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Abstract
The purpose of this essay is to analyse and interpret artist Hans Hedberg’s monumental, 
ceramic reliefs in Sweden and France. Hedberg is internationally famous  for his ceramic 
fruits and eggs in different glaces and formats. A mostly unknown side of his artistic 
production is that he produced about 50 ceramic reliefs during the 1950s and up to 
the 1970s in public buildings. Hedberg was one of very few foreign artists in France, 
who, during a long period of time, produced monumental, public reliefs for the French 
state. The essay analyses the European Postwar Period in France and  Hedberg’s reliefs 
from his early fi gurative works to his abstract reliefs. It also links Hedberg to Nouveau 
Réalisme and the Renaissance in Italy. 
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1. Inledning

Jag vill aldrig kalla det för hemlighet. Jag vill kalla det för erfarenhet.
Det fi nns bara erfarenheter, inga hemligheter. Det ena ger det andra.
Det är lite grann som det gamla latinska uttrycket ”Due negative affi rmat”.
Två nekanden blir ett jakande. Via misslyckandet kommer man fram
till någonting. Det är det jag kallar erfarenhet.1

                                                                                        Hans Hedberg

Hans Hedberg (1917-2007)  blev i internationella expertkretsar känd som ”den 
keramiske fruktodlaren”.2 Men även om de glänsande och storskaliga frukter-
na och äggen dominerade hans oeuvre, tillhör de internationellt sett välkända 

skulpturerna den senare perioden. Monsieur Ans, som han kallades i Biot, den lilla 
medeltidsbyn i södra Frankrike, där han hade sin ateljé från år 1949 till 2007, tog sig 
igenom ett helt livs konstnärliga erfarenheter, innan han slutligen kom fram till sin ”pa-
radisiska fruktträdgård”. Men innan frukterna  hade han faktiskt skapat både keramiska  
bruksföremål, havs- och bergsskulpturer samt monumentala reliefer. 

Hedberg började egentligen som målare, och det koloristiska var ett grundläggande 
fundament i hans konstnärskap. De målningar som Hedberg signerade under 1940-ta-
let tog han dock defi nitivt avstånd ifrån och visade aldrig upp på de retrospektiva utställ-
ningar som arrangerades i slutet av hans liv. Han brände till och med upp hela sin pri-
vata målerisamling år 1967.3 Däremot lämnade han aldrig sitt måleri på ett inre, mentalt 
plan. Han återskapade istället sina koloristiska visioner med hjälp av leran och glasyrerna. 
Han blev kanske mest känd för ytorna, det vill säga glasyrerna. Hedberg lämnade heller 
aldrig keramiken. Han verkade besatt  av lera och glasyr efter en konstnärlig omvändelse 
på Capri år 1946, då han upplevde en blockering och lämnade måleriet.  Det keramiska 
uttrycket blev hans identitet som konstnär under hela livet. På samma sätt som Picasso 
eller Chagall, som  ständigt växlade mellan tekniker och uttryck, men alltid bevarade 
måleriet som grundstomme, var Hedbergs identitet som keramiker grundmurad, dock 
med stort K. Att det fanns en konstnär bakom keramikerfasaden förstod alla som tittade 
på hans verk.  Hans Hedberg var en ovanlig hybrid mellan konstnär och keramiker. Det 
insåg även Picasso och Chagall, som besökte honom för att studera hans keramik. 

Ett annat starkt karaktärsdrag var Hedbergs konstnärliga integritet.  Han ville aldrig 
bli en keramisk designer med lön som var fast i den keramiska industrins hierarki.  När 
han valde att arbeta ensam, gjorde han istället nya erfarenheter; ”Due negative affi r-

1 Lars Landström, ”Chagall begrep inte ett dugg” - samtal med Hans Hedberg, Nya Norrland Magazinet, 
oktober 1999.
2 Ulf Hård af Segerstad, En essä om konstnären Hans Hedberg,http://hanshedbergmuseum.se, häm-
tad 2014-04-08.
3 Lars Åkerlund, Hans Hedberg, Örnsköldsvik 1975, s. 47.
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mat”. Genom många experiment och misslyckanden kom hans speciella glasyrer fram i 
brännugnen. De levande glasyrerna ledde honom vidare till formerna på hans skulptu-
rer. Men att arbeta ensam var också en påfrestande metod:

Det har ju sina avigsidor naturligtvis. Man har ju inte de ekonomiska möjligheter som många 
keramiker har som arbetar i stora företag. Men samtidigt är ju fördelen för den som arbetar en-
sam att han kan lära sig glasyrerna. Han kan lära sig hur en ugn arbetar. Det är inte att lämna ut 
en vara till någon annan som bränner den. Han följer sin pjäs från första början, han skulpterar 
den eller om han formar den tills den kommer ut ur hans egen ugn.4

Hedberg menade också att det är många som kallar sig keramiker, men hellre borde 
kallas designers, eftersom de är formgivare som lämnar över den keramiska bränningen 
till andra. 5 Ett mycket starkt karaktärsdrag, som man inte får glömma vid analysen av 
Hedberg, är hans starka förankring i den franska Medelhavskulturen:

Rivieran är ett reservat för konstnärer som tröttnat på storstädernas dåliga luft och hets. I det 
här milda klimatet kan jag arbeta utomhus året runt och det är värdefullt när man hela tiden 
har att göra med hälsovådliga kemikalier.6

Men även om Hans Hedberg till sin personlighet var mycket som en fransman, fanns 
alltid hans norrländska rötter bakom de stora ögonbrynen. Varje sommar tillbringade 
Hedberg fl era månader i sina hemtrakter och hade då nära kontakt med ortsbefolk-
ningen. 

I Hedbergs oeuvre intar relieferna en viktig, fast undanskymd plats, men faktum är 
att han skapade omkring 50 offentliga reliefverk.7 De fl esta är offentliga utsmyckningar 
i Sverige och Frankrike, där ibland åtta reliefer kan ingå i en och samma monumentalut-
smyckning. Dessutom har Hedberg skapat en serie mindre reliefer.8  Listan av reliefer är 
lång, men endast några få  är dokumenterade. Under 1960-talet var Hedberg en av de 
fl itigast anlitade monumentalkonstnärerna i Frankrike.9  Men vissa reliefer kan till och 
med  vara förlorade för eftervärlden. Det gäller bland annat de två relieferna Nya världen 
och Gamla världen, som  Hedberg skapade till fartyget M/S Kungsholm år 1953.10 M/S 
Kungsholm existerar inte längre efter en fartygsolycka år 1984, och det är föga troligt 
att Hedbergs två reliefer räddades, då fartyget höggs upp i Barcelona efter att ha sjunkit 
till botten. Men reliefen Land och hav  från år 195311 fi nns kvar på fartyget M/S Birger 

4 Lennart Ehrenborg, Svenska konsthantverkare i Biot del 2, Hans Hedberg keramiker, Sveriges Radio, 
24 oktober 1964.
5 Ibidem.
6 Nils-Petter Sundgren, Konstnärerna som träffats av Medelhavets ljus, Månadsjournalen nummer 9 
september 1987, s. 52.
7 Daniel Minassian, Hans Hedberg – Elden, hjärtat och leran, Örnsköldsvik 1999, s. 230. Lennart 
Bernadotte, Min vän Hans Hedberg – med en essä av Bo Lagercrantz, Höganäs 1992, s. 94-95. Lars 
Åkerlund, Hans Hedberg, Örnsköldsvik 1975, s. 143.
8 Daniel Minassian, Hans Hedberg – Elden, hjärtat och leran, Örnsköldsvik 1999. Minassian har i bilder 
dokumenterat en serie mindre reliefverk från 1950- och 60-talen. Exempelvis reliefer med djurmotiv, 
frukter och Zodiakens tecken. Även ett offentligt reliefverk fi nns dokumenterat på bild från ett begrav-
ningskapell i Norra Sverige, troligtvis Nätra begravningskapell, där Hedberg skapat altarreliefen.
9 Carol Martin, Svensk konstnär i Frankrike, Göteborgs Handels & Sjöfartstidning, 9 mars 1963.
10 Ingrid Simmson, konstrecension av Hedbergs debututställning på Galerie Blanche, Sydsvenska Dag-
bladet Snällposten, 17 maj 1953. Simsson skriver att fotografi erna av relieferna visades på utställningen. 
Men om det idag fi nns fotografi er på dessa troligtvis förlorade reliefer är oklart. Lars Åkerlund, Hans 
Hedberg, Örnsköldsvik 1975, s. 143, Lennart Bernadotte, Min vän Hans Hedberg – med en essä av 
Bo Lagercrantz, s.94-95, Daniel Minassian, Hans Hedberg – Elden, hjärtat och leran, Örnsköldsvik 
1999, s. 230. 
11 Okänd artikelförfattare,Svensk fann krukmakarstaden Biot, Stockholms-Tidningen, 17 april 1953. 
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Jarl. Fartyget har förvandlats till vandrarhem i Stockholm och inredningen är K-märkt 
sedan år 2010.12   

Hans Hedberg har också gjort en omfattande offentlig utsmyckning, som består av 
åtta högreliefer  på en plats som heter Centre Apprentissage Salengro i Marseille, daterad 
till år 1960.13 Men enligt mina nuvarande efterforskningar går det inte att lokalisera 
platsen eller byggnaden. Verket nämns endast i Hedbergmonografi ernas lista över of-
fentliga utsmyckningar och verkar, konstigt nog, aldrig ha blivit nämnt eller omskrivet i 
något annat sammanhang, trots omfattningen på konstverket.  Därför är det oklart om 
den här reliefen existerar idag. 

