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Abstract: 

This study Shaped grief. On Swedish Tomb Sculpture’s Artists and Commissioners begins by 

contextualizing the field in question, the field of the tomb sculpture and the tomb sculptor, the 

burial sites and representations of death, the sculpture of that period, and especially the 

iconography of the sepulcher art, and the situation of the female sculptors.  

In the analysis chapter the bourgeois Gothenburg and Stockholm, and their relation to the 

arts, are contextualized. The analysis of the material is made by using the history of 

sepulchral art, gender theory and semiotics elaborated in art science, supplemented with 

critical discourse analysis, Bourdieu’s field theories, Veblen's consumption theory, 

intersectional and mentality-historical theories. 

The study addresses four questions. The first is about who the commissioners of tomb 

sculpture of the four chosen sculptors - Sigrid Blomberg, Charles Friberg, Carl Fagerberg and 

Alice Nordin - were. It is generally a wealthy, bourgeois ordering group and the commission 

is often made in the later part of life. With regard to a division in western and eastern 

Sweden, it is not surprising that the largest tomb monuments and their commissioners are 

located in bourgeois and liberal Gothenburg, a city with an international perspective. The 

court and nobility culture that existed in Stockholm and Mälardalen rested on the ancestors 

and their tomb monuments, including chapels. 

The second question is whether any of the involved clients are more prominent in the 

commission situation. In the few examples the study includes, wives, sometimes in 

widowhood, are prominent commissioners. 

The third question concerns whether the incentives for the commission of a tomb monument 

are documented. One family wishes to contribute to the "fine arts" finding a place at the 

Swedish cemeteries and to create an environment equal to cemeteries in southern Europe. 

Another family wants the tomb sculpture to be an adornment to the cemetery. 

The fourth question is about whether tomb sculptures are dealt within contemporary 

newspapers and journals, to indirectly reflect the position of the tomb sculpture in the artistic 

field. This sepulcher sculpture is noted in the contemporary press. But it should be seen 

against the background that public sculpture generally did not occur in the early 20th century 

and that a lively debate about cemeteries and tomb art is on the period’s agenda. It is usually 

in short terms that the tomb monuments are mentioned in the daily press. Especially the 

study's two male artists are described as not being followers of contemporary avant-garde art. 

All in all, the impression is that the tomb sculpture, despite the attention of the press, has a 

lower status. 

What concerns the gender perspective of the study, there are only two male commissioners 

who say they have an intention beyond the primary - to adorn the family tomb. In some cases, 

the possibility appears that when husbands pass away, widows take an active order position. 

With regard to preserved documentation about the commission process, there are more 

available information around the two female sculptors. Did the two male sculptors not 

correspond with their commissioners? Or have they for some reason not wanted to hand it 

down to posterity? 
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1. Inledning 
1.1 Ämnesval 
När jag för några år sedan skrev min magisteruppsats De högg i sten - och gjöt liv i 

cementerad sorg. Om den svenska gravskulpturens kvinnor och män1 var min utgångspunkt 

några rader ur Minnets stigar: en resa bland svenska kyrkogårdar av Anita Theorell, Per 

Wästberg & Hans Hammarskiöld. Vid sina resor hade de noterat ett stort antal grönskimrande, 

unga, slanka och mer eller mindre lättklädda kvinnor som sörjde på mausoleer, monument och 

familjegravar.2 ”Konstnärer som Ida Matton, Alice Nordin och Sigrid Blomberg livnärde sig 

till stor del på att i naturlig storlek forma kvinnokroppar utan vank och lyte.”3 Konstvetaren 

Irja Bergström konstaterade senare i Skulptriserna: Alice Nordin och hennes samtida 1890-

1940 att kvinnliga skulptörer ofta anlitades för att utföra gravskulpturer. ”Att uttrycka känslor 

av sorg och saknad ansågs av tradition vara en naturligt kvinnlig förmåga.”4 Utifrån min 

horisont var fenomenet gravskulptur i större storlek något okänt, vilket gjorde att min 

nyfikenhet väcktes. Därutöver var dessa skulpturer och reliefer sparsamt behandlade i svensk 

litteratur. Detta var kort bakgrunden till min studie av antropomorf gravskulptur och där 

frågeställningarna handlade om kvinnliga skulptörer oftare anlitades för att utföra 

gravskulpturer, om ikonografin hos gravskulpturerna skilde sig mellan kvinnliga och manliga 

skulptörer, samt om det fanns en skillnad mellan gravskulpturens representationer av kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

I uppsatsen var det oundvikligt att inkludera de två största gravmonumenten vad gäller 

skulptural utsmyckning i Sverige, Röhsska och Seatonska mausoléerna på Östra kyrkogården 

i Göteborg. Inför skapandet av det Röhsska mausoleet utlystes en tävling år 1902. 

Konstnärerna Sigrid Blomberg, Erik Lindberg och Carl Milles hade lämnat in förslag, varvid 

Sigrid Blombergs förverkligades. Materialet jag då tog del av väckte frågor kring 

beställarsituationen, och hur den gestaltade sig. Det avser jag att i denna studie se närmare på. 

Mitt tidigare fokus på skulpturer och skulptörer förskjuts nu till beställare och skulptörer, det 

vill säga tidsmässigt ett steg bakåt mot vad som föregått innan skulpturerna finns 

materialiserade på begravningsplatsen.    

                                                 
1 Berit Linden, De högg i sten - och gjöt liv i cementerad sorg: om den svenska gravskulpturens kvinnor och 

män, Univ., Konstvetenskapliga inst., Uppsala, 2014 
2 Anita Theorell, Per Wästberg & Hans Hammarskiöld, Minnets stigar: en resa bland svenska kyrkogårdar, Max 

Ström, Stockholm, 2001, ss. 416-418 
3 Ibid., s. 418 
4 Irja Bergström, Skulptriserna: Alice Nordin och hennes samtida 1890-1940, Makadam, Göteborg, 2012, s. 159 
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1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med studien är att, även denna gång ur ett genusperspektiv, se närmare på den process 

som föregick utförandet av några av våra större svenska gravskulpturer. Och avsikten är som i 

min magisteruppsats att lämna ett bidrag till kartläggningen av svensk gravskulptur.  

I mitt insamlade material framstår Röhsska och Seatonska mausoléerna som de mest 

framträdande vad gäller antropomorf gravskulptur. Två så ambitiösa beställningar i en och 

samma stad, av en kvinnlig respektive manlig skulptör, med enbart några års mellanrum bör 

rimligen ha efterlämnat någon form av dokumentation. Såväl familjen Röhss som familjen 

Seaton var väletablerade och förmögna familjer. Men vilka var de som beställde gravskulptur 

av Alice Nordin och Carl Fagerberg i främst Gävle och Stockholmstrakten? Min intention är 

att svaret ska utvidga och ytterligare belysa genusfrågan vad gäller gravskulptur, en genre 

som inte lämnat större avtryck när konsthistorien har nedtecknats. Har den alltid haft denna 

låga status? Frågan söker jag svar på genom att se om gravskulpturen beskrevs i den samtida 

pressen. 

Utifrån detta resonemang har jag valt att förutom det övergripande genusperspektivet främst 

se närmare på fyra frågor: 

 Vilka var beställarna av gravskulptur hos skulptörerna Sigrid Blomberg, Charles 

Friberg, Carl Fagerberg och Alice Nordin? 

 Där det inte framträder endast en enskild person som beställare, är någon av de 

involverade mer framträdande i beställarsituationen? 

 Finns incitamenten bakom beställningen av ett gravmonument dokumenterade och 

vilka var i så fall dessa? 

 Behandlades gravskulpturen i samtida tidningar och tidskrifter? 

 

1.3 Teori 
Ett genusperspektiv är genomgående i denna liksom min tidigare studie av gravskulpturen. 

Enligt skriften Kön eller genus betecknar genus ett betydelsesystem som består av två 

varandra motsatta och uteslutande kategorier vari människor placeras.5 Genus är hur kulturen 

tolkar de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor. Det är följaktligen inte de 

biologiska skillnaderna i sig som utgör genus, utan det är tolkningen av desamma. 

Genus är tvärvetenskapligt och Eva Hallin framhåller hur andra teoribildningar på samma sätt 

används inom konstvetenskapen.6 Exempelvis har sociologisk teori bidragit med förståelse för 

                                                 
5 Eva Gothlin, Kön eller genus?, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborg, 1999, s. 5 
6 Eva Hallin, Genusteori i forskningspraktiken: Försök till positionsbestämning, 
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den sociala organisationen av kön, semiotik med hur de visuella representationerna tolkas, 

den psykoanalytiska teorin med förståelse av hur identitet skapas.  

Så använder jag även i denna studie teoribildningar från andra ämnesområden. När jag 

besvarar mina frågor är det oundvikligt att beröra den sociala och historiska kontext som såväl 

beställare som gravskulpturer och deras skulptörer befann sig i.  

När jag behandlar beställarsituationen blir olika maktasymmetrier såsom genus, klass, 

profession, ålder, nationalitet mm framträdande och då ligger en analys med hjälp av 

intersektionalitet närmast till hands.7 I min studie träder genus och klass, genus och profession 

fram som betydelsefulla kategorier. Värt att poängtera är att trots mitt val av genusperspektiv 

så innebär det för det första inte per automatik att denna kategori i den konkreta kontexten 

alltid är överordnad de andra, för det andra att olika maktasymmetrier existerar såväl mellan 

individer som inom en och samma individ. Att alltid ha den aktuella kontexten för ögonen och 

inte lägga anakronistiska samtidsperspektiv på mitt material är också en uppmaning jag har 

tagit till mig av Griselda Pollock i Differencing the Canon. Feminist Desire and the Writing of 

Art’s Histories.8  

Maktens fält möter även hos den franske sociologen Pierre Bourdieu. I Konstens regler ser 

han närmare på det litterära fältet, men hans teorier om kulturella produktionsfält kan 

appliceras på andra kulturella områden som exempelvis bildkonst. Fältet har en kommersiell 

och en icke-kommersiell, intellektuell pol.9 Vid den kommersiella polen styrs produktionen i 

huvudsak av ekonomiska motiv, vid den intellektuella i huvudsak av kulturella och estetiska 

värderingar. Inom det sistnämnda området är produktionen framför allt inriktad på en 

marknad som är begränsad till andra kulturproducenter, det vill säga kollegor, konkurrenter, 

gallerister med flera. Beställarna av gravskulptur hör med sitt ekonomiska kapital främst 

hemma i den kommersiella polen med tillhörande ”borgerliga” konstsmak.10 Såväl inom som 

mellan de olika maktfälten förekommer strider om olika positioner. En sådan konflikt, med 

relevans för denna studie, skulle exempelvis kunna utspela sig mellan beställare från den 

kommersiella polen och konstnärer som uppnått en position i den intellektuella polen. 

Beställaren med sitt ekonomiska kapital önskar ett realistiskt och emotionellt laddat 

                                                 
http://www.arthistory.su.se/eidos12.htm, hämtad 2004-03-29 
7 Nina Lykke, 'Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen’, Kvinnovetenskaplig tidskrift., 

24(2003):1, ss. 48, 51 
8 Griselda Pollock, (1999). Differencing the canon: feminist desire and the writing of art's histories. London: 

Routledge ss. xiv, 32, 145, 147 
9 Pierre Bourdieu, Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur, B. Östlings bokförl. Symposion, 

Stehag, 2000, s. 216 
10 Ibid., s. 361 

http://www.arthistory.su.se/eidos12.htm
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konstverk, den med kulturellt och symboliskt kapital försedde konstnären föreslår ett abstrakt 

och från den materiella kroppen känslobefriat verk. 

Pierre Bourdieu tar även upp de aristokratiska och borgerliga kvinnornas roll och ser dem som 

”förutbestämda och förpassade till konstens och smakens värld, till hemmets kult av moralisk 

och estetisk förfining…i egenskap av värdinnor”.11 Min studie har som en fråga vilka som var 

mer framträdande i beställarsituationen av gravskulptur och det jag tänker undersöka är om 

kvinnor där, hänvisade till det kulturella kapitalet och uteslutna som de var från det 

ekonomiska kapitalets fält, spelar en mer aktiv roll. 

Den intellektuella polen är förmögen på kulturellt och symboliskt kapital. Pierre Bourdieu 

placerar den borgerliga konstsmaken i den motsatta, kommersiella polen, där konsten 

betraktas som vilken handelsvara som helst. Ett skulpturalt gravmonument visar nu inte enbart 

den avlidnes konstsmak, utan är i högsta grad även en symbol för status riktad till 

eftervärlden. Thorstein Veblen beskrev redan i slutet av 1800-talet något han benämnde som 

”conspicious consumption”, iögonfallande konsumtion, en konsumtion som på en och samma 

gång var såväl ekonomisk som symbolisk.12 I The Theory of the Leisure Class, som utkom 

1899, utgick Veblen från amerikanska förhållanden. Men hans teorier kan till stora delar även 

tillämpas på svensk borgerlighet. Det var i staden som denna iögonfallande konsumtion fick 

sitt fäste. I kyrkan, parken, varuhuset och på teatern, med sina ansamlingar av mer eller 

mindre anonyma människor, fanns utrymme för uppvisning av ett uppnått överflöd och 

möjlighet att imponera.13 Den arbetsbefriade överklassmannen hade tid till förfogande att 

utveckla ett förfinat uppträdande och sin smak, inte minst inom det estetiska fältet, och 

konnässörskap i exempelvis arkitektur och konst. På den arbetsbefriade hustrun föll lotten att 

stå för en ”vikarierande konsumtion”, inte minst omsatt i ett estetiserande och dekorerande av 

hemmet.14 Det går knappast att undvika att placera de större gravmonumenten i kategorin för 

iögonfallande konsumtion, som materiella manifestationer av ett uppnått välstånd. 

De första decennierna på 1900-talet innefattar huvuddelen av mitt utvalda material. Periodens 

gravskulptur är en del i en allmän skulptural kontext med tillhörande stilar och för relevanta 

konstvetenskapliga teorier inom detta område hänvisar jag till kapitlen En skulpturhistoria 

med människan som motiv samt Sepulkralkonst och sorgens ikonografi nedan. De skulpturer 

som ingår i undersökningen analyseras med hjälp av bildsemiotik. Yvonne Eriksson och 

                                                 
11 Pierre Bourdieu, Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur, B. Östlings bokförl. Symposion, 

Stehag, 2000, s. 362 
12 Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class, Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 53 
13 Ibid., s. 61 
14 Ibid., ss. 57-58 
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Anette Göthlund har genus som utgångspunkt i Möten med bilder, och i boken redogör de 

även för analys och tolkningsmodeller inom konst- och bildvetenskap.15 Semiotiken ser 

konstföremålet som ett språksystem och kommunikationen sker via koder och 

teckenkombinationer på olika nivåer. Den denotativa nivån syftar på en grundförståelse, vad 

som liknar föremål i verkligheten. På den konnotativa nivån genererar dessa element 

kulturella associationer, betydelser och innebörder. 

Min undersökning av beställarsituationen baseras till stor del på arkivmaterial och i fokus står 

maktstrukturer. Jag avser att analysera studiens texter i form av brev, tidningsartiklar mm med 

hjälp av kritisk diskursanalys. CDA (Critical Discourse Analysis) är utvecklad av Norman 

Fairclough och bygger på närläsning av texter och deras formella drag.16 Textanalys ensamt är 

dock inte tillräcklig utan ska kombineras med en social analys, eftersom målet med CDA är 

att kartlägga förbindelser mellan språkbruk och social praktik. Översatt till denna studie: Hur 

förhåller sig det färdiga konstverk vi idag ser till de tankar och intentioner som finns återgivna 

i texterna? Valet baserar jag på att denna analys ansluter till samma kritiska tanketradition, 

som de genusteorier jag tillämpar.  

 

1.4 Metod, material och avgränsningar 

1.4.1 Metod 
Teorier inkluderar sällan tydliga metoder och verktyg för hur en studie ska genomföras. När 

mina valda teorier ska tillämpas på materialet har jag fått vända mig till mer metodinriktade 

och pragmatiska källor.    

Gert Z Nordström har i Bildspråk och bildanalys skrivit ner en bildanalysens lathund för 

semiotiker med följande utseende:17 

1. Vad föreställer bilden? 

2. Hur är bilden uppbyggd? Gäller också kontexten. 

3. Vem vänder sig bilden till? 

4. Vem är bildens sändare? 

5. Vilket syfte har bilden? 

6. Vilka grundvärderingar har bilden? 

I min studie är ”bilden” liktydigt med skulpturen/reliefen. 

                                                 
15 Yvonne Eriksson & Anette Göthlund, Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck, 

Studentlitteratur, Lund, 2004, ss. 34-38  
16 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 

2000, ss. 72, 75-76 
17 Gert Z. Nordström, Bildspråk och bildanalys, Prisma, Stockholm, 1984, s. 64 
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För en metod att analysera de i studien ingående konstverken ur ett genusperspektiv har jag 

två källor. Yvonne Erikssons och Anette Göthlunds Möten med bilder redogör med genus 

som utgångspunkt för analys och tolkning av visuella uttryck. Jessica Sjöholm Skrubbes 

avhandling Skulptur i folkhemmet den offentliga skulpturens institutionalisering, 

referentialitet och rumsliga situationer 1940-1975 är en källa att ösa ur vad gäller 

genusinriktad skulpturanalys.18  

Då jag inte har haft möjlighet att besöka samtliga i studien ingående gravskulpturer sker 

följaktligen analysen utifrån fotografier, med allt vad det innebär av en större osäkerhet i 

bedömningen. Detta förhållande drabbar speciellt Alice Nordins arbeten, där jag endast sett 

graven i Ulricehamn. 

Skulpturerna och relieferna sätts även in i en komparativ kontext och relateras till främst 

europeisk sepulkralkonst, beskriven i kapitlet Sepulkralkonst och sorgens ikonografi.  

Skulptrisernas yrkesförhållanden och beställarnas agerande tolkas med ett intersektionalistiskt 

perspektiv utifrån den nedan beskrivna historiska situation de befinner sig i. 

Vad gäller texterna så analyseras de men hjälp av CDA (Critical Discourse Analysis) och 

såsom den återges i Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips Diskursanalys som teori 

och metod.19 Jag har försökt att skapa en överblick genom om- och närläsning av texterna i 

arkivmaterialet för att upptäcka hur de olika textskribenterna uttrycker sig. Citaten är 

frekventa för att öka transparensen i studien. Förekomsten av vissa ord, ordens förekomst i 

relation till varandra och i vilket sammanhang de förekommer noteras liksom metaforer, 

pronomen, förekomsten av passiv form mm. För att aktörerna ska avslöjas i texterna 

analyseras nominalisering, där substantiv ersätter process och på så sätt dölja vad som är 

orsak och verkan. Modalitet, skribentens grad av instämmande, uppmärksammas och exempel 

på modererande är så kallade hedges - små ord som liksom, lite, kanske.  

 

1.4.2 Material och avgränsningar 
Insamlandet av material till studien startade med efterforskningarna inför min föregående 

studie De högg i sten - och gjöt liv i cementerad sorg. Om den svenska gravskulpturens 

kvinnor och män. Med hjälp av det materialet, som består av antropomorf gravskulptur i 

Sverige, gjorde jag mitt urval av vad som ur ett beställarperspektiv var såväl intressant som av 

rimlig omfattning att gå vidare med i denna studie. Röhsska och Seatonska mausoléerna på 

                                                 
18 Jessica Sjöholm Skrubbe, Skulptur i folkhemmet: den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet 

och rumsliga situationer 1940-1975, Makadam, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2007,Göteborg, 2007 
19 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 

2000, ss. 87-88 
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Östra kyrkogården i Göteborg framträdde med sin storlek och ambition genast som två 

kandidater vad gäller ett fokus på beställare. De är geografiskt och tidsmässigt näraliggande, 

har en kvinnlig respektive manlig skulptör och är därmed tacksamma för en genusteoretisk 

utgångspunkt. Skulptörerna Carl Fagerberg och Alice Nordin har båda Stockholm som sin 

bas, men ansvarar även för gravskulptur i andra delar av Sverige, såsom Gävle. Alice Nordin 

är den skulptris som i mitt material förekommer flest gånger.  I min magisteruppsats framkom 

att mer etablerade manliga skulptörer inte var framträdande vad gällde den antropomorfa 

gravskulpturen.20 En av de få etablerade skulptörerna inom gravplastik var Carl Eldh. Det 

hade varit naturligt att se närmare på hans gravskulptur, men inte sällan består dessa av kopior 

av tidigare offentliga uppdrag och hans arkiv är inte öppet för forskning. Därutöver faller 

många av hans utformade gravvårdar utanför mitt material, då de utgörs av personporträtt. I 

materialet återkom flest gånger bland de manliga skulptörerna Carl Fagerberg, som jag 

bedömde att i större utsträckning än Carl Eldh ha skapat skulptur utifrån det platsspecifika 

uppdraget och beställaren. Han var dessutom arkivbildare, något som skulle visa sig inte 

innehålla dokument aktuella för mina frågor. Fördelen bestod enbart i att jag kunde attribuera 

ytterligare tre gravskulpturer till hans hand. 

Mitt undersökningsmaterial består till största delen av olika dokument i arkiv samt tidnings- 

och tidskriftsartiklar, vilket naturligtvis är en begränsning. De röster som i personliga samtal 

öga mot öga respektive via telefon avhandlade frågor om skulpturerna har för evigt tystnat. 

Det enda som återstår är eventuella hänvisningar i exempelvis brev och dagböcker. 

  

1.5 Tidigare forskning 
Vid mina sökningar är vad gäller tidiga skulptriser Marjan Sterckx ett återkommande namn – 

så även i denna studie. Hon noterade 2008 i The Invisible “Sculpteuse”: Sculptures by Women 

in the Nineteenth-Century Urban Public Space - London, Paris, Brussels att kvinnliga 

skulptörer är ett relativt nytt forskningsområde och att det inte fanns mycket skrivet om 

kvinnliga skulptörer i Norden.21 Konstvetaren Irja Bergström är den som behandlat ämnet i 

Sverige och senast i den 2012 utgivna Skulptriserna: Alice Nordin och hennes samtida 1890-

                                                 
20 Berit Linden, De högg i sten - och gjöt liv i cementerad sorg: om den svenska gravskulpturens kvinnor och 

män, Univ., Konstvetenskapliga inst., Uppsala, 2014, s. 63 
21 Marjan Sterckx, ‘The Invisible "Sculpteuse": Sculptures by Women in the Nineteenth-century Urban Public 

Space--London, Paris, Brussels’, Nineteenth-Century Art Worldwide, 7, 2, 2008, ss. 1-62, http://www.19thc-

artworldwide.org/autumn08/38-autumn08/autumn08article/90-the-invisible-sculpteuse-sculptures-by-women-in-

the-nineteenth-century-urban-public-spacelondon-paris-brussels, hämtad 2014-03-24, s. 34 

http://www.19thc-artworldwide.org/autumn08/38-autumn08/autumn08article/90-the-invisible-sculpteuse-sculptures-by-women-in-the-nineteenth-century-urban-public-spacelondon-paris-brussels
http://www.19thc-artworldwide.org/autumn08/38-autumn08/autumn08article/90-the-invisible-sculpteuse-sculptures-by-women-in-the-nineteenth-century-urban-public-spacelondon-paris-brussels
http://www.19thc-artworldwide.org/autumn08/38-autumn08/autumn08article/90-the-invisible-sculpteuse-sculptures-by-women-in-the-nineteenth-century-urban-public-spacelondon-paris-brussels
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1940.22 På nordisk mark har Jorunn Veiteberg 2009 publicerat Ambrosia Tønnesen 

"stenhugger i det fine": en biografi.23 

Den till svenska översatta Memoria: gravvårdar, skulpturkonst och minneskultur, av den 

finska konstvetaren Liisa Lindgren, är värd att nämna vad gäller sepulkralkonst på nordisk 

mark. Och den 2004 utgivna Italian memorial sculpture, 1820-1940: a legacy of love är en 

ovärderlig källa till stilanalys av gravskulptur i södra Europa.24  

En sökning på avhandlingar om skulptur ur ett genusperspektiv i LIBRIS ger inga träffar. Till 

sakernas tillstånd hör att 1800-talets svenska skulptur endast är behandlad i en avhandling och 

tiotalet biografier. 1900-talets skulptur är behandlad i tre svenska avhandlingar.  

