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ABSTRAKT 

Syftet med min uppsats var att undersöka den sensuella gestaltningen av den nakna 

kvinnokroppen i Per Hasselbergs skulpturer: Snöklockan, Vågens tjusning, Grodan och 

Näckrosen. Min metod bestod i en fenomenologisk-hermeneutisk upplevelsebeskrivning och 

tolkning av de respektive verken. I min analys visade jag att de skiftande sensuella uttrycken i 

de respektive skulpturerna kan läsas tillsammans som en bildserie som berättar eller illustrerar 

olika utvecklingsstadier i kvinnans biologiska (sexuella) och/eller andliga liv, och som en 

spegling av konstnärens egen anima. 

  



Innehållsförteckning 

 
1. INLEDNING .......................................................................................................................... 1 

1.1. Syfte ................................................................................................................................. 2 

1.2. Metod och teori ................................................................................................................ 2 

1.3. Avgränsningar ................................................................................................................. 5 

1.4. Tidigare forskning och material ...................................................................................... 6 

2. SKULPTURKONSTEN OCH PER HASSELBERG .......................................................... 10 

2.1. Sensualism ..................................................................................................................... 10 

2.2. Skulpturkonsten ............................................................................................................. 11 

2.3. De enskilda skulpturerna - beskrivning och analys ....................................................... 16 

3. ANALYS .............................................................................................................................. 23 

4. SAMMANFATTNING ........................................................................................................ 27 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING ....................................................................... 28 

BILDFÖRTECKNING ............................................................................................................ 30 



1 

 

1. INLEDNING 
 

På Göteborgs Konstmuseum finns skulptören Per Hasselbergs (1850-1894)  skulptur 

Näckrosen i marmor belägen. Den unga kvinnan ligger omgiven av nordisk konst från 

decennierna kring sekelskiftet, belyst av ett matt elektriskt ljus från ett takfönster, i ett litet 

rum i den Fürstenbergska avdelningen.  

Den pulserande sensualismen i Näckrosens gestalt är märkbar trots den ömkliga 

ljussättningen. Ljuset är till min fördel då den avlägsnar skulpturen från den teatraliska 

stämningen och hejdar mig från att försköna den. Dock kan den ha en ganska negativ 

inverkan i min betraktelse när jag inte är på min vakt och glömmer ljuset.  

I sin nakenhet blir skulpturen autonomt. Den talar för sig självt och vill skapa en dialog med 

betraktaren. I denna dialog ligger mitt fokus för denna undersökning. 

En nyfikenhet kring hur den kvinnliga kroppen framställs i konsten, har med tiden växt fram 

hos mig i och med upptäckten av den röda tråd som löper genom mitt eget konstnärliga 

skapande och smak: kvinnlig mystik och sensualitet. Näckrosen och Hasselbergs andra 

kvinnoskulpturer, Snöklockan, Grodan och Vågens tjusning har dessa egenskaper som tilltalar 

mig.  

Enligt Jessica Sjöholm Skrubbe, forskarassistent vid Konstvetenskapliga institutionen i 

Stockholm, dröjde det länge innan den nakna kvinnokroppen undersöktes inom 

konsthistorieskrivningen.
1
 Ändå är motivet vanligt förekommande i den västerländska 

konsten. Sjöholm Skrubbe berättar vidare att man började undersöka den på allvar först under 

1950-talet när konsthistorikern Kenneth Clark publicerade sin studie The Nude. A Study in 

Ideal Form.
2
 Detta ganska nya område motiverar mig desto mer till den utvalda 

undersökningen. 

De huvudsakliga föremålen för denna uppsats är således den svenska skulptören Per 

Hasselbergs fyra verk jag nämnde i tidigare stycke från slutet av 1800-talet, och den nakna 

kvinnokroppen i hans skulpturkonst. 

 

                                                 
1
 Jessica Sjöholm Skrubbe, "Gränsfall: estetik och obscenitet i Per Hasselbergs skulpturer", i Per Hasselberg, 

Stockholm 2010, sid. 63. 
2
 Ibid. 
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1.1. SYFTE 

 

Mitt syfte är att undersöka hur jag som betraktare kan uppfatta, uppleva och tolka meningen i 

Per Hasselbergs konstnärliga gestaltning av den nakna kvinnokroppen i några av hans mest 

framstående verk. Vad vill han berätta för oss genom den sensuella gestaltningen av den 

kvinnliga nakenakten? 

 

Skälet till att jag avstår från att lista upp flera frågeställningar är på grund av den metod och 

teori jag väljer: den fenomenologiska hermeneutiken (introduceras i avsnittet Metod och 

teori). Eftersom mitt mål är att föra en dialog med konstverket och låta mig inverkas av det 

jag upptäcker på vägen, skulle frågeställningar utgöra ett hinder för det öppna sinneslag som 

krävs för den här sortens dialog och undersökning. Risken skulle bli att arbetet blir en sorts 

frågeformulär där varje fråga, i tur och ordning får ett svar, en färdig bild som tillämpas på 

Hasselberg och hans skulpturer med syftet att verifiera eller falsifiera.  Ett klart och tydligt 

formulerat syfte ger mig friheten och utrymmet att upptäcka och låta konstverken tala på sina 

egna villkor. 

 

 

1.2. METOD OCH TEORI  

 

Min utgångspunkt är den direkta upplevelsen av Hasselbergs skulpturer, min 

fenomenologiska beskrivning och den hermeneutiska tolkningen av dem.
3
  Tyngdpunkten 

lägger jag på Näckrosen och Snöklockan men sätter de i dialog och låter de spegla sig i 

varandra och med de övriga skulpturerna. Mitt fenomenologiska synsätt innebär att min 

undersökning styrs av konstverken själva, utifrån min kunskap och upplevelse av hur de 

framträder för mitt medvetande.
4
 Fördelarna med synsättet är det öppna sinnet man närmar sig 

sitt ämne. Genom den undgår jag från att låsa mig vid förutbestämda teoretiska strukturer, 

eller metoder med bestämda regelverk, som hindrar mig från att ta del av konstverkens 

komplexitet. Nästa steg beskriver jag skulpturerna för att strukturera seendet och skapar på så 

vis en grund för det hermeneutiska tolkningsarbetet. 

                                                 
3
 Doktorsavhandlingen Japanska rum av Kristina Fridh, tekn dr och arkitekt SAR/MSA, som ingick i 
kurslitteraturen till Japansk konst, arkitektur och visuella kultur var en läsupplevelse för mig. Resultatet av 
hennes metodval (fenomenologi och hermeneutik) gav uppslag till mitt eget arbete. 

4
 Søren Kjørup, Människovetenskaperna: Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori, Lund 2009 
(1999), sid. 242. 
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Den moderna fenomenologiska hermeneutiken betonar det som äger rum vid mötet med 

konsten ‒ hur konsten talar till oss. Istället för att reducera eller underordna konstverket till att 

passa teoretiska mönster och principer, är hermeneutiken öppen för konstverkets förmåga att 

utmana våra antaganden. Den vill att ett samtal skapas mellan subjekt och konstverk där båda 

är på samma nivå. Ingen är således underordnad den andra. Man kan likna dialogen mellan 

subjekt och konstverk eller konstnär med den ömsesidiga, meningskapande dialog som förs 

mellan två personer. Det är betraktarens uppgift att tolka det visuellt kommunicerande 

konstverket.
5
 

Hermeneutikerna är skeptiska till teorier snarare än antiteoretiska, men förnekar samtidigt inte 

deras strikta metoder som ett sätt att tolka konsten. Hermeneutikernas kritiska hållning till 

teorier menar att de reducerar konsten till det välbekanta och det förutsägbara. Genom att 

teoretisera konstverk som om de vore historiska eller sociopolitiska produkter, underkastas de 

den överordnade tesen till att bli bevismaterial för något bortom sig självt. Konsten får en 

sekundär betydelse.
6
 

Contemporary hermeneutics [...] is preoccupied with the truth-claim of a work of art. The art 

work is treated as a dialogical partner which addresses us and places demands on our attention. 

