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FÖRORD

Hur är våra känslor och relationer till stadsfåglar? De är besökare 

från naturen som lever parallella liv med oss. Duvor, kråkfåglar 

och måsar väcker ont blod när de skränar och skräpar ner, men 

vi ömmar för dem under hårda vintrar. 

Designarkivet har en samling av konstnären Tyra Lundgrens 

fågelskisser. Fåglar som motiv, och då särskilt duvor och andra 

stadsfåglar, var något som fanns med henne under hela hennes 

verksamma liv. Tyra beskrev hur fåglar skilde sig från andra 

motiv, genom att de bara kunde studeras i frihet. 

”Människor kan stå modell, fiskar och blommor kan man köpa, 

men fåglar måste man studera i naturen” 



Men hur var Tyra Lundgrens relation till fåglarna egentligen? 

När de kom på tal var hon ofta snabb att förtydliga att det var 

fåglar som formelement som hon ständigt återkom till i sitt 

arbete. Samtidigt framskymtar varma känslor för de enstaka 

djuren. De var inte bara motiv utan vänner, som hon tog till sitt 

hjärta. Ändå uttrycker Tyra förvåning över att publiken verkar 

tycka lika mycket om fåglarna som hon själv.

”Kan du begripa att de tycker så mycket om dem!?” 

Utställningen visar Tyra Lundgrens fågelskisser ur Designarkivets 

samlingar, och reflekterar kring våra ambivalenta känslor för 

stadsfåglar. I utställningen finns citat hämtade från webben där 

man kan möta människors tankar om stadsfåglar. Texterna är 

delvis omarbetade. I valet av citat har vi avstått från att ta med 

sådant som förespråkar olika former av grymhet mot fåglar.





 TYRA LUNDGREN  1897-1979

YTLIGT OM…

Tyra Lundgren var en mångfacetterad konstnär, väl förtrogen 

med olika konstnärliga uttrycksformer. För många är hon mest 

känd som keramiker, men även hennes målningar har fått sin 

beskärda uppmärksamhet. Hon arbetade även med glas och 

textil. Hon finns representerad på flera muséer och i offentliga 

utsmyckningar på många platser i Sverige. Under kriget var 

hon också en mycket flitig skribent i Svenska Slöjdföreningens 

tidskrift Form. 

Hon föddes i Stockholm 1897. Utbildades vid Konstfack, 

som då hette Tekniska skolan. Där avslutade hon sina studier 

1918 men fortsatte på Kungliga Konsthögskolan där hon stan-

nade till 1922. På 20-talet vistades hon periodvis i Wien, där 

hon studerade skulptur, och i Rom som var staden hon stän-

digt återvände till. Där ingick hon i konstnärsgruppen ”Valori 

Plastici”, som fått sitt namn från en konsttidskrift. I gruppen 

ingick bland andra Giorgio de Chirico, Carlo Carrà och Arturo 

Martini. Senare blev Paris hennes fasta punkt. Där studerade 

hon måleri och inrättade en egen ateljé. 



Hon fick internationell uppmärksamhet vid världsutställning-

en i Paris 1937. Efter att Gio Pont skrivit om Tyra i tidskriften 

Domus, knöts kontakter med Paulo Venini, Murano, ett sam-

arbete kring glas som höll i sig fram till 50-talet. Hon var den 

första kvinnan att designa glas för Venini. Hon medverkade till 

att Venini fick en plats i den svenska publikens medvetande, 

och hos nordiska formgivare. Hon återvände till Sverige vid 

2:a världskrigets utbrott. Sina upplevelser i mellankrigstidens 

Europa och sina läromästare och inspiratörer, både internatio-

nella och nordiska, har hon berättat om i boken ”Lera och eld”, 

som utkom 1946. Tyra Lundgren bodde sina sista år på Got-

land, en plats hon har skildrat i boken ”Fagert i Fide”.

Hon var under olika perioder knuten till flera stora företag. 

Keramik: Arabia 1924-37, Rörstrand 1929-30, Sèvres i Frank-

rike 1931-39, Gustavsberg 1940-50. Glas: Riihimäki Glasbruk 

20-30-tal, Moser-hyttan i Karlsbad 1922 och 1928, Kosta1935, 

Venini 1937-51, Reijmyre 1960.



INNERLIGT OM…

Hur var Tyra Lundgrens relation till fåglar egentligen? När de 

kommer på tal är hon ofta snabb att förtydliga att det är fåglar 

som formelement som hon ständigt återkommer till i sitt arbete.

”Hon med småfåglarna. Hon med fåglar och fiskar. Hon som 

gör duvor. Så får jag ofta heta, men det är knappast så jag känner 

mig. Jag har aldrig varit en djurskulptör som vill avbilda fåglar.