Svenska avhandlingar i för skulptur, sepulkralkonst och begravningsplatser närliggande 

områden är Åke Beijers licentiatuppsats Gravmonument i Sverige 1800-1850 och Jessica 

Sjöholm Skrubbes Skulptur i folkhemmet: den offentliga skulpturens institutionalisering, 

referentialitet och rumsliga situationer 1940-1975.25 Sjöholm Skrubbes avhandling har 

dessutom ett klart uttalat genusperspektiv, vilket tyvärr inte framgår vid en sökning i LIBRIS. 

Bidragit med material har även Hedvig Schönbäcks De svenska städernas begravningsplatser 

1770-1830: arkitektur, sanitet och det sociala rummet och Sandra Karlssons Emotions carved 

in stone?: the social handling of death as expressed on Hellenistic grave stelai from Smyrna 

& Kyzikos.26 I Anne Sumners avhandling Borgerliga ambitioner och adliga ideal beskrivs 

bland andra familjen Seaton och deras mausoleum.27 

Tora Göranssons Jean Eric Rehns gravkonst, Mårten Liljegrens Stormaktstidens gravkor och 

Anna Peterssons Representing the absent: a study of memorialisation and its material culture 

in spontaneous and official memorial places in contemporary Sweden fann jag däremot inte 

beröra mitt område.28  

                                                 
22 Bergström, 2012 
23 Jorunn Veiteberg, Ambrosia Tønnesen "stenhugger i det fine": en biografi, Pax, Oslo, 2009 
24 Liisa Lindgren, Memoria: gravvårdar, skulpturkonst och minneskultur, Svenska litteratursällskapet i Finland, 

Helsingfors, 2009 

Sandra Berresford, Robert Fichter, & Robert Freidus, Italian memorial sculpture, 1820-1940: a legacy of love, 

Frances Lincoln, London, 2004 
25 Åke Beijer, Gravmonument i Sverige 1800-1850, Univ., Konstvet. inst., Licentiatuppsats Stockholm : 

Univ.,Stockholm, 1993 

Jessica Sjöholm Skrubbe, Skulptur i folkhemmet: den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet 

och rumsliga situationer 1940-1975, Makadam, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2007,Göteborg, 2007 
26 Hedvig Schönbäck, De svenska städernas begravningsplatser 1770-1830: arkitektur, sanitet och det sociala 

rummet, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, Stockholm, 2008 

Sandra Karlsson, Emotions carved in stone? : the social handling of death as expressed on Hellenistic grave 

stelai from Smyrna & Kyzikos, University of Gothenburg, Dept. of Historical Studies, Diss. Göteborg : 

Göteborgs universitet, 2014,Göteborg, 2014 
27 Anne Sumner, Borgerliga ambitioner och adliga ideal: slott och byggherrar i Sverige kring sekelskiftet 1900, 

Carlsson, Diss. Göteborg : Univ., Stockholm, 2004 
28 Tora Göransson, Jean Eric Rehns gravkonst, Liber Läromedel, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1977 
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Efter ett omfattande sökande kan jag belägga att minst 10 uppsatser har skrivits om de tidiga 

svenska kvinnliga skulptörerna. Här kan finnas ett mörkertal, inte minst från tiden före den 

digitala publiceringens genombrott. 

 

1.6 Disposition 
Uppsatsen inleds med en redovisning av ämnesval, syfte och frågeställning. Tillsammans med 

teorierna bildar de utgångspunkten för studiens metodval, material och avgränsningar. 

Tidigare forskning inom området beställare och gravskulptur avslutar inledningen. 

Kapitlet Gravskulpturens och gravskulptörens rike med underrubriker skapar den för studien 

aktuella periodens kontext, som behövs för analysen av materialet och de där ingående 

aktörerna. Här beskrivs de för min studie samtida kyrkogårdar och begravningsplatser som 

skulpturerna befinner sig på, områden präglade av våra föreställningar om döden. 

Gravskulpturens motiv och plats i konsthistorien följer. Under egen rubrik befinner sig 

historien för hur sorgen har och kan representeras i skulptur och relief. 

Skulptörens/skulptrisens sociala och specifikt yrkesmässiga förhållanden avslutar detta 

kapitel, med genus som övergripande perspektiv. 

Därefter analyserar jag materialet enligt de beskrivna metoderna och utifrån frågeställningen. 

I det sista kapitlet diskuterar jag analysens resultat och besvarar frågeställningen. En 

sammanfattning avslutar och följs av en litteratur-, käll- och bildförteckning samt bilaga. 

  

                                                 
Mårten Liljegren, Stormaktstidens gravkor, Norstedt, Diss Lund : Univ.,Stockholm, 1947 

Anna Petersson, Representing the absent: a study of memorialisation and its material culture in spontaneous and 

official memorial places in contemporary Sweden, Department of Architecture and Built Environment, Lund 

University, Diss. Lund : Lunds universitet, 2010, Lund, 2010 
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2. Gravskulpturens och gravskulptörens rike 
Att alltid ha den aktuella kontexten för ögonen och inte lägga anakronistiska 

samtidsperspektiv på äldre konst, skrev Griselda Pollock. Mieke Bal och Norman Bryson 

beskriver hur kontexten kan tyckas enkel, självklar och historiskt given; enbart för 

konstvetaren att likt en detektiv leta fram.29 Men är det inte i själva verket vi som konstruerar 

kontexten istället för att den konstruerar konstverket? Och hur mycket konstruerar konstverket 

självt kontexten? Är det dessutom inte en omöjlighet att konstruera den allomfattande 

kontexten?  

Dessa tveksamheter till trots försöker jag i detta kapitel skapa en kontext till uppsatsens tema 

gravskulptur och deras beställare. Skulpturerna befinner sig på begravningsplatser, 

inkluderande kyrkogårdar, och här gravsätts de avlidna. Följaktligen inleder jag med en 

historia över dessa platser och uppfattningen om döden under den aktuella perioden. 

Gravskulpturen är en genre inom skulptur varför jag tecknar en kort skulpturhistoria. Den 

följs av sepulkralkonstens speciella gestaltningar, inte minst ikonografin för att uttrycka 

sörjande. Hur förhållandena kunde vara för en manlig respektive kvinnlig skulptör under 

studiens tidsperiod avslutar denna bakgrundsteckning.    

 

2.1 Kyrkogårdar, begravningsplatser och våra föreställningar om döden 
Det är på kyrkogårdar och begravningsplatser studiens skulpturer befinner sig. Minnets stigar 

sammanfattar dessa platsers fyra syften i ”…att sanitärt godtagbart ta hand om den avlidne, att 

förmedla en kontakt med det eviga, att hantera sorgen, att utmärka den dödes sociala 

ställning.”30 Att begravningsplatser och de där befintliga gravvårdarna speglar ett samhälles 

syn på döden får väl nästan betraktas som en självklarhet. 

 

2.1.1 Kyrkogårdar och begravningsplatser 
Begravningsplatsernas historia har i vårt land sin begynnelse i och med kristnandet.31 

Kyrkogården låg, som namnet anger, i anslutning till en kyrka. Själva ordet begravningsplats 

innefattar såväl dessa kyrkogårdar som senare tiders begravningsplatser. Jag använder i 

studien båda beteckningarna.  

                                                 
29 Mieke Bal & Norman Bryson, ‘Semiotics and Art History: A Discussion of Context and Senders’, i Preziosi, 

Donald (red.), The Art of Art History. A Critical Anthology, OUP, Oxford, 2009, ss. 250-251 
30 Theorell, Wästberg & Hammarskiöld, 2001, s. 9 
31 Jonas Haas, 'Kyrkogårdshistoria', Ett levande kulturarv : kyrkogårdar i Växjö stift., 2009, s. 15 
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En stor förändring sker kring sekelskiftet 1800.32 Förändringen ska ses i ljuset av överfyllda 

kyrkogårdar i slutet av 1700-talet och problemet löstes med att nya begravningsplatser 

skapades i städernas utkant. De nya begravningsplatserna betraktar Hedvig Schönbäck, De 

svenska städernas begravningsplatser 1770-1830, i ljuset av den framväxande borgerligheten 

och deras sökande efter en identitet. De nya begravningsplatserna skapade förutsättningar för 

en i jämförelse med kyrkogården jämlikare ordning, men i praktiken ökade den sociala 

skiktningen. Där de döda på kyrkogården och på uppståndelsens morgon mötte Kristus i öster 

mötte nu istället granngraven och besökarna, som Schönbäck så träffande formulerar det. 

Begravningsplatsernas vårdar riktar sig mot varandra och besökarna. Avsikten var inte längre 

ett memento mori, en påminnelse om vår dödlighet, utan gravvården över samhällets 

ledarskikt skulle istället väcka äregirigheten och skapa nya, goda samhällsmedborgare.  

I början av 1800-talet består gravmonumenten, om man bortser från träkorsen, mestadels av 

liggande vårdar.33 På 1820-talet kom gjutjärnskorsen, som enligt Åke Beijer blev seklets 

dominerande gravmonument. Runt 1900 kulminerade de påkostade gravvårdarna. En bit in på 

1900-talet skulle i Sverige folkhemsbyggets jämlikhetsideal slå igenom och resultera i raka 

häcklinjer och regelbundna, anspråkslösa gravar.34  

  

2.1.2 Döden i Västerlandet 
Hur uppfattades döden under den tidsperiod som skulpturerna omspänner? En auktoritet på 

området är den franske mentalitetsforskaren Philippe Ariès och hans Döden. Föreställningar 

och seder i Västerlandet från medeltiden till våra dagar. Från och med 1700-talet börjar den 

västerländska människan bli mindre upptagen av sin egen död.35 Denna förändring ser Ariès 

som en del i en ny syn på familjerelationerna, nu byggd på tillgivenhet. Det är i spåren av 

romantiken som uppmärksamheten riktas mer mot de efterlevande än de döda.  

Från och med den andra hälften av 1800-talet har det Philippe Ariès kallar den tabubelagda 

eller "den inverterade döden" utvecklats, i kontrast till den tidigare "bemästrade döden". 

Kyrkogårdarna flyttas, som Schönbäck konstaterade ovan, nu ut från städerna till 

begravningsplatser med ett större avstånd till de avlidna, vilkas kvarlevor dessutom i allt 

högre grad förintas genom kremering.  

                                                 
32 Schönbäck, 2008, ss. 183-184, 243, 248, 253, 261, 281 
33 Beijer, 1993, s. 20 
34 Haas, 2009, s. 26 
35 Ariès, 1978, ss. 39, 43-45, 52, 57-58, 60, 185 
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De två världskrigen i 1900-talets Europa ska sätta djupa spår i vår inställning till döden och ju 

längre århundradet går ju mer påskyndas utvecklingen. Inte minst medicinens framsteg skjuter 

upp och teknifierar döden.  

Philippe Ariès skildrar ett franskt och katolskt samhälle. Hur våra svenska förhållanden till 

döden och dess ritualer har sett ut under samma tidsperiod bedömer jag trots detta till stora 

delar överensstämma.  

 

2.2 En skulpturhistoria med människan som motiv 
Bland de första spår vi finner av människan som varelse finns skulpturen och som det främsta 

motivet framträder densamma – människan. Paris och Frankrike var under det sena 1800-talet 

centrum vad gällde de visuella konstarterna.36 Den gravskulptur som här beskrivs hade i och 

med de svenska skulptörernas utbildning i den franska huvudstaden i mångt och mycket sitt 

ursprung i den franska salongsskulpturen, vilken Irja Bergström behandlar i kapitlet Den 

franska salongsskulpturen under 1800-talet. Måleriets mindre kostnadskrävande material 

innebar att en bildkonstnär lättare kunde revoltera än den skulptör, som för att få sin skiss 

eller modell utförd i avsett format, var tvungen att ta hänsyn till sin beställares smak. Det är 

en betydelsefull omständighet att ha i åtanke, då min studie belyser denna 

beställningssituation. Skulpturen har därmed inte uppvisat den snabba förändring i uttryck och 

form som exempelvis måleriet gjorde vid modernismens genombrott.  

Paris i all ära, men skulpturens hemland hette fortfarande Italien och i Rom hade den franska 

akademin en filial dit vinnarna av det så kallade Rompriset sändes för en femårig utbildning. 

Där härskade den grekisk-romerska antikens framställning av den nakna människokroppen 

som ideal, vilket resulterade i att parissalongerna under hela århundradet dominerades av 

klassicismen. Bergström avslutar kapitlet med att påpeka hur det före Musée d’Orsay öppnade 

1986 endast fanns ett ställe att studera 1800-talsskulptur i Paris – på begravningsplatsen Père-

Lachaise - och där inte minst det då så populära Monument aux mort¸ ett ossuarium, av Albert 

Bartholomé uppfört 1899 (se Bild 1, nedan). Skulptörerna var där de samma som tävlade på 

salongerna och därmed är de olika stilar de företrädde representerade. 

                                                 
36 Irja Bergström, 'Den franska salongsskulpturen under 1800-talet.', i Wadell, Maj-Britt (red) 

Kommunikationsmål för konsthistoriker : Wien - Paris - Amsterdam : 9 uppsatser i konstvetenskap, 1992, ss. 67-

82 
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Bild 1. Albert Bartholomé, Monument aux morts, begravningsplatsen Père-Lachaise i Paris, 

1899. Foto: Pierre-Yves Beaudouin / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0 

  

För en svensk skulpturhistoria ur ett genusperspektiv vänder jag mig till Jessica Sjöholm 

Skrubbes avhandling Skulptur i folkhemmet: den offentliga skulpturens institutionalisering, 

referentialitet och rumsliga situationer 1940-1975.37 I Sverige inleds den profana skulpturens 

historia först på 1700-talet. Det nästföljande 1800-talet skulle bli den stora staty- och 

monumentepoken, och som sådan bli en arbetsmarknad för tidens skulptörer. Jessica Sjöholm 

Skrubbe förklarar fenomenet som ett led i att konstruera en framväxande nationalstat, där 

borgerligheten önskade uppmärksamma betydelsefulla individer och deras prestationer. Efter 

en omfattande inventering av efterkrigstidens offentliga utsmyckningar i Sverige kommer hon 

fram till att en naken kvinna i brons är den vanligaste formen av offentlig konst. På 1800-talet 

hade kvinnorna i den offentliga skulpturen representerat allegorier och personifikationer, ofta 

i anslutning till en byggnad, det vill säga de var även då anonyma varelser till skillnad från de 

oftast namngivna männen på personminnesmärken. Det är i parker och grönområden vi finner 

dessa passiva, kvinnliga nakenakter, vilket knyter dem till naturen. Vad gäller den manliga 

nakenakten så handlar det mer om kroppslig styrka och aktivitet och den placeras på så sätt i 

en kulturell sfär. 

Nakenakten möter oss, kanske lite överraskande, även på begravningsplatsen. Detta är dock 

välbekant för Eva-Lena Karlsson när hon 2001 skriver om skulpturkonsten kring förra 

sekelskiftet i Signums svenska konsthistoria. ”Den nakna kvinnokroppen kunde förekomma i 

                                                 
37 Sjöholm Skrubbe, 2007, ss. 94, 146, 151, 153-154, 159   
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de mest skiftande sammanhang, allt från dörrhandtag och pennfat till gravmonument och 

skulptur prydande offentliga platser.”38  

Nakenakten behandlar Amelia Jones i Every Man Knows Where and How Beauty Gives Him 

Pleasure.39 Hon beskriver hur konstnären före Manets Olympia alltid svepte in den nakna 

kvinnan i skyddande kulturellt hölje genom att antingen via titeln eller med hjälp av 

omgivande symboler peka på henne som en gudomlig existens. Det vanligaste var väl Venus. 

Ett annat sätt var att placera kvinnan på avstånd i en främmande kontext. Orientalismen och 

exotismen under det koloniala Europa kunde då välja ett harem med odalisker – som fick 

representera ”de andra” - för att skapa en tillräcklig distans. Denna senare strategi saknas i 

mitt material med svensk gravskulptur, möjligen med undantag av de sfinxer i kvinnlig gestalt 

som finns på Seatons mausoleum i Göteborg. 

Innan den formala modernismen ersatte realismen, skulle symbolismen visa sig i den svenska 

skulpturen.40 Där fann den sin plats inte minst inom gravskulpturen och hos de kvinnliga 

skulptörerna. Men även modernismens formala experiment under 1900-talets första del hade i 

svensk skulptur en folkviseaktig ådra, med en källa i symbolism och nationalromantik.41 Och 

den förknippas främst med namn som Eric Grate, Bror Hjorth och Carl Milles. 

  

2.3 Sepulkralkonst och sorgens ikonografi 
Sepulkralkonst är benämningen på den konst som är knuten till gravvårdar och här tecknar jag 

den historia studiens skulpturer hör hemma i. Formspråket har sina rötter i 1800-talet, varför 

min genomgång startar i det århundradet, trots att mina behandlade skulpturer hör hemma i 

det efterföljande 1900-talet. I Minnets stigar och i flera andra källor beskrivs de sörjande 

kvinnor som runt förra sekelskiftet fann sin plats på gravarna. Deras historia och ikonografi 

genom århundraden lyfts därför fram, så även de vanligt förekommande änglarna och de 

mindre vanliga sfinxerna.   

  

2.3.1 Sepulkralkonsten - efter nyklassicismen 
Om svenska gravmonument under den första delen av 1800-talet har Åke Beijer ägnat en 

licentiatuppsats. I denna finns en förteckning över de gudomligheter och personifikationer 

                                                 
38 Eva-Lena Karlsson, ’Skulpturen’, i Ahlstrand, Jan Torsten (red.), Signums svenska konsthistoria. [Bd 11], 

Konsten 1890-1915, Signum, Lund, 2001, s. 190 
39 Amelia Jones, ‘‘Every Man Knows Where and How Beauty Gives Him Pleasure’. Beauty 

Discourse and the Logic of Aesthetics’, i Preziosi, Donald (red.), The Art of Art History. A Critical Anthology, 

OUP, Oxford, 2009, ss. 385-387. 
40 Karlsson, 2001, ss. 188, 195-197 
41 Rolf Söderberg, Den svenska konsten under 1900-talet: måleri, skulptur, grafik, Bonnier, Stockholm, 1955, s. 

260 
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som här kan vara aktuella. Så är en genie ett bevingat barn och kan vara såväl god som ond.42 

Sorgen känns igen på sin nedslagna hållning och på sorgsenheten i uppträdandet. Hon sitter 

med huvudet täckt av en stor slöja och vid fötterna har hon en antik urna. Hypnos, Sömnen, är 

broder till Thanatos och avbildas som naken, liggande ung man med huvudet på 

vallmoblommor och har korsade ben. Han ses även som ett bevingat barn med 

ymnighetshorn, ur vilket vallmoblommor tränger ut. Thanatos, Döden, är broder till Hypnos 

och avbildas som naken, ung man, stående med korsade ben. I handen har han en nedåtvänd 

fackla och oftast är han bevingad. Men han kan även framträda som ett bevingat skelett i svart 

stjärnbeströdd klädnad och med lie i hand och till och med som en slöjbetäckt kvinna. 

En stipendieresa till Rom ingick i de svenska skulptörernas utbildning. Där kunde de ta del av 

nyklassicismens främste företrädare inom skulpturen, italienaren Antonio Canova. I början av 

1800-talet skapar han ett flertal väggstelar där en sörjande kvinnogestalt är återkommande. 

Hans mest kända gravmonument är det över ärkehertiginnan Maria Christina av Österrike (se 

Bild 2, nedan). Det stod klart 1805 i Augustinerkirche i Wien och visar ett gravfölje med 

Dygden i spetsen, bärande Maria Christinas urna. På andra sidan sitter en sörjande dödsängel 

och lutar sig mot en likaledes sörjande lejonhanne.  

 

Bild 2. Antonio Canova, Maria Christinas av Österrike gravmonument, Augustinerkirche i 

Wien, 1805. Foto: Berit Linden 

 

De för denna studie aktuella svenska gravskulpturer, som Åke Beijer tar upp, inleds med en 

sfinx i gjutjärn på Stampens kyrkogård i Göteborg.43 Med Carl Gustaf Qvarnströms 

                                                 
42 Beijer, 1993, ss. 44, 46-47. 
43 Beijer, 1993, ss. 106, 110-111 
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gjutjärnshäll på Johan Ulrik Winbergs grav från 1835, Norra begravningsplatsen i Stockholm, 

får vi ett konstnärsnamn att knyta till en gravutsmyckning (se Bild 3, nedan). 

 

Bild 3. Carl Gustaf Qvarnström, Joh Ulrik Winbergs grav, Norra begravningsplatsen i 

Stockholm, 1835 Foto: Berit Linden 

 

Hällen visar en grupp bestående av en sittande, sörjande kvinna klädd i empiredräkt. Vid 

hennes knä syns en naken flicka och pojke med ryggarna mot betraktaren. Till höger sörjer en 

ensam pojke i en dräkt med associationer till antiken och stödd på käpp, av Beijer tolkad som 

Hypnos.  

I början av nästa århundrade förs i Sverige en debatt om kyrkogårdkonst och på Baltiska 

utställningen 1914 visas en mönsterkyrkogård.44 Arkitekten Torsten Stubelius skräder inte 

orden och ser en konstkultur i förfall på de samtida kyrkogårdarna.45 Värst tycker han den vita 

carraramarmorn är då han anser att allt material bör vara svenskt och han fortsätter: 

                                                 
44 Osign., ’En mönsterkyrkogård på Baltiska utställningen’, Dagens Nyheter, 1914-03-22 
45 Torsten Stubelius, ’Kyrkogårdskonst’, Teknisk tidskrift. Arkitektur och dekorativ konst : organ för Svenska 

teknologföreningens afdelning för husbyggnadskonst, 44(1914):3, ss. 35-43 
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Allt är schablon och dussinform, renodlad industri, t. o. m. änglarna, 

dufvorna och de skrifvande kvinnogestalterna. På den berömda Lindhagens 

kulle [Norra begravningsplatsen, Stockholm] spelar smaklösheten sina 

största triumfer med kostbara prålande monument och kamrar. Alltihop 

skärmar, aldrig afsedda att ses bakifrån.46 

Det är i Tyskland som författaren finner en kyrkogårdskonstens renässans. Tysk 

”borgarstolthet” har där bekostat en höjning av denna konst och då handlar det om 

skogskyrkogårdar.  

