
Möte med fyra egensinninga adelsdamer 

I torsdags hade flera av oss förmånen att lära känna fyra stockholmsdamer, adliga, några 
ofantligt rika och med egna viljor och skaparkraft. De levde nästan samtidigt, i slutet av 
1800-talet till mitten av 1900-talet.


Vi mötte tre av dem på vackra Millesgården. Konstnärinnor som helt utanför den 
etablerade konstvärlden skapade egen, för den tiden nyskapande konst. Två av dem 
valde att aldrig visa sina verk offentligt under sin livstid. Detta under en tid då kvinnan 
hade en mycket låg ställning i det borgliga samhället och var förvisad till hemmet. 
Gemensamt arbetade de med att utforska det andliga och Hilma af Klint är kanske den 
mest kända av dem sedan hennes verk mött publik nu på senare tid. Hennes stora 
målningar, flera meter höga, med abstrakta  geometriska motiv i färger som påminner om 
antroposofernas färgskala, har fascinerat stor publik världen över. 


Tyra Kleens målningar är mer föreställande men utforskar vårt inre och sin egen utsatthet i 
äktenskapet. Anatomiskt intresserad, då hon målar av skelett för att sedan klä dem med 
hull och hår. Tyra visade inte, liksom Hilma, upp sin konst under sin livstid. Det gjorde 
däremot Lucie Lagerbielke, Hon var skribent och konstnär, syntes och hördes och var 
ofantligt rik. Målade i olika genrer och många av hennes verk är inspirerade av Kandinsky.


Efterlängtad lunch på Forresta med utsikt över ett novemberdimmigt Stockholm. 


Och med nya krafter steg vi in i Hallwylska Palatset på Hamngatan. 40 rum, stort, dystert, 
fullproppat med prylar. En fantastisk guide tog oss med till köket, paradvåningen, 
katalogrummet, gymmet och ända in till värdparets sängkammare. Wilhelmina och Walter 
von Hallwyl. Guiden levandegjorde livet i palatset och vi lärde känna denna Wilhelmina 
som lät bygga och inreda palatset. Hon var samlare. På allt, nästan,. Och allt skulle 
katalogiseras. Tror det blev 58 böcker, kataloger. Hon var en förmögen, bestämd kvinna 
som inredde palatset med all prakt. Bland samlingarnas udda ting är väl Walters 
mustasch, som Wilhelmina klippte av och katalogiserade. Hon var lite manhaftig med 
några mörka strån på överläppen och då barnbarnen skulle rita av henne sa hon: O glöm 
inte mustaschen! 


Fyra damer förgyllde en novemberdyster dag. 