Thus, hermeneutical aesthetics is not concerned with theorizing art as an expression of Zeitgeist 

or as a symptom of sociopolitical representation. To theorize art works as the results of historical 

or social production processes is to become blind to their autonomy and contemporaneousness. 

Such theorization focuses not on the works per se but on what they are taken to signify or 

represent as historical or social phenomena. The consequences of such theorization is clear. The 

art work is reduced to being of secondary importance. It becomes evidence for something beyond 

itself: 'a means of demonstration' or 'evidence' for a broader thesis.
7 

Den hermeneutiska estetiken ser sig själv som en uppsättning olika perspektiv, en 

mångfaldighet till tolkning än en enda universell teori.
8
 När vi betraktar ett konstverk känner 

vi igen något eller kan identifiera oss med verket, men för att förstå varför vi gör det måste vi 

förstå mer, hävdar filosofen Hans-Georg Gadamer.
9
 Genom att frånse sig själv och hörsamma 

det verket självt har att säga undersöker man det enigmatiska och det främmande, vilket leder 

till insikter. Betraktaren fullbordar det som konstverket redan är. 

                                                 
5
 Nicholas Davey, "Hermeneutics and Art Theory", i  A Companion to Art Theory, Cornwall 2002, sid. 440-441. 

6
 Ibid. 

7
 Davey 2002, sid. 440. 

8
 Davey 2002, sid. 441. 

9
 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod, Göteborg 1997, sid. 93. 
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It would be grotesque, however, to imagine that Gadamer's argument points to an antitheoretical 

irrationalism [...] What Gadamer's appeal to theoria invokes is something quite contrary, namely, 

a mode of being in which one has the strength to 'look away from oneself and a looking out 

toward the other, disregarding oneself and listening for what the other' person, text, or art work 

has to say.
10 

För hermeneutikerna är det inte enbart att tolka och förstå. De är grunddragen i den mänskliga 

tillvaron. Det är vad människan är och vad hon gör. Vi söker tolkningar i tingen formade av 

det mänskliga varat, och all tolkning vilar på förståelse. Den tyske filosofen Martin Heidegger 

menar att det är i tolkningen man finner verklig förståelse. Hermeneutikens centrala tema kan 

fångas i definitionen transformation genom förståelse genom mötet med det främmande. 

Filosofen Edmund Husserl använde begreppet horisont till att beskriva subjektets situation där 

dennes förståelse utgår från. Situationen är omgiven av en horisont, vilken vi har som 

startpunkt när vi bildar förståelse för bland annat tingens inbördes förhållanden. Enligt 

Gadamer är horisonter öppna och flyttbara. De är också "något som vi vandrar in i och som 

vandrar vidare med oss".
11

 När subjektets egen horisont sammansmälter med konstverkets 

horisont - det Gadamer kallar "horisontsammansmältning" - formas en förståelse.
12

 

Den var den franska filosofen Paul Ricoeur (1913-2005) som på 60-talet slog samman 

fenomenologin och hermeneutiken. För att uppnå ny förståelse, kan vi göra det genom att 

söka efter den underliggande meningen i det material som undersöks genom att plocka isär 

och omstrukturera det, och därefter bygga upp delarna igen till en  ny meningsbärande helhet, 

i det som brukar kallas för en strukturanalys.
13

 

Jag redogör skulpturerna i den kronologiska ordning de tillkom i för att därefter lösa upp den, 

"kasta om" skulpturerna, och försöka avläsa deras underliggande berättelse som jag ser den 

framträda. På så sätt kan jag avtäcka ett annars osynligt tema i Hasselbergs konst, ett tema 

som inte varit uttalat från hans sida, men som jag tycker framträder tydligt efter en nära 

hermeneutisk och fenomenologisk analys. Min upptäckt har beröringspunkter med den 

psykoanalytiska förgrundsgestalten Carl G. Jungs tankegångar om animan (kvinnan i 

mannen), en teori som ger viktiga aspekter på (men inte avgörande för) min egen tolkning av 

Hasselberg. 

                                                 
10

 Davey 2002, sid. 441. 
11

 Gadamer 1997, sid. 152. 
12

 Davey 2002, sid. 438-439; Kjørup 2009, sid. 242-423, 245. 
13

 Maria Nyström, Hermeneutik, 2007, http://www.infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000012.shtml (Hämtad 
2012-12-26). 

http://www.infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000012.shtml
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Enligt den fenomenologiskt inriktade filosofen Maurice Merleau-Ponty, är kroppen med sina 

sinnen ett medel för vår kommunikation med världen.
14

 Det gäller inte allra minst kroppens 

samverkan med konsten. Merleau-Ponty var kritisk till cartesianismens idé att kroppen är 

fullkomligt åtskiljd från själen.
15

 Han framhåller att förståelsen för vår omgivning inte kan 

förstås enbart med synen då den egentligen är fullt integrerad med kroppen och dess sinnen. 

Kroppens upplevelser ger liv i det vi uppfattar med synförmågan. Genom att utmana synens 

överlägsenhet, kan vi reflektera och begrunda vår upplevelse på det sätt vi känner till och 

skapar mening åt världen.
16

  

I mitt betraktande av Hasselbergs skulpturer blev jag medveten om min egen kropps 

förhållande till konstverken, de rörelser och förflyttningar jag gör när jag betraktar dem. 

Verken studeras från alla håll och vinklar. Som betraktare upplever man inte enbart med 

ögonen utan med hela sin kropp och sina sinnen. Det påvisar den roll kroppen spelar när man 

läser av ett konstverk. Jag cirkulerar, böjer och vrider mig, backar och går närmare för att hitta 

rätt position (eller flera) att betrakta verket från. 

Kortfattat har jag valt hermeneutiken och fenomenologin. Jag som betraktare, konstverken 

och skulptören möter varandra i det Gadamer kallar "horisontsammansmältning". 

 

1.3. AVGRÄNSNINGAR 

 

Skulpturerna jag väljer att studera delar i mer eller mindre grad det sensuella uttrycket typiskt 

för Hasselbergs nakna kvinnokroppar. Jag låter en fördjupad förståelse och berättelse växa 

fram ur de kvinnogestalterna som underlag för min tolkning och analys. 

Näckrosen finns utförd i olika material såsom brons och marmor. Bronsskulpturen finns 

belägen i Stockholm på Waldermarsudde och marmorskulpturen finns på Göteborgs 

Konstmuseum. Jag väljer att studera marmorversionen som är för mig den lättillängligast av 

de två. Snöklockan och Grodan finns även de i marmor på konstmuseet medan Vågens 

tjusning finns i brons, placerad vid en park vid Engelbrektsgatan i innerstaden i Göteborg. I 

                                                 
14

 Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, Göteborg 1999,  sid. 44. 
15

 Joanna Marsh, "Looking Beyond Vision: On Phenomenology, Minimalism, and the Sculptures of Robert 
Lazzarini", i VantagePoint V: Robert Lazzarini, seen/unseen: Mint Museum of Art & University of Michigan, 
Michigan 2006, sid. 3; Richard A. Watson, "Cartesianism", i Encyclopedia Britannica. 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/97342/Cartesianism (Hämtad 2012-12-01). 