Några år senare, 1919, utkommer Harald Wadsjö och Sune Ambrosiani med 

Kyrkogårdskonst: avbildningar från äldre svenska kyrkogårdar där förebildliga utformningar 

av gravstenar återges.47 Harald Wadsjö nämner i inledningen den försummade 

kyrkogårdskonsten och hoppas med denna publikation väcka intresse för en nydaning. 1930 

utkommer samme författare med Gravkonst och återkommer där med samma önskan om 

höjandet av kyrkogårdskulturen.48 Obesvarat i nutid är huruvida de familjer och enskilda som 

beställde denna studies gravskulpturer var medvetna om och följde den debatt som fördes i 

samtiden. 

 

2.3.2 Sorgens gestalter 
Sorgen och sörjandet av den andre är enligt Philippe Ariès en 1800-talsföreteelse. Men sorgen 

och sörjandet har en lång historia som motiv i konsten. I Encyclopedia of comparative 

iconography: themes depicted in works of art finns under Grieving/Lamentation en 

redogörelse som tar sin början i Egyptens tidiga kulturer. 49  Och uttrycken för sorg tycks vara 

desamma: De sörjande slår sig för huvud och bröst, sträcker armarna framåt och uppåt, sliter 

sig i håret med båda händer – och författaren noterar speciellt att det nästa uteslutande är 

kvinnor som jämrar och skriker ut sin sorg. I den tidiga grekiska konsten är detta den 

traditionella roll som tilldelas kvinnorna, och då i stark kontrast till männens tävlingar med 

stridsvagn till den avlidne mannens ära. Encyklopedin går sedan över till medeltidens kristna 

bildvärld med exempel på motiv som korsfästning, nedtagandet från korset, pietà, begråtelsen, 

gravläggningen med flera.  

                                                 
46 Ibid., s. 36 
47 Harald Wadsjö & Sune Ambrosiani (red.), Kyrkogårdskonst: avbildningar från äldre svenska kyrkogårdar, 

A.B. Svenska teknologföreningens förlag, Stockholm, 1919 
48 Harald Wadsjö (red.), Gravkonst, Samfundet för hembygdsvård, Gleerup (distr.), Lund, 1930 
49 Hazzikostas, Dimitri, ’Grieving/Lamentation’, i Roberts, Helene E. (red.), Encyclopedia of comparative 

iconography: themes depicted in works of art. Vol. 1, A-L, Fitzroy Dearborn, London, 1998, ss. 365-370 
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Hur sorgen och sörjandet gestaltas i den hellenistiska konsten beskriver Sandra Karlsson 

ingående i Emotions Carved in Stone.50 Den vanligaste gesten är den att handen täcker 

ögonen, läggs på haka eller kind. Att ha satt sig lågt eller till och med på marken, vända 

ryggen åt betraktaren, att ha blicken i fjärran eller sänka ögonen är andra tecken på sorg. Så 

kallade pleurants (sörjande, gråtande) döljer sina ansikten och i hellenistisk gravkonst är 

slöjan det mest utmärkande klädesplagget hos kvinnorna.  

Med den dödsskräck som uppstår under 1800-talet försvinner enligt Philippe Ariès 

avbildningen av densamma.51 Den samtida gravkonstens utveckling på den europeiska 

kontinenten under 1800-talet fram till 1914 kommenterar han med:”[D]essa gravar med sina 

statyer som åbäkar sig, omfamnar varandra, sjunker ihop i jämmer och gråt.”52  

Det är till dessa i jämmer och gråt ihopsjunkna statyer Ariès återvänder i Images of man and 

death. 53 Intressant är hans observation att det inte är ett kvinnligt monopol att sörja på graven. 

Ett av hans exempel är en monumental gravskulptur i Genua där hela familjen är samlad runt 

faderns dödsbädd. 

David Robinson gör i Saving graces: images of women in European cemeteries  ett försök att 

kategorisera dessa sörjande kvinnor.54 Han finner fyra kategorier:55 

1. Kvinnor som är så överväldigade av sorg att de faller samman ovanpå graven eller vid 

foten av den avlidne 

2. Kvinnor som sträcker sig uppåt för att försöka gripa tag i den (osynlige) avlidne som 

har uppstigit till himlen 

3. Kvinnor som darrande av sorg kryper ihop eller håller sig för huvudet 

4. Kvinnor, som stående eller sittande med lutande huvud och sänkta axlar hållande 

blommor eller kransar, har resignerat inför döden 

 

Ulla Ehrensvärd sammanfattar det sena 1800-talets kyrkogårdskonst med att den ska ses i 

spåren av 1700-talets ruinromantik, borgerskapets ökande självmedvetenhet, den begynnande 

sekulariseringen och stenhuggeriets industrialisering.56 Irja Bergström skriver att det var 

                                                 
50 Karlsson, 2014, ss. 244-248 
51 Ariès, 1978, ss. 115-117 
52 Ibid., s. 52 
53 Philippe Ariès, Images of man and death, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1985, s.104 
54 Robinson, 1995, s. 121 
55 Översatt från engelska till svenska av författaren. 
56 Ulla Ehrensvärd, Medaljgravören Erik Lindberg 1873-1966. D. 1, Introduktion, katalog över skulpturer, 

porträttmedaljonger, gravvårdar m.m., Svenska numismatiska fören., Diss. Stockholm : Univ., Stockholm, 

1974, s. 40 
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mycket sorg i konsten runt sekelskiftet 1900.57 Hon ser otaliga skulpturer med sköna kvinnor, 

liggande huvudstupa på marken och gömmande sitt ansikte. Skulptörerna är såväl män som 

kvinnor.   

Trots att de svenska skulptörerna under 1800-talets tidiga hälft ofta utbildades i Rom såg Åke 

Beijer det som sannolikt att den svenska gravkonsten under den perioden fick sina starkaste 

impulser från Tyskland.58 Senare under 1800-talet och 1900-talets början var det Paris och 

salongsskulpturen som var stilbildande. När det speciellt gäller den borgerliga 

sepulkralkonsten erbjöd inte minst den norditalienska, som exempelvis skulpturerna på 

Cimitero Monumentale i Milano och Cimitero Monumentale di Staglieno i Genua, ett 

källflöde av motiv. Men jag skulle vilja hävda att inflytandet från Tyskland inom gravkonsten 

finns även under denna senare period. Flera av våra gravskulptörer reste och/eller utbildade 

sig i Tyskland - exempelvis Sigrid Blomberg och Carl Fagerberg för att nämna några här 

aktuella namn. Var de tyska gravskulptörerna i sin tur fann förebilder kan naturligtvis 

diskuteras. Jag enbart konstaterar att de professionella skulptörer som engagerades av WMF 

Württembergische Metallwarenfabriks filial för gravutsmyckning i Geislingen an der Steige - 

en industri som blomstrade genom den då nya framställningsmetoden elektroplätering – hade 

en utbildning som ofta inkluderade en resa till skulpturens hemland Italien.59 På Lunds Norra 

kyrkogård finns en WMF-skulptur där originalet har utförts av Alfredo Neri (se Bild 4, 

nedan). 

 

Bild 4. Alfred Neri, Gravskulptur, Norra kyrkogården i Lund. Foto: Berit Linden 

                                                 
57 Bergström, 2012, s. 65 
58 Beijer, 1993, s.54 
59 WMF Württembergische Metallwarenfabrik, Grabschmuck, Geislingen, Steige, 1919 
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Sorgen förläggs, trots Ariès iakttagelse ovan, ändå ofta till en kvinna. Med den iakttagelsen 

går mina tankar osvikligt till Elisabeth Bronfen som i Over Her Dead Body hävdar att de 

många representationerna av döden i en skön kvinnas gestalt i bildkonsten bara är ett symtom 

på den patriarkala kulturens misslyckande att helt förtränga döden.60 Hon menar att en kultur 

som inte öppet vågar tala om döden ändå ser den som så pass fascinerande att den inte helt går 

att förtränga ur medvetandet. Istället för att erkänna sin egen dödlighet – här handlar det 

visserligen mer om sorgen - förlägger man den till en vacker kvinnas kropp.  

I spåren efter första världskriget ändrades enligt Ariès vår inställning till döden, och med den 

försvinner också pleureuser (gråterskor) och liknande framställningar från gravarna i Europa. 

Den gravskulptur som levde vidare influerades, som annan konst under 1920- och 1930-talen, 

av klassicistiska strömningar.61 De sörjande kvinnorna ersattes med nakna män i form av 

frihets- och hjältegestalter. Fornkristet ursprung har den så kallade orantgesten, med händer 

som höjs i bön. Sigrid Blombergs staty Uppståndelsen på Röhsska mausoleet på Östra 

kyrkogården i Göteborg (se Bild 5, nedan) ser Liisa Lindgren som inspirerad av Adoranten, 

en hellenistisk skulptur med en bedjande yngling på Pergamonmuséet i Berlin, vilken var 

förebild till exempelvis uppståndelsemotiv. Från och med 1930-talet börjar gravskulpturerna 

likna trädgårdsskulpturer och allt oftare dyker ett naket barn upp. Med 1900-talets 

fortskridande ska folkhemmets blygsammare gravvårdar alltmer ta över. 

 

2.3.3 Änglar 
Änglar visade sig vara den vanligaste representanten från den kristna motivvärlden i min 

magisterstudie och deras framställning har sin egen historia. 

I den tidiga kyrkans konst framställdes änglarna vanligen som ynglingar utan vingar.62 Vid 

300-talets slut avbildas de som könlösa väsen med vingar. Den antika bilden av 

segergudinnan Nike liksom bevingade gudomligheter i Främre Orientens konst antas ha varit 

förlagor och i sammanhanget nämns även sirener. Renässansens nakna barnänglar (putti) hade 

i sin tur sin förebild i antika eroter. 

Med 1800-talets ”sentimentalisering” av änglabilderna kom de under 1900-talet alltmer att 

uppfattas som dekorativa figurer. I detta sammanhang brukar prerafaeliternas änglar tas som 

                                                 
60 Elisabeth Bronfen, Over her dead body: death, femininity and the aesthetic, Manchester U. P., Manchester, 

1992, s. xi 
61 Lindgren, 2009, ss. 223, 231, 242, 248, 251 
62 Gunnar Berefelt, A study on the winged angel: the origin of a motif, Stockholm, 1968, ss. 15-16, 18, 57 

Edsman, Carl-Martin m fl, Änglar. http://www.ne.se/lang/änglar, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-03-10  

http://www.ne.se/lang/änglar
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exempel. Enligt Roger Homan hade änglarna i den senviktorianska konsten ett androgynt 

utseende och för det mesta ett lockigt och gyllenblont hårsvall.63 Enligt Liisa Lindgren var 

änglar ett omtyckt motiv på gravar i såväl katolska som protestantiska länder från mitten av 

1800-talet till 1920-talet.64 

Philippe Ariès menade att döden slutade avbildas under 1800-talet. Jag skulle nog med hjälp 

av Karl Siegfried Guthke modifiera Ariès påstående med att döden inte helt försvinner, men 

den ändrar gestalt.65 Från att ha varit en man visar sig döden nu i en skön kvinnas gestalt och 

på våra begravningsplatser uppträder hon som Dödens ängel.  

 

2.3.4 Symbolismens sfinxer och sirener 
Liisa Lindgren relaterar gravskulpturerna runt förra sekelskiftet till tidens melankoli och den 

därmed sammanhängande symbolistiska konsten. Det handlade om att framställa ett tillstånd, 

en känsla i symbolisk form. Döden, sorgen och förlusten var favoritmotiv.66 Ovan nämns 

siren, det vill säga mytologiska väsen i form av fågelkvinnor. I grekisk konst associerades de 

med döden och var vanliga i gravkonsten.67 På Östra kyrkogården i Göteborg möter vi på 

Seatons exedra ett annat kvinnodjur – sfinxen – där den mest kända vakar över de faraoniska 

gravarna i Giza. Sfinxen med sin lejonkropp och människoansikte var i den assyriska och 

grekiska världen bevingad.68 Till skillnad från i Egypten, där sfinxen oftast är manlig och 

uppfattas positivt, uppträder den i den assyriska och grekiska världen som ett odjur i 

kvinnogestalt.  

Det är runt sekelskiftet 1900 som sfinxen har sin höjdpunkt inom konsten. Sedan renässansen 

fanns sammanställningen mellan Eros och Thanatos och Karl Siegfried Guthke menar att 

denna förening av kärlek och död får nytt liv vid denna tid, nu i symbolistisk dräkt.69 

Kopplingen mellan kvinnan och döden finner han inte minst i Dödens ängel eller ”femme 

fatale”, och den senare kunde uppträda i många gestalter där sirenen och sfinxen var två. 

                                                 
63 Roger Homan, Jane Burden: How a Pre-Raphaelite model changed our image of angels, 

http://www.socialaffairsunit.org.uk/blog/archives/000614.php 140310 
64 Lindgren, 2009, s. 156 
65 Karl Siegfried Guthke, The gender of death: a cultural history in art and literature, Cambridge University 

Press, Cambridge, 1999, s.173 
66 Lindgren, 2009, s. 197 
67 Karlsson, 2014, s. 190 
68 Jan Bergman, Sfinx, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/sfinx, hämtad 2014-04-27 
69 Guthke, 1999, ss.186, 188 

http://www.socialaffairsunit.org.uk/blog/archives/000614.php
http://www.ne.se/lang/sfinx
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2.3.5 Gravskulpturens ställning 
Vilken position har gravskulpturen haft i den konstvetenskapliga hierarkin? På 1700-talet 

etablerades de sköna konstarternas hierarki där skulpturen befinner sig steget under måleriet 

och steget över arkitekturen.70 1800-talets skulptur brukar med den efterföljande 

modernismens måttstock betraktas som besvärande traditionell. Redan 1913 summerar Axel 

Romdahl den svenska 1800-talsskulpturen med följande omdöme: 

Siluetten betyder mer än formen, totalverkan mer än utförandet. Ytlighet 

eller brist på innerlighet, djupare personligt innehåll blir därför ett lyte hos 

1800-talets svenska skulptur fram till Per Hasselberg…71 

 

Marjan Sterckx använder i “The Invisible Sculpteuse": Sculptures by Women in the 

Nineteenth-century Urban Public Space--London, Paris, Brussels begreppet semipublik för 

byggnader och områden som regerings- och kulturbyggnader, skolor, kyrkor och kyrkogårdar 

och liknande.72 De stora och nationella monumenten placeras på torgets mitt, det vill säga på 

den mest publika och därmed statusfyllda platsen. Uppdragsgivarna till det publika utrymmet 

respektive semipublika begravningsplatsen påverkar dessutom slutprodukten. Den borgerliga 

familj som beställde en gravplatsskulptur var oftare intresserad av ett traditionellt uttryck än 

av skulptural förnyelse. De var med Pierre Bourdieus ord mer försedda med ekonomiskt än 

kulturellt kapital. 

I skulpturens hemland Italien existerade under 1800-talet inte ”gravskulptör” som fenomen.73 

Närmast samtliga skulptörer skapade gravvårdar, inte minst som det var en betydande 

inkomstkälla, och den ledande symbolistskulptören Leonardo Bistolfi hade epitetet ”Dödens 

poet”. Det var först fram emot 1900, när den industriella framställningen och försäljningen av 

skulpturer via postorderkataloger, som genren fick en lägre status. 

David Robinson konstaterar i Saving graces: images of women in European cemeteries att de 

skulptörer som är representerade i Louvren och Musée d’Orsay är desamma som har 

skulpturer på Père-Lachaise och andra pariskyrkogårdar.74 Med andra ord var det dåtidens 

                                                 
70 Sven-Olov Wallenstein, Den sista bilden: det moderna måleriets kriser och förvandlingar, Eriksson & 

Ronnefalk, Stockholm, 2002, ss. 94-95 
71 Axel Romdahl, Johnny Roosval & Sigurd Curman (red.), Svensk konsthistoria, Ljus, Stockholm, 1913, s. 552 
72 Sterckx, 2008, s. 2, 4 
73 Berresford, Fichter, & Freidus, 2004, ss. 23, 33 
74 Robinson, 1995. ss. 119-120, 126.  
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erkända skulptörer som utförde gravplastiken, vilken också livligt kopierades. Förhållandet 

har noterats av Irja Bergström, se s. 12 ovan. 

I Finland är det främst manliga skulptörer som engagerar sig i gravskulpturen och de kan till 

och med beskrivas som ”innovativa” på området.75 Men genrens lägre status avslöjas längre 

fram i Liisa Lindgens bok när en skulptörs betydande produktion för gravvårdar utelämnas i 

hans nekrolog. Ett förslag till minnesmonument av en kvinnlig skulptör förbigås, ett 

förhållande som Lindgren förklarar med den misstänksamhet som kvinnliga konstnärer – och 

skulptriser i synnerhet – möttes av. Hon uppmärksammar också att det i Sverige under förra 

sekelskiftet fanns flera skulptriser och nämner Alice Nordin, Ida Matton och Sigrid Blomberg. 

Det är först i Signums svenska konsthistoria, likt Minnets stigar: en resa bland svenska 

kyrkogårdar publicerad år 2001, som skulpturen ute på begravningsplatsen behandlas i svensk 

konsthistorieskrivning.76 Kapitlet behandlar förra sekelskiftets skulptur och Eva-Lena 

Karlsson inleder med att beskriva hur gränsen mellan konst och konsthantverk vid tiden var 

flytande och att mångsidighet inte sågs som något negativt i den dåtida skulptörsrollen eller i 

olika motivområden.  

När jag summerar ovanstående redogörelse kan jag inte annat än dra slutsatsen att 

gravskulpturen har en lägre status än den skulptur som befinner sig på publika ytor och i 

konstmuseer.   

 

2.4 Yrkessituationen för en kvinnlig skulptör 
Under denna rubrik behandlar jag de tidiga skulptrisernas yrkessituation. De framträder i 

Sverige i slutet av 1800-talet, ett århundrade då den offentliga respektive privata sfären är som 

starkast könsmärkta enligt västerländska genusforskare.  

Vad gäller begreppet kvinnlig skulptör respektive skulptris så har jag i texten använt mig av 

båda beteckningarna. Inom genusforskning anses, i detta fall formen skulptör, vara att föredra 

för såväl män som kvinnor framför könsmärkta benämningar som skulptris.77 Mitt 

genusperspektiv har dock fokus på de tidiga kvinnliga skulptörerna, då betitlade skulptriser. 

När Irja Bergström 2012 valde att kalla sin bok Skulptriserna bedömde jag det som att denna 

kombinerade tids- och könsmärkta beteckning kunde vara lämplig att använda även här.  

                                                 
75 Lindgren, 2009, ss. 63, 73, 88, 183 
76 Se ex Karlsson, 2001, ss. 187, 195-197. Carl Milles skulptur på Gösta Ekmans grav nämns dock på s. 46 i Rolf  

Söderberg, Den svenska konsten under 1900-talet: måleri, skulptur, grafik, Bonnier, Stockholm, 1955 
77 Se ex Wiktionary: Sculptress. A woman sculptor. In general sculptor can be used instead, the form sculptress 

should be avoided in modern usage unless there is a reason to point out the artist's gender. 

http://en.wiktionary.org/wiki/sculptress, hämtad 2014-10-23 

http://en.wiktionary.org/wiki/sculptress
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Marjan Sterckx noterar hur de tidiga kvinnliga skulptörerna lämnades att arbeta i det 

offentliga rummets marginaliserade områden såsom kyrkor, kyrkogårdar, skolor etc.78 De 

centrala torgen och parkerna reserverades nästan uteslutande för deras manliga kollegor. Så 

även beställningarna på den finaste genren – ett historiskt ryttarmonument. Kvinnorna fick 

nöja sig med att arbeta i mindre format och när deras skulpturer nådde offentlighetens ljus var 

det inte sällan i anslutning till en byggnad. Även om det var en fristående skulptur så hamnade 

den trots allt i skuggan av arkitekturen. Och handlade det om reliefer, av såväl män som 

kvinnor, så har dessa haft en undanskymd plats i de konsthistoriska texterna. I London tillkom 

många skulpturprojekt i utomhusmiljö på privata initiativ. Inte sällan var det en kvinnlig 

initiativtagare när uppdraget gick till en skulptris. I artikeln tar Marjan Sterckx upp det 

förhållandet att skulptriserna via sina sociala nätverk ofta fick beställningar på porträtt. Den 

porträtterade kunde komma till skulptrisens hem och samma kontaktnät bad dem också utföra 

så kallade pleurants. I båda dessa uppdrags natur låg att beställaren önskade en traditionell 

skulptur framför ett banbrytande verk. 

Sterckx beskriver förhållandet: 

Sculptresses also created angels, and pleurants (mourning women), often 

for the tomb of a loved one from their own families./…/Funeral 

commissions usually did not go through official channels, but through 

family and social networks, and apparently women sculptors could get these 

fairly easily. Most patrons opted for traditional funeral monuments, and for 

portrait likenesses of the deceased. This seemed to suit sculptresses. 

Already rebellious in their choice of profession, most of them were trying to 

remain within the accepted artistic and stylistic boundaries, rather than 

trying to cross them.79 

 

Beställningarna av en gravskulptur förmedlades via familj och bekantskapskretsen i dessa tre 

länder – England, Frankrike och Belgien. Hur ser förhållanden ut för svenska skulptriser? 

Konstakademiens målar- och bildhuggarskolor för kvinnor öppnade i Stockholm 1864. 

Fullständig samundervisning genomfördes inte förrän 1910.80 Antikens skulptur ansågs 

förebildlig och oöverträffad till långt in på 1900-talet, enligt Irja Bergström. 

                                                 
78 Sterckx, 2008, ss. 2, 4, 6, 8, 20 
79 Sterckx, 2008, ss. 28-29 
80 Bergström, 2012, ss. 16, 24 



25 

 

Mina efterforskningar till dags dato visar att de första namngivna kvinnliga skulptörerna i 

Sverige börjar dyka upp under 1800-talet (den tidigaste är född 1851). Som all mänsklig 

verksamhet omges konstnärers yrkeskarriär av en uppsättning komplexa strukturer. 

Exempelvis arbetar en skulptör, i jämförelse med måleri, än tydligare mot en offentlig arena. 