Relieferna, som ofta skapades på uppdrag av en beställare, var både fi gurativa och 
abstrakta, färgkomponeringen effektfull och stark. De hade motiv, som symboliskt be-
rättade om den miljö som fanns omkring dem. Det kunde handla om vänskap och sam-
arbete mellan Sverige och Grekland inom skogsindustrin, religiös symbolik i kyrkomiljö 
eller vetenskapliga symboler inom den franska universitetsvärlden.

Att relieferna och målningarna har en mer undanskymd plats i Hedbergs historie-
skrivning har fl era orsaker. Dels skapades verken tidigt under Hedbergs karriär och 
nämndes sedan allt mindre av både Hedberg, författare, konstkritiker, publik och jour-
nalister. Dels är relieferna rumsbestämda. De går inte att fl ytta så lätt och lever sitt eget 
undanskymda liv i kyrkor, begravningskapell, universitetsfasader, kontorsentréer, sjuk-
huskorridorer eller parker. På sådana ställen är publiken dessutom begränsad.  Den äldre 
Hedberg, som den konstintresserade publiken lärde känna honom, visade mestadels upp 
sina glänsande frukter, pumpor och ägg, eftersom det var dessa verk som den mycket 
produktive konstnären ville marknadsföra.  Det är också dessa dekorativa verk som efter 
Hedbergs död ständigt fl orerar på kvalitetsauktionerna eller visas upp i massmediala 
sammanhang. Han är synonym med sitt keramiska äpple, men denna förenklade bild 
förminskar naturligtvis hans konstnärskap.

 I merparten av de monografi er som fi nns om Hans Hedberg får relieferna också ett 
mycket mindre fokus än den kanonisering som görs av hans keramiska frukter och ägg.14 
Keramiska skapelser, som Hedberg hade en  nära relation till och som han ofta sågs om-
hulda på bilder. Reliefarbetena tillhörde den unge Hans Hedberg och avtog helt  från 
och med 1970-talet, då den medelålders konstnärens liv tog en mer skulptural riktning. 
Vändpunkten inträffade då han uppfann glasyren, som möjliggjorde äpplet, som han 

Här omnämns Birger Jarl-reliefen med namnet Land och hav som också skapades år 1953. Hedberg 
hade tänkt ställa ut reliefen på sin debutställning på Galerie Blanche i Stockholm år 1953, men ändrade 
sig i sista stund av okänd anledning.Hämtat 2014-04-14 på http://sv.wikipedia.org/wiki/M/S_Kungs-
holm_%281953%29: I november 1981 såldes det ursprungliga M/S Kungsholm till Costa Armatori 
SpA, Genua i Italien och blev panamaregistrerat och omdöpt till Columbus C. Den 29 juli 1984 kol-
liderade hon så kraftigt mot piren i Cadiz att hon sprang läck. Hon kunde ta sig till kaj, men ställde sig 
på bottnen. Passagerare och besättning räddades. Fartyget var nu så svårt skadat att det kondemnerades 
och bogserades 1985 till Barcelona för upphuggning.
12 Hämtad 2014-04-14http://sv.wikipedia.org/wiki/M/S_Birger_Jarl:M/S Birger Jarl k-märktes 2010. 
På sensommaren och hösten 2011 genomfördes en omfattande invändig renovering av fartyget på 
Beckholmen i Stockholm och har nu förvandlats till vandrarhem. Enligt mailuppgifter 2014-04-16 från 
Tedde Scott på vandrarhemmet Onedinhostel så fi nns det en osignerad fi gurativ relief på fartyget med 
ett hav och svanar. Efter att ha sett fotot på reliefen drar jag slutsatsen att det är Hans Hedbergs relief. 
13 Daniel Minassian, Hans Hedberg – Elden, hjärtat och leran, Örnsköldsvik 1999, s. 230. Även Åker-
lund och Bernadotte.
14 Lennart Bernadotte, Min vän Hans Hedberg – med en essä av Bo Lagercrantz, Höganäs 1992, Daniel 
Minassian, Hans Hedberg – Elden, hjärtat och leran, Örnsköldsvik 1999. Det är endast Lars Åkerlunds 
bok Hans Hedberg från år 1975, som mera utförligt behandlar några av de största relieferna i Frankrike 
och Sverige i kapitlet ”Offentliga beställningar”, s. 113-117.
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sedan genom ett otal experiment till sist kunde skapa i mycket stora keramiska format. 
Äpplet banade sedan vägen för att pröva andra glasyrer, vilka ledde till en hel trädgård av 
stora körsbär, citroner, apelsiner, päron, oliver, plommon, pumpor och hjortron. 

Mitt första möte med Hans Hedberg ägde rum år 1992, då jag intervjuade honom i 
hans sommarparadis utanför Örnsköldsvik.15 Tidningsreportaget skulle följas av fl era ar-
tiklar, men också av en dokumentärfi lm år 2005. Min första bekantskap med hans konst  
ägde rum i Köpmanholmens brukskyrka år 1990. Då jag som kyrkomusiker övade på 
psalmer och orgelstycken i kyrkorummet, fanns den Hedbergska altarfonden ständigt 
närvarande som lyssnade på mig. Altarfonden var olik alla andra altartavlor jag sett i 
Örnsköldsvik. I stadens alla kyrkor var det ofta Kristusbilder, vanligtvis oljemålningar i 
1800-talsstil eller målade symboliska träkors i guld, men Hedbergs altarfond var  i något 
så  ovanligt som keramik, och den bakre reliefväggen blev min favorit med sin speciella 
turkosblåa färg. Den tog över och lyste upp hela kyrkan. Den berättade genom färgen 
om andra miljöer långt borta från Köpmanholmen. För mig blev det en symbol för den 
avlägsna platsen vid Medelhavet där Hedberg arbetade  i Biot, Frankrike. Men den hade 
också en religiös symbolik. Mycket har skrivits om Hedbergs skulpturer, men desto 
mindre om hans reliefer. Därför är min tanke att fördjupa mig i några av hans reliefer 
och se vad som går att fi nna hos den yngre Hans Hedberg.  

Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att analysera form, innehåll och berättelser i några av Hans 
Hedbergs reliefer.

Mina frågeställningar är:

Finns det skillnader mellan hans tidiga och senare reliefverk?
Finns det skillnader hur relieferna förhåller sig till det arkitektoniska rummet?
Vad har Hans Hedberg haft för konstnärliga ingångar vid gestaltningen av relieferna?

Tidigare forskning

Den litteratur som fi nns publicerad om Hans Hedberg är främst tre monografi er.  Hed-
berg själv har haft en aktiv del som huvudkälla i verken och auktoriserat böckerna. Han 
har dessutom personligen lanserat litteraturen i samband med sina utställningar. Men 
det fi nns inga noter eller källförteckningar i dessa publikationer som tyder på andra 
oberoende källor till Hedbergs uppgifter och  det är ett omfattande forskningsarbete att 
kontrollera de fakta som sprids i verken. 

Den första boken, Hans Hedberg, (Rapsodi-förlaget 1975 Örnsköldsvik), skrevs av 
vännen och journalisten Lars Åkerlund från Örnsköldsvik. Det är den enda av böck-
erna som i både text och bilder behandlar relieferna i Sverige och Frankrike. Den andra 

15 Per Grimell, Världskonstnären slår inte av på takten, Nya Norrland, 10 augusti 1992, s. 13.
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boken, Min vän Hans Hedberg med en essä av Bo Lagercrantz, (Höganäs 1992),  skrevs 
av vännen greve Lennart Bernadotte i samarbete med konsthistorikern Bo Lagercrantz. 
Bernadotte skrev en personlig berättelse om sin vänskap med Hedberg, som började i 
unga år då hans pappa, Prins Wilhelm, ofta besökte Hans Hedbergs föräldrar på herrgår-
den i Köpmanholmen. Lennart Bernadotte har också fotograferat alla bilderna på Hed-
bergs konstverk i boken från ateljén i Biot, men också ur ett makroperspektiv, där man 
på ett intressant sätt får studera Hedbergs glasyrer i detalj. I boken är en av Hedbergs 
monumentalreliefer Vegetabilisk Cellbildning på Faculté des Sciences i Nice fotograferad, 
men resten av fotografi erna är på frukterna, äggen och bruksföremålen. Bo Lagercrantz 
skriver i sin essä ur ett konsthistoriskt perspektiv och betraktar Hedberg som surrealist. 

Den tredje och senaste boken, Hans Hedberg – Elden, hjärtat och leran, (Örnskölds-
vik 1999), är skriven av den franske frilansjournalisten Daniel Minassian som hade känt 
Hans Hedberg i över 25 år då han skrev boken. Han har skrivit både texten och under 
många år fotograferat storslagna bilder på konstverken och miljöerna, som inspirerat 
Hedberg i Frankrike och Sverige. Bilderna dominerar i boken och den lyriska texten tar 
ett biografi skt grepp om Hedbergs liv, både på ett personligt och konstnärligt plan, utan 
att fästa sig så mycket vid detaljer. Minassian har fotat några mindre reliefer men går inte 
in på denna del i texten. 