16
 Marsh 2006, sid. 3, 10. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/97342/Cartesianism
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min studie av Vågens tjusning har den kalla årstiden gjort en inverkan i mitt betraktande. 

Omgivningen får därför utrymme i uppsatsen och jämförs med skulpturerna på konstmuseet. 

Ett tag funderade jag på att göra en bredare jämförande studie mellan olika skulptörer och 

perioder, hur de framställer kvinnokroppar, men jag valde i slutändan att lägga all fokus på 

Hasselberg och hans skulpturkonst. Avgränsningen gör det möjligt för mig att hålla arbetet 

koncentrerat i tid och rum. 

I min beskrivning av den generella skulpturkonsten väljer jag bort monument och 

porträttbyster då de (av uppenbara skäl) inte är väsentliga för den sortens tema inom konsten 

jag intresserar mig för. 

Att använda ett genusperspektiv på Hasselbergs kvinnoskulpturer kan för många säkert tyckas 

passande och självklar. Eftersom mitt intresse ligger i att analysera konstverken såsom de 

talar till mig i egenskap av just konstverk ‒ vilket innebär ett fullt hermeneutiskt erkännande 

av deras autonomi ‒ har jag avsiktligt valt bort fixerade teoretiska mallar som skulle riskera 

att alltför hårt låsa fast min analys och den dialog jag vill föra med de objekt jag studerar. 

Fenomenologin och hermeneutiken är flexibla redskap i min studie i den mening att den inte 

har en färdigtrampad väg till en mållinje för mig att gå. Snarare guidar den mig till min egen 

slutsats och det är vägen dit som är det intressanta, inte bara målet i sig - vilket bestämda 

teorier med färdiga modeller att följa kan vara. 

Jag är väl medveten om det odiskutabla värdet i bruket av teorier för att uppnå vissa insikter 

och kunskaper, men för mitt syfte med föreliggande uppsats, har ingen specifik teori ‒ inte 

heller genusteorin ‒ känts direkt aktuell. Skulpturerna skulle underordnas genusperspektivet 

som har sin grund i en sociopolitisk tanketradition. Min öppna dialog med konstnären och 

konstverken kräver den öppna horisont som den fenomenologiska hermeneutiken erbjuder. 

 

1.4. TIDIGARE FORSKNING OCH MATERIAL 

 

Konsthistorikern Lennart Waern (1918-2005) är en forskare som ofta refereras till i 

sammanhang med Per Hasselberg. Tack vare sitt forskningsarbete kring Hasselberg samlade 

han ett praktiskt taget komplett konsthistoriskt stoff  bestående av manuskript, textutkast, 

fotografier och referensmaterial. Det omfattande forskningsmaterialet var tänkt att resultera i 

en doktorsavhandling men som Waern tyvärr aldrig hann färdig. Materialet donerades till 
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Prins Eugens Waldermarsudde två år efter Waerns bortgång. Delar av materialet har lämnats 

och sammanställts till universitetsbiblioteken. Där är de katalogiserade och finns tillgängliga 

för forskare på Waldermarsudde. 

Donationen ligger till grund för katalogen Per Hasselberg som gjordes till utställningen, 

ordnad av Prins Eugens Waldermarsudde år 2010, för att visa Hasselbergs uttryck och 

verksamhet. Olika författare har bidragit med varsitt kapitel med sina aspekter. De jag främst 

använt mig av är avsnitten skrivna av Åsa Cavalli Björkman och Annika Gunnarsson.
17

 

Cavalli Björkman redogör den nya skulpturen kring sekelskiftet och Gunnarsson om 

Hasselbergs verk, tradition och ideal. Jag har också till viss del använt Jessica Sjöholm 

Skrubbes text som behandlar kvinnoskulpturerna ur ett genusperspektiv.
18

 En annan författare 

som låtit genusperspektivet smyga in i sin annars sakliga och överskådliga text är Eva-Lena 

Karlsson i sitt avsnitt om den svenska skulpturkonsten.
19

 

Katalogen är för övrigt bildrik och varierar med både foton, målningar och skisser. De flesta 

av fotografierna är neutralt tagna med dokumenterande syfte. Dock utgör Lars Engelhardts 

fotografier ett undantag. De är viktigast för min undersökning, tack vare hans blick för det 

sensuella som liknar mitt eget. Ett urval bilder bäddar jag in i den löpande texten där jag själv 

inte kunnat fånga stämningen med kameran eller haft möjlighet till att fotografera. 

Förutom genusperspektivet och den historiska skildringen av Hasselbergs liv och påverkan, är 

det mycket fokus på naturlyriken i skulpturerna, deras nakenhet, former och den erotiska 

undertonen. Beskrivningarna är upprepande och tillför inget nytt, såsom en djupare sida hos 

skulpturerna där de inte enbart placeras i sociala sammanhang och ses som sin tids 

konstnärliga produkter. 

Ulf Torell citerar mycket brev till och från Hasselberg i sitt kronologiska upplägg över hans 

liv.
20

 Texten blir torr med sina många citat och detaljer som årtal, priser, namn och platser. 

Men citaten ur breven som beskriver Hasselbergs konstverk eller vad Hasselberg själv tänkte 

om sitt skapande är värdefulla inblick i hans värld och samtid. 

                                                 
17

 Åsa Cavalli-Björkman, "Per Hasselberg och den nya skulpturen", i Per Hasselberg, Stockholm, 2010; Annika 
Gunnarsson, "Per Hasselberg - tradition och ideal", i Per Hasselberg, Stockholm 2010. 

18
 Jessica Sjöholm Skrubbe, "Gränsfall: estetik och obscenitet i Per Hasselbergs skulpturer", i Per Hasselberg, 

Stockholm 2010. 
19

 Eva-Lena Karlsson, "Skulpturen", Signums svenska konsthistoria: konsten 1890-1915, Lund 2001. 
20

 Ulf Torell, Per Hasselberg: den nakna sensualismens skulptör, Ronneby 2007. 
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Av litteraturer jag använt mig av till metod och teori har jag utgått mycket från 

hermeneutikern Nicholas Daveys text "Hermeneutics and Art Theory", och funnit vissa källor 

i källförteckningen användbara, till exempelvis filosofen Hans Georg Gadamers Sanning och 

metod.
21

 Fenomenologin är bland annat hämtad ur filosofen Maurice Merleau-Pontys 

Kroppens fenomenologi.
22

 Båda sistnämnda har lett till djupare läsning i deras områden. 

 

                                                 
21

 Davey 2002; Gadamer 1997. 
22

 Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, Göteborg 1999. 
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Bild 1. Per Hasselberg, Grodan, 1916. Marmor. Prins Eugens Waldermarsudde Stockholm. Huggen av Christian Eriksson 

(1858-1935). 
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2. SKULPTURKONSTEN OCH PER HASSELBERG 

 

Kapitlet redogör för perioden kring sekelskiftets skulpturkonst och Per Hasselberg, deras 

influenser och uttryck. De är avsedda att ge läsaren en överskådlig blick i skulpturkonstens 

utformning, i synnerhet den kvinnliga, och vad sensualism kan innebära. Det sista avsnittet 

beskriver ingående Hasselbergs skulpturer. 