Själva yrket som sådant konnoterar manlighet och muskelstyrka, då det anses vara mer fysiskt 

krävande än exempelvis måleri osv. I verkligheten hade såväl skulptörer som skulptriser 

medhjälpare i ateljén, ett förhållande som även det kunde tolkas utifrån skulptörens kön. För 

en manlig skulptör var medhjälpare liktydigt med framgång och prestige i yrket. För en 

kvinnlig skulptör var medhjälparen ett tecken på kroppslig svaghet och att vara opassande till 

denna konstnärliga genre.81 

Utbildning och verksamhet som skulptör kräver ekonomiska resurser, ett förhållande som 

även aktualiserar klass som variabel. Ingrid Ingelman har i avhandlingen Kvinnliga 

konstnärer i Sverige. En undersökning av elever vid Konstakademin, inskrivna 1864-1924, 

deras rekrytering, utbildning och verksamhet belyst frågan.82 Hennes undersökning visar att 

Konstakademien till stor del bevistades av kvinnor från borgarklassen och män från 

arbetarklassen.  

En genomgång av de femtiotal tidiga svenska kvinnliga skulptörer jag har funnit bekräftar 

Ingelmans undersökning om deras borgerliga bakgrund. En gedigen socio-ekonomisk 

bakgrund som vid en hastig bedömning enbart kan uppfattas som en fördel, men som Ingrid 

Ingelman påpekar även kan vändas mot dem genom att bidra till ett sämre urval när det gäller 

”begåvning” vid en jämförelse med de manliga studenterna.  

Av skulpturskolans elever är det enligt Ingelman mest män som till slut blir enbart 

skulptörer.83 Fler kvinnor kommer att mer eller mindre gå över till konsthantverk och 

statyetter, det vill säga skulptur i mindre format. Jugendperiodens betoning på allkonstverket 

och inredningskonst i en tid av ökat välstånd erbjöd en yrkesverksamhet utan tillgång till den 

arbetslokal som monumentalskulptur krävde.  

Om de som kvinna trots allt valde skulptöryrket, hur gestaltade sig då yrkeslivet efter 

utbildningen? Som för alla konstnärer gäller det att uppdragen inte sällan kommer via 

formella eller informella kontakter och av att vara synlig i offentligheten. I min 

                                                 
81 Sterckx, Marjan. ‘Pride and Prejudice: Eighteenth-century Women Sculptors and Their Material Practices’, i 

Batchelor, Jennie & Kaplan, Cora (red), Women and Material Culture, 1660-1830, 2007, s. 90, 

https://biblio.ugent.be/publication/778488/file/871972, hämtad 2017-08-26  
82 Ingrid Ingelman, Kvinnliga konstnärer i Sverige: Women artists in Sweden : en undersökning av elever vid 

Konstakademin, inskrivna 1864-1924, deras rekrytering, utbildning och verksamhet, Univ., Diss. Uppsala : 

Univ.,Uppsala, 1982, ss. 43-44 
83 Ingelman, 1982, s. 63 

https://biblio.ugent.be/publication/778488/file/871972
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magisteruppsats De högg i sten och gjöt liv i cementerad sorg konstaterade jag att från 

sekelskiftet fram till slutet av 1930-talet hade kvinnorna sin höjdpunkt vad gäller gravskulptur 

i Sverige, i övrigt dominerade de manliga skulptörerna stort.84 Samma slutsats drar Marjan 

Sterckx vad gäller Bryssel och Paris. Hon finner att kvinnorna där stod för nästan en tredjedel 

av gravskulpturer, men då handlade det mer om porträtt och enbart ett fåtal pleurants och 

änglar.85 Tidskrifter riktade till kvinnor och kvinnorörelsen uppmärksammade de kvinnliga 

konstnärerna. 1906 skriver Gurli Linder om Sigrid Blomberg i Idun, illustrerad tidning för 

kvinnan och hemmet: 

Som synes är det den monumentala konsten Sigrid Blomberg helst ägnar sig 

åt. Det ligger också, tyckes det mig, något manligt starkt och vederhäftigt 

öfver hennes konstnärsskap. Detta omdöme är menadt som ett erkännande, 

men jag är ej säker, att Sigrid Blomberg själf uppskattar det som sådant. 

Jag minns hur jag en gång, när jag tanklöst yttrade om något af hennes 

arbeten: ’Tänk ändå, att ett kvinnfolk kunnat göra detta!’ ögonblickligen 

fick det drastiska svaret: ’Vet skäms, att tala om kvinnfolk i det 

sammanhanget!’ När man känner Sigrid Blomberg, förstår man hvad som 

ligger i denna replik, nämligen att ett konstverk skall bedömas uteslutande 

som sådant och ej främst med afseende på om det är en kvinna eller en man 

som gjort det, vare sig det så gäller att förklena eller berömma. ’För 

öfrigt,’ hörde jag henne en gång yttra, ’berör det mig mycket osympatiskt, 

det där ropet om att kvinnorna skjutas undan och deras konstnärliga 

verksamhet misskännes. Ens arbete måste stå öfver allt hänsynstagande till 

detta — äfven om man nog någon gång spårar känningar däraf.’86 

 

Så vad Sigrid Blomberg tänker och säger när en artikel i Dagens Nyheter, i samband med en 

utställning, skriver om kollegan ”Alice Nordin arbetar som en man ” och avslutar med ”i 

salen står Alice Nordin själf, högrest och leende glad och god som en människa och framför 

allt en konstnärinna bör vara” finns inte bevarat.87 Det kan vi enbart spekulera om.  

                                                 
84 Berit Linden, De högg i sten - och gjöt liv i cementerad sorg: om den svenska gravskulpturens kvinnor och 

män, Univ., Konstvetenskapliga inst., Uppsala, 2014, ss. 38-39 
85 Marjan Sterckx, ‘Inside Out. Sculptures by Women in the Metropolitan Public Space (Paris, London, Brussels, 

1750-1950)’, i Goggin, Maureen Daly & Tobin, Beth Fowkes (red), Women and Things 1750-1950: Gendered 

Material Strategies, Surrey, UK & Burlington, USA: Ashgate, 2009, s. 199 
86 Gurli Linder, ”Sigrid Blomberg”, Idun, 10, 1906, s. 114 
87 Rogan., Utan rubrik, Dagens Nyheter, 1911-02-22 
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Sigrid Blombergs första uppdrag, altargruppen till Oskarshamns kyrka, kom förmodligen från 

hennes svåger, komministern Gustaf Linderoth i nämnda stad.88 När det gäller det Röhsska 

gravmonumentet i Göteborg (se Bild 5, nedan), föregicks det av en tävling där hon vann över 

Carl Milles och Erik Lindberg. Denna tävling behandlar jag under kapitel 3.  

På Gävle kyrkogård skulle stadens skulptris Ida Matton utföra ett flertal gravskulpturer och 

genom sin bror, konsul Emil Matton, fick hon sitt största uppdrag – att utföra Gustav Vasa-

monumentet.89 På samma kyrkogård är även Alice Nordin rikt representerad. De många 

uppdragen kom efter att hon 1923 hade haft en uppmärksammad utställning i Gävle.90 Om det 

är Ida Matton som är en förmedlande länk till denna utställning har jag inte funnit 

dokumenterat. 

Så ser bakgrunden ut när jag nu går över till analys av de utvalda skulptörernas arbeten och 

deras beställare. 

  

                                                 
88 Ingelman, 1982, s. 103 
89 Bergström, 2012, s. 38 
90 Bergström, 2012, s. 171 
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3. Analys och tolkning av materialet 
Min analys och tolkning av det insamlade materialet sker utifrån mina fyra frågor i 

inledningen. Göteborg och Röhsska mausoleet, följt av det Seatonska, inleder och här är det 

skulptörerna Sigrid Blomberg och Charles W Friberg som behandlas. Därefter följer analyser 

och tolkningar av de stockholmsbaserade skulptörerna Carl Fagerbergs och Alice Nordins 

beställningar. 

 

3.1 Göteborg – Sigrid Blomberg och Charles W Friberg  

3.1.1 Göteborg – borgerligheten och konsten  
Beställarna familjen Röhss och Seaton hade sin bas i Göteborg, och så hade även skulptören 

Charles W Friberg som barn, men bosatte sig i vuxen ålder i Stockholm. Skulptören Sigrid 

Blomberg var född i Oskarshamn, men hade som vuxen sin hemvist i Stockholm.  

Martin Åberg citerar i sin avhandling En fråga om klass?: borgarklass och industriellt 

företagande i Göteborg 1850-1914 Göran Therborn att uppkomsten av den svenska 

borgarklassen kan fastställas till både tid och rum: 1802 till 1816 i Göteborg.91 Genom sitt 

läge var staden orienterad mot Västeuropa och med handeln anlände såväl varor som idéer.92 

Kraven på utbildning – och bildning – var dock små och av samtiden karaktäriserades stadens 

borgarklass som andefattig och penningfixerad.93 Men där fanns även en borgerlighet med 

kulturella ambitioner. Bouppteckningen år 1900 efter Carl Wilhelm Christian Röhss visade att 

på väggarna i hemmet hängde stora oljemålningar och han liksom brodern August var stora 

beskyddare av konst och kultur.94 Många var också de kulturpersonligheter i Göteborg som 

stödde konstnärsgruppen Opponenterna mot huvudstadens akademikultur.   

Göteborg var under slutet av 1800-talet, och i motsats till huvudstadens konservativa hov- och 

ämbetsmannakretsar, en liberalismens och kulturradikalismens fäste med namn som S A 

Hedlund och Viktor Rydberg.95 Så uttrycker Totte Wiberg det ovan beskrivna förhållandet 

och fortsätter med hur Göteborg orienterade sig västerut mot det liberala England och 

republikanska Frankrike, medan Stockholm orienterade sig mot det kejserliga Tyskland. 

(Parentetiskt kan tilläggas att arkitekten till Röhsska mausoleet, Hans Hedlund, var brorson 

till S A Hedlund.)  

                                                 
91 Martin Åberg, En fråga om klass?: borgarklass och industriellt företagande i Göteborg 1850-1914, Diss. 

Göteborg : Univ.,Göteborg, 1991, s.6 
92 Ibid., s. 41 
93 Ibid., ss. 90-91 
94 Ibid., ss.139, 149 
95 Totte Wiberg, Fürstenbergska galleriet: mecenatparet, konstnärerna och samlingen, Warne, Sävedalen, 2009, 

s. 45 
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Denna skiljelinje mellan Väst- och Östsverige är historikern Christer Winbergs fokus i Hur 

Västsverige blev västsvenskt och redan i inledningen får läsaren veta att till det västsvenska 

arvet hör exempelvis starka internationella kontakter och rörlighet över gränser.96 Göteborg 

utnämns även här som ”födelseorten för den moderna svenska borgarklassen”.97 En bit in i 

boken påpekar Winberg att den skiljelinje som diagonalt skär genom Syd- och Mellansverige, 

Flodströmlinjen kallad, inte handlar om absoluta artskillnader utan om gradskillnader.98 Då 

denna studies skulpturer till stor del hör hemma inom den religiösa sfären är även det så 

kallade bibelbältet, ungefär från Kalmartrakten upp till Dalsland och norra Bohuslän, 

intressant.99 Göteborg ligger mitt i bältet, men är såväl färgat av det som i konflikt med det. 

Arbetarrörelsen var sen och svag i Göteborg och en förklaring kan vara att de arbetare som 

flyttade in till staden kom från nämnda bibelbälte med en gammalkyrklig och konservativ 

uppfostran.100 

Hur såg då situationen ut för konsten under den tid när Röhsska och Seatonska mausoléerna 

kom till? Totte Wiberg skriver att Göteborg under 1880-talet utvecklades till en konststad att 

räkna med, som ovan beskrevs - ett progressivt alternativ till Konstakademien i Stockholm. 

En konstsamling inom Göteborgs museum, konstpalatset Valand med Musei rit- och 

målarskola samt privata konstsamlare utgjorde vid tiden kärnan.101 

Sepulkralkonsten ansluter till den sakrala konsten och när det gäller den senare så ökade 

intresset under 1900-talets början, enligt Birgitta Rosén. 102 Hennes avhandling Fädernas 

kyrka - församlingens hus: Svenska kyrkan och gudstjänstrummet ca 1890-1930 med speciell 

hänsyn till Stockholm nämner bland annat en permanent utställning av kyrklig konst i 

Stockholm. Ett konstutskott skulle verka för kvalitet i kyrkans föremål, vilket rent praktiskt 

innebar anordnande av utställningar, kurser och föredrag. Den anordnade 

Göteborgsutställningen 1923, hade dock främst en konsthistorisk inriktning med till stor del 

medeltida föremål. Först med den följande Faluutställningen 1924 belystes den samtida och 

nya konsten. En stor del av det aktuella årets föremål utgjordes av kyrkogårdskonst som 

                                                 
96 Christer Winberg, Hur Västsverige blev västsvenskt, Humanistiska fakulteten, Univ., Göteborg, 2000, s. 5 
97 Ibid., s. 177 
98 Ibid., ss. 16, 25 
99 Ibid., s. 32 
100 Ibid. , s. 209 
101 Totte Wiberg, Fürstenbergska galleriet: mecenatparet, konstnärerna och samlingen, Warne, Sävedalen, 

2009, s. 5 
102 Birgitta Rosén, Fädernas kyrka - församlingens hus: Svenska kyrkan och gudstjänstrummet ca 1890-1930 

med speciell hänsyn till Stockholm, Lund Univ. Press, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1988, ss. 82-83, 88  
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gravurnor, kyrkogårdsbänkar mm. Det är dock osäkert i vad mån Göteborgs beställare av 

gravskulptur kom i kontakt med och påverkades av dessa utställningar. 

Större monument kräver en beställare med såväl ekonomiskt som kulturellt kapital. Göteborg 

hade en förmögen handelssocietet med internationella kontakter, skriver Hedvig 

Schönbäck.103 Med ovanstående redogörelse som bakgrund är det därmed inte förvånande att 

vi finner de största gravmonumenten i Göteborg med dess internationella utblick. 

 

3.1.2 Röhss mausoleum – Sigrid Blomberg 
 

 

Bild 5. Sigrid Blomberg, Röhsska gravmonumentet, Östra kyrkogården i Göteborg, 1901-03. 

Foto: Berit Linden 

 

                                                 
103 Schönbäck, 2008, s. 94. 
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Till den tävling som 1902 utlystes inför det Röhsska gravmonumentets skulpturutsmyckning 

på Östra kyrkogården i Göteborg hade Sigrid Blomberg, Erik Lindberg och Carl Milles 

lämnat in förslag. De två senare, men högst troligt även Blomberg, var bekanta med det då så 

populära Monument aux morts av Albert Bartholomé och uppfört 1899 på begravningsplatsen 

Père-Lachaise i Paris (se Bild 1, ovan). Erik Lindbergs förslag var de två stående skulpturerna 

Hoppet och Tystnaden.104 Av de två små fotografier som är publicerade i Medaljgravören 

Erik Lindberg 1873-1966 uttyder jag två draperade och lätt stiliserade kvinnor. Carl Milles 

förslag påminde om Albert Bartholomés monument, men de ingående figurerna var 

rodinaktigt upplösta och sammanträngda på en minimal yta.105 Ett mindre foto av Milles 

förslag finns i Teknisk tidskrift 1906.106 Sigrid Blombergs skulpturförslag var mer harmoniskt 

och hade distinkta konturer. Uppståndelsen står på kupolens topp. De två skulpturgrupperna 

Sorgen och Hoppet är placerade på var sin sida av ingången till mausoleet. Kvinnan i Sorgen 

ansluter närmast till Robinsons kategori ”kvinnor som darrande av sorg kryper ihop eller 

håller sig för huvudet”.107 Men även männen i de båda grupperna sörjer och ser uppgivna ut 

och Uppståndelsen med sitt upplyftande budskap är en kvinna.  

Värt att notera är hur Sigrid Blombergs grupp Hoppet invid Röhsska mausoleet saknar ankaret 

som attribut (se Bild 5, ovan). Det är endast deras upplyftande kroppsspråk som väcker 

associationer till hopp.  

Tilläggas kan att Blomberg vid denna tid var inspirerad av ungrenässansens skulpturkonst. De 

tre genierna på bronsdörren till Röhsska mausoleet påminner om Luca della Robbias 

sjungande gossar på en relief i Florens, därtill var lekande barn ett vanligt motiv på antika 

sarkofager.108    

Med utgångspunkt i de tre tävlingsförslagen anar jag att uppdraget innehöll önskemål om 

någon slags pendangutformning kring porten - och Hans Hedlund beskriver i Teknisk tidskrift 

att som lämpliga platser föreslogs de två avsatserna vid sidorna om ingångstrappan, dels de 

två plintarna till höger och vänster om port överstycket.109 Beställarfamiljen Röhss valde i 

samråd med mausoleets arkitekt Hans Hedlund den symbolistiska och känslomässigt 

uttrycksfullare förslaget av Sigrid Blomberg. I Tyskland och exempelvis på Johannisfriedhof i 

                                                 
104 Ulla Ehrensvärd, Medaljgravören Erik Lindberg 1873-1966. D. 1, Introduktion, katalog över skulpturer, 

porträttmedaljonger, gravvårdar m.m., Svenska numismatiska fören., Diss. Stockholm : Univ., Stockholm, 

1974, ss. 40-43 
105 Bergström, 2012, s. 163 
106 Hans Hedlund, ’Från Östra begrafningsplatsen i Göteborg’, Teknisk tidskrift. Arkitektur och dekorativ konst : 

organ för Svenska teknologföreningens afdelning för husbyggnadskonst, 36(1906):6, s. 92 
107 Robinson, 1995, s. 121 
108 Bergström, 2012, ss. 163, 167 
109 Hedlund, 1906, s. 92 
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Dresden hade Sigrid Blomberg tillfälle att bekanta sig med tidens gravplastik på 

borgerlighetens gravar. Carl Milles förslag var radikalare i och med sin rodinskt mer upplösta 

formbehandling. Med Pierre Bourdieus terminologi skulle man kunna uttrycka det som om 

Röhss hade ekonomiskt kapital, men inte tillräckligt med kulturellt kapital för att välja Milles 

förslag.   

Det är med arkitekten Hans Hedlund som mellanhand skulpturerna på Röhsska mausoleet 

kommer till stånd, vilket klart framgår av den korrespondens som finns bevarad mellan de 

två.110 När Hans Hedlund fyllde 60 år kunde man i Svenska Dagbladet läsa att han ritat såväl 

Viktor Rydbergs och Röhsska gravmonumenten i Göteborg som John Ericssons i Falun. I 

Hans Hedlunds arkiv finns fem olika gravmonument avtecknade på smörpapper. Om de har 

tecknats av på plats - i Europa? - eller enbart kopierats från fotografier kan jag inte avgöra. De 

antropomorfa skulpturerna och relieferna består av porträtt av den avlidne, ängel, en gisant, 

klassicerande eller mytologiska figurer. Ett klassicerande formspråk och ornamentering 

dominerar de flesta vårdarna och någon sörjande pleurant står inte att finna.  

  I sammanhanget är följande citat från arkitekten Hans Hedlund mer intressant:  

För en jämförelse meddelas här det äfvenledes förträffliga förslaget av Carl 

Milles (>> de goda tankarne och gärningarna invänta den döde vid 

dödsrikets port >>). Skall ej Milles storslagna bild få användning i någon 

monumental kyrkogårdsentrée här i land? Utförd i stor skala och infattad i 

en klippvägg eller i grof granitrustica?111 

 

Citatet ställer fler frågor; föredrog Hans Hedlund egentligen Milles radikalare förslag före 

Blombergs mer symbolistiska och till borgerlig bildtradition anslutande verk? Hedlunds 

tankar om ett förverkligande av förslaget bekräftas i ett brev han sänder till Carl Milles tre år 

tidigare.112 I brevet framkommer att Hedlund inte ensam är ’glad’ i Milles förslag. Erik 

Lindbergs förslag nämner Hedlund inte. Så ska citatet ovan enbart tolkas som en gest 

gentemot Carl Milles, vilken vid denna tidpunkt hade börjat etablera sig som skulptör, och 

därmed vara en ursäkt att hans förslag refuserades till Blombergs fördel? Men att Hedlund 

efter tre år fortfarande håller fram Milles grupp talar i riktning mot att han verkligen 

uppskattade förslaget. 

                                                 
110 Se ex GUB, Handskriftsavdelningen, brev från August Röhss till Hans Hedlund, 1902-06-17, GUB, 

Handskriftsavdelningen, brev från August Röhss till Hans Hedlund, 1903-06-25 
111 Hedlund, 1906, s. 92 
112 KB, brev från Hans Hedlund till Carl Milles, 1903-03-24  
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Vid mina arkivstudier framkommer att det är August Röhss som är den som till att börja med 

är drivande i gravmonumentets tillkomst. Vad gäller August Röhss konstuppfattning så anger 

Svenskt biografiskt lexikon att han ”var djupt intresserad av konst och vetenskap”.113 Förutom 

att understödja enskilda konstnärer donerade August Röhss bland annat stora belopp till 

Göteborgs museum, Nationalmuseum och Göteborgs konstförening – och det av brodern 

planerade konstslöjdmuseet.114 Till Nationalmuseum skänkte han Nils Forsbergs En hjältes 

död.  Göteborgs museum fick bland annat motta samme Nils Forsbergs Gustaf Adolf vid 

Lützen samt En akrobatfamilj och William Turners En åskby. Samma artikel i Idun noterar att 

de hos Arthur Röhss inte ser det minsta spår till uppkomlingsprål, ett uttryck jag förknippar 

med en borgerlig och dekorativ smak. I en brevväxling med professor Karl Warburg 

framkommer att han ”ej är någon stor beundrare” av Carl Wilhelmssons konst och han är 

missnöjd med perspektivet i den målning av konstnärens hand som sålts till 

Nationalmuseum.115 Sammantaget blir intrycket att han var mycket konstintresserad och då 

främst av nationalromantik vad gällde måleri, men att det inte var den mest avantgardistiska 

bildkonsten som fängslade August Röhss. När det kommer till mausoléet och dess skulpturer 

hade familjen Röhss genom resor en internationell utblick inkluderade sydeuropeisk 

kyrkogårdskultur, enligt familjemausoleets arkitekt Hans Hedlund. ”Den kände konstälskaren 

och mäcenaten önskade…bidraga till, att den bildande konsten här liksom i södern måtte få 

plats också på kyrkogårdarne.” 116 Om smaken vad gäller måleriet var nationalromantiskt så är 

Sigrid Blombergs skulpturer snarare symbolistiska och det är intressant att notera att i 

minnesorden över August Röhss framkommer det att han av skulptören Axel Edvard 

Brambeck beställt marmorgruppen Sorg, ett tema typiskt för den symbolistiska perioden - och 

idag placerad på Göteborgs konstmuseum.117 

17 mars 1902 har en fullmakt undertecknats av August Röhss att gälla Hans Hedlunds 

övervakande av utförandet av gravmonumentet. Då stenhuggerifriman H. L. Liepe i Göteborg 

är inblandad antar jag att det främst handlar om byggnadsmaterial som huggen sten. Tre 

månader senare avhandlar ett brev mellan kontrahenterna placeringen av skulpturerna framför 

mausoleet:  

                                                 
113 Clemensson, Per, Röhss, släkt, Svenskt biografiskt lexikon, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6461, hämtad 

2017-07-27 
114 X., ’Ett millionärshus i Göteborg’, Idun, 46, 1902, s. 734  
115 KB, brev från August Röhss till Karl Warburg, 1901-12-17 
116 Hedlund, 1906, s. 91 
117 Osign., ’August Röhss’, Dagens Nyheter, 1904-10-22 
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Hvad nu ombytet af plats för grupperna vidkommer, så att ”Sorgen” 

kommer till höger om dörren samt ”Hoppet” till venster, från den 

inträdande räknadt, kan jag ej hafva något deremot, men måste väl i så fall 

figurerna i båda grupperna äfven förändras, så att den lägre (qvinnnans) 

alltid kommer närmast dörren och detta är ju en väsendtlig ändring som fr. 