      Den slutna volymen i fågelkroppen, i fiskkroppar, var i 

början mina keramiska formstadier på vägen mot koncentre-

rade, uttrycksfulla skulpturala värden”. 

Det är ett professionellt förhållningssätt mellan en konstnär 

och hennes motiv. Känslobefriat, rentav lite kyligt och man kan 

inte låta bli att undra, om den här bilden hon visar fram är ett 

resultat av ett ifrågasättande av hennes val av motiv. Fåglar. 

Duvor, kråkor och måsar. Stadsfåglar är främmande besökare 

från naturen i våra städer. Är de för alldagliga? Är motiven eller 

sättet att framställa dem för kvinnliga?



”Mina allra första fåglar begynte som en linje, en kurva, ett 

linjesegment. Min förste franske lärare, André Lhote predikade 

att man borde rekonstruera naturen i dess grundformer, klo-

tet, konen och cylindern. När sen mina linjer blev profiler i 

långsmala volymer ville jag kombinera dem i spänningsfyllda 

formspel. Så fåglade de till sig när en dag jag gav dem antydan 

till ögon och drog ut ena spetsen till en näbb. De genomgick 

åtskilliga utvecklingsstadier; sist svällde linjefågelformerna ut 

till små sfärer”.

Samtidigt framskymtar mycket varma känslor för de enstaka 

djuren. De är inga motiv utan vänner, som hon tar till sitt hjär-

ta. Och visst – även motiv, men inte alls beskrivna som endast 

formelement utan som varelser som skapar skönhetsupplevel-

ser hos konstnären. Vars rörelser väcker genklang i Tyra, och 

som hon aldrig verkar tröttna på. 

”Mina glada små fåglar – så kallar jag de små kurande, pipan-

de, matletande, ruggande, flaxande varelserna att hålla i handen” 

 ”… jag är tacksam att det gett mig möjligheten att i det 

hårdaste hårda försöka fånga mjukheten i den hjälplösa fågel-

ungens duniga bröstfjädrar” 

Tyra Lundgren tyckte om fåglar generellt, men duvor hade en 

särskild plats i hennes hjärta. Om och om tecknar hon duvans 

nacklinje, när den sträcker sig mot skyn, vingens solfjäderforma-

tion och duvans vita färg mot nattens framvällande mörker.

Tyra själv försvarade konsthantverket och menade på att den 

moderna världen lade allt för stor fokus på funktion, produktion 

och ekonomi. Hennes inställning låg inte alls i linje med den 

sociala inriktning som till stor del genomsyrade formgivningen 



i Sverige från trettiotalet och framåt. I en intervju i Aftonbladet 

1943 beskrev hon ”nyttokonst” som det värsta ord hon visste. 

”Jag anser nog, som jag tidigare flera gånger framhållit, att det 

individuella konsthantverket länge delvis ställdes på avskriv-

ning inför ett ensidigt intresse för nyttokonst, serietillverkning, 

standardvara och billighetsproduktion.” 

Konsthantverket hade förlorat i anseende. Tyra ansåg inte 

det behövde vara någon egentlig motsättning mellan bruks-

konst och konsthantverk. Däremot tyckte hon att konstnärer-

na i industrin blivit alltför förtjusta i sin konstnärsroll, vilket 

hämmade ambitionen att göra verkligt bra industriell form-

givning.  Tyra förespråkade att förstärka olikheterna mellan 

”industrial designers” och konsthantverkare. Då skulle konst-

hantverket kunna vara ”ett komplement och en kraftkälla för 

bruksföremålsproduktionen”. 

Själv såg Tyra sig i första hand som konstnär, även om hon 

tidvis arbetat med produktdesign. Men det intresserade henne 

inte. Hennes mångsidighet var ett medel och inte ett mål. 

Konst var för Tyra Lundgren inte nyttig utan konst var till för 

att skapa skönhetsupplevelser genom sin form och färg. 

… ”egentligen har jag alltid sökt samma sak via olika medier, 

vägen har gått rak mot de värden i konsten jag trott på: osyn-

liga profilers knappa, uppåtsträvande spänst, volymernas inre 

spänning, uttrycksfullhet och en mediterad färg” 

Tyra fascinerades av materialen, särskilt av leran som var 

hennes ständiga följeslagare. Leran som kunde skapa föremål 

som samtidigt var både oförstörbara och sköra; ett levande ma-

terial som hade ” en förunderlig förmåga att utplåna tid och 





rum”. Tyra kände sig som en i raden av konstnärer som under 

olika tider brottats med samma material, och där hon såg spår 

av händer, av människor, i de historiska objekten.