 

2.1. SENSUALISM 

 

Eftersom undersökningens ledord är sensualism vill jag börja med att definiera ordet. Jag har 

hämtat två definitioner, den ena från Nationalencyklopedin och den andra ur Svenska 

ordboken. Enligt Nationalencyklopedin är sensualism "inom kunskapsteorin uppfattningen att 

allt vetande härrör från sinnesfunktionerna".
23

 I Svenska Ordboken är det att vara inriktad på 

det sinnliga som är särskilt kopplat till det sexuella.
24

  

Min definition av ordet är en blandning av ovannämnda. Den har sin vikt på betraktarens 

upplevelse av estetiska objekt. Man kan genom sina sinnen hämta ny kunskap när vi 

ifrågasätter oss själva varför vi upplever saker som vi gör, i enlighet med fenomenologin och 

hermeneutiken. Sensualism kan ta sig till uttryck som något visuellt eggande och erotiskt men 

är främst en dröjande, enigmatisk förnimmelse som frammanar reflektioner och begrundande 

på djupare plan hos betraktaren, utan att nödvändigtvis vara starkt sexuellt anknutet. 

Sensualism är således något man upplever med sina sinnen, en initiation till tankeverksamhet 

när man betraktar ett sinnligt konstverk. 

Ett citat av Per Hasselberg i ett brev, i fråga om den erotiska symboliken i Vågens tjusning 

(10) till konstsamlaren Pontus Fürstenberg, fångar min beskrivning med: "Det är icke min 

mening att detta skall förståss [sic] utan får hvar och en läsa hvad han kan. Hufvudsaken i ett 

konstvärk som sinne är, att der fins en tråd som alla kan spinna på."
25

 

 

                                                 
23

 "Sensualism", Nationalencyklopedin, 2012, http://www.ne.se/sensualism (Hämtad 2012-12-07). 
24

 Svenska ordboken: 70.000 ord och fraser, Norstedts Ordbok AB, 1999. 
25

 Cavalli-Björkman 2010, sid. 54. 

http://www.ne.se/sensualism
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2.2. SKULPTURKONSTEN 

 

Kring sekelskiftet 1900 präglades den svenska skulpturkonsten av både tradition och nya 

riktningar.
26

 Influenserna och inspirationen kom främst från Frankrike. Där framställdes den 

nakna kvinnoskulpturen med naturalistiska former istället för de avpersonifierade skönheterna 

i klassicistisk anda.
27

 Framförallt Hasselberg hämtade inspiration från formerna och 

skönheten som den parisiska salongskonsten uppvisade. De nya formerna spred sig i stor 

omfattning i Sverige, men till skillnad från den franska subjektiva älskogslyriken, fanns en 

vördnadsfullhet för den fysiska och objektiva naturen bland svenska skulptörer.
28

  

Vägen till att bli skulptör gick oftast genom studier på 

Konstakademien, men en alternativ karriärväg uppstod 

som innebar en kombination av verkstadsarbete och 

studier vid en konst- eller hantverksskola. Det blev 

vanligt att skulptörer inledde sina karriärer som träsnidare 

och snickare. Hasselberg var en av dessa 

"hantverksskulptörer". Med så mycket praktiskt arbete 

hamnade fokuset på materialval, materialbehandling och 

själva utförandet framför innehållet. Med hjälp av 

materialverkan kunde skulptörer skapa uppskattade 

kontraster i sina verk där skulpterade ytor bryter mot 

obearbetade partier. Den skulpterade kroppens släta hud i 

marmorn eller bronset betonas och ger ett verklighetsnära 

och levande intryck.
29

 

Sekelskiftets västerländska skulptur präglades bland 

annat av monument, porträttbyster och skildrandet av 

händelser. Vid sidan om de traditionella genrerna 

framställdes människan i olika känslotillstånd i 

symboliska former. Man återgav realistiska drag såsom 

veck och defekter som resulterade i vibrerande marmor- 

                                                 
26

 Avsnittet bygger Karlsson 2001, sid. 186-201, om inget annat anges. 
27

 Cavalli-Björkman 2010, sid. 51. 
28

 Gunnarsson 2010, sid. 15. 
29

 Cavalli-Björkman 2010,  sid. 43; Karlsson 2001, sid. 190. 

Bild 2. Alice Nordin. Skymning, 1906. 

Marmor. Nationalmuseum, Stockholm. 
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och bronsstatyer.  

De flesta skulptörer hade natursymbolik eller 

litterära källor som utgångspunkter i sitt skapande.
30

 

Kvinnofigurer intog rollerna som naturväsen, 

varelser med starka anknytningar till naturen, en 

föreställning om kvinnor som inte ansågs alltför 

positiv av sina samtida. Inom konsten var det inga 

problem med att framställa kvinnan som ett erotiskt, 

introvert väsen så länge den var estetiserad. 

Hasselbergs samtida var troligtvis inte omedvetna 

för hans sensuella skulpturer på unga kvinnokroppar 

med erotiska utstrålningar. Deras namn, till 

exempelvis Grodan (1) och Näckrosen (se titelsida 

eller bild 13) är kopplade till naturen och olika 

attribut. De bjuder in betraktaren till metaforiska 

tolkningar och inte enbart den sexuella. 

Kvinnofigurerna har ofta en introvert och drömsk stämning kring sig, i synnerhet deras slutna 

ögon avslöjar deras själsliga frånvaro samtidigt som de 

med sin kropp är högst närvarande i rummet. Det 

introverta ter sig tydligare när den ställs jämte den 

manliga skulpturen, vars skildring är betraktande och 

närvarande i nuet tillsammans med betraktaren. De 

kvinnliga skulpturerna utmanar inte betraktaren, utan 

låter denne titta och hämta in intryck och känsla. 

Alice Nordins (1871-1948) marmorskulptur Skymning (2) 

uttrycker bland annat den inåtvända sinnesstämningen i 

kvinnoskulpturen. Den föreställer en stående kvinna med 

slutna ögon och trevande händer som  känner sig fram i 

det mörka omgivande rummet. Realistiska inslag som 

                                                 
30

 Cavalli-Björkman 2010, sid. 51, 54. 

 

Bild 3. Gusten Lindberg. Dimman, 1910. Brons. 

Gamla stan, Stockholm. 

Bild 4. Otto Strandman. Vesslan, 1912. 

Brons. Kungsholmstorg, Stockholm. 
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tidigare inte var vanligt att framställa i det 

klassicistiska idealet, tar sig i form av hudveck 

under bröst och i bukparti. Dagny - en tidning för 

svenska kvinnorörelsen - beskrev skulpturen som 

harmonisk, "äger mycken charmen och är lefvande 

och frisk".
31

 Hasselbergs Snöklockan (8) föreställer 

även den en kvinna med slutna ögon. Hennes 

tillstånd är drömskt - fångad i ett uppvaknande. 

Kvinnofigurer föreställande element, årstider och 

sund friskhet prydde offentliga platser långt in på 

1900-talet. Verk av detta slag kan Den heliga lågan 

(5) av Axel Ebbe (1868-1941) nämnas och Gusten 

Lindbergs (1852-1932) Dimman (3). Hos Dimman 

återkommer de slutna ögonen och den själsliga 

frånvaron hos den unga kvinnan. Den heliga lågan 

däremot avbildar en gracil kvinna, hållandes i en låga mot himlen med sin blick fäst på den. 