B. måste utföra.118 

August Röhss godkänner en ändring, föreslagen av Sigrid Blomberg, av skulpturgruppernas 

placering. I samma brev föreslår Röhss ett besök av Sigrid Blomberg i familjens 

sommarboende på Särö och av raderna framgår det att de inte har träffats in persona tidigare. 

13 november 1902 sänder Röhss ett brev till Hedlund som berör ett besök på en mosaikfabrik 

i Berlin.119 Av brevet framgår att Röhss sätter stor tilltro till Hedlunds förmåga att bedöma var 

denna mosaik ska beställas. I ett brev nästföljande år diskuterar Röhss med Hedlund om vem 

som ska utföra gjutningen av skulpturerna och sammansättningen av bronset.120 I de fem 

dokument, mestadels brev, som jag funnit från Röhss till Hedlund tituleras Hans Hedlund med 

Herr, Herr Lektor och Arkitekten Herr. Sigrid Blomberg tituleras fröken. Användandet av 

Herr, Fröken och Fru är genomgående i den samtida korrespondens jag tagit del av, jag kan 

dock sakna att Sigrid Blomberg inte vid något tillfälle exempelvis tituleras Fröken 

Skulptrisen. Hon knyts aldrig till något yrke. 

Av Sigrid Blombergs brev till Hans Hedlund finns trettiotre bevarade. Samtliga berör dock 

inte Röhsska gravmonumentet. I det första brevet från den 10 juni 1902 skriver hon ” får jag 

först uttrycka min glädje öfver att mitt förslag till figurer å Grafkapellet vunnit Herrskapet 

Röhss gillande” och hon fortsätter: 

För arbetets fullbordande får jag föreslå följande: 

Att figurerna utföras i hufvudsaklig öfverensstämmelse med skisserna samt i 

den storlek skissernas skala angifver samt att de båda grupperna på 

sidorna av dörren byta plats, hvarigenom desamma erhålla fördelaktigare 

belysning.121 

Samma dag skriver Blomberg ett mer personligt brev till Hedlund: 

                                                 
118 GUB, Handskriftsavdelningen, brev från August Röhss till Hans Hedlund, 1902-06-17 
119 GUB, Handskriftsavdelningen, brev från August Röhss till Hans Hedlund, 1902-11-13. Kan besöket 

föranledas av en planerad utsmyckning med mosaik inuti mausoleet? 
120 GUB, Handskriftsavdelningen, brev från August Röhss till Hans Hedlund, 1903-04-24 
121 GUB, Handskriftsavdelningen, brev från Sigrid Blomberg till Hans Hedlund, 1902-06-10a 
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Jag hoppas att kunna utföra arbetet till de gemensamt intresserades 

belåtenhet och skall äfven göra allt hvad jag kan för att tillmötesgå Herr 

Röhss önskan om, att det må blifva färdigt så fort som möjligt/.../ Så vill jag 

bedja Arkitekten att socklarna som skola uppbära grupperna på ömse sidor 

om dörren får göras 10 c.m. lägre än på ritningen…122 

Sigrid Blomberg visar här sin välvilja gentemot - och beroende av - sin beställare, men har 

även önskemål om förändringar, vilka vi av ovanstående vet tillmötesgicks. 

13 juli samma år skriver Blomberg i ett brev att hon gärna vill ut, resa till Paris och Rom, för 

att färdigställa delar av skulpturgrupperna och se på den vackra konst som där finns.123 Hon 

undrar om det möter något hinder från Röhss. I brevet framkommer tydligt att Blomberg är 

nöjd med att ha Hedlund som samarbetspartner: 

Jag är tacksam att Arkitekten vill sätta upp bestämmelser för beställningens 

utförande/…/ Jag tackar för Eder älskvärdhet att tänka på hvem som vore 

mig behagligast att ha’ och göra med i fråga om arbetet. Med den 

angenäma erfarenhet jag redan haft i detta fall, är jag glad att det ej 

dervidlag blir någon förändring.  

Längre ner frågar hon Hedlund om han tycker att hon bör göra ett besök hos herrskapet Röhss 

”antingen nu före jag påbörjar arbetet eller sedan jag levererat 1sta gruppen – hvilket ni tycker 

vore lämpligast?” Om ett möte in persona kom till stånd finns inget dokument som styrker. I 

ett brev anger Blomberg ett telefonnummer och följaktligen kan konversation skett 

telefonledes – och vara för evigt försvunnen.124 I ett annat brev avtalas ett besök av Hedlund i 

Blombergs ateljé.125 I ett senare brev har Blomberg bjudits in till ett besök i Hedlunds hem. 

Jag hoppas att Prof. Kronberg kommer in till staden för att se på min staty 

när den är färdig, men jag fruktar att såväl professor Börjesson som de 

flesta andra konstnärer vid den tiden lämnat staden. Får nämna detta ifall 

Herr Röhss skulle önska att någon mer än Kronberg tager arbetet i 

                                                 
122 GUB, Handskriftsavdelningen, brev från Sigrid Blomberg till Hans Hedlund, 1902-06-10b 
123 GUB, Handskriftsavdelningen, brev från Sigrid Blomberg till Hans Hedlund, 1902-07-13. Någon resa blev 

det nu inte enligt ett brev från S. B. till H. H. 1903-05-08. En italienresa sker nästkommande år och där 

färdigställs Uppståndelsen, enligt ett brev från S. B. till H. H. 1904-05-01.  
124 GUB, Handskriftsavdelningen, brev från Sigrid Blomberg till Hans Hedlund, 1903-02-28 
125 GUB, Handskriftsavdelningen, brev från Sigrid Blomberg till Hans Hedlund, 1903-03-05 
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betraktande innan det öfverantvardas åt bronsen, i hvilket fall jag ville 

bedja att få veta hvem jag skall anmoda därom. 

Hjertlig tack för vänliga inbjudningen till Edert hem. Jag gläder mig så att 

få begagna mig däraf – önskar bara att såväl Arkitekten som Herrsk. Röhss 

blir nöjda med grupperna i helhet, så att jag kan göra mitt besök i glädje. 

På samma gång som det blir härligt att hvila efter ett ganska strängt 

arbetsår så tänker jag ändå med saknad att det snart är till ända. Aldrig 

förr haf jag arbetat under så lyckliga och oberoende omständigheter – Och 

en sådan, på alla sätt intressant och angenäm beställning blir nog för mig, 

som för de flesta andra konstnärer, ganska sällsynt.126 

Brevet är intressant ur flera synpunkter. Är det vid denna tid legio att skulpturer före gjutning 

besiktigas av professorer från akademin? Eller är det Sigrid Blomberg som är så osäker? Inför 

besöket hos Hedlund framkommer hur betydelsefullt det är för henne att Hedlund och Röhss 

blir nöjda med arbetet – ett arbete hon lyckligt utfört under oberoende omständigheter. Ska 

det senare tolkas som ett oberoende i skapandet eller är det enbart ett ekonomiskt oberoende? 

Vad som dock impliceras är ju att arbetet inte har utförts under förmörkande konflikter. Två 

månader senare bekräftar ett brev att skulpturmodellerna har besiktigats:127 

Sedan jag i telefon talat med fru Kronberg och af henne hörde Prof. Kr. var 

så strängt upptagen med eget arbete, fann jag det svårt besvära honom med 

ett besök hos mig – varför jag vände mig till Grefve Rosen, som redan 

tidigare, då 1sta gruppen var färdig, besåg mitt arbete. Han har nu 

granskat även denna grupp. Prof. Börjesson är, som jag förut nämnt, redan 

ur staden. Han liksom Kronberg hafva sett den stående fig. färdig. 

I maj nästföljande år framkommer att Sigrid Blomberg har fått ytterligare uppdrag vad gäller 

mausoleet.128 En bronsdörr ska utformas och likaledes två urnor till paret Röhss aska. Av 

brevet framgår att Blomberg har fört en korrespondens med Fru Röhss, vilken har mottagit 

åtskilliga fotografier på antika urnor och utvalt en som tänkbar. Denna antika urnas 

utsmyckning behålls i så fall och det är följaktligen inte Blomberg som utformar den. Det är 

dock Hedlund som Blomberg frågar om hennes förslag skulle vara förenligt med kapellets 

                                                 
126 GUB, Handskriftsavdelningen, brev från Sigrid Blomberg till Hans Hedlund, 1903-05-08 
127 GUB, Handskriftsavdelningen, brev från Sigrid Blomberg till Hans Hedlund, 1903-07-06 
128 GUB, Handskriftsavdelningen, brev från Sigrid Blomberg till Hans Hedlund, 1904-05-04 
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inre, han är ju dess arkitekt, samt frågar om passande material till urnorna. Detta är i maj 

1904, och i oktober samma år avlider August Röhss.  

Tre år senare ventileras i ett brev till Hedlund en fråga om bronsdörren och dess utseende.129 

Fru Röhss önskar att en psalmvers på notbladet som barnen på dörren hålla i, något Blomberg 

avråder från. Hon sänder dock ett förslag till Fru Röhss, men hoppas att hon ”tycker det är 

fult”.130 Vad jag kan se av mina egna foton av bronsdörren verkar Fru Röhss önskemål inte ha 

förverkligats. 

Brev med praktiska spörsmål - som materialfrågor, prioriteringar i arbete och arvodesnivå – 

återkommer och Blomberg ber Hedlund om råd, inte minst smakråd gällande utarbetade 

skisser. Återkommer gör också tacksamheten för deras goda samarbete; ett samarbete som 

slutade i vänskap med hela familjen Hedlund. Detta förhållande speglas inte minst i 

tituleringen av Hans Hedlund. Arkitekten Herr, Bäste Arkitekten, Herr Arkitekt för att i 

oktober 1907 gå över till ”Snälle Hans”, vilket jag avläser som att en nära vänskap har 

utvecklats.131 Efter följer brev med ”Käre Hans”. 

Sammanfattningsvis finns incitamenten bakom Röhsska mausoleets skulpturer och relief 

dokumenterade. ”Den kände konstälskaren och mäcenaten önskade…bidraga till, att den 

bildande konsten här liksom i södern måtte få plats också på kyrkogårdarne” skriver Hans 

Hedlund 1906.132 Det är beställaren August Röhss tillsammans med maka som i detta tidiga 

skede har makten i sin hand och de låter valet 1902 falla på Sigrid Blombergs förslag. Hade 

arkitekten Hans Hedlund fått välja är det inte omöjligt att valet istället fallit på Carl Milles 

radikalare förslag. När väl det valet är avgjort sker en maktförskjutning till Hans Hedlund och 

Sigrid Blomberg. Skulptrisen föreslår en ändring av skulpturernas placering invid porten, 

vilken godkänns. Senare ska Fru Röhss träda in som beställare och föreslå en ändring i 

dörrens relief, vilken inte genomförs utan Blombergs alternativ vinner även denna gång. Men 

att ett beroendeförhållande ändå finns framgår tidigt av Blombergs brev, där hon vill utföra 

arbetet till ”de gemensamt intresserades belåtenhet” och att såväl Röhss som Hedlund ska bli 

nöjda. Hur starkt hennes beroende är av de akademiprofessorer som steget före gjutning 

bedömer hennes arbeten har jag inte tillräckligt med material för att avgöra. Ett 

vänskapsförhållande utvecklas under arbetets gång mellan Sigrid Blomberg och Hans 

Hedlund. Det finns inget som talar för att han har varit vänskapskorrumperad till Blombergs 

                                                 
129 GUB, Handskriftsavdelningen, brev från Sigrid Blomberg till Hans Hedlund, 1907-10-03 
130 GUB, Handskriftsavdelningen, brev från Sigrid Blomberg till Hans Hedlund, 1907-10-06 
131 GUB, Handskriftsavdelningen, brev från Sigrid Blomberg till Hans Hedlund, 1907-10-03 
132 Hedlund, 1906, s. 91 
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fördel vid det primära konstnärsvalet. Hedlund är den som ges makt att bedöma skisser, 

material, kostnader mm av såväl herrskapet Röhss som Sigrid Blomberg. Han har ett stort 

förtroendekapital som mellanhand. Blomberg frågar oupphörligt Hedlund om råd, däremot 

framträder inte hennes osäkerhet i hedges (modererande små ord som liksom, lite, kanske). 

Det är enbart ett fåtal ”nog” och ”kanske” som ses i breven. 

 

3.1.3 Seatons mausoleum – Charles W Friberg 
Intill Sigrid Blombergs Röhsska monument och på samma ”rikemanskulle” i Göteborg ligger 

familjen Seatons mausoleum, enligt Wikipedia Nordens största (se Bild 6, nedan).  

 

Bild 6. Charles Friberg, Seatonska gravmonumentet, Östra kyrkogården i Göteborg, 1915. 

Foto: Berit Linden 

 

Det är ritat av arkitekt Isak Gustaf Clason, Stockholm, med skulpturer av Charles Friberg, 

Stockholm, och färdigställdes ett decennium senare än det Röhsska, år 1915.133 Materialet är 

granit, även i de monumentala skulpturerna, vilka i uttryck därmed skiljer sig från Röhsskas 

mindre och materialmässigt varmare bronsgestalter. En sörjande man och kvinna, klassiskt 

                                                 
133 Osign., ’Ett vackert gravmonument’, Dagens Nyheter, 1914-09-13 
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draperade, ses omfamnande vid ingången. På exedran framför porten vaktar även två sfinxer i 

granit (se Bild 7, nedan). I förhållande till Blombergs två skulpturgrupper Sorgen och Hoppet 

vid Röhsskas ingång intar paret och sfinxerna i och med sin högre placering ett mer 

distanserat förhållande till betraktaren. Deras övermänskliga storlek talar också för att de 

representerar en annan värld och högre ändamål.  

 

Bild 7. Charles Friberg, Sfinx på Seatonska gravmonumentet, Östra kyrkogården i Göteborg, 

1915. Foto: Berit Linden 

 

På frånsidan har två sörjande nakna män krupit ihop (se Bild 8, nedan). De befinner sig på en 

mer jämbördig nivå med betraktaren i förhållande till framsidans skulpturer. När kvinnan i 

Sigrid Blombergs grupp Sorgen, Röhsska mausoléet, böjer sig, sjunker ner och döljer ansiktet, 

då kryper dessa mansgestalter ihop i en större muskelanspänning. Eftertänksamhet och smärta 

präglar dem mer än den uppgivenhet som kvinnan i Sorgen ger uttryck för. På Seatons 

mausoleum är det följaktligen tre män, dessa två män på frånsidan samt den stående mannen 

på framsidan, som ses i en sörjande position.
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Bild 8. Charles Friberg, Skulpturer på Seatonska gravmonumentets frånsida, Östra 

kyrkogården i Göteborg, 1915. Foto: Berit Linden 

 

Runt sekelskiftet 1900 och i symbolismen hade sfinxen en höjdpunkt i konsten. De två sfinxer 

vi ser här på Seatonska monumentet har egyptiska utseenden, men bär samtidigt den grekiska 

sfinxens kvinnobröst. Tanken hos skulptör och beställare kan ha varit att de likt i Giza har 

som uppgift att vakta gravens ingång. Men deras kvinnobröst konnoterar tidens symbolism 

och den därmed sammanhängande, ambivalenta synen på kvinnan. En kvinna förknippad med 

djuriska känslor.134  

I skarp kontrast till skapandet av det Röhsska mausoléet och dess skulpturer har jag nästintill 

inte lyckats finna någon dokumentation av Seatonska mausoléets tillkomst. Skulptören 

Charles Friberg har inget efterlämnat arkivmaterial. Vid besök i Landsarkivet i Göteborg 

upplyses jag om att inget arkiv som rör familjen Seaton finns. Larsson och Seaton och Co 

AB:s arkiv berör endast företaget och har inga uppgifter om mausoléet. Vid mailkontakt med 

Östra kyrkogården framkommer att de inte har fler upplysningar om Seatons monument än 

vad som framkommer i Bevarande- och utvecklingsplan Östra kyrkogården Avseende 

kulturhistoriska värden, som jag får ta del av. De förmedlar en kontakt med Lennart Palm, 

som genom sitt privata intresse för gravvalv har varit i kontakt med Seatonska familjen. Han 

berättar att ingen skriftlig dokumentation finns kring mausoléets tillkomst.  

                                                 
134 Christina Sjöblad, 'Sfinxen: en gåtfull 1800-tals symbol', i Olsson, Bernt, Olsson, Jan & Lund, Hans(red), I 

musernas sällskap, 1992, ss. 132-156 
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Denna brist tvingar mig att vända mig till andrahandskällor som böcker, tidnings- och 

tidskriftsartiklar – och till sist arkitekten Isak Gustaf Clasons bevarade dokument kring 

mausoleet. Joakim Josefsson återger, i en bilaga till examensarbetet Stadskyrkogårdar – 

socialt hållbar stadsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet från 2011, en intervju med 

Rolf Bergström, driftschef vid Kyrkogårdsförvaltningen Östra kyrkogården.135 I den 

framkommer att Seatonska mausoleet har en guldmosaik och Bergström uppskattar att 

anläggningen nu skulle kosta minst 25 miljoner SEK att bygga, en siffra som i Bevarande- 

och utvecklingsplan Östra kyrkogården Avseende kulturhistoriska värden uppgår till 65 

miljoner SEK.136 I Kjell Wigers Möten med kända och okända på Göteborgs kyrkogårdar 

berättas hur mausoleet en gång kallades ”änkans galenskap”.137 När bouppteckningen var klar 

återstod endast en bråkdel av det arv som änkan Maria Seaton fick efter maken Arthur.138 Det 

är dock sonen Georg Seaton som enligt Bevarande- och utvecklingsplan Östra kyrkogården 

har ordnat med mausoleet - ett förhållande som bekräftas i Clasons efterlämnade 

korrespondens.139 

Eftermälet av familjen Seaton är betydligt sparsammare än efter familjen Röhss. De finns inte 

medtagna i vare sig Svenskt bibliografiskt lexikon eller Svenska män och kvinnor. I Dagens 

Nyheters sparsamma minnesord över Arthur Seaton nämns vad gäller konstintressen endast 

ett styrelseuppdrag i Göteborgs trädgårdsförening. Claes Hylinger bekräftar i boken I 

Göteborg denna avsaknad av dokument med orden: 

Arthur Seaton, som dog 1912, var ingalunda den rikaste köpmannen i 

Göteborg och inte hugfäste han sitt minne genom några märkliga 

affärsbedrifter eller storartade donationer. Det var bara hans 

gravmonument som överträffade de andra miljonärernas – och för dess 

skull talar man fortfarande om honom i Göteborg.140  

                                                 
135 Joakim Josefsson, Stadskyrkogårdar – socialt hållbar stadsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet, 

Examensarbete, Alnarp, 2011, s. 54 
136 Bevarande- och utvecklingsplan Östra kyrkogården Avseende kulturhistoriska värden, Svenska kyrkan i 

Göteborg Kyrkogårdsförvaltningen, 2016-04-29, s. 28 
137 Kjell Wigers, Möten med kända och okända på Göteborgs kyrkogårdar, Tre böcker, Göteborg, 2004, ss. 118-

119 
138 Författaren Kjell Wigers upplyser vid ett telefonsamtal om att han tagit del av bouppteckningen, som finns på 

Landsarkivet, Göteborg. 
139 Bevarande- och utvecklingsplan Östra kyrkogården Avseende kulturhistoriska värden, Svenska kyrkan i 

Göteborg Kyrkogårdsförvaltningen, 2016-04-29, s. 28 
140 Aschenbrenner, Lennart, Hedlund, Magnus & Hylinger, Claes, I Göteborg, LiberFörlag, Stockholm, 1978, s. 

11 
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Lite längre ner på sidan citerar Claes Hylinger en uppgift om hur han hade sinne för all sköns 

hortikultur. 

Via ett brev från Maria Seaton och ställt till Magnus Lagerberg förstår jag att familjen Seaton 

ska omnämnas i en kommande bok. Bokens titel är Göteborgare och den är utgiven 1913. Det 

för mig nya som framkommer är att familjen Seaton kommer från en gammal skotsk adlig 

ätt.141   

Vad gäller skulptören Charles Friberg så nämns i hans nekrolog att han förutom Seatonska 

mausoleet även har utformat en marmorrelief till Ljungbergska mausoleet i Falun.142 Den 

konstsyn han företräder kommer fram i en intervju i Svenska Dagbladet från 1943. 

Konsten nuförtiden begriper jag mig inte på. På min tid var man 

impressionist och naturalist och kände, att man menade något med det man 

tordes visa fram. Nu är det både i konsten och musiken, tycker jag, bara 

frågan om arkaism och en symbolism, som påminner om 

söderhavsvildarnas och som inte kan åstadkomma annat än beläten. Låtom 

oss återvända till naturen, men utan att vränga till den, så att den liksom 

det moderna måleriet inte liknar någonting alls.143  

Så återstår vad som finns i de efterlämnade ritningarna och dokumenten från Isak Gustaf 

Clason i arkitekturmuseets arkiv. Han brukar förknippas med nationalromantiska 

strömningar.144 Bosatt och verksam i Stockholm var han vid tiden en ledande gestalt bland 

svenska arkitekter. Dels genom sina egna arbeten som Nordiska museet och Hallwylska 

palatset, dels genom sin gärning som professor i arkitektur, skribent mm. Den första daterade 

ritningen av Seatonska mausoleet, där den skulpturala utsmyckning som blev utförd syns 

inritad, är från den 30 januari 1913. Tidigare ritningar av Clasons hand antyder en annorlunda 

skulptural idé. Om denna motsvarades av verkliga förslag från Seaton eller Friberg, eller 

enbart är schablonmässig, finns inte dokumenterat. 