När det gäller TV-program, som är sparade i Kungliga bibliotekets samling över au-
diovisuella medier, är den första dokumentationen en journalfi lm om Biot (Veckorevy 
1950-04-17, fi lm, proveniens SF), där Hans Hedberg fi lmas i sin utomhusateljé. Det 
andra TV-programmet, Svenska konsthantverkare i Biot del 2 – Hans Hedberg keramiker,  
är producerat av Lennart Ehrenborg. Hedberg får här själv  berätta om sitt liv och sina 
konstverk. Programmet sändes år 1964 under den period då Hedberg skapade de två 
monumentala relieferna på Faculté des Sciences i Nice. I monografi erna är dessa relie-
fer daterade till år 1962, men enligt tidningsartiklar och Ehrenborgs TV-program har 
de kommit till under åren 1963-1964.16 Detsamma gäller reliefverket på Faculté des 
Sciences i Luminy, som är daterat år 1966 i monografi erna, medan Hedberg själv på 
en keramikplatta vid reliefen daterat verket år 1968.17 De felaktiga datumuppgifterna 
i Hedbergs Curriculum Vitae började att publiceras i Lars Åkerlunds bok år 1975 och 
fortsatte sedan i Bernadottes och Minassians böcker. I Ehrenborgs program får vi följa 
Hedbergs arbete med relieferna, men vi får också  se några av verken på Faculté des 
Sciences i Marseille och altarfonden i Köpmanholmens brukskyrka samt höra hur dessa 
beställningsarbeten gick till. Sedan skulle det dröja till år 1985, då Bengt Nordlund be-
söker Hans Hedberg i ateljén i programmet Pottmakaren i Biot (SVT, 1985). Här är det 
de stora fruktskulpturerna som dominerar, men Hedberg får även berätta och visa bilder 
från sitt samarbete med Marc Chagall.

År 2005, två år innan Hans Hedberg avled, besökte jag honom i Biot och gjorde 
en halvtimmeslång dokumentärfi lm Hans Hedberg i Biot (Film i Västernorrland 2005 
Sundsvall), som också sändes i SVT år 2007. Här berättade Hedberg om hur han upp-
täckte keramiken på Capri, varför han bosatte sig och började arbeta i Biot samt om vad 
hans föräldrar ansåg om hans yrkesval. Han visar också sina frukter i utomhusateljén. I 
fi lmen får vi också följa med Hans Hedberg och hustrun Charlotte genom Biots gator 

16 Lennart Ehrenborg, Svenska konsthantverkare i Biot – Hans Hedberg keramiker, Sveriges Radio, TV1, 
24 oktober 1964, Carol Martin, Svensk konstnär i Frankrike, Göteborgs Handesls- och sjöfartstidning 
9 mars 1963,  E.G Nyblom, Svensk ”pottmakare” på fransk poplista gör Parissuccé, Kvällsposten 26 de-
cember 1963.
17 Fotografi  av Bertrand Mallet taget i mars 2014 av Hans Hedbergs relief vid Faculté des Sciences i 
Luminy, Marseille.
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till stamstället Les Arcades, där de äter sin franska lunch och Hedberg samspråkar med 
La patrona Mimi Brothier. Filmen visar också bilder från Hans Hedbergs barndom i 
Köpmanholmen, som hämtats från Nätra hembygdsförenings fotoarkiv. Filmen visar 
två reliefverk, Vegetabilisk Cellbildning på Faculté des Sciences i Nice och Altarfonden i 
Köpmanholmens brukskyrka. Den visar  också Hans Hedberg Museum i Örnsköldsvik, 
där Hedberg vandrar runt med hustrun Charlotte och sonen Hans-Erik Hedberg.

År 2013 skrev jag C-uppsatsen Hans Hedberg- Ägget och Äpplet i ämnet Konstve-
tenskap vid Umeå universitet. Det är mig veterligt det första vetenskapliga arbetet på 
högre akademisk nivå, som analyserar Hedbergs konst och liv ur ett konstvetenskap-
ligt perspektiv. I uppsatsen försökte jag hitta alternativa ursprungskällor till böckerna 
och TV-programmen, för att kontrollera de fakta och den bild som sprids av Hedberg. 
Bland annat studerade jag katalogerna till några av Hedbergs 1950-talsutställningar, för 
att i detalj kunna se vad Hedbergs ställde ut för föremål. Sedan läste jag också igenom 
den arkivmapp med sparade recensioner och tidningsartiklar som fi nns på National-
museums konstbibliotek, för att i detalj studera vad som skrevs om Hedberg tidigare 
av journalister och konstkritiker. Jag analyserade också Hedberg ur ett surrealistiskt och 
Noveau Réalismeperspektiv.

När det gäller Hedbergs offentliga reliefarbeten fi nns de tidigare omskrivna i svenska 
tidningsreportage under främst 1950- och 60-talen, då de var som mest aktuella i sam-
band med att Hedberg skapade och marknadsförde verken. Vissa av relieferna, som 
Vänskapssigillet och Altarfonden i Köpmanholmens brukskyrka, fi nns också recenserade 
i svenska konstrecensioner från 1950- och 60-talen. Senare har Altarfonden i Köpman-
holmens brukskyrka analyserats i Ingrid Telhammers bok Kyrkor och kapell Nolaskogs 
(Bjästa 1985). Det är oklart hur mycket som skrivits i Frankrike om de offentliga relie-
ferna i Nice och Marseille.

Disposition och avgränsning

Kapitel 1 börjar med en inledning och följs av delavsnitten syfte och frågeställningar, 
tidigare forskning, avgränsning, disposition, material och källkritik.

Kapitel 2 har rubriken Uppväxt och ungdom. Det handlar om hur Hedberg bröt 
familjetraditionen och inte fortsatte att arbeta inom skogsindustriföretaget Forss AB i 
Köpmanholmen och  om vilken syn hans föräldrar, Theodor och Ingeborg Hedberg, 
hade på hans yrkesval samt att många på båda släktsidorna hade konstnärliga anlag.

Det fortsätter med ett delkapitel, Italien och Frankrike, som inleds med en beskriv-
ning av omständigheterna i det krigsskadade Italien, då Hedberg började sin keramiska 
utbildning på Istituto d´Arte Della Ceramica i Faenza, långt bort från den trygga herr-
gårdsmiljön i det norrländska brukssamhället Köpmanholmen. Det handlar också om 
hur Hedberg kom i kontakt med avant-gardekonstnärer utanför Florens i Albisola hos 
Tullio Mazzotti, som var en anhängare av den italienska futurismen. I hans keramikfa-
brik lärde Hedberg känna bland annat Lucio Fontana och Marino Marini. Mötet med 
det italienska avant-gardet fi ck Hedberg att själv bli avant-gardistisk och experimentera 
fritt inom den keramiska konsten. När den unge Hans Hedberg slog sig ner i medel-
tidsbyn Biot i södra Frankrike med egen ateljé, kom han även där i kontakt med  Rivi-
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erans avant-garde. Marc Chagall var den konstnär som inledde det intimaste samarbetet 
med Hedberg. Den unge Chagall hade tillhört avant-gardet i Ryssland och  var en av 
dem som sannolikt påverkade Hedberg att lämna de keramiska bruksföremålen och 
mera rikta in sig på skulptur och reliefer.  Men det var inte helt lätt att bli accepterad 
som keramisk konstnär bland gallerier i Frankrike. Hedbergs första större separatutställ-
ning i Frankrike skedde inte förrän år 1961 i en kyrka i Ville-Franche, och i Paris blev 
det ingen separatutställning förrän år 1974. En del av kapitlet handlar om Hedbergs 
norrländske kollega Bengt Lindström, som också etablerade sig i Frankrike i slutet av 
1940-talet med sina oljemålningar. Det gick snabbare för Lindström, som redan år 1958 
fi ck göra sin första separatutställning  på ett galleri i Paris och sedan hade många sepa-
ratutställningar  i huvudstaden. 

Kapitel 3 analyserar en av Hedbergs tidiga reliefer, Vänskapssigillet, som han också 
ställde ut på sin första separatutställning år 1953. Vi får höra bakgrunden hur reliefen 
kom till, då den beställdes av den grekiske affärsmannen Eugen Eugenides, som var nära 
vän med familjen Hedberg i Köpmanholmen. 

Reliefen Vänskapssigillet höll på att gå förlorad, eftersom den var fastmurad i det gamla 
fabrikskontoret i Köpmanholmen. Tyvärr gick den kulturhistoriska kontorsbyggnaden 
samma öde till mötes som den redan rivna herrgården, men tack vare Hans Hedbergs 
Vänner räddades reliefen och bildade grunden till det som idag är Hans Hedberg Mu-
seum i Örnsköldsvik. Ett delkapitel, Kritiker om Vänskapssigillet, analyserar vilken kritik 
reliefen fi ck, då den ställdes ut på den fösta separatutställningen.

Nästkommande delkapitel har rubriken Altarfonden i Köpmanholmens brukskyrka och 
analyserar Hans Hedbergs monumentala reliefarbete i sin hemkyrka år 1959. Hed-
berg skapade altarreliefen i Frankrike och här gör jag en komparativ analys med Yves 
Kleins måleri, som ingick i den franska gruppen Nouveau Réalisme, en inriktning som 
Hedberg kan ha inspirerats av, när det gäller den abstrakta konsten. Klein kom också 
från  Cagnes-sur-Mer, där Hedberg bosatte sig under 1950-talet. Det är också troligt att 
Hedberg inspirerats av renässanskonstverk i italienska kyrkor. Jag analyserar också relie-
fens innehåll och vad relieferna och glasyrerna symboliserar ur ett teologiskt perspektiv. 
Nästa delkapitel heter Kritiker om Altarfonden och analyserar vilken kritik som konstverket 
fi ck av dåtidens kritiker. Det följs av delkapitlet, Altarfondens två liv, som belyser den dra-
matiska branden år 1995, som totalförstörde Brukskyrkan i Köpmanholmen. Men tack 
vare ett stort räddningspådrag av brandkåren kunde Hedbergs altarrelief räddas undan 
lågorna med endast mindre skador. Den belyser också den pampiga invigningen av 
Brukskyrkan år 1960, en gåva av familjen Hedberg i Köpmanholmen, och de uppgifter 
som fi nns om hur man såg på kyrkan och Hedbergs konstutstmyckning.