Männens framställningar i den offentliga miljön kan i korthet beskrivas för att markera 

kontrasten mellan den manliga och kvinnliga 

skulpturens uttryck. Mansskulpturerna intog 

ofta heroiska roller, exempelvis August 

Strindberg (6) som nästan avbildats som en 

explosiv titan, medan unga män förekom vid 

sidan om som mer bräckliga. Efter 

sekelskiftet framställdes de alltmer som 

friska och starka ungdomar (4).  

Medan det var vanligt med hjältar i 

skulpturen fanns det få av den kvinnliga 

varianten. En av de är den patinerade 

gipsskulpturen Kleopatra (7) av de Agnes de 

Frumerie (1869-1937). Den skildrar 

Kleopatra sittandes med rak rygg och ansiktet 

                                                 
31

 M. R-M., "Alice Nordins separatutställning", i Dagny: Tidning för svenska kvinnorörelsen, Nr. 9, 1911, sid. 102. 

Bild 5. Axel Ebbe. Den heliga lågan, 1936. Brons. 

Trollhättan. Notera ojämnheten i sockeln som 

kontrasterar mot kvinnans släta hud. 

Bild 6. Carl Eldh August Strindberg, 1912-1916/1942. 

Brons. Tegnérlunden, Stockholm. 
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bortvänt med slutna ögon. Den egyptiskinspirerade 

kronan som kröner hennes huvud, den slingrande ormen 

runt hennes ena överarm och hieroglyferna på sockeln, 

avslöjar hennes identitet och historia. Kleopatra går emot 

motivet på den introverta kvinnan genom sin aktivt 

avvisande kroppsställning och vägran att möta 

betraktarens "ägande blick".
32

 Uttrycket var reserverad för 

den manliga hjälten. Den historiska Kleopatragestalten 

ansågs i stort sett negativ under 1800-talet på grund av sitt 

maktstyre genom sin sexualitet. 

Kvinnoskulpturernas nya roller och naturalistiska former 

skapade levande och intima uttryck. Framförallt de 

känslotillstånd skulptörerna framställde figurerna i 

skapade varierande stämningar även betraktaren kan ta del 

av, såsom Snöklockans uppvaknande, Kleopatras 

självsäkra utstrålning eller Näckrosens påtagliga, 

drömmande sensualitet. Kvinnofiguren i sin behagfullhet kan helhetsmässigt bära på en 

mycket sinnlig, rent av erotisk utstrålning. I min observation finns en detalj som skapar en 

dubbeltydighet, nämligen deras sköten. Avbildningen liknar den hos skyltdockor. 

Framställningen ofarliggör möjligtvis den kvinnliga sexualiteten och gjorde troligen de mer 

accepterade inom det konstnärliga området av sina samtida. 

  

                                                 
32

 Karlsson använde "ägande blick" i sin beskrivning på Kleopatra. 

Bild 7. Agnes de Frumerie. Kleopatra, 

1898. Patinerad gips, ca 215 cm. 

Västergötlands museum, Skara. 
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Bild 8. Per Hasselberg. Snöklockan, 1885. Marmor, 163 cm. Göteborgs Konstmuseum, Göteborg. 
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2.3. DE ENSKILDA SKULPTURERNA - BESKRIVNING OCH ANALYS 

 

År 1881 fick Hasselberg ett hedersomnämnande för sin gipsskulptur Snöklockan på den 

anrika institutionen Salongen i Paris. År 1883 gjorde han sitt genombrott med samma skulptur 

huggen i marmor och belönades som första svenska skulptör med tredje klassens 

guldmedalj.
33

 

Idén till Snöklockan, eller La Perce-Neige på franska, uppstod när Hasselberg en vårdag i 

Frankrike fick syn på den första snödroppen för året. I ett brev hem till sina bröder målar han 

upp poesin, kraften och skönheten han fann i blomman "när hon sticker ut genom snön och 

melankoliskt hänger sin blomma liksom en droppe af snö" och skulle ta sig till uttryck genom 

en flicka.
34

 Hon skulle likt snödroppen vara på väg att vakna ur vinterns sömn. En dikt på 

franska på skulpturens fotplatta målar upp scenen: 

 

                                                 
33

 Cavalli Björkman 2010, sid. 44-45. 
34

 Torell 2007, sid. 30-31. 

Bild 9. Detalj. Per Hasselberg. Snöklockan, 1885. Marmor, 163 cm. Göteborgs Konstmuseum, Göteborg.  
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Fleur de la neige, découvre ton sein du lien, qui t'empêche de t'épanouir! ‒ Annonce sur la terre 

le grand reveil. Un baiser du soleil et tout respire". / Blomma av snö, befria ditt bröst från det 

band, som hindrar dig från att slå ut! Tillkännage för jorden det stora uppvaknandet. En kyss av 

solen och allt andas.
35 

Skulpturen symboliserar således Hasselbergs poetiska naturupplevelse av vårens ankomst. 

Sammansmältningen mellan snödroppen och den unga kvinnans uppvaknande skapar ett djup 

i konstverket än den till synes erotiska och enkla blomsymbolik. Betraktar man skulpturen på 

närmare håll är de subtilt återgivna snödropparna vid hennes fötter underordnad den 

knoppande kvinnokroppen. 

En sensualitet och kyskhet utstrålar från henne. Tvetydigheten kommer från de gränsländer 

hon befinner sig i. Mentalt är hon fångad mellan sömn och vaket tillstånd. Rent kroppsligt är 

hon på väg att blomma och bli en ung kvinna. Detta framgår i ett av Hasselbergs brev. Han 

beklagar han sig över betraktares oförmåga att inte kunna se symboliken i den remsa som 

löper runt hennes bröst (9). Det diskreta bandet föreställer det kragliknande foderbladet på en 

blomma, som hos skulpturen utgör "det symboliska sambandet mellan den uppspirande 

blomman och den sig utvecklande kvinnogestalten".
36

 

Medan snödroppen väcks av det värmande och livgivande 

solljuset utifrån, väcks kvinnan även av ett ljus inifrån sig 

själv, en insikt om sin egen outforskade sensualitet, 

samtidigt som hon höjer sig över det jordiska. 

Snöklockan står i kontrapposto med vikten på ena benet. 

Ställningen skapar förskjutningar i den övre kroppen och 

formar ett mjukt och avslappnat S.  Bandet runt livet är 

brustet av en inandning och accentueras av ena handens 

rörelse uppåt, medan den andra vidrör tinningen och 

stryker undan håret från ansiktet. Hennes frånvarande jag 

betonas i de slutna ögonen. Men Snöklockan är inte 

fullkomligt sluten. Hennes försiktigt uppåtvända ansikte, 

som för att möta solljuset tillsammans med snödroppen, 

är i samverkan med händerna och talar om hennes "på väg 

                                                 
35

 Översättning Torell 2007, sid. 30. 
36

 Ibid. 

Bild 10. Per Hasselberg. Vågens tjusning, 

1922. Brons. Parken vid Engelbrektsgatan, 

Göteborg. 
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att vakna"-tillstånd. 

Hasselbergs genombrott som skulptör med Snöklockan lade grunden för hans sensuella 

uttryckssätt. Den nordiska naturlyriken och natursymboliken, den franska formen och ljuset är 

återkommande i hans nakna kvinnoskulpturer. Vattenelementet i både frusen och flytande 

form har en stor betydelse för honom. Det ser vi i hans följande verk.  