I Clasons arkiv i arkitekturmuseet finns även viss korrespondens bevarad. I ett brev från 

Georg Seaton till I G Clason den 30 november 1912 nämns Charles Fribergs namn: 

                                                 
141 Magnus Lagerberg, Göteborgare. 1, Åhlen & Åkerlund, Stockholm, 1913, s. 125 
142 Set Poppius, ’Charles Friberg död’, Svenska Dagbladet 1953-03-18 
143 Osign., ’Dagens konst uttryck för vildens symbolism’, Svenska Dagbladet 15/4 1943 
144 Isak Gustaf Clason, Nationalencyklopedin (art av Johan Mårtelius), 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/isak-gustaf-clason, hämtad 2018-05-24 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/isak-gustaf-clason
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Beträffande den konstnärliga utsmyckningen, har ännu ingenting kunnat 

fastställas, men vistas herr Friberg här en tid framåt, för att kunna skapa en 

lämplig, och med min mors önskningar överensstämmande figur.145 

Vad som åsyftas med ”här” är något oklart, men då Charles Friberg sedan några år är 

hemkommen från USA och bosatt i Stockholm antar jag att ”här” ska tolkas som Göteborg.146 

I ett brev mellan samma kontrahenter ett par veckor senare framkommer att olika mått har 

utväxlats: 

Herr Friberg har nu afslutat sitt sista förslag till grupp å framsidan, hvilken 

af oss fastställts och hvaraf den ena fotografien ger en afbild. Herr Friberg 

tillåter sig framhålla, att skulle Herr Professorn anse någon förändring af 

måtten önskvärd, vore snarare en minskning af figurernas höjd lämplig, om 

man tar i betraktande det korta afstånd som finnes mellan vägen och 

mausoleet.  

Beträffande baksidan så har denna bibehållits oförändrad med undantag af 

att den föreslagna medaljongen slopats och i stället upprepats korset, i 

likhet med framsidan, /…/ De tvenne figurerna [på baksidan] skola äfvenså 

utföras i enlighet med Fribergska förslaget på fotografiet No 2.147 

Av brevet framkommer att Friberg har sänkt Clasons förslag till huvudfasad och Georg 

Seaton önskar att Clason beaktar denna sänkning. Tonen i Seatons brev är lätt inställsam, 

kanske med tanke på de ändringar som föreslagits i förhållande till Clasons ritningar. Om 

detta lett till en konflikt är osäkert. Vad går att konstatera är den tacksamhet Georg Seaton 

klart uttrycker i ett senare brev för de förslag och ritningar I G Clason har utarbetat.148 I 

oktober samma år har Maria Seaton, änka sedan föregående år, synpunkter på Clasons 

förslag till inskription, vilken hon finner för otydlig.149 Synpunkter har hon även på några 

keruber, tänkta att placeras inuti mausoleet: 

De små cheruberna önskar min moder borttagna och istället, om möjligt, 

ersatta med det runda klerikala korset i lämplig färg, helst hvitt. 

                                                 
145 ArkDes, brev från Georg Seaton till I G Clason, 1912-11-30 
146 Charles W Friberg, Svenskt biografiskt lexikon (artikel av Sixten Rönnow), 

http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14466, hämtad 2014-03-17 
147 ArkDes, brev från Georg Seaton till I G Clason, 1912-12-14 
148 ArkDes, brev från Georg Seaton till I G Clason, 1913-03-06 
149 ArkDes, brev från Maria Seaton till I G Clason, 1913-10-24 

http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14466
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På altaret därunder har hon möjligen tänkt sig en Kristusbild [utförd av 

firma Heinersdorff och inte Friberg] i marmor. /…/ 

Godhetsfullt föreslå äfven den höjd Kristusbilden lämpligen bör hafva.150 

Här framgår tydligt att änkan Maria Seaton är den som har den yttersta makten över 

mausoleets utförande. Sonen Georg uttrycker sig hövligt gentemot Clason, då det åter handlar 

om förändringar. Förändringar angående inskriptioner framförs även här och i ett senare 

brev.151 

Situationen efter Arthur Seatons bortgång framstår som att änkan Maria Seaton är den som är 

drivande i fråga om mausoleet. Arkitekten Isak Gustaf Clason är inte den mellanhand som 

Hans Hedlund har varit för det Röhsska mausoleets tillkomst. Den positionen innehar istället 

sonen Georg Seaton. Familjen Seaton verkar att ha kontaktat skulptören Charles Friberg och 

parallellt sker kontakten med Clason. I den sparsamma brevsamling som föreligger tituleras 

Clason med Professorn mm Herr I G Clason. Charles Friberg tituleras Herr. Genomgående 

har Georg Seatons brev till Clason en ödmjuk ton, inte minst då det handlar om förslag till 

förändringar. 

 

3.2 Stockholm – Carl Fagerberg och Alice Nordin 

3.2.1 Stockholm – borgerligheten och konsten 
Om Göteborg under slutet av 1800-talet var liberalismens och kulturradikalismens fäste så 

dominerades Stockholm av sina konservativa hov- och ämbetsmannakretsar och en 

kulturorientering mot det kejserliga Tyskland, sammanfattade Totte Wiberg de två städernas 

kulturhistoria.152  

Uno Gustafson har i avhandlingen Industrialismens storstad: studier rörande Stockholms 

sociala, ekonomiska och demografiska struktur 1860-1910 beskrivit den mekaniska 

verkstadsindustri som blev den viktigaste grenen i Stockholms tillverkningsindustri.153 Med 

den framväxande industrin såg Stockholm inte enbart en växande arbetarklass utan 

naturligtvis även en borgarklass. Som jag skrev ovan så kräver större gravmonument en 

beställare med såväl ekonomiskt som kulturellt kapital och Göteborg hade denna förmögna 

                                                 
150 ArkDes, brev från Georg Seaton till I G Clason, 1914-01-20 
151 ArkDes, brev från Georg Seaton till I G Clason, 1914-07-03 
152 Totte Wiberg, Fürstenbergska galleriet: mecenatparet, konstnärerna och samlingen, Warne, Sävedalen, 

2009, s. 45 
153 Uno Gustafson, Industrialismens storstad: studier rörande Stockholms sociala, ekonomiska och demografiska 

struktur 1860-1910, Diss. Stockholm : Univ.,Stockholm, 1976, s. 158 
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handelssocietet med internationella kontakter.154 Den hov- och adelskultur som fanns i 

Stockholm och Mälardalen byggde, till skillnad från borgerligheten, sin legitimitet på sina 

förfäder.155 Och dessa förfäders gravmonument kunde vara i form av gravkor och epitafier. 

Den antropomorfa skulptur som där fanns, inkluderande exempelvis benrangel, tog de inte 

med sig ut på kyrkogårdarna. Det ser jag som en förklaring till att den av borgerligheten så 

uppskattade symbolistiska gravskulpturen visserligen finns, såsom de sörjande kvinnorna på 

av Carl Fagerberg utformade gravar på Norra begravningsplatsen, men de är nedtonade och 

inte av Göteborgs storlek. 

Göteborg var under 1880-talet och framåt ett progressivt alternativ till Konstakademien i 

Stockholm. Men när nästa svenska avantgarde, 1909 års män, stod på tur hade de utbildat sig 

hos Henri Matisse i Frankrike och hade sitt säte i Stockholm. Det handlade då mest om 

måleri. Skulpturen har generellt inte uppvisat den snabba svängning i uttryck och form som 

måleriet gjorde vid modernismens genombrott, konstaterade jag ovan. När Bengt Lärkner 

redogör för den svenska skulpturen under första halvan av 1900-talet betecknar han Christian 

Berg och hans kubistiska skulpturer som solitärer.156 De flesta vandrade vidare i den 

klassicistiska traditionen - om än likt exempelvis Eric Grate, Bror Hjorth och Carl Milles med 

en folkviseaktig ådra med en källa i symbolism och nationalromantik.  

När det gäller sakral konst så återkommer jag här till hur intresset ökade för den under 1900-

talets början, enligt Birgitta Rosén. 157 Vid denna tid hade Svenska kyrkan en konstkommitté, 

vilken i och med ökat antal ärenden 1918 övergick i Konstutskottet. Kommittén ansvarade för 

en permanent utställning av kyrklig konst i Stockholm. Det senare utskottet skulle verka för 

kvalitet i kyrkans föremål, vilket rent praktiskt innebar anordnande av utställningar, kurser 

och föredrag. De utställningar av kyrkokonst som hållits, allt från Norrköpingsutställningen 

1906 till Göteborgsutställningen 1923, hade främst en konsthistorisk inriktning med till stor 

del medeltida föremål. Först med Faluutställningen 1924 kom den samtida och nya konsten 

att dominera. En stor del av det årets föremål utgjordes av kyrkogårdskonst som gravurnor, 

kyrkogårdsbänkar mm. Även om basen för den kyrkliga konstens utställningar, kurser och 

föredrag utgick från Stockholm har jag svårt att bedöma i vad mån det påverkat stadens 

beställare av gravskulptur. 

                                                 
154 Schönbäck, 2008, s. 94. 
155 David Tjeder, 'Borgerlighetens sköra manlighet', i Lorentzen, Jørgen & Ekenstam, Claes (red), Män i Norden 

: manlighet och modernitet 1840-1940, 2006, s. 57 
156 Bengt Lärkner, '1900-1950', i Konst och visuell kultur i Sverige 1810-2000, 2007, ss.170-171 
157 Birgitta Rosén, Fädernas kyrka - församlingens hus: Svenska kyrkan och gudstjänstrummet ca 1890-1930 

med speciell hänsyn till Stockholm, Lund Univ. Press, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1988, ss. 82-83, 88  
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Stockholm och Mälardalen var sedan århundraden säten för hovet och adeln. I staden låg 

Konstakademien, en institution som vid sekelskiftet 1900 betraktades som traditionsbunden 

och konservativ. Den aristokratiska präglingen lade en hämsko på den växande borgarklassen 

och dess manöverutrymme vad gäller exempelvis gravutsmyckningar. Det är min förklaring 

till den mindre ambitiösa gravkonsten, inte till antalet men till storleken, i Stockholm.  

 

3.2.2 Gravskulptur – Carl Fagerberg 
Vad hade Carl Fagerberg för syn på gravskulptur? I artiklar som skrivs om honom 

återkommer gång på gång att han utförde gravmonument (se nedan under Gravmonumenten i 

den samtida pressen) och han framhåller själv vid ett besök i hans ateljé att han precis slutfört 

ett stort gravmonument.158 Stella Westerlund skriver att ”Fagerberg annars var känd för att 

inte ta särskilt bra betalt för sina verk, och fick säkerligen därigenom en hel del uppdrag”.159  

Carl Fagerberg var stationerad i Stockholm men han fick flera betydande uppdrag på andra 

platser, exempelvis Lilla Edet och Skara. 

Liisa Lindgren noterade att från 1930-talet börjar gravskulpturerna likna trädgårdsskulpturer 

och ofta dyker ett naket barn upp. Vad gäller nakna barn så finns på Carl Fagerbergs egen 

grav på Bromma kyrkogård en pojkängel utförd av hans hand. På Norra begravningsplatsen i 

Stockholm flyger ett annat av hans barn på en grav (se Bild 9, nedan). 

 

Bild 9. Carl Fagerberg, H E Mårtensons grav, Norra begravningsplatsen i Stockholm. Foto: 

Berit Linden 

  

                                                 
158 Osign., ’I Carl Fagerbergs ateljé’, Svenska Dagbladet, 1912-11-24  
159 Stella Westerlund, Carl Fagerberg - en mångsidig skulptör, Kulturnämnden, Sundbyberg, 1982, s. 9 
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På samma kyrkogård sitter ett barn och omfamnar en urna, men på Gamla kyrkogården i 

Skara är det två barn som omfamnar varandra (se Bild 10, nedan).  

 

Bild 10. Carl Fagerberg, A M Johansons grav, Gamla kyrkogården i Skara. Foto: Berit Linden 

  

På Lilla Edets kyrkogård omfamnar en naken man och naken kvinna varandra. Formspråket är 

klassicerande. Åter till Norra begravningsplatsen i Stockholm så sitter av samme skulptör och 

sluten i sin sorg en yppig kvinnoskulptur med bara bröst, klädd i stiliserat veckad dräkt (se 

Bild 11, nedan). Hon ansluter väl närmast till Robinsons kategori av ”Kvinnor, som stående 

eller sittande med lutande huvud och sänkta axlar hållande blommor eller kransar, har 

resignerat inför döden”. 
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Bild 11. Carl Fagerberg, C A Danielssons grav, Norra begravningsplatsen i Stockholm. Foto: 

Berit Linden 

 

På begravningsplatsen och Jenny Söderlunds grav finns ännu en skulptur av Carl Fagerberg, 

en knäböjande kvinna med symbolismens böljande kvinnohår. Den har vissa formala likheter 

med den nedre kvinnan i Albert Bartholomés Monument aux morts (se Bild 1, ovan och Bild 

12, nedan). 

 

Bild 12. Carl Fagerberg, Jenny Söderlunds grav, Norra begravningsplatsen i Stockholm. Foto: 

Berit Linden 
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Samma begravningsplats bjuder på en sittande, beslöjad kvinna som omfamnar ett naket barn 

(se Bild 13, nedan). De för Fagerberg så signifikativa veckade klädesplaggen syns även här. 

 

Bild 13. Carl Fagerberg, A Killanders grav, Norra begravningsplatsen i Stockholm. Foto: 

Berit Linden 

 

På Solna kyrkogård (invid kyrkan) och på Otto Wetterstrands grav finns ytterligare en 

skulptur av Carl Fagerberg, en kvinna med samma böljande hår och veckade dräkt (se Bild 

14, nedan). 

 

Bild 14. Carl Fagerberg, O Wetterstrands grav, Solna kyrkogård i Stockholm. Foto: Berit 

Linden 
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Vid ett besök i Carl Fagerbergs arkiv i Sundbybergs museum finner jag överraskande inte 

någon som helst dokumentation gällande det stora antal gravskulpturer han ändock har utfört. 

Han är den som i mitt material har flest på sitt cv, kanske som resultat av ovan nämnda 

förmåga att inte ta så mycket betalt. Jag väljer trots detta att behålla honom - då övriga 

manliga skulptörer antingen inte har arkiv, ej tillgängligt arkiv eller har enbart en lokal och 

sparsammare verksamhet.  

En blick på gravstenarnas familjenamn, där exempelvis sonnamn ofta har enbart ett s, talar för 

borgerliga och välbeställda familjer. Fyra av gravarna – Danielssons, Killanders, Söderlunds 

och Wetterstrands – är framställda i början av 1900-talet, visar samma dräktbehandling och 

tre av dem består av delvis avklädda kvinnor. Vid denna tid har Carl Fagerberg slutfört sina 

resor i Europa och kan rimligen inte undgått den för tiden så populära symbolistiska 

skulpturen. Måste ändå inte Fagerberg ha haft en påverkan på gravskulpturernas utförande 

eller är det verkligen möjligt att tre separata familjer var för sig beställer sittande kvinnor i 

symbolistisk formdräkt? Svar finns inte att få. Familjerna har ju kunnat se den först 

framställda av gravskulpturerna och önskat en liknande framställning på sin grav.  

Den klassicerande skulpturgruppen på Lilla Edets kyrkogård, beskriven i en artikel från 1921, 

hör hemma i tidens klassicism. I tiden ligger också de senare små barnen, på bland annat 

Mårtensons och den egna graven. Carl Fagerberg och/eller beställarfamiljerna var helt klart 

medvetna om tidens formspråk vad gällde gravskulptur. 

 

3.2.3 Gravskulptur – Alice Nordin 
Vad hade Alice Nordin för syn på gravskulptur? I en reseberättelse till tidskriften Idun återger 

Alice Nordin ett besök på Santa Croces loggia och klostergård i Florens.160 Hon går bland 

minnesvårdarna och över ett stort monument ser hon en ängel med traditionella vingar och 

nedåtvänd fackla. Hon bedömer en porträttskulptur i vit marmor framställande en avliden, 

liggande man inte vara något stort konstverk, men att ansiktet är talande. På San Miniato al 

Montes kyrkogård i Florens noterar hon de många vita änglarna på gravarna. I en senare 

skildring av en konstutställning i Siena är det som gör störst intryck Jacopo della Quercias 

gravmonument över Karia del Carretto.161  

Vid Alice Nordins bortgång publicerar Aftonbladet en minnesruna skriven av Magda 

Bergquist von Mirbach och i den återges hur hon och skulptrisen vid ett tillfälle talade om 

livet och konsten och vad hon velat åstadkomma i sitt skapande: 

                                                 
160 Alice Nordin, ’Från kyrkogårdar och kloster i Florens’, Idun, 51, 1903, s. 675 
161 Alice Nordin, ’Intryck från utställningen i Siena II’, Idun, 37, 1904, s. 459 
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- Det är nog många idéer som jag särskilt omhuldar och vars skulpturala 

utformning det alltid är en glädje att arbeta med. Det är lampor, 

fontäner, gravmonument – ljus, friskt vatten, vila efter döden. Ett stänk 

av skönhet över det oundvikliga, till bevarande av det hos en människa 

som ingen förintelse kan utplåna.162 

Som en avslutning kommer att Alice Nordin älskade ljus, träd, blommor och barn. Men det 

ska läsas i sitt sammanhang med att Magda Bergquist von Mirbach argumenterar för att Alice 

Nordins gipsmodell av fontänen Den glada brunnen – framställande dansande amoriner - ska 

förverkligas och placeras offentligt i Stockholm. 

Alice Nordin var stationerad i Stockholm men att hon fick flera betydande uppdrag i andra 

städer, exempelvis Gävle och Ulricehamn. 

I boken Gamla kyrkogården i Gävle: vandringar bland släkter, monument och 

kyrkogårdskonst finns en tabell med skulpturer på nämnda kyrkogård.163 Enligt tabellen har 

Alice Nordin till Hugo Normans grav år 1915 skapat en skulptur föreställande kvinna med 

blomkrans. Någon ytterligare dokumentation om denna grav har jag inte funnit.  

Den 7 december 1923 undertecknas av Alice Nordin och Gertrud Westergren ett kontrakt 

gällande en gravskulptur:164 

Undertecknad, Fru Alice Nordin, Stockholm, har på uppdrag av Herr 

Konsul Isaac Westergren, Gefle, åtagit sig att utföra en figur till ett 

gravmonument, av brons, framställande en knäböjande ängel, enligt skiss, i 

naturlig storlek,… 

Den färdiga skulpturen visar en knäböjande, kvinnlig ängel med bar överkropp och draperad 

nederdel.165 Högerhanden är placerad på pannan medan vänsterhanden trycks mot hjärtat. Ett 

vingpar blir till ett skyddande hölje över den sörjande figuren. Bredvid på postamentet ligger 

en rosenkrans. Trots att det är en ängel skulle jag vilja hänföra den till Robinsons ” Kvinnor 

som darrande av sorg kryper ihop eller håller sig för huvudet”. Konsul Isaac Westergren var 

gift med Gertrud Westergren, vilken undertecknade kontraktet, och skulpturen var avsedd för 

                                                 
162 Magda Bergquist von Mirbach, ’Låt oss få ”den glada brunnen”!’, Aftonbladet, 1948-12-05 
163 Stig Gavlén, Gamla kyrkogården i Gävle: vandringar bland släkter, monument och kyrkogårdskonst, Knight, 

Hedesunda, 2006, s. 41 
164 GUB, Alice Nordins arkiv, kontrakt utfärdat mellan Alice Nordin och Gertrud Westergren, 1923-12-07 
165 Foto på skulpturen i Irja Bergström, Skulptriserna: Alice Nordin och hennes samtida 1890-1940, Makadam, 

Göteborg, 2012, s. 170 
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familjegraven till Isaacs far Per Johan Westergren.166 Isaac Westergen var tredje 

generationens grosshandlare i Gävle och verkar vara den som initierat gravskulpturen, men 

det är hustrun Gertrud som undertecknar kontraktet. Valet av motiv – en kvinnoängel – kan 

med tanke på den uppskattning Nordin visat för dessa på Florens kyrkogårdar, vara vald såväl 

av henne som beställaren Isaac Westergren. 

På en webbportal ägnad åt Norra begravningsplatsen i Solna finns följande rader att läsa:167 

Kvarter 15E grav 13a. Till minne av Claes Åke Mauritz Pauli (1876 – 1968) 

Skulptör Alice Nordin. Graven skapades för ryttmästaren Paulis första 

hustru Raven, men omtalas redan i Stockholmstidningen 13 augusti 1927 

som en familjegrav. Alice Nordin hade även ordnat med två cypresser, en 

häll över urnorna och skulpterat en bänk i granit. 

Fotografierna på internetsidan visar en lätt draperad kvinnoängel i högrelief, lyftande sin 

vänstra arm i en orantgest och den högra handen mot hjärtat. I Alice Nordins efterlämnade 

dokument, Humanistiska biblioteket i Göteborg, finns endast ett kostnadsförslag och ett 

kontrakt gällande Paulis familjegrav. I kostnadsförslaget anges - förutom priser - att 

monumentet ska vara omkring två meter högt och att en modell till en relief, utförd i naturlig 

storlek, lämnas. 168 Om beställaren har haft en ängel som önskemål finns inte nedtecknat. 

Däremot talar förfarandet med lämnandet av en modell att ett godkännande av beställaren 

ingick i processen. 

1932 omkommer Åke Flensburg-Ericson 18 år gammal i en bilolycka och familjen beställer 

av Alice Nordin skulpturen På en ung mans grav.169 Skulpturen på Gävle gamla kyrkogård 

framställer en yngling i naturlig storlek, men bär inte drag av den avlidne. De flesta av 

Nordins gravskulpturer framställer kvinnor. Vem – skulptris eller beställare – som här initierat 

en ung man till en ynglings grav går inte att fastställa. Men med tanke på Alice Nordins 

uppskattning av änglar på de italienska gravarna är det tänkbart att det här istället är familjen 

Flensburg-Ericson som är drivande. Gravskulpturen finns beskriven på ett par ställen, men 

personlig dokumentation från skulptris och beställare har jag inte funnit. 

  

                                                 
166 Lisse-Lotte Danielson, Släkten Westergren i Gefle, http://www.gavledraget.com/20000-kultur/slakten-

westergren-i-gefle/, hämtad 2018-04-17  
167 Sten nr 113 – Claes Åke Mauritz Pauli, https://norrabegravningsplatsen.se/staty-113-claes-ake-mauritz-pauli/, 

hämtad 2018-04-16 
168 GUB, Alice Nordins arkiv, Kontrakt utfärdat mellan Alice Nordin och entreprenör A Jönsson, 1927-03-16 
169 Irja Bergström, Skulptriserna: Alice Nordin och hennes samtida 1890-1940, Makadam, Göteborg, 2012, ss. 

171-172 

http://www.gavledraget.com/20000-kultur/slakten-westergren-i-gefle/
http://www.gavledraget.com/20000-kultur/slakten-westergren-i-gefle/
https://norrabegravningsplatsen.se/staty-113-claes-ake-mauritz-pauli/
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Grosshandlare John Johnson i Ulricehamn beställer 1934 en skulptur till en familjegrav.  