Kapitel tre avslutas med delkapitlet Relieferna vid Faculté des Sciences i Marseille, 
Nice och Luminy, som analyserar de stora franska relieferna Hans Hedberg utförde för 
den franska statens räkning vid Faculté des Sciences i Marseille, Luminy och Nice med 
början år 1960 till 1968. Här gör jag en komparativ analys med bland annat Yves Kleins 
reliefer och hans monokroma målningar.

Det fjärde och sista kapitlet, Avslutning, summerar och drar slutsatser om Hans Hed-
bergs reliefer. Sedan kommer en bild- och källförteckning.

Allra sist kommer min förteckning över Hans Hedbergs reliefer i kronologisk ord-
ning. Här har jag tagit med alla reliefverk jag funnit och listan innehåller ett 10-tal 
reliefverk  som inte fi nns med i de tidigare Hedbergböckernas lista. 

Hans Hedberg har skapat omkring 50 offentliga keramiska  reliefer, dessutom en 
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serie mindre reliefer. Mitt syfte med uppsatsen är inte att analysera alla reliefer, utan 
jag har gjort en avgränsning och valt ut tidiga verk och sena verk, samtliga i offentliga 
rum.  Relieferna analyseras i kronologisk ordning i uppsatsen eftersom jag vill analysera 
hur Hedberg utvecklas i stil och utformning. Mitt första reliefval, Vänskapssigillet,  kom 
år 1952/53, och några år senare Altarfonden i Köpmanholmens brukskyrka år 1959. 
Sedan analyserar jag de franska utomhusrelieferna på Faculté des Sciences i Marseille 
(1960), Faculté des Sciences i Nice (1964) och  på Faculté des Sciences i Luminy (1968). 
Ett kapitel handlar också om Hedbergs uppväxt och ungdom i Köpmanholmen, och 
det efterföljande kapitlet behandlar perioden då Hedberg reser ner till efterkrigstidens 
Europa  och kom i kontakt med avant-gardekonstnärer i både Italien och Frankrike.

Material och källkritik

I den här uppsatsen, där jag fortsätter att forska i ämnet Hans Hedberg, fördjupar jag 
mig i några av hans större reliefer, samtliga i offentliga rum. Uppsatsen kan ses som en 
fortsättning på min C-uppsats Hans Hedberg -Ägget och Äpplet (HT 2013), som ligger till 
grund i det här forskningssarbetet. Jag har återigen använt mig av  Lars Åkerlunds mo-
nografi  Hans Hedberg från år 1975, eftersom det är den enda längre dokumentation, som 
i både text och bild behandlar de reliefer jag valt att analysera.  Daniel Minassians bok 
Hans Hedberg – Elden, hjärtat och leran från år 1999 har jag också använt som källmaterial, 
eftersom Hedberg berättar om  sina föräldrars inställning till hans yrkesval. Dessutom 
fi nns det information om de första åren i Italien och Frankrike direkt från Hedberg själv. 
Minassian har också dokumenterat rent fotografi skt några mindre reliefer i boken, som 
jag inte tagit med i min uppsats. 

De auktoriserade monografi erna om Hans Hedberg har skrivits av författare, som 
varit nära vänner med Hedberg och som också är verkens huvudkälla. Böckerna har var-
ken käll- eller notförteckningar, vilket gör det svårt att veta om författarna också använt 
andra källor än Hedberg själv. Därför har det varit viktigt i mitt forskningsprojektet att 
hitta alternativa källor, för att på ett så vetenskapligt sätt  som möjligt skriva om Hans 
Hedberg samt att hitta information kring frågor som inte böckerna besvarar. Jag har 
använt mig av sparat källmaterial från mitt dokumentärfi lmsprojekt, som aldrig kom 
med  i fi lmen Hans Hedberg i Biot från år 2005. Dessutom har Lennart Ehrenborgs TV-
fi lm om Hans Hedberg från år 1964 varit till hjälp när det gäller att hitta information 
om Hedbergs franska reliefer från 1960-talet.

Till stor hjälp har också Nationalmuseums konstbibliotek varit, som har en inne-
hållsrik  personmapp med svenska tidningsartiklar och recensioner om Hans Hedberg 
från 1950-talet till 1990-talet. Detta alternativa källmaterial har hjälpt mig att hitta 
många pusselbitar, när det gäller den yngre Hedberg och relieferna. Jag har även hittat 
källmaterial hos Kungliga biblioteket och på Länsmuseet i Härnösand, som bidragit med 
många lokala tidningsartiklar från Örnsköldsviks Allehanda, Västernorrlands Allehanda 
och Nya Norrland. Jag har också haft stor hjälp av Hans Hedbergs kusin, Karl-Erik 
Hedberg och hans hustru Margareta, som generöst delat med sig av deras källmaterial.

Utöver det har jag haft stor hjälp från museer, bildbyråer, tidningsarkiv och privata 
fotoarkiv, för att spåra fotografi er på Hans Hedberg, som inte publicerats i Hedberg-
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böckerna. Det har också varit betydelsefullt att personligen studera fl era av relieferna 
som Hedberg skapat och på så vis hitta nya detaljer i konstverken.

När det gäller franskt källmaterial har det, precis som i C-uppsatsen, varit mycket 
svårt att även i det här projektet hitta nya uppgifter kring relieferna än de Hedberg 
uppgivit i artiklar och i böcker. Hur mycket och vad har skrivits om Hans Hedberg rent 
generellt i Frankrike och övriga länder? Det är fortfarande oklart men Hedberg visade 
för svenska journalister, som besökte honom under 1950- och 60-talet, sparade recen-
sioner från sina utländska utställningar.18 När det gäller franska böcker är han analyserad 
i ett kapitel i boken Cinquante ans de céramique francaise 1955-2005 – Une collectione 
nationale (Antoinette Faÿ-Hallé, Conservateur généreal du Patrimoine, Chargé du musé 
national de Céramique, Sèvres, Paris 2004), som främst riktar in sig på hans fruktskulp-
turer. Kontakt har tagits med änkan Charlotte Hedberg, som svarat att hon under den 
här uppsatsens tidsperiod av olika skäl inte har möjlighet att bistå med hjälp, men har 
lovat att återkomma senare. Här krävs det också mer tid att odla upp franska kontakter 
i arkiv och på de platser som Hedberg verkat. 

Till stor hjälp har dock mina franska kontakter Bertrand Mallet, Directeur de pro-
gramme Plan Campus Luminy, Gabrielle  Robert, Chargée de mission culture Aix Mar-
seille Université och Monique Giribaldi, Directrice adminstrative de la Culture Univer-
sité Nice Sophia Antipolis, varit. De har svarat på mina mail där jag ställt frågor som rört 
Hedbergs reliefer vid universiteten i Marseille, Nice och Luminy. De har sedan utförligt 
fotograferat monumentalverken, som sannolikt inte dokumenterats på nästan 40 år. 
Att ny dokumentation av konstverken genomförs är viktigt för den konstvetenskapliga 
forskningen om Hans Hedberg.

 §

                        
                          

18 Georg Axelsson, Nya framgångar för Hedberg Göteborgsutställning igen, Göteborgs-Tidningen, 8 
mars 1958, Arve, Svensk i fransk krukmakarby väntar uppdrag för 150 000, Dagens Nyheter den 11 
augusti 1960.
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2. Uppväxt och ungdom
         

Hans Hedberg var den norrländske industrisonen, som lämnade den privili-
gierade herrgårdsmiljön i Köpmanholmen och en utstakad framtid som en 
av arvtagarna till släktföretaget Forss AB, som hans pappa Theodor Hedberg 

tillsammans med sina syskon övertagit efter sin far Gustav Hedberg. Egentligen bröts de 
starka banden med bruksmiljön tidigt, då Hans redan som barn fi ck fl ytta till internat-
skolan i Sigtuna. Senare tog han studenten på Beskowska skolan i Stockholm år 1938. 

Köpmanholmen under 1930-talet var ett typiskt brukssamhälle. Vid infarten låg den 
ståtliga herrgården som vittnade om klass, elegans och bar tydliga spår av den glamour, 
som så mycket kom att prägla Köpmanholmen under sin glanstid. Disponentvillan och 
tjänstemännens bostäder kantade den motsatta sidan. Forssgården, ett kulturellt cen-
trum, hade en av landets bästa teaterlokaler och brukssamhället fi ck ett ovanligt rikt 
kulturliv. Biskopar, landshövdingar och kungligheter var ofta gäster hos Hedbergs på 
herrgården. Svarta, välpolerade bilar gled upp till huvudentrén och livréklädda privat-
chaufförer höll upp dörrarna för gräddan av 30-talets societet. Tjänstemannahustrun 
Ingeborg Karlsson mindes:

Herrgårdsfolkets fester var ju aldrig för oss vanliga tjänstemän. Men någon avundsjuka var 
det aldrig fråga om. Det var på något vis så naturligt att disponenten och hans familj levde ett 
helt annorlunda liv – ett liv som var så fjärran från arbetarnas vardag att det helt enkelt inte 
gick att jämföra. Vi visste vår plats – och vi respekterade patronen och hans familj. De var fi na 
människor.19

De klasskillnader som syntes i vardagen gällde istället mellan tjänstemän och arbetare. 
Den högre tjänstemannakåren behövde varken rensa grönsaksland eller skotta snö. In-
genjörerna fi ck sin mjölk hemburen medan arbetarna måste hämta sin mjölk själva. 20

Hans Hedbergs föräldrar måste betraktas som två starka karaktärer. Pappa Theodor 
var  drivande inom den industriella trävaruverksamheten, och mamma Ingeborg  sjö-
satte många sociala och kulturella projekt i brukssamhället. Hon hade också en väldigt 
utåtriktad sida och höll storslagna fester.   

