omoralisk, Sara Arrhenius, En riktig kvinna:
Om biologism och könsskillnad, Stockholm 1999,
s. 80-81. Ellen Key uttrycker det som att
summan »livskraft« är konstant hos alla
människor, men den fördelas olika efter den
aktivitet som individen huvudsakligen ägnar
sig åt. Key, s. 19-20.

19

Konttinen, s. 185.

Se exempelvis i Wolff, där kapitel 2 »The Culture
of Separate Spheres: The Role of Culture in
Ninteenth-Century Public and Private Life«,
s. 12-33, diskuterar problematiken privat och
offentligt utifrån kvinnornas kreativitet.
Citat från Konttinen, s. 7. Helena Westermarck
(1857-1938).
Ingamaj Beck och Barbro Waldenström, Dubbel
porträtt: Konstnärspar i seklets början, Stock
holm 1995, s. 9.
0 Whitney

Chadwick och Isabelle de Courtivron,
Skapande par, Stockholm 1994, s. 13.

2000, s. 127.

15

20 Ibid.,
21

s. 184-185.

Som ett exempel kan man se Bengt Lagerkvists
Konstens magi> Stockholm 1998, kapitlet
»Fanns det genier förr?«, s. 119-121. Där fun
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derar författaren över om genibegreppet kom
till tidigare än romantiken, eftersom man inte
kan betrakta mästare som Leonardo, Miche
langelo, Rafael och Tizian som »bara hantver
kare«. Ett geni är för Lagerkvist någon som
»... fått en särskild gåva, en skänk från ovan,
kanske av gudarna eller av madonnan.«, s. 121.
22

Chadwick och Courtivron, Skapande par, Stock
holm 1994, s. 10.

23

Se exempelvis Key, s. 17, eller Eva-Lena Bengts
son och Barbro Werkmäster,»Från Amalia
Lindegren till Julia Beck« i Eva-Lena Bengts
son och Barbro Werkmäster (red.), Från
Amalia Lindegren till Julia Beck, katalog från
Konstakademien, Stockholm 1997, s. 11-12.

24

25

Exempelvis har Rodin definierat sitt eget konst
närliga arbete och sin kreativitet i sexuella ter
mer, vilket anammats av konsthistoriker.
Whitney Chadwick, Women, Art, and Society,
London 1994, s. 278.

28 P

29 Helland,

Manchester och NewYork, 1996, s. 196.
I Hellands text verkar Shand ha haft svårt för
att Macdonald motsatt sig »any questioning of
her husband s sole title to be considered the
Father and Founder of Modernism as a sort of
blasphemy«. Ibid. Helland har hittat brevet till
Macdonald, Smith &c Company (30 mars
1933) på HAG.

30 William

Davidson i brev till Alice Talwin Mor
ris, 10 april 1933. HAG. Vänner kallade
Mackintosh för »Tosh« eller, mer vanligt,
»Toshie«.

31 Billie

K. Wickre är inne på samma linje, s. 326 och
i kapitlet »Mackintosh and Collaboration«
utvecklar hon frågan vidare, s. 328-336.

32

Chadwick och Courtivron, s. 10-11.

26 Johannisson,

s. 67. Prostituerade, liksom arbetar
klassen i stort, var även förknippade med smuts
och smitta efter att bakteriologin blivit allmänt
känd. Därmed blev dessa grupper en bild av
ohygien och stadslivets degenerering. Ibid. s.
82. Se även Griselda Pollock, »Det moderna
och kvinnlighetens rum« i Anna Lena Lind
berg (red.) Konsty kön och blick. Feministiska
bildanalyser från renässans till postmodernism,
Stockholm 1995, s. 165-207, där hon tar upp
problemet med offentlighet och kön i
impressionismens Paris.