 

Bild 15. Alice Nordin, Johnsons grav, Kapellkyrkogården i Ulricehamn. Foto: Berit Linden 

 

Skulpturen visar en naken flickgestalt med vingar. Den vänstra handen skyddar lågan på en 

fackla som hålls i barnets högra hand och framför kroppen. Av ett brev framgår att skulpturen 

ska likna dottern Monika, men vara förskönad:170 

Ritningarne jämte skulptur har jag riktigt mottagit. De förra gilla vi i 

hufvudsak, två trappsteg är nog trefligast, men skulpturen har ju för stort 

och gammalt hufvud och för öfrigt föga likhet med Monika. Det var ju dock 

meningen att den skulle framställa en något förandligad och förskönad 

Monika, dock med påfallande likhet. Jag förmodar dock att Fru Nordins 

mening med skulpturens hitsändande var att få veta om vi gillade 

ställningen för att sedan utarbeta dessa och sjelfva ställningen är ju ej så 

                                                 
170 GUB, Alice Nordins arkiv, brev från John Johnson till Alice Nordin, 1934-04-19. Förhållandet att skulpturen 

delvis ska porträttera dottern gör att den är ett gränsfall, som innefattas i min uppsats, där gravporträtt inte ingår. 
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illa. Venstra armens sänkande är väl nödvändigt, kanske äfven att något 

minska facklan. Hvad begärda priset kr/3000/, Tretusen beträffar skulle vi 

vara beredda betala, då vi få en skulptur som helt tilltalar oss. 

Beställaren John Johnson har här många synpunkter på den modell som Alice Nordin 

förmedlat. Huvudet är för stort och ser för gammalt ut. Vänsterarmen ska sänkas något och 

facklan, som skulpturen håller i högra handen, ska minskas. Tilläggas kan att dottern Monika 

var två år gammal då hon stod modell.171 

I ett brev den 26 juni samma år vill Alice Nordin höja priset över det överenskomna, då 

storleken på skulpturen har ökat.172  

Figuren är nu något större än jag hade tänkt från början, vilket jag ansett 

nödvändigt för att figuren ska kunna göra sig på bästa sätt ute i fri luft. Nu 

ser det ut som om det skulle bli en vacker och graciös ängel – jag hoppas 

det hela ska bli ett vackert monument, som det skall bli en tillfredsställelse 

att se på. 

Angående den ekonomiska sidan av beställningen, så blir det i följd av den 

något ändrade storleken något dyrare i bronsgjutningen, som jag 

nämde[sic!]. Av den anledningen skulle priset komma att ökas med 300 kr., 

således en totalsumma: 3,300 kr. 

/…/ skulle det vara mycket bra, om vi kunde komma överens om en tid då 

Grosshandl. eller Dir. Johnson kunde taga verket i betraktande före 

gjutningen. Om Grossh. ej har tillfälle att komma till St., skall jag sända ett 

fotogr., men jag skulle gerna vilja att figuren är gillad före gjutn. Sedan kan 

man ej göra någon ändring. 

Av brevet framgår att Nordin lägger stor vikt vid att monumentet uppskattas av beställaren – 

och senare i brevet att de även har talats vid per telefon.  

Den 10 juli 1934 skriver Alice Nordin åter till grosshandlare Johnson:173 

Bronssockeln som ängeln står på, göres något större, så att den passar på 

kubens förstorade mått. På det sättet kommer ängeln att stå friare, som 

                                                 
171 Karin Lundberg, Kapellkyrkogården, Västarvet Kulturmiljö, 2014 

https://www.svenskakyrkan.se/ulricehamn/kapellkyrkogarden, hämtad 2018-04-15 
172 GUB, Alice Nordins arkiv, brev från Alice Nordin till John Johnson, 1934-06-26 
173 GUB, Alice Nordins arkiv, brev från Alice Nordin till John Johnson, 1934-07-10 

https://www.svenskakyrkan.se/ulricehamn/kapellkyrkogarden
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Grosshandl. önskar och kan man se den runtomkring utom naturligtvis rätt 

bakifrån, där hällen står./…/ Som det nu är genombearbetat blir det nog ett 

vackert monument. Mått är alltid mycket ömtåliga och måste prövas 

ordentligt, innan de sättes i verket. 

Figuren blir antagligen färdig före den 15 juli och är jag tacksam för 

meddelande, då jag kan vänta besök av Grosshandl. innan gjutningen. Man 

kan nog inte säga, att arbetet har gått trögt utan snarare tvärtom. Ett 

konstverk måste ha sin tid att mogna om det skall bli vackert och det är 

alltid ganska svårt att på dagen bestämma, när det skall vara färdigt, om ej 

tiden är mera utsträckt. Man vill ju gärna göra ändringar och fördjupa 

innehållet och det går ej i hast, men saken vinner på det i längden. 

I brevet argumenterar Nordin för sin konstnärliga frihet – konstverket måste mogna fram – 

och åter för prisökningen. Prisökningen går dock inte beställaren med på.174 Men beställaren 

kommer även här med synpunkter på skulpturen och när den ska vara färdig: 

Det kanske skulle vara till fördel, om man toge denna sten 30 ctm högre, då 

den kunde stå på marken bakom, hvarigenom större utrymme lemnades 

mellan skulpturen och stenen, som tjenar som bakgrund, då skulpturens 

rygg skulle bättre framträda Kuben kunde då möjligen skjutas något bakåt. 

Var god öfverväg detta förslag och låt mig veta Fru Nordins mening. Jag 

beklagar att arbetet med skulpturen gått så trögt, att jag nu är förhindrad 

att förrän vid slutet af denna månad resa till Stockholm. Vid beställningen 

voro vi ju ense om att skulpturen skulle vara fullt färdig omkring 1 juli./…/ 

Det voro oss kärt om skulpturen blefve hvad vi åsyftade neml. en 

idealiserad och förskönad Monika, alltså en förtjusande barnängel, som 

blefve ej endast en prydnad för vår familjegraf utan för hela kyrkogårdens 

urnafdelning. Detta skulle säkert medföra åtskilliga flerbeställningar[sic!], 

då intresset är väckt. 

Det är en ”förtjusande barnängel” som ska bli en prydnad som Johnsons önskar och ett sådant 

utförande tror Johnson ska leda till att skulptrisen kan få fler beställningar.  

                                                 
174 GUB, Alice Nordins arkiv, brev från John Johnson till Alice Nordin, 1934-07-19 
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Alice Nordins sista uppdrag till gravskulptur, Lovad var Herren till Krokströms familjegrav 

på Gävle gamla kyrkogård, fick 1948 färdigställas av hennes likaledes skulpterande syster 

Hjördis Nordin-Tengbom.175 Alice Nordin avled detta år. Skulpturen framställer en 

uppåtblickande och bedjande kvinna. Den finns beskriven på ett par ställen, men personlig 

dokumentation från skulptris och beställare har jag inte funnit. Beställarfamiljen hade en 

manufaktur och var välbeställd.176 

Det var genomgående välbeställda familjer som beställde sina gravskulpturer av Alice 

Nordin. Att beställare av skulptur som ett led i processen var skyldiga att ge sitt godkännande 

av en skulpturmodell framgår av de bevarade kontrakten, och är inte förvånande med tanke på 

kostnaden för ett konstverk i denna storlek. I en intervju (se citat s. 51) framhåller Alice 

Nordin att hon funnit glädje i arbetet med gravmonument, ett förhållande som kan tala för att 

de flesta beställningar och processer inom denna genre har förflutit någorlunda 

friktionsfritt.177 Till min sorg finns inte mycket bevarat om beställningarna till Nordin 

överhuvudtaget, men att sätta likhetstecken mellan det och att processerna förflutit utan 

konflikter vågar jag inte göra. Den beställning som är bäst dokumenterad innehåller en 

konflikt och en beställare med mycket specifika önskemål på resultatet. Konflikten rör delvis 

porträttlikhet, trots att John Johnsons beställning av en barnängel inte är ett porträtt i 

traditionell mening. Porträttbeställningar har med sitt likhetskrav alltid begränsat den 

konstnärliga friheten och Johnsons beställning gränsar till ett porträtt. I korrespondensen är 

tonen från Johnson emellanåt kärv och han verkar vilja styra över det mesta i utförandet. 

Samtidigt innehåller hans brev modererande hedges som nog, väl och kanske. Han frågar även 

efter Alice Nordins synpunkter vad gäller utförande. Alice Nordin har även i sin tur hedges 

som nog, ganska och kanske. I breven tilltalas hon med Fru Nordin och John Johnson tituleras 

med Herr Grosshandlare samt Dir. 

I Florens och Italien beundrade Alice Nordin änglarna på kyrkogårdarna och två av 

beställningarna visar änglar, något som inte talar emot att skulptrisen här tvärtemot kan ha 

haft en inverkan på motivval. 

 

  

                                                 
175 Irja Bergström, Skulptriserna: Alice Nordin och hennes samtida 1890-1940, Makadam, Göteborg, 2012, s. 

172 
176 Stig Gavlén, Gamla kyrkogården i Gävle: vandringar bland släkter, monument och kyrkogårdskonst, Knight, 

Hedesunda, 2006, s. 122 
177 Magda Bergquist von Mirbach, ’Låt oss få ”den glada brunnen”!’, Aftonbladet, 1948-12-05 
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3.3 Gravmonumenten i den samtida pressen 
Nedan redogör jag utifrån respektive skulptör vad jag funnit om den för studien aktuella 

gravskulpturerna.  

Röhsska gravmonumentet och Sigrid Blomberg syns först i en artikel i Svenska Dagbladet, 

som beskriver ett besök på Meyers konstgjuteri, och där nämns den pågående gjutningen av 

Sigrid Blombergs skulpturer till Röhsska gravmonumentet.178 

Tre dagstidningar har 1903 samma korta text om det Röhsska gravmonumentet på Göteborgs 

nya kyrkogård, inkluderande raden ”Konstverket är utfördt af den från in- och utländska 

konstutställningar kända och berömda Sigrid Blomberg”.179 Konstverken ”pryder” 

kyrkogården och mausoleet är ”imposant”. 

Under sommaren 1904 nämner Aftonbladet vid besök i Meyers konstgjuteri och vid två 

tillfällen den där då befintliga Uppståndelsen av Sigrid Blomberg.180 ”Figuren 

[Uppståndelsen] som är ett verkligt konstverk, är modellerad i Rom af skulptrisen fröken 

Sigrid Blomberg” konstateras som avslutning av den korta notisen den 29 juni 1904. Kort text 

till och tecknad bild av det Röhsska gravmonumentet i Göteborg kan 1904 läsas och ses i 

Svenska Dagbladet.181 Av teckningen framgår att Uppståndelsen på taket av mausoleet ännu 

inte är på plats, men ”Figurerna vid ingången äro komponerade af skulptrisen fröken Sigrid 

Blomberg”. 

Idun, illustrerad tidning för kvinnan och hemmet, har 1906 en separat artikel om Sigrid 

Blomberg och där nämns ”det imposanta röhsska gravmonumentet”.182 Det är för övrigt 

samma artikel som ovan, s. 26, citerats vad gäller synen på manlig och kvinnlig konstnär. Ett 

par år efteråt, 1908, får Röhsska monumentet en längre beskrivning i Dagny, tidning för 

svenska kvinnorörelsen, under rubriken Något om våra konstnärinnor: 

De skulpturer, som smycka det ståtliga kapellet, äro tvänne grupper, en på 

hvar sida om ingången och framställande ”Sorgen” och ”Hoppet”. 

Särskildt den förstnämnda, tycks det mig, verkar synnerligen vackert och 

intensivt känd. De två sörjande, en man stående med ansiktet tryckt mot 

kapellets mur vid sidan af en på knä hopsjunken kvinna, som döljer ansiktet 

i händerna, visa båda endast sina ryggar, men dessa ryggar äro i 

                                                 
178 Snap Shot., ’Nya gubbar i brons. Ett besök på Meyers konstgjuteri’, Svenska Dagbladet, 1903-03-30 
179 Osign., ’Röhsska grafmonumentet’, Göteborgs aftonblad, 5/10 1903, Osign., ’Röhsska grafmonumentet’, 

Svenska Dagbladet, 7/10 1903, Osign., ’Röhsska grafmonumentet’, Aftonbladet, 1903-10-07 
180 Osign., ’Uppståndelsen i brons’, Aftonbladet 29/6 1904, J. R., ’Ett besök i Meyers konstgjuteri’, Aftonbladet 

1904-07-23 
181 Osign., ’August Röhss’ mausoleum’, Svenska Dagbladet, 1904-10-30 
182 Gurli Linder, ’Sigrid Blomberg’, Idun, 10, 1906, s. 113-114  
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linjeverkan och rörelse ytterst expressiva, och hela intrycket blir kraftigt 

och gripande. I den andra ”Hoppet”, är den stående mannen enkel och 

innerlig i rörelsen. Taket krönes af en sväfvande figur, ”Uppståndelsen”., 

och inuti kapellet prydes en en[sic!] dörr av en sjungande barngrupp i 

relief. Det hela är af en högtidlig och mycket ståtlig verkan; ett sällsynt 

storartadt grafmonument, då man hos oss i allmänhet nöjer sig med en sten, 

ett kors eller på sin höjd en byst af den aflidne. Endast på senare tider och 

undantagsvis har man börjat att på ett mera monumentalt-skulpturalt sätt 

smycka de dödas hviloplats. Af de nämnda skulpturerna har takfiguren 

utförts i Rom.183  

Samma tidskrift nämner monumentet i samband med att Sigrid Blomberg fyller 50 år, och då i 

en artikel undertecknad av hennes livskamrat Sigrid Leijonhufvud.184 Kort text om det 

”praktfulla” Röhsska gravmonumentet samt en tecknad bild av dess port finns i Svenska 

Dagbladet 1907.185 1991 visar Göteborgsposten ett foto, taget 1904, på det Röhsska 

mausoleet.186 Artikeln ingår i en serie benämnd Göteborg berättar och handlar om familjen 

Röhss – men 1991 befinner vi oss inte längre i samtiden för skulpturerna. 

Sammantaget är det i korta ordalag och med två tecknade illustrationer som Röhsska 

gravmonumentet nämns. Men i dagstidningarna är det för tiden inte ovanligt med korta 

artiklar, närmast notisartade. Noterbart är också att gravmonumentet även uppmärksammas i 

stockholmsbaserade dagstidningar. Det är Dagny och Idun, som riktar sig till kvinnor, som 

innehåller mer omfattande artiklar. Sigrid Blomberg omnämns i materialet omväxlande som 

”skulptrisen”, ”fröken” och ”skulptrisen fröken”. De manliga konstnärerna i den samtida 

pressen omnämns som ”skulptör”, ”bildhuggaren” och ”herr” och betitlas därmed på ett 

likartat sätt.  

Sigrid Blomberg omskrivs som känd och berömd, vilket vid en första betraktelse kan 

uppfattas som enbart positivt. Men vid en närmare eftertanke kan det också ses som om den 

anonyme författaren med ordvalet avser att uppvärdera skulptrisen inför de läsare som, i 

början av 1900-talet, satte likhetstecken mellan kvinnlig konstnär och sämre konstverk. Ellen 

Lundbergs ovan citerade och längre text i Dagny är intressant att jämföra med Eva Hallins 

                                                 
183 Ellen Lundberg, ’Något om våra konstnärinnor’, Dagny, 49, 1908, s.626 
184 Sigrid Leijonhufvud, ’Sigrid Blomberg - 50 år’, Dagny, 42, 1913, s. 326 
185 Osign., ’Släkten Röhss’ mausoleum’, Svenska Dagbladet, 1907-05-28 
186 Bengt A Öhnander, ’Väldekorerade donatorer’, Göteborgsposten, 1991-07-25 
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text om könsrelaterade värderingar i svensk konstkritik 1917-1935.187 Bedömningarna av de 

manliga/kvinnliga konstnärerna förankras i begreppsparen göra/vara, stark/svag och 

aktiv/passiv. Hallin konstaterar vidare att de manliga konstnärerna uppskattas i manliga 

termer och kritiseras i kvinnliga. De kvinnliga konstnärerna uppskattas i manliga termer eller 

när de håller sig till de rätta feminina, moderliga motiven. Ellen Lundbergs text är publicerad i 

en tidning för svenska kvinnorörelsen, vilket skiljer sig från Eva Hallins undersökning som 

grundar sig på dagspress och manliga recensenter. I Dagny finns följaktligen ett intresse att 

föra fram och stötta kvinnliga konstnärer. Beskrivningar som ”synnerligen vackert och 

intensivt känd” och ” innerlig i rörelsen” talar om en emotionalitet förknippad med kvinnor, 

medan ”linjeverkan och rörelse ytterst expressiva, och hela intrycket blir kraftigt och 

gripande” mer förknippas med aktiv manlighet.  

Seatonska mausoleet och Charles Friberg nämns först i Göteborgs Aftonblad 1914 och då 

med en kort text till ett fotografi av mausoleet.188 Artikeln berättar att det finns en rad av 

ståtliga ”patriciergrafvar” på Östra kyrkogården. ”…de gigantiska proportionerna bryta af mot 

de omkringliggande grafvarna på ett synnerligen imposant sätt” förtäljer texten, som i samma 

andetag anser det vara synd att andra mindre monument såsom Hedlundska nu blir förbisedda. 

Charles Friberg nämns inte.  

Hans namn finns heller inte i Dagens Nyheters korta text till fotografi av det Seatonska 

gravmonumentet i Göteborg, samma år.189 ”…ett ovanligt ståtligt gravmonument, ett 

glädjande tecken på det även i Sverige vaknande intresset för arkitektoniskt tilltalande 

minnesvårdar”. Charles Friberg nämns inte, däremot arkitekten professor I G Clason. 

På en utställning i Konstnärshuset, Stockholm, visas Charles Fribergs skisser till Seatons 

mausoleum. Sorg omnämns som vacker och stämningsfull.190  

Alldeles i början av år 1915 publicerar Göteborgs Aftonblad en kort text om det nya Gahmska 

mausoleet på Östra begrafningsplatsen.191 I samma artikel finns även några rader om och 

fotografier av de två nytillkomna skulpturerna på Seatonska takgården. Både i bröd- och 

bildtext anges Charles Friberg som skulptör.  

I Svenska Dagbladets nekrolog över Charles Friberg 1953 nämns såväl Seatonska som en 

relief på Ljungbergska mausoleet i Falun.192  

                                                 
187 Eva Hallin, ’Det feminina konstnärslynnet’, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1992:1, s. 38 
188 Osign., ’Seatonska mausoleet’, Göteborgs Aftonblad, 1914-04-06 
189 Osign., ’Ett vackert gravmonument i Göteborg’, Dagens Nyheter, 1914-09-13 
190 Anna Lisa Andersson, ’Utställning i Konstnärshuset’, Aftonbladet 1914-12-18 
191 Osign., ’En nytt vackert mausoleum på Östra begrafningsplatsen. Nya skulpturer på Seatonska mausoleet’, 

Göteborgs Aftonblad, 1915-01-06 
192 Set Poppius, ’Charles Friberg död’, Svenska Dagbladet, 1953-03-18 



60 

 

Sammantaget är det i korta ordalag och med fyra fotografier som Seatonska gravmonumentet 

omnämns. Men, som jag noterade ovan, är det i dagstidningarna vid denna tid inte ovanligt 

med närmast notisartat korta artiklar. Noterbart är också att gravmonumentet även nämns i 

stockholmsbaserade dagstidningar. Charles Friberg betitlas skulptör, men hans namn finns 

inte med i två av de fyra artiklarna. Fokus läggs istället på det arkitektoniska och arkitekten, 

något som stärker min ovanstående slutsats att gravskulptur är behäftad med en lägre status. 

Det gör även förhållandet att två av Fribergs mer offentliga skulpturer omnämns i Dagens 

Nyheter.193 Innan uppdraget för Seatonska mausoleet publiceras en längre artikel om Charles 

Friberg i Idun, illustrerad tidning för kvinnan och hemmet.194 I såväl brödtext som bildtext 

betitlas här Charles Friberg som bildhuggare. I förhållande till skulptör konnoterar begreppet 

bildhuggare i än högre grad ett handens arbete - och därmed till det i förhållande till konsten 

mindre statusfyllda hantverket. Men det kan vara en anakronistisk tolkning från min sida. En 

avvikande tolkning kan vara att skribenten vill få läsarna att associera till handlingskraftig 

manlighet. 

Bland gravskulptörer på Baltiska utställningen nämns Carl Fagerberg.195 I artikeln noteras 

tidens allt större intresse för kyrkogårdskonst och hur de som har råd anlitar konstnärer till 

sina gravar. 

”Gravvårdsarkitekturen omfattas i våra dagar med allt större intresse. Ett talande bevis härpå 

är det storstilade gravmonument, som i dagarna avtäckts på framlidne bruksägaren C Emil 

Hægers sista vilorum och som återges härovan”. Så inleds en kort text och fotografi av Carl 

Fagerbergs skulptur Sorgen på Lilla Edets kyrkogård, i Svenska Dagbladet 1921.196 Förutom 

Carl Fagerberg omnämns arkitekten till det klassicistiskt uppbyggda monumentet, Isidor 

Hörlin. 

Aftonbladet besöker 1927 Carl Fagerberg i hans ateljé.197 I artikeln nämns att ”Konstnären har 

dessutom utfört ett flertal större gravmonument, såväl för Stockholm som landsorten”. 

Skribenten ser mäktiga prov av ett skapande konstnärsgeni och i verken något som talar om 

nordmannakynne dådlystnad, men påtalar samtidigt att Carl Fagerberg inte hör till dem som 

gör väsen av sig. Han sägs söka det sanna och sköna i naturen istället för att ägna sig åt 

                                                 
193 Se Osign., ’ Charles Fribergs Sancta Clara’, Dagens Nyheter, 1910-04-12 och Osign., ’Nytt vid nya banken’, 

Dagens Nyheter, 1917-01-17 
194 E. H-n, ’En kungastaty och dess skapare’, Idun, 7, 1906, s. 73 
195 Osign., ’En mönsterkyrkogård på Baltiska utställningen’, Dagens Nyheter, 1914-03-22 
196 Osign., ’Ett konstnärligt gravmonument’, Svenska Dagbladet, 1921-12-06 
197 Anna Lisa Andersson, ’Hednisk antik och kristen kyrklig konst. Ett besök hos skulptören Carl Fagerberg’, 

Aftonbladet, 1927-06-26, s. 7 
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dagens modeströmningar – ”där ofta det konstiga sättes i huvudsätet och får ersätta verklig 

konst”. I nekrologen över Carl Fagerberg 1948 nämns att han utfört flera gravmonument.198 

Sammantaget så lyfter Svenska Dagbladet – med foto - fram arkitekturen i Hægers 

gravmonument, men till skillnad från Charles Friberg och Seatonska monumentet finns här 

skulptörens namn med. När Aftonbladet gör sitt besök i Carl Fagerbergs ateljé så utmynnar 

det i en artikel där författaren försvarar skulptörens konst i realistisk stil. Men samtidigt 

skriver han då ut Fagerberg ur konsthistorien i och med att denne inte ägnar sig åt ”dagens 

modeströmningar”. Det är inte en avantgardets skulptör artikelförfattaren besöker.   

I Svenska Dagbladet och under rubriken Något om våra konstnärinnor besöker signaturen H. 