År 1887 arbetade Hasselberg på Vågens tjusning (10) föreställande en flicka i snarlik ställning 

som Snöklockan. Med sitt ena ben försiktigt framför sig, som om hon är på väg att kliva ned 

från sockeln, står hon i kontrapposto med ena handen på sitt hjärta och den andra lätt spänd 

vid sin höft. Fingrarna är formade som om hon håller i något bara hon ser och känner till. 

Hennes ögon är öppna men blicken hypnotiserad. På ena sidan om sockeln framför hennes 

fötter anas en harpa; instrumentet som tillhör folksagornas Näcken. 

Vågens tjusning är yngre och spädare till utseendet än den svällande och knoppande 

Snöklockan. Flickans frånvarande blick skapar en nyckfull stämning kring henne.  Hon lockas 

av vågorna men är medveten om faran och tvekar. Likt Snöklockan framträder flickan mellan 

olika gränsländer, men istället för ett behagligt uppvaknande 

står hon inför ett val. Antingen faller hon för vågens frestelse 

eller tar sitt förnuft till fånga. Vågens tjusning är osäker. 

Näckens harpa och vattnet bronsskulpturens namn tyder på 

indikerar på en djupare innebörd än framställningen på en flicka 

mellan valet och kvalet. I den svenska folktron var Näcken ett 

farligt och hotfullt väsen som med olika medel lockat till sig 

människor och dränkt dem.
37

 I en korrespondens med 

Fürstenberg, berättar han om striden som uppstått hos flickan 

mellan "begäret och faran", om ett vattenväsen som sträcker 

fram en harpa hon omedvetet knäpper på.
38

 Med Vågens 

tjusning vill Hasselberg lyfta fram människans svaghet för 

frestelser. Att falla för lockelser betyder ingenting, menade han 

för hon är bara människa "omedveten men med en dominerande 

åtrå spelar sitt instrument i den stora skapelsens konsert".
39

 

                                                 
37

 Jochum Stattin, Näcken: spelman eller gränsvakt?, Stockholm 1992 (1984),  sid. 26. 
38

 Torell 2007, sid. 171. 
39

 Ibid. 

Bild 11. Per Hasselberg. Vågens 

tjusning, 1888. Terrakotta, 28 cm. 

Göteborgs Konstmuseum, 

Göteborg. 
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Näckens förföriska och erotiska karaktär och det svårkontrollerade vattnet som han bebor, 

symboliserar således människans labila känsloliv. 

Vågens tjusning i gipsversion ställdes ut på vårsalongen i Paris 1888. Mottagningen var 

ljummet och till och med Hasselberg var långt ifrån imponerad av sitt eget verk. Av Vågens 

tjusning har han gjort både stående, sittande och liggande varianter i olika material. Flickan i 

terrakottaversionen (11) skiljer sig inte avsevärt från bronsskulpturen i frågan om posen, 

däremot är kontrapposten kraftfullare. Hennes högra höft skjuter ut mot sidan, markerar 

hennes kurvor och får kroppen att framstå fylligare och kvinnligare. Sockeln är lika dynamisk 

som flickan. En våg sköljer över hennes fötter och ett groteskt ansikte uppenbarar sig alldeles 

inpå hennes vänstra fot som påminnelse om de förrädiska vågorna. 

Bronsskulpturen saknar det sensuella uttrycket hos terrakottavarianten fastän flickgestalten är 

vackert gjuten. Verket är återhållsam och nästan dunkel i sin stämning på grund av 

omgivningen. Innan år 2007 stod skulpturen i en liten damm som satte näckenmotivet i sitt 

rätta sammanhang, tills man lät lägga igen dammen och skulpturens symbolik gick förlorad. 

Vågens tjusning som egentligen lockas till att kliva ned i det farliga vattnet, tvekar nu att sätta 

sin fot på den jordiga marken där hon står i ögonnivå med betraktaren, osynliggjord, vanskött 

och bortglömd. 

Vid sidan om Vågens tjusning arbetade Hasselberg på Grodan (La Grenouille), en skulptur 

föreställande en yppig ung kvinna i sittsällning. Hon är lätt framåtlutad, stödd på sina armar 

med benen vikta under sig. Det runda ansiktet är upplyft och blicken dagdrömmande. En 

hårslinga har fallit över ena ögat men det gör henne inget. Läpparna är avslappnade och en 

tanke på något tycks få henne att le. En liten groda vilar framför henne på sockeln och 

efterliknar hennes ställning - eller är det tvärtom? 

Grodans utförande är mjuk och levande och den unga kvinnan utstrålar ungdomlighet och 

livslust, mycket tack vare hennes sittställning och den skickligt utförda framställningen av 

hennes fyllighet. Den bekväma och avslappnade ställningen tyder på tillgänglighet och 

hjälplöshet i den mening att flickan behöver ses och tas hand om, bli vägledd till mognad.
40

 

Osjälvständigheten bidrar till den otvungna, lekfulla charm som utstrålar från skulpturens 

detaljer såsom hårlocken för ögat, det förväntansfulla ansiktsuttrycket och groddjuret. 

Livfullheten är som mest framhävd när man betraktar skulpturen rakt framifrån. De 

                                                 
40

 Jessica Kempe, "Sittandet signalerar", i DN, 2004, http://www.dn.se/kultur-noje/sittandet-signalerar 
(Hämtad 2012-12-14). 

http://www.dn.se/kultur-noje/sittandet-signalerar
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markerade armarna, låren och lutningen bildar 

känslan av att flickan är redo att ta ett språng 

från sin plats. Vecken som bildats på magen av 

att flickan sitter framåtböjd skapar ett realistiskt 

och levande intryck.  

Uppslaget till skulpturen ska Hasselberg ha fått 

av att ha sett en av sina modeller sätta sig på 

golvet i ateljén för vila.
41

 Trots denna lugna 

inspiration spritter skulpturen av liv när man ser 

den framifrån. Det vilande uttrycket uppfattas 

tydligast bakom skulpturen (12). Glansdagrar 

uppstår av att marmorn träffas av ljuset och 

framhäver verklighetstrogna in- och 

utbuktningar längs med hela ryggen ända ned till 

fotvecken. Fötternas läge intill kroppen adderar till den vilande formen. 

Med sin okonstlade, vardagliga pose avviker Grodan från den klassicistiska kontrapposten 

både Snöklockan och Vågens tjusning är återgivna i. Hasselberg går från det upphöjda 

(Snöklockan) till det jordiskt sinnliga (Grodan), men behåller sin sensuella formbehandling 

med större fokus på skönheten i de kvinnliga formerna - en strävan att väcka värme och liv i 

marmorn. 

Titeln Grodan (och Snöklockan) anser Sjöholm Skrubbe som naturlyriska referenser som 

forcerar till metaforiska tolkningar, för på samma sätt som snödropparna hos Snöklockan, är 

det lilla groddjuret underordnat.
42

 Särskilt i marmorskulpturen på Göteborgs konstmuseum, 

smälter grodan in med underlaget som huggits för att likna sjögräs och vatten. Men "groda" i 

min betraktelse insinuerar flickans egenskaper som livlig, flink och nyfiken liknande de hos 

groddjuret. Hon ser fram emot livets äventyr som väntar henne, likt den ivriga grodan med 

ena framfoten i vattnet redo att ge sig ut i världen. 

Vatten konstaterades tidigare vara ett återkommande element i skulpturerna. Hos Grodan är 

sinnesstämningen glädjefullt och rofyllt, medan Vågens tjusning med det böljande och 

svallande vattnet är tvekande. Hos Snöklockan är vattnet i form av töande snö, en sakta och 

                                                 
41

 Torell 2007, sid. 174. 
42

 Sjöholm Skrubbe 2010, sid. 65. 