Theodor Hedberg (1889-1966), även kallad ”Tette” inom vän- och familjekretsen, 
var verkställande direktör under nästan 40 års tid i Forss AB i Köpmanholmen, som sys-
selsatte omkring 800 anställa. Han satt även i Svenska Handelsbankens styrelse.21

 

 När 
det gällde sonen Hans yrkesval var han under många år kritisk till beslutet, innan han 
såg sonens framgångar:

19 Stig Edfast och Ingrid Engstedt, Sex dagar – tolv bilder Köpmanholmen, Bjästa 1982, s. 27. 
20 Stig Edfast och Ingrid Engstedt, Sex bilder – tolv dagar Köpmanholmen, Bjästa 1982, s. 27-28.
21 Magnus Näslund, Köpmanholmen Brukssamhällets historia, Örnsköldsvik 2006, s. 14.
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I grund och botten tror jag att för honom kunde konsten inte vara ett yrke. Man måste förstå 
att min far var affärsman som tillbringade sin tid tillsammans med bankirer och andra af-
färsmän. (….) Samtidigt var min mor helt förstående. Detta motsvarade hennes intressen och
känslor. Senare blev jag krukmakare, och denna beteckning degraderade mig ytterligare jämfört 
med den som målare. Jag var ju inte ens konstnär! Det var en svår period för honom tror jag 
och det förstår jag. 22                                                                                                               
                                                         

Men egentligen var det inte så konstigt att Hans Hedberg ville bli konstnär. Det fanns 
en stark, konstnärlig ådra på Theodor Hedbergs släktsida. De var åtta syskon i Gustaf 
Hedbergs barnaskara. Det var Theodor, Karl, Conrad, Per-Hjalmar, Lars, Oscar och 
Einar. Dessutom hade de en syster Bertha. Flera av hans bröder var målande konstnärer. 
Brodern Conrad Hedberg (1898-1964) var utbildad på Konstakademien i Stockholm. 
Han studerade också vid Tekniska högskolan och utomlands. Han målade bland annat 
norrländska kust- och fjällandskap och hade en utställning på Gummesons konsthall i 
Stockholm år 1936.23 Han hade dessutom sommarstuga på Ternättholmarna, inte långt 
ifrån Hans Hedbergs föräldrahem i Köpmanholmen.

Även Theodors andre bror Karl Hedberg, som arbetade som skogschef på Forss AB, 
målade tavlor på fritiden. Han umgicks med konstnärerna Gunnar Wiberg, KG Strand-
berg och Conrad Hedberg. De gjorde bland annat fl era fjällresor tillsammans. Även 
Hans Hedbergs kusiner, Karl-Erik Hedberg och hans halvbror Gustaf Hedberg i Bjästa, 
ärvde intresset för måleri.24

 

Hans Hedbergs mor, Ingeborg Hedberg (1891-1966), var född Belfrage, en familj 
av franskt ursprung, närmare bestämt en familj av valjägare från Bretagne.25 Hennes far 
hette Åke Belfrage och var disponent på Dals sågverk utanför Härnösand.26 Ingeborg 
Hedberg personifi erade bruksandan i Köpmanholmen under fl era decennier. Hennes 
sociala och kulturella engagemang kom att få stor betydelse för samhällets utveckling. 
Hon startade föreningen Barnens Väl, som såg till att en barnkoloni kom till stånd på 
Strängön. Tuberkulos var vanligt på den här tiden och det var viktigt att barnen hade 
någonstans att åka, för att vila upp sig och bli friska från den fruktade sjukdomen.27 

Hon såg även till att uttröttade husmödrar fi ck vila upp sig på Strängön. Ingeborg Hed-
berg var också en drivande kraft bakom upprustningen av Nätra hembygdsgård och 
tillkomsten av Brukskyrkan i Köpmanholmen. Hon skapade också Solgården, allmänt 
kallad Sveriges första daghem, år 1946. Hon var också en ledande  kraft bakom tillkom-
sten av Norrlandsförbundet. Landshövding Arthur Engberg förärade henne hederstiteln 
”Nätrabygdens socialminister”. Även Trädgårdsodlarföreningen bildades år 1933 på ini-
tiativ av Ingeborg Hedberg. Hennes stora intresse för växter var välkänt, och på herrgår-
den hade hon en anställd trädgårdsmästare med uppgift att sköta om vinterträdgården, 
rosengårdarna och otaliga andra träd och plantor. Hon ville utöka sin trädgård till att 
omfatta hela samhället och bildade trädgårdsodlarföreningen.28 Dåtidens veckotidnin-
gar reste ofta upp till Köpmanholmen och gjorde ”hemma hos-reportage” om den syn-

22 Daniel Minassian, Hans Hedberg- Elden, hjärtat och leran, Örnsköldsvik 1999, s. 34. 
23 Hämtat från internet 2014-04-06 http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=15191 samt 
hämtat 2014-04-06 från  http://libris.kb.se/bib/2693972.
24 Mailkontakt med Karl-Erik Hedberg, Hans Hedbergs kusin och hans hustru Margareta i Örn-
sköldsvik den 31 mars 2014.
25 Daniel Minassian, Hans Hedberg- Elden, hjärtat och leran, Örnsköldsvik 1999, s.32.
26 Magnus Näslund, muntligt samtal i april 2014.
27 Stig Edfast och Ingrid Engstedt, Sex bilder – tolv dagar – Köpmanholmen, Bjästa 1982, s.29.
28 Stig Edfast & Ingrid Engstedt, Sex bilder – tolv dagar Köpmanholmen, Bjästa 1982, s.100-101.
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nerligen aktiva ”Stornorrländskan” på Köpmanholmens herrgård. I vissa reportage var 
även sonen Hans  Hedberg med som fi ck marknadsföra sin keramiska konst.29

Min mor Lillan (Ingeborg) hade stor betydelse för mig när det gällde min konstnärliga bana. 
Min mor var konstnär och hade utomordentliga gåvor. Hon och hennes tre systrar, de var tre 
systrar och en bror, var alla mycket begåvade när det gäller konst och musik; allt. Jag har alltid 
känt intellektuellt och kulturellt släktskap med henne. Jag har inte påverkats av henne, men jag 
hade en frände i henne och hon stöttade mig. (…..) Jag stod nog faktiskt närmare min mor än 
min far. Min far, även om han var en mycket bildad man, intresserade sig inte särskilt mycket 
för konst.30

Det fanns konstnärliga gener, som Hans Hedberg ärvde från både Theodor och Inge-
borgs släktsidor. Mycket snabbt förstod Ingeborg Hedberg att konsten var viktig för 
Hans. Redan i skolan hade han börjat teckna och måla. Hon förstod också att hennes 
yngste son ville gå i målarskola. När Hans Hedberg efter måleristudier hos Otte Sköld, 
Isaac Grünewald och Kraesten Iversen i Köpenhamn till slut, efter en total blockering 
i sitt måleri på Capri, kom i kontakt med keramiken, beslutade han sig för att år 1947 
söka in på Istituto d´Arte Della Ceramica i Faenza i Italien.

Italien och Frankrike

Hans Hedberg reste ner till ett sargat Europa efter andra världskriget, då han skulle 
inleda sina keramiska studier på Istituto d´Arte Della Ceramica i Faenza år 1947. Den 
legendariska keramikstaden i mellersta Italien låg i spillror, efter att ha härjats i tre om-
gångar.  Professor Gaétano Ballardini, direktör för keramikmuséet och skolan, var nära 
ett sammanbrott, när han studerade skärvorna av de berömda fajanserna från renäs-
sansen:

Första dagen som jag kom dit visade han mig resterna av muséet. Han grät men han sa att han 
skulle återuppbygga detta museum.31

“Post fata Resurgo” (Resurrection from death) var mottot för att bygga upp muséet; med 
stor hängivenhet och hjälp av Faenza stad samt nationella och internationella kontakter, 
lyckades Ballardini återuppbygga samlingarna på muséet. Idag är Muséo Internanzio-
nale della Ceramica i Faenza ett av världens största keramikmuseéer.32 

Från Capri hade jag åkt till Nice för att tillbringa några dagar där, och från Nice tog jag tåget till 
Faenza. Jag kom till Podalen vid två-tiden på natten, det var vinter och det var iskallt. 
Staden var insvept i dimma och detta gav en spöklik stämning åt allt. Staden var ännu bara 
ruiner, med svaga fl ämtande ljussken från gatlyktor lite här och där. Hotellet hade bara tre rum 
kvar. De andra var urblåsta av bombningar. Det var kallt, genomträngande iskallt. Rummet var 
fullt av kackerlackor, och så eländigt och dystert som man kan tänka sig. Ja, man var långt ifrån

29 Magnus Näslund, Köpmanholmen Brukssamhällets historia, Örnsköldsvik 2006, s. 47 samt Mar-
gareta Moberg, Mödrar vilar- barn leker, Femina nr 45, 6 november årgång 12, Hälsingborg 1955, 
s.12-13 och 46.
30 Daniel Minassian, Hans Hedberg – Elden, hjärtat och leran, Örnsköldsvik 1999, s. 34-35.
31 Ibidem, s. 50.
32 http://www.micfaenza.org/en/mic-the-museum/history.php, hämtat 2014-04-19.
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Capri. Men efter några dagar på konstinstitutet hade allt fått en annan dimension, en annan 
dager. Det var eländigt men det var fantastiskt. Jag var trettioett år och det var början på ett 
annat liv.33

Hedberg hade sökt sig långt bort från sin svenska familj och den industriella bruksmil-
jön i Köpmanholmen. Han var en konstnärssjäl som inte ville sitta  bakom ett skrivbord 
som disponent och kände att han var på rätt väg. 