27 P

Morton Shand i ett brev till William Davidson
31 mars 1933, rörande den kommande
Mackintosh Memorial Exhibition i Glasgow
samma år. HAGs arkiv. Elizabeth Barrett
Browning (1806-61) och Robert Browning
(1812-89) var ett mycket berömt författarpar,
som numer fallit något i glömska. Efter en
hemlig vigsel enleverade Robert Browning
Elizabeth Barrett från hennes fars hem och de
bosatte sig i Florens. Elizabeth Barrett
Brownings mest kända verk är Aurora Leigh
(1857), en romandikt som behandlar kvinno
emancipationen. Robert Brownings poesi har
ofta den italienska renässansen som bakgrund.
För vidare läsning rekommenderas Virginia
Woolfs roman om paret Browning, Flush:
Historien om en hund, som kom ut 1933.
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Morton Shand, »Scenario for a Human Drama.
Glasgow Interlude«, i The Architectural Review,
vol LXXVII January 1935, s. 25. (uxorious
översätts till »ytterligt svag för sin hustru«)

Detta enligt Rozsika Parkers och Griselda
Pollocks klassiker från 1981 Old Mistresses.
Women, Art and Ideology, där de ger kvinnliga
konsthistoriker ett dubbelt uppdrag: Först ska
man finna de kvinnliga konstnärerna och se
dan dekonstruera konstvetenskapens egna dis
kurser och metoder.

33 Eriksson,

Ann-Catrine, Charles Rennie Mackintosh
och Margaret Macdonald. Om hur ett konstnär
spar behandlats i konsthistorieskrivningen, Duppsats i konstvetenskap vid Inst. f. konstve
tenskap, Umeå Universitet, 1998.1 denna un
dersökning var Hirdmans artikel »Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala
underordning« och Hallins artikel »Det
feminina konstnärslynnet« till stor hjälp, för
utom Parkers och Pollocks ovan refererade
bok.

34

Chapman-Huston, 1949, s. 127.

3>

Mackintosh i brev till Macdonald, The Chronycle,
16 maj 1927, HAG.

36 Mackintosh

i brev till Macdonald, The Chronycle,
3 juni 1927, HAG. Christopher Barman vill
även att Mackintosh ska skriva något om sam
tida engelsk arkitektur, vilket Mackintosh inte
kan eftersom han anser att det inte finns nå
gon, The Chronycle, 23 maj 1927.

37

Philip Larson, professor i konst- och arkitektur
historia vid Minneapolis Collage ofArt, är den
som uttrycker sig rakast i denna fråga. I

artikeln »CRM loves MMM: Mackintosh's
»Haus eines Kunstfreundes«, Print Collectors
Newsletter, 1994:25, s. 13, spekulerar han i
vilken grad projektet Haus eines Kunstfreundes
avspeglar Margaret Macdonalds barnlöshet.
Han ser t. o. m. ett samband mellan att hon
aldrig fick barn och att hon vanligtvis
samarbetade med någon annan konstnär.
Perilla Kinchin, skriver att paret Mackintosh
barnlöshet gjorde deras samarbete mer
innerligt och att Macdonalds kvinnlighet var
en stor tillgång för deras konst. Perilla Kinchin,
s. 96-7. Andra konsthistoriker har uttryckt
barnlösheten på andra sätt. Crawford 1995
tror att barn hade gjort Mackintosh mer
koncentrerad på arbetet och lagt hinder för
hans påstådda alkoholproblem, s. 158. Detta
visar dels en underlig syn på anledningar att
skaffa barn och dels att han ser Macdonald
som hustru till Mackintosh före att hon skulle
vara en egen konstnär. Annars uttrycker sig
Crawford mer liberalt genom att genom
gående attribuera främst de privata in
teriörerna till »the Mackintoshes«.
Det råder stor förvirring under 1800-talet om
huruvuda kvinnan var frigid eller översexuell
och behövde tämjas - ingen av ytterligheterna
var önskvärd. Se vidare i Johannisson, kapit
let »Kvinnan och sexualiteten«, s. 58-70.
Denna värdering om kvinnans sexualitet och
moderskap har sedan hängt med i konst
historieskrivningen, eftersom den i hög grad
ännu utgör norm för kvinnors kreativa verk
samhet.
Moffat, s. 23-24. Där talar Margaret Rennie
Dingwall, en systerdotter till Mackintosh, med
författaren om sina barndomsminnen av paret
Mackintosh. »Uncle Toshie« verkar ha varit
mer van vid barnen än Macdonald, men det
finns även en social klassproblematik med i
sammanhanget, vilket kan vara en orsak till att
barnen inte kände sin faster och att Macdo
nald inte kom någon nära i Mackintosh^ fa
milj. Detta diskuterar även Helland, Manches
ter & New York 1996, s. 18.
För en undersökning av Margaret Macdonalds
bearbetning av moderligheten i två av sina
verk, se Eriksson, 2000.
Detta diskuteras i det andra kapitlet »Crafty
women and the hierarchy of the arts« i Parker
och Pollock, s 50-81.