Bild 12. Detalj. Grodan. Per Hasselberg, Grodan, 1916. 

Marmor. Prins Eugens Waldermarsudde Stockholm. 

Huggen av Christian Eriksson (1858-1935). Sedd 

bakifrån. 
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ljus insikt från ett långt slumrande. Elementet tar sig i olika former som speglingar på de unga 

kvinnornas väsen, deras känslotillstånd och var de befinner sig i världen. 

Hasselbergs sista verk Näckrosen är också kopplat till vatten. Hans formspråk når sin 

höjdpunkt i den liggande helfigursskulpturen. Med sin skaparkraft har Hasselberg fångat 

kvinnans innersta väsen i marmorn. Hon utstrålar kvinnlighet och sinnlig förnimmelse. Precis 

som Snöklockan befinner sig Näckrosen mellan dvala och vakenhet, omedveten om sin 

lockande skönhet. Den nakna kroppen ligger på rygg, omgiven av blad och utslagna och 

knoppande näckrosor. Ögonen är slutna och benen avspänt delade (14). Hennes omedvetet 

vällustiga kroppsspråk rymmer en hög grad urkraft och mänsklig värme. Kvinnans förmåga 

att skapa liv träder fram. Såsom näckrosen föds i djupet, stiger upp till ytan för att möta ljus 

och värme och slå ut sina kronblad, blommar också den unga kvinnan. Hon sträcker, häver 

och öppnar sig. 

Näckrosen andas liv och väntar också på att få skapa den, såsom blomman pollineras för att 

sprida sig vidare. Hasselberg uttrycker människans ständigt närvarande fortplantnings- och 

sexualdrift i skulpturen, men en djupare sida än den fysiska kan förnimmas. När en näckros 

befruktats sjunker den ned i djupet för att mogna och alstra nytt liv. Liknelsen får skulpturen 

att omgärdas av mystik och det främmande. Huvudena skapar en olustkänsla hos betraktaren, 

dels för de groteska nästan plågade ansiktsuttrycken, och dels för att man upptäcker de först 

efter en stunds betraktande av skulpturen, vilket medför en överraskande eller chockande 

Bild 13. Per Hasselberg. Näckrosen, 1896. Marmor, 60x161 cm. Huggen av Christian Eriksson. Göteborgs Konstmuseum, 

Göteborg. 
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effekt. De representerar det främmande och även det 

undermedvetna tillsammans med vattnet och kvinnans 

slumrande halvvakna tillstånd. 

Mansansiktena påminner om Näcken som Hasselberg haft 

som motiv till Vågens tjusning. Den här gången är de 

synliga under näckrosorna vars namn kommer från att 

man förr trodde att han gömde sig under växten. Näcken 

är som känd från Vågens tjusning lockande och farlig och 

hans egenskaper gör inget undantag i Näckrosen där 

huvudena nästan hotfullt cirkulerar kring kvinnan (15). 

Men Näcken kan också representera kvinnans 

uppvaknande, en insikt från djupet om sig själv och sin 

sexualitet. Hon lämnar världen som flicka och träder in 

som kvinna. 

Näckrosorna i skulpturen är annorlunda behandlade i jämförelse med attributen i Hasselbergs 

tidigare verk som knappt är synliga. Snödropparna 

och groddjuret i Snöklockan respektive Grodan är 

diskret placerade. Näckrosorna är emellertid 

inarbetade i Näckrosen och tillför en mycket mer 

verklig och naturlig känsla än sina föregångare. 

Växterna bildar tillsammans med den nakna 

kvinnokroppen en helhet. De intar en synlig och 

agerande roll istället för enbart den underordnade 

som grodan och snödropparna. De verkar med 

kroppen genom att integrera sin mening med 

kvinnan och ge liv åt en berättelse.  

Näckrosen är avskalad och ren i sina former. 

Uttrycket är helt och hållet Hasselbergs. Hos honom 

möter det sensuella i den franska skulpturkonsten 

och den nordiska naturlyriken i en skön förening, en 

sammansmältning mellan människa och natur. 

Bild 15. Detalj. Näckrosen. Notera det rynkade 

mansansiktet bland näckrosorna. 

Bild 14. Detalj. Näckrosen. 
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3. ANALYS 

 

Vågens tjusning som är den enda bronsskulpturen i min undersökning är också den enda som 

är placerad utomhus. Verkets omgivning är ständigt växlande beroende på väder, säsong och 

tid på dagen. Detta hade en större inverkan på mig som betraktare än jag räknade med. Bristen 

på underhåll och en placering som inte gör skulpturen rättvisa, dolde dess symbol och 

Hasselbergs tankegång.  

Mitt besök ägde rum under vintern när omgivningen var snötäckt. Vågens tjusning såg liten 

och enslig ut på den vita gräsplätten med blicken riktad mot en bilväg, istället för den damm 

hon ursprungligen stod i. Skulpturens ärgade yttre skulle en sommar smälta in bland gräs och 

annan grönska och mer eller mindre gjort den osynlig för förbipasserande. Trots det är 

sommaren den mer passande årstiden för skulpturen där flickan står i sin nakenhet än under de 

kyliga månaderna. Verket under vintern kontrasterar mot den omgivande vita bakgrunden, 

vilket i sig framhäver Hasselbergs mjuka formuttryck, men sympati väcks för den ensamma 

flickan som får utstå elementen utan kläder. Årstiderna spelar således roll i hur skulpturen 

betraktas men eftersom dammen, den väsentligaste beståndsdelen i Vågens tjusning är borta, 

försvann även hennes berättelse eller snarare försvagade den. 

Snöklockan, Grodan och Näckrosen är alla tre skyddade från skiftande väder tack vare deras 

placering inomhus på konstmuseet. Omgivningens inverkan blir inte lika påtaglig som hos 

Vågens tjusning, förutsatt att de inte flyttas till en annan plats. Istället har ljussättningen större 

betydelse i hur verken betonas och hur de kan upplevas. Genomtänkt belysning lyfter fram 

skulptörens skicklighet och arbete med hjälp av de ljus och skuggor som bildas i in- och 

utbuktningarna i konstverket. En skulptur kan också framhävas med hjälp av en hög sockel 

om ljuset inte är tillräcklig, med förutsättningarna att skulpturen syns från hög plats. 

Ljuset i Näckrosens fall är elektriskt, svagt och kallt och filtreras ned från ett takfönster i det 

lilla rum hon är placerad i. Väggarna är täckta med vackra målningar, tavlor och reliefer från 

sekelskiftet. Dessvärre är de inte till skulpturens fördel på grund av plottrigheten de 

tillsammans skapar, något som kan motverkas av kontrollerade ljuskällor, fokus på några 

konstverk istället för svag allmänbelysning. Den kraftlösa presentationen leder inte blicken till 

verket. Den skapar inga förväntningar på vad det är man får se på närmare håll för att leda 
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betraktaren dit, utan det är först när man står i samma rum som skulpturen som man blir 

nyfiken och undrar vilka budskap den bär på. 

Men Näckrosen pulserar ändå ut sin omedvetna sensualitet och drar in betraktaren i sin sfär 

när man väl uppmärksammat skulpturen. Det är Hasselbergs kraft att väcka liv och värme i 

sina marmorskulpturer som drar till sig blickarna. 