S. Alice Nordins ateljé 1907.199 I några rader nämns en marmorskulptur till ett 

gravmonument i Cannes, som bildhuggarinnan lagt sista handen vid i Florens. Monumentet är 

beställt till en ung svenskas grav och med stöd i Alice Nordins brevväxling antar jag att det är 

Kerstin Bergströms grav.200 

I samband med en separatutställning i Stockholm 1911 har Alice Nordin med en ”präktig” 

skiss till ett grafmonument med tillhörande askurna.201 

Kort text och fotografi av Alice Nordins ”Sörjande genius” till Westergrens familjegrav på 

Gävle gamla kyrkogård kan ses i Svenska Dagbladet 1924.202 Skulpturen beskrivs som ett 

vackert konstverk och den okände skribenten siar om att skulpturen kommer att räknas bland 

hennes förnämsta verk. 

I en intervju med Alice Nordin 1926 berättar hon att hon varit sysselsatt med skisser till ett 

gravmonument på Nya kyrkogården (Norra begravningsplatsen i Solna).203 Ett år senare och i 

samma tidning, Svenska Dagbladet, beskrivs hennes senaste monumentalverk ”det ståtliga 

Pauliska gravmonumentet på Norra begravningsplatsen”.204 

1933 har Svenska Dagbladet ett foto på skulptrisen Alice Nordins vackra gravmonument till 

en ung mans grav (Åke Ericsons grav på Gävle gamla kyrkogård).205 

Sammantaget finns två foton av Alice Nordins gravskulpturer, båda med placering i Gävle, att 

se i rikstidningen Svenska Dagbladet. Hennes gravmonument beskrivs i positiva ordalag, lika 

värdefull att uppmärksammas med foto som annan mer offentlig skulptur. Alice Nordin 

                                                 
198 Osign., ’Carl Fagerberg död’, Svenska Dagbladet, 1948-04-24  
199 H. S., ’Hos våra konstnärinnor. II’, Svenska Dagbladet, 1907-06-02 
200 GUB, enligt kontrakt för denna grav, utfärdat 19 oktober 1905 
201 M. R-M., ’Alice Nordins separatutställning’, Dagny, 9, 1911 
202 Osign., ’Ny skulptur av Alice Nordin’, Svenska Dagbladet, 21/6 1924  
203 Osign., ’Nya verk och planer av våra skulptörer’, Svenska Dagbladet, 1926-12-15 
204 Osign., ’Nya verk och planer av våra bildhuggare’, Svenska Dagbladet, 1927-12-19 
205 Osign., ’Konst’, Svenska Dagbladet, 1933-12-31 
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benämns som skulptris och bildhuggarinna och av sammanhangen anar jag att bildhuggarinna 

inte har den pejorativa anstrykning det idag har. 

  



63 

 

4. Diskussion 
4.1 Vilka var beställarna av gravskulptur hos skulptörerna Sigrid Blomberg, Charles 
Friberg, Carl Fagerberg och Alice Nordin? 
Generellt har vid skulpturuppdrag beställare och deras önskemål en stor betydelse för 

slutresultatet. Med tanke på konstverkets placering på begravningsplatser inträder ytterligare 

en begränsning i konstnärlig frihet. Den experimentella och nyskapande skulpturkonsten 

stannar utanför kyrkogårdsmuren, konstaterade jag i min magisteruppsats. Med hänvisning till 

Pierre Bourdieus fältteorier är det här flera fält – fälten för bildkonst, begravningsplatser, 

kommers för att nämna några – involverade och var och en försedda med olika sorters kapital. 

Det är generellt en förmögen, borgerlig beställargrupp. Beställningen görs ofta i senare delen 

av livet, en period när samtidskonst oftare ratas till fördel för en mer traditionell konst. 

När det gäller den uppdelning i Väst- och Östsverige, som jag redogjort för ovan, 

är det inte förvånande att vi finner de största gravmonumenten i det borgerliga och liberala 

Göteborg med sin internationella utblick. Den hov- och adelskultur som fanns i Stockholm 

och Mälardalen byggde, till skillnad från borgerligheten, sin legitimitet på sina förfäder. Och 

dessa förfäders gravmonument kunde vara i form av gravkor. Stockholm uppvisar inte den 

ambition vad gäller gravskulptur som de göteborgska Röhss och Seatons. Men vid mina 

stockholmsbesök har jag noterat ett stort antal mausoleer, såsom på Norra 

begravningsplatsens ”Lindhagens kulle”, utan skulptural utsmyckning. Mausoleerna kan i viss 

mån ses som en förlängning till de tidigare gravkoren. 

Det är således i Västsverige och Göteborg som den borgerliga familjen Röhss beställer sitt 

mausoleum med skulptural utsmyckning. August Röhss var konstintresserad och vad gällde 

måleri föredrog han nationalromantiken. Att Sigrid Blomberg med sitt förslag innehållande 

symbolistiska skulpturer väljs är dock inte förvånande när man vet att August Röhss dessutom 

har beställt en marmorgrupp Sorg, ett tema typiskt för den symbolistiska perioden och nu 

placerad på Göteborgs konstmuseum. 

I samma Göteborg och ungefär samtidigt beställer familjen Seaton ett mausoleum med 

skulptural utsmyckning. Till skillnad från familjen Röhss har det varit svårt att finna 

dokumentation om såväl denna borgerliga familj som tillkomsten av mausoleet. Familjen är 

de facto mest känd genom sitt storslagna mausoleum. 

Beställarna till Carl Fagerberg gravskulpturer är även de anonyma och svåra att finna 

dokumentation kring. Familjenamnen talar dock för att det är borgerliga familjer. En 

genomgång av hans skulpturer visar att antingen Carl Fagerberg själv och/eller beställarna var 

medvetna om tidens formspråk vad gällde gravskulptur. Ett formspråk - naturligtvis med 
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några undantag - som startade i symbolism, gick över i klassicism och slutade med 

barnänglar/nakna barn. 

En genomgång av Alice Nordins gravskulpturer uppvisar samma mönster som Carl 

Fagerbergs. Det är borgerliga familjenamn och ett samtida formspråk gällande 

gravskulpturerna.  

 

4.2 Där det inte framträder endast en enskild person som beställare, är någon av de 
involverade mer framträdande i beställarsituationen? 
Det är beställaren August Röhss tillsammans med maka som i första skedet låter valet 1902 

falla på Sigrid Blombergs förslag. När väl det valet är avgjort sker en maktförskjutning till 

arkitekten Hans Hedlund och Sigrid Blomberg. Senare ska Fru Röhss träda in som aktiv 

beställare, inte minst sedan maken August Röhss har avlidit. Hennes förnamn var Carolina, 

vilket inte nämns i bevarad dokumentation kring mausoleet. 

Efter Arthur Seatons bortgång framstår änkan Maria Seaton som den drivande i fråga om 

mausoleet. Arkitekten Isak Gustaf Clason är inte den mellanhand som Hans Hedlund har varit 

för det Röhsska mausoleets tillkomst. Den positionen innehar istället sonen Georg Seaton.  

Beställarna bakom Carl Fagerbergs många gravskulpturer finns inte dokumenterade. Alice 

Nordins verksamhet inrymmer Gertrud Westerberg som en beställare. En annan är 

grosshandlare John Johnson. Han utmärker sig genom att ha många synpunkter på den modell 

som Alice Nordin förmedlat.  

Hustrur, ibland i änkestånd, är framträdande beställare i de fåtal exempel jag har att tillgå. 

 

4.3 Finns incitamenten bakom beställningen av ett gravmonument dokumenterade 
och vilka var i så fall dessa? 
Den ekonomiska såväl som kulturella förmögenhet, som fanns i det sena 1800-talets 

Frankrike och Italien har inte sin motsvarighet i Sverige. Detta förhållande i förening med vårt 

protestantiska kulturarv, med en historia i avståndstagande från den katolska barockens 

excesser, kan vara en av många förklaringar till att de med Philippe Ariès ord statyer ”som 

åbäkar sig, omfamnar varandra, sjunker ihop i jämmer och gråt” finns - men inte är ett utbrett 

fenomen på svenska begravningsplatser, konstaterade jag i min magisteruppsats. Likväl är det 

denna gravkonst som, enligt Hans Hedlund, August Röhss refererar till och vill bidra till på 

svenska kyrkogårdar. 

Grosshandlare John Johnsson i Ulricehamn önskar ”en förtjusande barnängel, som blefve ej 

endast en prydnad för vår familjegraf utan för hela kyrkogårdens urnafdelning”. 
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Det är vad jag har funnit uttryckt svart på vitt om incitamenten till beställningarna av 

gravvårdar med skulptur. Klart framgår att beställarna inte befinner sig vid Bourdieus 

intellektuella pol, det är inte en konst i framkant som avses med beställningarna.  

Med tanke på Thorstein Veblens teorier om iögonfallande konsumtion i The Theory of the 

Leisure Class anser jag det inte vara alltför djärvt att spekulera i om inte ett av incitamenten 

var att för eftervärlden visa upp den sociala ställning – inte minst ekonomisk - 

familjen/personen haft under sin livstid. 

 

4.4 Behandlades gravskulpturen i samtida tidningar och tidskrifter? 
Svaret på frågan är kort och gott ja. Två sakförhållanden kan ha bidragit till att gravskulpturer 

bedömdes vara värda att uppmärksamma i pressen. I början av 1900-talet var offentlig 

skulptur generellt inte vanligt förekommande, utan gravskulpturen utgjorde ett av de få 

publika konstverken. Dessutom var vid tiden en livlig debatt om kyrkogårdar och gravkonst 

på agendan. Det är visserligen i korta ordalag som gravmonumenten nämns. Men i 

dagstidningarna är det för tiden inte ovanligt med korta, närmast notisartade artiklar. 

Noterbart är att gravmonumenten i Göteborg och Gävle även uppmärksammas i 

stockholmsbaserade dagstidningar. Det är Dagny och Idun, två tidskrifter som riktar sig till 

kvinnor, som innehåller mer omfattande artiklar, om exempelvis Sigrid Blomberg. Hennes 

livskamrat Sigrid Leijonhufvud tillhörde Sällskapet Nya Idun och verkade som skribent. Det 

skulle kunna leda till en positiv särbehandling vad gäller skulptriserna. Men Alice Nordins 

skulpturer hålls inte i motsvarande grad fram, något som kan förklaras med att hon själv var 

aktiv reseskribent i Idun - och på vågen ”fördel män” ska också läggas att även de båda 

manliga skulptörerna uppmärksammas med artiklar i de båda tidskrifterna. 

Skulptriserna omnämns i materialet omväxlande som ”bildhuggarinna”, ”skulptrisen”, 

”fröken” och ”skulptrisen fröken”. De manliga konstnärerna i den samtida pressen omnämns 

som ”skulptör”, ”bildhuggaren” och ”herr” och betitlas därmed på ett likvärdigt sätt.  

Gravskulpturen uppmärksammades i pressen, är det liktydigt med att den hade hög status? 

Carl Fagerberg sägs söka det sanna och sköna i naturen istället för att ägna sig åt dagens 

modeströmningar – ”där ofta det konstiga sättes i huvudsätet och får ersätta verklig konst”. 

Charles Friberg betitlas skulptör, men hans namn finns inte med i två av artiklarna. Fokus 

läggs istället på det arkitektoniska och arkitekten. Ovan under det Seatonska mausoleet 

citerade jag Charles Friberg ur en intervju 1943 där han uttalar sig om den samtida konsten, 

som han inte förstår sig på. Åsikterna sammanfaller till stor del mellan de två skulptörerna 

och mellan raderna går det att utläsa hur ingen av dem tillhör de mer etablerade och/eller 
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avantgardistiska konstnärerna. De två skulptriserna uttalar sig inte – vad jag har tagit del av - 

om sin samtida konst. Det är snarare skribenterna till artiklarna som argumenterar för deras 

sak. Uttryck som ”imposant” och ”verkligt konstverk” omger Sigrid Blomberg. Dessa 

förhållanden stärker min tidigare slutsats att gravskulptur och dess skulptörer trots allt är 

behäftad med en lägre status, även i början av 1900-talet. 

 

4.5 Genusperspektiv 
Syftet med studien var även att ur ett genusperspektiv se närmare på den process som föregick 

utförandet av några av våra större svenska gravskulpturer.  

Det är endast två manliga beställare som uttrycker att de har en avsikt utöver det primära - att 

smycka familjegraven. Det är August Röhss och John Johnson som önskar försköna 

kyrkogårdarna.  

Vid min genomläsning av litteratur inför denna och min förra studie har jag endast vid ett 

tillfälle sett hur beställaren har bestämt gravskulpturens utformande på det sätt som John 

Johnsson gör med beställningen till Alice Nordin. Det handlade då om en beställning till 

Karolina Själanders grav, avsedd att utföras av Ida Matton. Beställaren överlämnade då 

färdiga skisser, vilka skulptrisen Ida Matton hade att följa.206 Att på detta sparsamma material 

grunda slutsatsen att beställare har utövat mer makt över kvinnliga skulptörer är inte möjlig. 

Däremot framträder i några fall möjligheten att det är när männen avlider som kvinnorna tar 

vid. De som enligt Bourdieu tidigare varit förpassade från det ekonomiska kapitalets fält och 

hänvisade till hemmet, estetiken och smaken. Vid dessa beställningar har de en möjlighet att 

tillämpa sin uppövade estetik. 

I min funna arkivdokumentation kring gravskulpturerna tituleras skulptörerna med fru, fröken 

och herr. Beställare och arkitekter kan däremot stoltsera med arkitekt, grosshandlare, lektor 

och professor. Skiljelinjen går här mer mellan yrken än kön. Skulptör/skulptris framstår inte 

som en vedertagen yrkestitel vid denna tid. 

Vad gäller dokumentation om beställningsprocessen så finns mer att tillgå kring de två 

kvinnliga skulptörerna. Har de två manliga skulptörerna inte brevväxlat med sina beställare? 

Eller har de av någon anledning inte velat spara den? 

 

                                                 
206 Irja Bergström, Skulptriserna: Alice Nordin och hennes samtida 1890-1940, Makadam, Göteborg, 2012, s. 

160 
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5. Sammanfattning 
Studien inleds med att under rubriken Gravskulpturens och gravskulptörens rike 

kontextualisera det fält som behandlas – begravningsplatser och föreställningar om döden, 

skulpturen i samtiden och speciellt sepulkralkonstens ikonografi, samt de kvinnliga 

skulptörernas situation. Under analysdelen kontextualiseras sedan det borgerliga Göteborg 

och Stockholm och dess förhållande till konsten. Analysen av materialet sker med hjälp av 

sepulkralkonstens historia, genusteorier och semiotik utvecklade inom konstvetenskapen, 

kompletterat med kritisk diskursanalys, Bourdieus fältteorier, Veblens konsumtionsteori, 

intersektionella och mentalitetshistoriska teorier. 

Studien har fyra frågeställningar. Den första handlar om vilka beställarna av gravskulptur hos 

studiens fyra valda skulptörer - Sigrid Blomberg, Charles Friberg, Carl Fagerberg och Alice 

Nordin - var. Det är generellt en förmögen, borgerlig beställargrupp och beställningen görs 

ofta i senare delen av livet. När det gäller en uppdelning i Väst- och Östsverige är det inte 

förvånande att de största gravmonumenten och deras beställare är placerade i det borgerliga 

och liberala Göteborg, en stad med internationell utblick. Den hov- och adelskultur som fanns 

i Stockholm och Mälardalen vilade däremot på förfäderna och deras gravmonument 

inkluderande gravkor. Stockholm uppvisar inte heller den gravskulptur, som de göteborgska 

Röhsska och Seatonska mausoleerna, men det stora antalet mausoleer utan skulptural 

utsmyckning kan i viss mån ses som en förlängning av de tidigare gravkoren.  

Den andra frågan undersöker om någon av de involverade beställarna är mer framträdande i 

beställarsituationen. I de fåtal exempel jag har haft att tillgå är hustrur, ibland i änkestånd, 

framträdande beställare.  

Tredje frågan berörde om incitamenten bakom beställningen av ett gravmonument finns 

dokumenterat. Familjen Röhss i Göteborg önskar bidra till att den ”bildande konsten”, likt den 

i Sydeuropa, får en plats på de svenska kyrkogårdarna. Familjen Johnson i Ulricehamn å sin 

sida vill att gravskulpturen ska utgör en prydnad för hela kyrkogårdens urnavdelning. 

Den fjärde frågan om gravskulpturen behandlades i samtida tidningar och tidskrifter är ställd 

med tanke på att indirekt spegla gravskulpturens ställning på det konstnärliga fältet. Nog 

uppmärksammades denna skulptur i den samtida pressen. Men det ska ses mot bakgrunden att 

offentlig skulptur generellt inte var vanligt förekommande i början av 1900-talet och att en 

livlig debatt om kyrkogårdar och gravkonst samtidigt var på agendan. Det är vanligtvis i korta 

ordalag som gravmonumenten nämns i dagspressen. Såväl de två kvinnliga som manliga 

skulptörernas skulpturer omnämns. Speciellt de manliga konstnärerna beskrivs som inte vara 
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anhängare av den samtida avantgardistiska konsten. Så sammantaget blir ändå intrycket att 

gravskulpturen är behäftad med en lägre status. 

Vad avser studiens genusperspektiv är det endast två manliga beställare som uttrycker att de 

har en avsikt utöver det primära - att smycka familjegraven. Det är August Röhss och John 

Johnson som önskar försköna kyrkogårdarna. I några fall framträder möjligheten att det är när 

männen avlider som kvinnorna intar en aktivare beställarposition. Vad gäller dokumentation 

om beställningsprocessen så finns mer att tillgå kring de två kvinnliga skulptörerna. Har de 

två manliga skulptörerna inte brevväxlat med sina beställare? Eller har de av någon anledning 

inte velat spara den? 
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8. Bilaga, studiens fyra gravskulptörer 
Här återges korta biografiska uppgifter, valda utifrån min frågeställning, om de i studien 

ingående fyra konstnärerna. Svenskt biografiskt lexikon online har varit förstahandsvalet för 

uppgifterna, med tanke att därmed vara utgångspunkt för en komparativ syn på skulptörerna. 

 

Sigrid Blomberg 1863-1941 

Sigrid Blomberg föddes i ett lantbrukarhem [godsägare] i Småland och började studera vid 

Tekniska skolan i Stockholm hösten 1888 och senare vid Konstakademien.207 Hon hade där 

Theodor Lundberg som lärare, och jag har vid mina tidigare efterforskningar funnit att även 

han anlitades som gravskulptör.208 I Tyskland, huvudsakligen i Dresden, vidareutbildade hon 

sig och hon gjorde även flera studieresor till Italien. I artikeln från Svenskt biografiskt lexikon 

nämns hennes sakrala verk, som altargruppen i Oskarshamns kyrka, bronsskulpturerna på 

Röhsska gravmonumentet samt Viktor Rydbergs marmorsarkofag – de båda senare på Östra 

kyrkogården i Göteborg.  

Skulpturen Sorgen, i kvinnogestalt, på Röhsska gravmonumentet visar på stora likheter med 

en kvinnofigur209 vid krucifixets fot på kalvariegruppen i Oskarshamns kyrka.210 Men där 

kalvariegruppens kvinna är klädd har Sorgen bar överkropp. 

De sakrala beställningarna var så talrika att Sigrid Blomberg kunde försörja sig på dem, utan 

att likt många andra skulptriser behöva ägna sig åt statyetter.211 

   

Carl Fagerberg 1878-1948 

Fagerbergs far var bygg- och snickarmästare i Sundbyberg.212 Hans studier startade med 

Tekniska skolan i Stockholm och fortsatte vid Konstakademien. Konststudier och resor i 

Tyskland, Frankrike, Ryssland, Italien, Nordafrika och Spanien följde senare. Han är mest 

känd för sina djur- och porträttskulpturer, men anlitades även för utsmyckning av 

nyrestaurerade och nyuppförda kyrkor med krucifix, statyer och reliefer. Som exempel på 

                                                 
207 Sigrid Leijonhufvud, E E Sigrid C Blomberg, Svenskt biografiskt lexikon, 

http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17806, hämtad 2014-03-20  
208 Torbjörn Hassberg, Mästarinnan och adepten: Ett arbete om skulptrisen Sigrid Blomberg och hennes brorson 

Stig Blomberg; skulptören Stig Blomberg, Umeå universitet. Institutionen för Konstvetenskap, C-uppsats, Umeå, 

2002, s. 7 
209 Möjligen framställande Maria, Kleofas hustru 
210 Egen anmärkning. 
211 Irja Bergström, Skulptriserna: Alice Nordin och hennes samtida 1890-1940, Makadam, Göteborg, 2012, s. 71 
212 Birgitta Lager, Carl Wilhelm Fagerberg, Svenskt biografiskt lexikon, 

http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15593, hämtad 2014-03-22 

http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17806
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gravmonument av hans hand nämns i Svenskt biografiskt lexikon ett över grosshandlare C. A. 

Danielsson på Norra Kyrkogården i Stockholm. 

 

Charles W Friberg 1868-1953 

Charles Friberg växte upp i ett ornamentbild-huggarhem i Göteborg, där han också var elev 

vid Slöjdföreningens skola.213 Fadern var hans förste lärare, sin senare konstutbildning fick 

han på Konstakademien i Stockholm och L’école des Beaux Arts i Paris.214 Efter 

Parisvistelsen arbetade han nio år i USA. I artikeln från Svenskt biografiskt lexikon nämns 

marmorreliefen på disponent Erik Ljungbergs mausoleum i Falun 1915 och granitfigurer på 

familjen Seatons mausoleum i Göteborg från samma år. Hans mest framträdande offentliga 

verk är en ryttarstaty av konung Karl XV. 

 

Alice Nordin 1871-1948 

Svenskt biografiskt lexikon har inget uppslag om Alice Nordin. Av Svenskt konstnärslexikon 

framgår att hon föddes i en snickarmästarfamilj i Stockholm.215 Efter Tekniska skolan 

fortsatte hon studierna på Konstakademien och reste senare till Paris och Italien. I Paris 

studerade hon för salongsskulptören Injalbert, på Académie Colarossi.216 Förutom några 

offentliga verk nämns hennes stora antal porträtt och flera gravmonument. I Svensk skulptur 

tas hennes skulptur på Ericsonska gravmonumentet i Gävle upp.217 1911 har hon den första 

separatutställningen i Sverige för en skulptris, på Konstnärshuset i Stockholm. 

Alice Nordin önskade själv helst arbeta med lampor, fontäner och gravmonument.218 
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hämtad 2014-03-17 
214 E. H-n, ”En kungastaty och dess skapare”, Idun, 7, 1906 
215 Nordin, Alice, i Roosval, Johnny & Lilja, Gösta (red.), Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska 

konstnärers liv och verk. 4, Lundgren-Sallberg, Allhem, Malmö, 1961, s. 239 
216 Irja Bergström, Skulptriserna: Alice Nordin och hennes samtida 1890-1940, Makadam, Göteborg, 2012, s. 

212  
217 Henrik Cornell & Svante Påhlson (red.), Svensk skulptur: från Sergel till 1900-talets början : ett bildgalleri 

tillägnat Svante Påhlson på 70-årsdagen den 28 mars 1952, Stockholm, 1952, s. 36 
218 Irja Bergström, Skulptriserna: Alice Nordin och hennes samtida 1890-1940, Makadam, Göteborg, 2012, s. 
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