Det forna Istituto Statale d’Arte per la Ceramica “Gaetano Ballardini”, där Hedberg 
var elev, heter idag  Liceo Artistico di Faenza.  I skolan och keramikmuseéts samlingar 
fi nns två keramikarbeten av Hans Hedberg bevarade. Det ena keramikföremålet är en 
fi skliknande skulptur i svartvit glasyr, daterad år 1949. Den andra keramikpjäsen som 
liknar en rund orm i svart glasyr, där Hedberg samarbetade med kollegan Maurizio 
Morigi, är daterad år 1950.34

 Efter utbildningen på keramikinstitutet i Faenza kom Hans Hedberg i kontakt med 
avant-gardekonstnärerna Lucio Fontana och Marino Marini.  Under en kort period fi ck 
de chans att arbeta samtidigt på Fabricca Mazzotti i Albisola i norra Italien.35Fontana 
hade redan under 1930-talet kommit i kontakt med Mazzotti, vilket lett till en ny ut-
veckling i hans keramiska skulpturkonst. De keramiska ugnarna i  fabriken hade redan 
tidigare ställts till förfogande för många avant-gardekonstnärer, eftersom Tullio Mazzotti 
länge varit en anhängare av den italienska futurismen.36  Bland de konstnärer som hade 
kontakt med Mazzotti var Marinetti, Luigi Colombo och Alf Gaudenti. Efter andra 
världskriget, år 1954, organiserade Mazzotti internationella keramiska möten med en 
ny generation avant-gardister som Asger Jorn, Enrico Baj, Sergio Danjelo och andra 
konstnärer inom Cobra-gruppen som Karel Appel, Corneille  och Sebastian Matta. 37

Fontana, som hade levt i Argentina under andra världskriget, hade återvänt till Mi-
lano år 1947.38 Där hade han funnit sin ateljé och sina konstverk sönderbombade och 
förstörda. Men då han återupptog sitt arbete, började han bränna sina keramiska verk 
hos Fabricca Mazzotti i Albizola.39 Under 1930-talet var Fontana medlem i gruppen 
Abstraction-Création och lanserade “spatialismen”, som kombinerade infl uenser från 
dadaism och konkret konst. Han arbetade ursprungligen i en av kubismen påverkad 
skulpturstil. Alltifrån 1940-talet ägnade han sig åt ett djärvt experimenterande och sökte 
upphäva de traditionella gränserna mellan skulptur och måleri. Fontana är bland annat 
känd för sina abstrakta enfärgade målningar med uppskurna dukar.40

Den italienske skulptören och bildkonstnären Marino Marini är främst känd för sina 
stiliserade häst- och ryttarskulpturer. Hans Hedbergs kontakt med avant-gardisterna  i 

33 Daniel Minassian, Hans Hedberg- Elden, hjärtat och leran, Örnsköldsvik 1999, s. 51-52.
34 Mail 2014-05-07 från Prof. Marco Tadolini, Liceo Artistico di Faenza. Hedbergs kera-
miska arbeten fi nns publicerade i katalogen ’La scuola dei maestri’ (’The school of masters’), 
Faenza Editrice (Faenza Publishing) 1996, på sidorna 55 and 56.
35 Daniel Minassian, Hans Hedberg- Elden, hjärtat och leran, Örnsköldsvik 1999, s. 54.
36 Guido Ballo, Lucio Fontana, New York Washington London 1971, s. 70.
37 Hämtad från wikipedia 2014-03-22: http://wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Mazzotti_
Manifattura_Ceramiche.
38 Guido Ballo, op. cit., s. 90.
39 Sharon Hecker, Servant of Two Masters: Lucio Fontana´s 1948 Sculptures in  Milans Cinema 
Arlecchino, Oxford Art Journal 35:3 (December 2012), s. 350.
39 sv.wikipedia.org/wiki/Lucio-Fontana hämtad 2014-03-10.
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Albizola ledde till nya intryck, keramiska experiment och en vilja att hitta sin egen röst, 
långt bort från traditionell keramisk industriproduktion. Det var fritt fram hos Mazzotti 
att experimentera sig fram och hitta nya vägar inom den keramiska skulpturen.41

När Hans Hedberg år1949 startade sin verksamhet i Biot, Frankrike, kom han även 
där i kontakt med med Franska Rivierans avant-gardekretsar. Pablo Picasso, Henri Ma-
tisse, Fernand Léger, Marc Chagall och Jean Cocteau bodde i samma område som Hed-
berg. Denna grupp av konstnärer lärde Hedberg känna och räknade till slut som sina 
vänner. Det var efter kriget som Picasso fl yttat till Vallauris, lockad av stadens krukma-
karverkstäder, som hade funnits där sedan romersk tid. De sju år som Picasso bodde 
i Vallauris förändrade helt tillvaron för den lilla grupp hantverkare, bland vilka han 
arbetade. Hans djärva experiment lyckades, trots att mer erfarna tekniker spått motsat-
sen, och på kort tid hade han fått fram nya keramiska former och mönster som gav hela 
samhället nytt liv.42

Men det var Marc Chagall som skulle inleda det mest intima samarbetet med Hed-
berg. I min C-uppsats har jag skrivit om Chagall-Hedbergsamarbetet.43 Som rysk jude 
i Frankrike hade Chagall tvingats fl y tillsammans med sin hustru Bella under Andra 
Världskriget. De landsteg i New York just den dagen tyskarna invaderade Sovjetunio-
nen, den 23 juni 1941.44 Orsaken till att många andra konstnärer av judisk börd läm-
nade landet var att de riskerade att utlämnas till tyska förintelseläger, sedan Hitler tagit 
makten i Frankrike år 1941.  Men efter andra världskriget återvände Chagall till Europa 
och hade då bosatt sig i Saint- Paul de Vence.

Chagall, som ursprungligen kom från Vitebsk i Ryssland, tillhörde i sin ungdom det 
ryska avant-gardet bland målare tillsammans med Kasimir Malevitj och Vassily Kandin-
sky. De hade välkomnat  den ryska revolutionen år 1917 och under några stormiga år 
fi ck de en kort smekmånad av offi ciellt erkännande i Sovjetunionen.45 Men i Nazi-Tysk-
land blev Chagall bannlyst, liksom många andra modernistiska konstnärer. Nazisterna 
ställde ut fl era Chagallmålningar på utställningen Entartete Kunst år 1937 i München. 
De  hävdade att verken var ett bevis på degenererad modernistisk konst,  som inte längre 
fi ck förekomma i Nazi-Tyskland.46

Men kan Hedberg, som umgicks med så många avant-gardister, själv räknas som en 
avant-gardist? Till journalisten Staffan Timell, på besök i medeltidsbyn Biot, uttryckte 
sig Hedberg så här om sina medmänniskor i byn och sitt konstnärliga mål:

Människorna är givmilda och lika inspirerande som den omgivande naturen. Två faktorer som 
jag hoppas skall hjälpa mig till målet: individuellt utförda alster fjärran från den industrialise-
ring som tyvärr förekommer så rikligt inom keramiken.47

Avant-garde är ett franskt ord som betyder förtrupp. Det avant-gardistiska representerar 
en förfl yttning av gränsen för vad som är accepterat som norm eller status quo i samhäl-
let, framförallt inom den kulturella sfären. Många teoretiker har med blandat resultat 

41 Daniel Minassian, Hans Hedberg- Elden, hjärtat och leran, Örnsköldsvik 1999, s. 54.
42 Edward Quinn, Picasso i arbete, Örebro 1965, kapitel 1.
43 Per Grimell, Hans Hedberg- Ägget och Äpplet, C-uppsats i Konstvetenskap vid Umeå universitet,  
s. 22-24, HT 2013.
44 Sidney Alexander, Marc Chagall, Västerås 1991, s. 289.
45 Hugh Honour & John Fleming, Konsten genom tiderna, Stockholm 1991 s. 687.
46 Stephanie Barron, ”Degenerate Art” - The Fate of the Avant-Garde in Nazi Germany, Los Angeles och 
New York, 1991.
47 Staffan Timell, Svensk konstnär vid Rivieran, Örebro Dagblad, 10 april 1953.
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försökt att kartlägga de parametrar som defi nierar avantgardet.  Renato Poggioli skrev i 
sin bok The Theory of the Avant-Garde:

The term ”avant-garde art” (perhaps the critical concept as well) belongs almost exclusively to 
the Neo-Latin languages and cultures.(...) But Ortega y Gasset, perhaps the one author to date 
who has faced the problem of avant-garde art in its totality (even if from a particular point of 
view), always avoided the term. He preferred ”dehumanized art”, ”abstract art”, ”the new or 
young art” - perhaps he meant to underline on one hand its intellectual radicalism and, on the 
other, its coincidence with the advent of a new generation.48

Hans Hedberg kom att tillhöra en ny generation efterkrigskonstnärer, som ville förnya 
konsten och drevs av experimentlusta. Han var också en keramiker som inte bara skydde 
industriell keramikproduktion, utan hade högt konstnärliga mål han ville nå i egen 
ateljé. Han blev en förebild för andra keramiker att det gick att leva på sin konst. På så 
vis kan man betrakta honom som avant-gardist inom den keramiska konsten.