Näckrosen ligger på en tillräckligt låg sockel för att betraktaren ska kunna se henne i sin 

helhet. Sjöholm Skrubbe beskriver betraktarens blick som voyeuristisk, ägande och 

kontrollerande av kvinnan och hennes sexualitet; en föreställning att det sistnämnda är 

okontrollerbar och måste kontrolleras inom den sociala ramen och det kulturella 

normsystemet.
43

 Hon menar att den nakna kvinnokroppen hos Hasselberg representerar en 

kontrollerad och estetiserad bild av kvinnlighet och kvinnans sexualitet - i synnerhet den 

kroppsliga transformationen som betecknar gråzonen mellan olika kategorier.
44

 

Att Hasselbergs unga kvinnor befinner sig i en kroppslig transformation är tydlig i hans 

formspråk, men Sjöholm Skrubbes metod att enbart fokusera på kroppen utan en blick på det 

psykologiska som sker hos de unga kvinnorna, vore att påstå att skulpturerna skapades utan 

själ, och att Hasselbergs mål var att fånga och tygla den "hotfulla" kvinnliga sexualiteten. 

Konstnärligheten minskar i betydelse och underordnas Sjöholm Skrubbes genusperspektiv. 

Tillämpningen av teorin på skulpturerna - mannens förtryck och kvinnans underordning - 

lämnar kvar blott ett tomt skal bevismaterial för hennes tes. 

Transformationen från dvala till uppvaknande, från flicka till ung kvinna, från det omedvetna 

till det medvetna är övergående från det kända till det okända. Det tåls att upprepa från 

tidigare avsnitt att det är i mötet med det främmande som vi lär oss något nytt, inte i det vi 

redan känner till.
45

 Den öppna dialogen med Hasselbergs konstverk varken reducerar eller 

berövar de på den konstnärliga kreativiteten och själen. Mystik uppstår i det som ter sig 

främmande för oss. Gåtfullheten kommer av att de unga kvinnorna inte låter sig fint och 

prydligt kategoriseras. 

De unga kvinnorna bejakar sin kvinnlighet och accepterar på varsitt sätt sin egen förändring 

och utveckling. Ser man bort från den kronologiska ordningen utgör de tillsammans en sorts 

utvecklingsfas där psykologen Carl G. Jungs olika anima-stadier kan tillämpas lite löst. 
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 Sjöholm Skrubbe 2010, sid. 68. 
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 Sjöholm Skrubbe 2010, sid. 64, 67. 
45

 Davey 2002, sid. 441. 
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Anima redogörs som kvinnan i mannen och har fyra utvecklingsstadier som personifieras av 

kvinnogestalterna i ordningen: Eva, Helena av Troja, Jungfru Maria och Sofia.  

Eva är naturlig och styrs av det biologiska och instinktiva. Helena som är det andra stadiet 

personifierar det romantiserade med erotiskt prägel. Den tredje animan företräds av Maria. 

Hon lyfter den hängivna kärleken till den andliga sfären. Den allra sista högsta av de fyra 

stadierna är Sofia, visheten i all sin renhet och fullkomlighet.
46

 

Skulpturerna har mer eller mindre egenskaper från varje stadium och låter sig inte lätt 

placeras i enbart en. Ett karakteristiskt yttre drag i verken är det instinktiva och biologiska 

som beskrivs hos Eva-gestalten och det erotiskt präglade hos Helena. Hasselbergs unga 

kvinnor, framförallt Näckrosen utstrålar en kvinnlig urkraft. Hon härskar över naturen och det 

jordiska. Liknelsen med näckrosen som stiger upp mot solen för att befruktas och ge liv 

förstärker utstrålningen. Konstnärsvännen Richard Bergh skrev: 

Aldrig har Hasselbergs formsinne skapat en mer fulländad kvinnogestalt, en mer bedårande 

representant för det kön, som har släktets uppehållande till sitt skönaste livskall. För Hasselberg, 

liksom för varje äkta konstnär, ägde detta ämne i sin djupa mänsklighet, en höghet, som 

uppfordrade honom att trotsa alla spetsborgerliga betänkligheter mot att framställa det.
47

 

Näckrosen är erotiskt laddad i sitt "livskall". Hon är fysiskt närvarande men mentalt 

frånvarande. I frånvaron föds begäret och lockar till sig de manliga, oroväckande 

vattenvarelserna som cirkulerar runt henne, något som väntar på att bli upptäckt och blottad 

av ljuset, och därmed klä av det hotfulla intrycket. Näckrosens frånvaro skapar också undran 

hos betraktaren som står utanför hennes värld. 

Snöklockan är jämförbar med Maria och Sofia i sin frigörelse från det kroppsliga och erotiska 

som höjer henne till den sublima sfären. Kärleken förandligas och sinnligheten förvandlas till 

visdom. Snöklockans kropp speglar den andliga upphöjningen, hennes väg mot den 

översinnliga världen. Som snödroppen växer hon ur den vita snön mot solen, stilla och evig.  

Hasselbergs skulpturer kan ses som hans introverta anima uttryckt i material. Genom sina 

skulpturer vill han locka med den kvinnliga mystiken och beröra betraktarens känslor. Med 

sin känslighet för form hugger han ut de unga kvinnorna ur de vita marmorstenarna som 

Michelangelo befriade kroppar ur materialet. Hasselberg ger sin anima ett uttryck i det 
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 Carl Gustav Jung, Människan och hennes symboler, Stockholm 1964, sid. 185. 
47

 Torell 2007, sid. 244. 
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sensuella, kvinnliga, varma och levande. Den finländske konstnären Albert Edelfelt beskrev 

att det "låg något i ordets bästa bemärkelse kvinnligt i hans talang [...]".
48

  

Det är upp till betraktaren att spinna vidare på den berättelse han påbörjat i sin konst. För att 

citera Hasselberg igen är det "icke min mening att detta skall förståss [sic] utan får hvar och 

en läsa hvad han kan. Hufvudsaken i ett konstvärk som sinne är, att der fins en tråd som alla 

kan spinna på."
49
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49
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4. SAMMANFATTNING 

Konstnären Per Hasselberg kombinerade, under sina verksamma år under 1800-talet, svensk 

naturlyrik och natursymbolik med den franska salongskonstens former i sina nakenskulpturer, 

ofta föreställande unga kvinnor. Han slog igenom på den anrika Salongen i Paris med 

Snöklockan som lade grunden för hans sensuella stil och formspråk i skulpturerna därefter - 

den trevande Vågens tjusning med näckenmotiv, den livfulla Grodan och - slutligen - en 

sinnlig fulländning i Näckrosen. 

Alla fyra skildrar de unga kvinnornas steg till olika stadier av kvinnlighet och deras 

uppvaknande. Insikterna och förändringarna äger rum i deras inre och blir påtagliga i deras 

yttre genom bland annat den frånvarande blicken och den knoppande kroppen. Där Näckrosen 

är biologisk och primitiv i sin utstrålning, är Snöklockan upphöjd och andlig i sin. Genom sina 

väsensskilda uttryck speglar skulpturerna, enligt min tolkning, olika faser i kvinnans 

utveckling eller stadier, i såväl det biologiska livet som i det andliga. 

Med fenomenologiska hermeneutikens riktlinjer har jag tolkat skulpturerna, och avläst ett 

tema som skildrar olika stadier eller manifestationer av kvinnlighet, på ett sätt som står Jungs 

tankar om animan, kvinnan i mannen nära. Den kvinnliga nakenskulpturen kan läsas som 

uttryck för Hasselbergs egen anima.  
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