42

White, »Some Glasgow Designers and their
Work. (Part 1)«, 1897, s. 90. Det är i samma
artikel som han hävdar att systrarna
Macdonald inte förhåller sig till ett system
eller teori, som kom upp i kapitel 1, och
dessutom omtalas deras humor. White
uppmärksammar att denna humor kommit väl
till pass eftersom systrarna Macdonald ofta fatt
ta emot den första och största kritiken mot
»Glasgow School of Design« som han kallar
Glasgow Style. Ibid. s. 89-90.

43 Huruvida

Mackintosh var en art nouveau-arkitekt
har alltid varit omdiskuterat allt efter stilens
popularitet. Att man fokuserar mer på interi
örerna i Mackintoshforskningen i samband
med att stilen är mer populär har att göra med
att interiörkonsten var central bland de som
verkade inom denna rörelse. Man strävande
efter att skapa gesamtkunstwerk där de
hierarkier som finns etablerade i värderandet
av konst kunde ifrågasättas genom att varje
objekt i ett rum var av lika stor konstnärlig
betydelse. Cassina började med sin nyproduk
tion av Mackintoshmöbler 1975.

44 Curator

för denna utställning var Pamela Robert
son (då Reekie) som numera är huvudansva
rig för Mackintosh Collection vid Hunterian
Art Gallery. Hon skrev även en katalog, Mar
garet Macdonald Mackintosh, som kom ut 1983
och en reviderad version av texten finns med i
katalogen till utställningen Glasgow Girls:
Women in Art and Design 1880-1920 Jude
Burkhauser (red.) Edinburgh 1990, s. 109116.

43

Desmond Chapman-Huston verkade huvudsak
ligen som spökskrivare till andras memoarer,
men skrev även biografiska verk och en smula
skönlitterärt.

46

Desmond Chapman-Huston, »Charles Rennie
Mackintosh«, Artwork, 6:211930, citerad från
Helland, Manchester och New York 1996, s.
197.

47Charles

Rennie Mackintosh i ett brev till Marga
ret Macdonald, The Chronycle, 5 junil927,
HAGs arkiv.

48

Lady Alice Barnes i samtal med Moffat, s. 104.
Barnes minns paret Mackintosh från sin barn
dom när hennes föräldrar umgicks med dem i
London.

49

Helena M.Pycior, Nancy G. Slack och Pnin G.
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Abir-Am, »Introduction« ur Helena M.
Pycior, Nancy G. Slack och Pnin G. Abir-Am
(red.) Creative Couples in the Sciences, NewJer
sey 1996, s. 10-11.
50

Howarth, s. 33.

51

I Helena M. Pycior, »Reaping the Benefits of
Collaboration While Avoiding its Pitfalls:
Marie Curie s Rise to Scientific Prominence«,
Social Studies of Science, 23:1993, s. 301-323,
nämns det som den viktigaste faktorn till att
Marie och Pierre Curies samarbete acceptera
des som ett arbete mellan två jämstarka par
ter. I Creative Couples in the Sciences kan vi se
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