Bynamnet Biot är italienskt och härstammar från 1300-talet, då byn efter den svåra 
pesten dog ut och fransmännen beslöt att importera åtta familjer från den italienska 
sidan av gränsen. Det blev den lilla byns 16 första invånare och två gånger åtta heter på 
italienska biotto.49 Medan den äldre brodern Ulf Hedberg avancerade till chef inom fa-
miljeföretaget Forss AB och bodde i ståtlig direktörsvilla i Köpmanholmen, hyrde hans 
yngre bror Hans ”Le Petit Paradis”, ett pittoreskt litet hus i Biot under tre år innan han 
bosatte sig i Cagnes-sur-Mer.

När journalisten Staffan Timell kom till ”Le Petit Paradis” i april år 1953 stod Hans 
Hedberg redan i husets låga port och tittade nedåt backen. Timell blev förvånad att bli 
emottagen, eftersom han kom oanmäld till Hedberg, men snart fi ck han förklaringen:

Såg du inte vem du mötte i backen? Det var ju Marc Chagall, en av vår tids största målargenier. 
Jag brukar alltid stå och titta efter honom när han kilar iväg för han har en sådan festlig gång, 
ungdomlig som en tonåring fastän han är 76 år.50   

Vid den här tiden, då journalisten Staffan Timell besökte Biot, hoppades Hedberg att 
året därpå, år 1954, kunna dela en utställning med Chagall i Stockholm.51 Detta blev ty-
värr aldrig verklighet. Men i en annan nyhetsartikel, kort efter Timells besök, står det att 
efter utställningen på Galerie Blanche skulle Hedberg återvända till Frankrike, där han 
bland annat skulle hjälpa Chagall med keramiskt arbete till en stor Chagallutställning i 
Paris våren 1954. Om några av de dubbelsignerade alster, som Hedberg-Chagall utförde 
tillsammans, ställdes ut i Paris, är oklart. Men en dubbelsignerad keramisk tupp i svart 
och vit glasyr kom i samlingarna på Museum of Modern Art (MoMa) i New York.52 
Men idag uppger MoMa att det inte fi nns någon sådan skulptur  i deras samlingar, och 
vad som hänt med konstverket är oklart.53

Den äldre Hedberg kritiserade alltid Chagall för dennes okunnighet och ovilja att 
lära sig den keramiska arbetsprocessen. Men att den unge svenske Hedberg kommit i 
så intim kontakt och försökt tämja en av modernismens stora konstnärstemperament, 

48 Poggioli, Renato, The Theory of the Avant-Garde, Harvard, Cambridge, Massachusetts, London, 1968.
49 Staffan Timell, Svensk konstnär vid Rivieran, Örebro Dagblad, 10 april 1953.
50 Ibidem.
51 Okänd artikelförfattare, Stockholms-Tidningen, 17 april 1953.
52 Bengt Nordlund, Pottmakaren i Biot, Sveriges Television, TV2 1985-10-31.
53 Mailkontakt med Elizabeth Thomas, Assistant Archivist Museum Archives The Museum of Modern 
Art 2014-04-16.
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måste ändå ha påverkat honom. Var det kanske Chagall, som med sin tupp gav läraren 
Hedberg impulser att våga tänka mer i skulpturala banor och reliefer, långt bort från 
brukskeramiken? Den frågan ställer jag mig då jag hittar en tidningsuppgift, där Hans 
Hedberg själv måste ha varit källan:

 
Hedberg fi ck här kontakt med den ryskfödde Marc Chagall och mellan dessa båda utvecklades 
snart ett intimt samarbete. Detta medförde bl. a att Hedberg bröt förbindelserna med traditio-
nell fransk och italiensk keramik. 54

Hans Hedbergs första år som keramiker bar tydliga spår av den italienska brukskerami-
ken, eftersom han utbildat sig på Istituto d´arte della Ceramica.55 Men om uppbrottet 
från traditionell fransk och italiensk keramik var så dramatiskt som tidningsuppgiften 
vill påskina, visade ändå Hans Hedberg många av sina tidigare alster från sin italienska 
och franska period på sin första separatutställning, som hölls i Sverige. 

Trots att Hedberg valde att arbeta i Italien och Frankrike, hölls hans första separatut-
ställning på Galerie Blanche i Stockholm år 1953. Utställningen blev en succé och om-
skriven av kritikerna. Men i Frankrike var det inte lika lätt att hävda sig som keramisk 
konstnär bland galleristerna. De betraktade keramik som konsthantverk ända fram till 
1970-talet och ansåg att keramiska föremål inte hörde hemma på större konstgallerier.56

En av de få andra svenska efterkrigskonstnärer, som också etablerade sig i Frankrike 
i slutet av 1940-talet, var Bengt Lindström. Han kom från Norrland och studerade 
mellan åren 1945 och 1946  på Det Kongelige Danske Kunstakademie i Köpenhamn.57 

Hedberg studerade också där år 1946, och troligen umgicks de båda konstnärerna på 
skolan. Men de gick sannolikt inte i samma klass, eftersom Bengt Lindström enligt upp-
gifter verkar ha haft Aksel Jörgensen, alias Asger Jorn, som lärare, medan Hedberg gick 
i måleriklass för Kraesten Iversen.58 Till skillnad från Hedberg, som efter Köpenhamn 
for direkt till Paris, studerade Bengt Lindström på Art Institute of Chicago i USA under 
åren 1946-47. I USA hade den abstrakta expressionismen vid den här tidpunkten slagit 
igenom med konstnärer som Jackson Pollock och Willem de Kooning i spetsen.59 År 
1947 bosatte sig Bengt Lindström i Frankrike, där han kom i kontakt med de europeiska 
avant-gardekonstnärerna i COBRA-gruppen. Lindström berättade själv i ett reportage:

Jag kände dem alla. Appel, Corneille och Pedersen med fl era. Men Pierre Alechinsky och Asger 
Jorn hör defi nitivt till dem som kom att stå mig närmast. Tack vare dem, mina vänner och 
samtidigt ärliga kritiker överlevde jag “hundåren”. 60

Bengt Lindström höll sin första separatutställning i Stockholm, på Gummesons galleri 
år 1954, ett år efter Hedbergs debututställning på Galerie Blanche år 1953. Men sedan 

54 Okänd artikelförfattare, Stockholms-Tidningen, 17 april, 1953.
55 Lars Åkerlund, Hans Hedberg, Örnsköldsvik 1975, s 21 och 28.
56 Per Grimell, Hans Hedberg- Ägget och Äpplet, C-uppsats i Konstvetenskap, Umeå universitet, HT 
2013.
57 Rolf Blücker, Lindström, Jönköping, okänt årtal, sidnumrering saknas i boken.
58 Gabriella M Tolsén och Imi Markos, Bengt Lindström avslöjar konsten att vara global, Kompetens-
gruppen, okänt publiceringsårtal, hämtad från internet 2014-03-30 http://www.tolsen.se/index.php/
en/staffan-tolsen/cv-mm/staffan-tolsen-kreativbank/bengt-lindstrom-staffan-tolsen, Nils Palmgren, 
Galerie Blanche katalog nr 58 Hans Hedberg – Keramik april- maj 1953, Stockholm 1953, s. 3.
59 Rolf Blücker, Lindström, Jönköping, okänt årtal, sidnumrering saknas i boken.
60 Gabriella M Tolsén och Imi Markos, Bengt Lindström avslöjar konsten att vara global, Kompetens-
gruppen, okänt publiceringsårtal, hämtad från internet 2014-03-30 http://www.tolsen.se/index.php/
en/staffan-tolsen/cv-mm/staffan-tolsen-kreativbank/bengt-lindstrom-staffan-tolsen.
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fi ck Bengt Lindström relativt snabbt debutera med en separatutställning i Paris redan 
år 1958. Det skedde på Galerie Breteau.61 Hans Hedberg fi ck vänta betydligt längre på 
genombrottet i Paris. Det skulle dröja ända till år 1974, då han fi ck solodebutera i hu-
vudstaden  med en separatutställning på Galerie Saint Germain.62

Om man studerar listan över separatutställningar, står det att han år 1954 hade en se-
paratutställning på La Boutique d´Art i Nice. Men den utställningen har aldrig nämnts 
i något annat sammanhang och kan sannolikt inte ha varit  lika stor som Stockholms-
utställningen. De utställningar som nämnts under 1950-talet är på Galerie au Premier i 
Zürich år 1954 och på Bonniers galleri i New York år 1955.

Hedberg hade också stora utställningar på Svensk-Franska Konstgalleriet i Stock-
holm år 1956 och på  Sundsvalls museum år 1957. I biografi n står det vidare att han, 
när det gäller Frankrike, hade en separatutställning på Maison des Artistes i Cagnes-
sur-Mer år 1957, men frågan om det var en separatutställning är oklar, eftersom samma 
utställningshall och årtal står i listan över de samlingsutställningar som Hedberg också 
medverkade i.