Glas arbetade Tyra också med tidigt. Men ett djupare intres-

se för glas, dess möjligheter och skönhet kom först när hon fick 

kontakt med glastillverkaren Paulo Venini som hade glashytta 

i Murano. Den italienska arkitekten och formgivaren Gio Ponti 

hade skrivit om Tyras arbeten i sin tidskrift Domus. Det väckte 

Veninis intresse och snart fanns ett samarbete som var fritt och 

inbjudande, utan föreställningar om specifika resultat. Hos Ve-

nini kunde Tyra utforska glasets möjligheter och tillsammans 

med företagets bästa glasblåsare skapa objekt som idag är en 

del av Muranos glashistoria. 

1959 köpte Tyra Lundgren en gård på Gotland där hon lät 

bygga flera ugnar och ett duvslag för ”modellerna”. Där kunde 

hon arbeta ostört under sommarmånaderna. En ytterligare 

ateljé fanns i Stockholm där hon vistades på vintrarna.



TYRA LUNDGREN I TIDEN

”Men tiden är ju ond och konsten speglar tiden” 

Tyra Lundgren hade många internationella kontakter och 

hon var alltid beredd att lära av den som kunde mer. Därför 

ägnade hon stora delar av tiden från slutet av 20-talet fram till 

krigsutbrottet 1939, till att lära av olika konstnärer. Det var 

skulptören Anton Hanak i Wien och målaren André Lhotes i 

Paris. Förhållningssättet till kunskap har hon förmedlat vidare 

både i artiklar i tidskriften Form, där hon lyfte fram formgivare 

som hon såg upp till, och i sin första bok ”Lera och eld”.  I 

boken beskriver hon de kunskaper om keramik hon förvärvat 

under sina resor i Norden och på kontinenten. Hon kallar arbe-

tet för ”ett keramiskt vagabondage i Europa”. Tyra låter oss här 

möta keramiker och producenter i mellankrigstidens Europa. 



I förordet formulerar Tyra sin syn på arbete och gemenskap 

mellan människor:

”I Frankrike tillhörde jag under hela 30-talet en från Paris 

dirigerad krets av intellektuella och skapande konstnärer som 

arbetade på samma mål, vänskap, förståelse och personliga 

kontakter utöver raser och gränser. 

En gammal klok fransman sa till mig: Det finns inte några 

vertikala gränsmurar som avskilja människorna, det finns bara 

horisontala plan på vilka i alla länder själsfränder och likasin-

nade skola finnas. 

Som jag själv haft lyckan att få arbeta sida vid sida med 

yrkesbröder och arbetare i åtskilliga länder, och därvid själv 

upplevat hur lika vi äro varandra i tankegåvor, i strävanden och 

förhoppningar, har jag insett dessa de personliga kontakternas 

värde, hur detta att ‘känna varandra väl’ är samförståndets 

grodd och kärna”.

Vid krigsutbrottet befann Tyra sig i Sverige. Kriget förhindrade 

henne från att återvända till sin ateljé i Paris, men Gustavsberg 

ställde både plats och material till Tyras förfogande. Där kunde 

hon under krigsåren fortsätta utveckla sitt unika keramiska ut-

tryck. Boken kom ut 1946, strax efter freden, och många av 

de tankar som finns i texten refererar till hur världen ser ut 

och hur Tyra menar att man ska hantera saker i sin roll som 

konstnär.  Som slutord till boken skriver hon: 

”Vi har alla i Sverige nu så länge varit avstängda och behöva 

vidga oss utöver vår egen trånga miljö till gemenskap med 

andra; det är lättare att känna gemenskap, om man får möj-



ligheter att lära känna varandra. Då nu färdvägarna i världen 

snart komma att öppnas och tack vare nya trafikmedel de geo-

grafiska avstånden inte spela någon roll, då borde de mänskliga 

kontakterna och kontakt mellan yrkeskamrater bli allt lättare 

att sluta. Jag ville med denna bok ge en skymt av det keramiskt 

intresserade Europa, såsom jag upplevde det (…) och ännu 

hellre väcka längtan ut mot det nya Europa, vilket nu måste 

byggas, som vi alla ha ansvar för och som kräver allas gemen-

samma krafter”.

Citaten i texten är Tyra Lundgrens egna ord, hämtade ur följande källor:
Tyra Lundgren : Lera och Eld
Antik & Aktion Nr. 2/79
Form Nr. 7/1939
Form Nr. 3/1947
Katalog, Malmö Museer, 1969
Katalog, Ett liv i konst, Konstakademien, 1978
Katalog, Svensk-Franska Konstgalleriet, 1970

För ytterligare läsning rekommenderas Marika Bogrens bok Tyra Lundgren som 
utkom 2011, på Carlsson Bokförlag.