Det är sannolikt att Hans Hedbergs första större separatutställning i Frankrike hölls 
elva år efter det att han kom till Biot. I en artikel i Svenska Dagbladet från år 1961 står 
det:

För första gången utställer den svenske keramikern Hans Hedberg separat i Frankrike. Där är 
han alls inte okänd och har åt svensk goodwill nyligen vunnit en vacker seger. I konkurrens med
tusentalet inhemska konstnärer utsågs Hedberg att smycka Tekniska Högskolans huvudbygg-
nad i Marseille. För närvarande utställer han i Fiskarnas kapell i Villefranche nära Nizza. 63  

Men även om det inte blev ett känt galleri i Paris hade Hans Hedberg ändå exklusivt 
sällskap i kyrkan. I den originella utställningslokalen hade endast den välkände franske 
konstnären Jean Cocteau ställt ut tidigare. Cocteau hade dessutom dekorerat kapellet. 
Vid vernissagen syntes fl era celebra gäster som Ellen Rasch, Torun Bülow-Hübe och 
Sosy Solidor. Även målaren Raymond Moretti fanns på plats och en annan keramiker 
Paul Renoir, sonson till den impressionistiske målaren Auguste Renoir. Han syns på bild 
tillsammans med Hans Hedberg i SvD-artikeln.64

Jean Cocteau verkade inte närvara vid Hedbergs vernissage, däremot berättade Hed-
berg  att den franske konstnären besökt hans ateljé för att lära sig keramik.65

Auguste Renoir hade också verkat i Cagnes-sur Mer. När de skulle riva delar av hans 
ateljé gav sonen Claude Renoir den gamle mästarens skulpturbord till Hans Hedberg.66 
Hedberg själv kommenterade den speciella gåvan:

Underbart att få ha det som minne och vilken ära att för en konstnär få arbeta på den store 
mästarens bord.67

§
61 Rolf Blücker, Lindström, Jönköping, okänt årtal, sidnumrering saknas i boken.
62 Lars Åkerlund, Hans Hedberg, Örnsköldsvik 1975, s. 67.
63 Okänd artikelförfattare, referat om Hedbergs första separatutställning i Frankrike, Svenska Dagbla-
det 9 juli 1961.
64 Ibidem.
65 Desy Kallberg, Söndagsporträttet – En keramiker med glöd, okänd publikation, 31 maj 1959.
66 Bengt Nordlund, Pottmakaren i Biot, Sveriges Television, TV2 1985-10-31.
67 Bengt Nordlund, Pottmakaren i Biot, Sveriges Television, TV2 1985-10-31.
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3. Reliefer - mellan fi guration och abstraktion  

Reliefen Vänskapssigillet

En av Hans Hedbergs tidiga reliefer, Vänskapssigillet, från år 1952,  berättar om en 
mycket speciell relation mellan Hans, föräldrarna Ingeborg och Theodor Hed-
berg och den grekiske affärsmannen Eugen Eugenides.  På ett foto går det för 

övrigt att se reliefen bakom Marc Chagall, då han målar på en keramikvas i Hans Hed-
bergs ateljé i Biot.68 

Vänskapssigillet ställdes med största sannolikhet ut på Galeri Blanche i Stockholm år 
1953, även om det endast står relief i katalogen. Att jag  kommit fram till den här slut-
satsen beror på uppgiften i samma katalog, där det står att ägaren till reliefen är Eugen 
Eugenides.69 Senare har jag också hittat tidningsreportage, som bekräftar att Hedberg 
tänkte ställa ut Vänskapssigillet på Galerie Blanche.70

Hans Hedberg fi ck beställningen av den grekiske affärsmannen, som skänkte reliefen 
till Forss AB i Köpmanholmen.71

 

Hedberg berättade själv under min dokumentärfi lms-
inspelning:

Det här var en beställning av en man som vi kallar Farbror Greken. Eugen Eugenides. Han bör-
jade samarbeta med min far inom träindustrin och så utvecklades ett grekiskt-svenskt samar-
bete. Längst där uppe är sågverket med sina ramar och där nere är det ju Parthenon.  (....) Själva 
nosen däruppe är sulfatfabriken uppe på Köpmanholmen med båtarna som trängdes. Det var 
ju intressant att försöka klara ett sånt här verk. Men om det uppskattades vet jag inte. Den satt 
ju på huvudkontoret på Köpmanholmen. Farbror Greken var ivrig att kunna hjälpa och få bra 
virke så han skickade upp grekisk honung och fi kon till arbetarna på Köpmanholmen. (….)
Det var fritt att välja motiv för mig men det skulle vara något som symboliserade samarbetet 
Grekland-Sverige.72

Hur valde då Hans Hedberg att utföra det här beställningsverket? Han hade  konstnärligt sett 
helt fria händer, förutom att verket skulle symbolisera samarbetet mellan hans svenske pappa 
Theodor Hedberg och Eugen Eugenides från Grekland.

Vänskapssigillet är fi gurativ och består egentligen av många mindre motiv. Bilden 
kan ses som ett collage, då Hedberg har byggt upp det grekiskt-svenska vänskapsmoti-
vet med en stor kompassros, som utgör den största fi guren i mitten av ”bilden”. Kring 
kompassrosen, som är hjärtat i den svensk-grekiska relationen, utförd i vit och ljust 

68 Daniel Minassian, Hans Hedberg – Elden, hjärtat och leran, Örnsköldsvik 1999, s. 102.
69 Nils Palmgren, Galerie Blanche katalog nr. 58 Hans Hedberg – Keramik, Stockholm april-maj 
1953, s. 15.
70 Staffan Timell, Svensk konstnär vid Rivieran, Örebro Dagblad, 10 april 1953.
71 Sven Lindblom, Stort intresse för Hedbergmuseum, Örnsköldsviks Allehanda 2 juni 1997.
72 Per Grimell,  Hans Hedberg i Biot, Sundsvall 2005, råmaterial.
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grön glasyr, ses sågverksarbetarna och skorstenen längst upp, som symboliserar fabriken 
i Köpmanholmen uppe i norra Sverige. Till höger om Forss fabrik fi nns de norrländska 
granarna, som får symbolisera virket som Eugen Eugenides köpte av Theodor Hedberg. 
Som grekiska symboler valde sedan Hedberg  templet Parthenon, som står längst nere 
i reliefens högra hörn. Av de kvarvarande monumenten fi nns det inte något som bättre 
karaktäriserar denna klassiska epok inom den grekiska konsten än Parthenon, som fort-
farande dominerar staden Athen och det omgivande landskapet på många kilometers 
avstånd. Djärvt i konturerna, utsökt i detaljerna, majestätiskt imponerande och ändå 
byggt i en proportionerlig skala år 447 f.Kr.73 Bakom Parthenon fi nns grekiska träd som  
möjligtvis symboliserar de fi kon som Eugenides gav till arbetarna i Köpmanholmen. 
Framför Parthenon står en grekisk man med bar överkropp och arbetar med ett fi sknät. 
Till höger om honom fi nns en grekisk kvinna i vit klänning som bär en skål på huvudet. 
Ett liknande grekiskt tempel återfi nns också sida vid sida med fabriken i Köpmanhol-
men.  

 Två fartyg har Hedberg också tagit med, som får symbolisera skeppsredaren Eugen 
Eugenides verksamhet. Det ena fartyget är ett gammalt skepp med segel, medan det an-
dra är ett modernt lastfartyg. Hedberg har utfört de keramiska vågorna på ett märkbart 
levande sätt i en skicklig blandning av turkosblå och svartvit spräcklig glasyr, som om-
ringar det gamla lastfartyget och sågverksarbetarna som kämpar med virket. Glasyrerna 
som helhet i verket består i huvudsak av bleka färgnyanser i vitt, grönt och turkosblått. 
Bara några år senare ändrades Hans Hedbergs stil, då relieferna dels går mot en mer 
abstrakt utformning och starkt koloristiska glasyrer.

Den grekiske affärsmannen Eugen Eugenides blev till slut en välbeställd redare för 
Homes Lines, ett italienskt rederiföretag som hade både oceangångare och kryssnings-
fartyg i sin verksamhet. Företaget bildades år 1946, och år 1988 ingick det i bolaget 
Holland America Line. När Home Lines ingick i Holland America Line, var det ett 
av de mest aktade rederierna i världen. Home Lines samarbetade med Cosulich Lines, 
Svenska Amerikalinjen och Hamburg Atlantic Line. Eugen Eugenides adopterade son 
Vernicos Eugenides grundade Hamburg Atlantic Line år 1958.74

Men Eugen Eugenides skulle aldrig glömma familjen Hedberg i Köpmanholmen. 
”Farbror Greken” hade under en tid av lågkonjunktur och ekonomiska problem varit på 
besök i Köpmanholmen. Han hade då blivit god vän med Hans Hedbergs far,  Theodor 
Hedberg.  Han hade också tidigare haft affärsförbindelser med företaget och fått hjälp 
av familjen Hedberg och deras anställda år 1929. Då behövde han snabb leverans av ett 
parti virke och dessutom extra kredit för att klara sitt åtagande gentemot andra leveran-
törer.  Man gjorde extra ansträngningar i Köpmanholmen, utförde övertidsarbete för 
att klara ordern, och det hela blev av allt att döma utfört till belåtenhet.  Affären blev 
lyckosam för Eugenides och i sin tur grundläggande för de framtida framgångar han 
skulle komma att få inom rederibranschen.

 Affärsförbindelserna mellan honom och Theodor Hedberg fortsatte och utvidgades. 
Eugen Eugenides sade vid fl era tillfällen att han hoppades kunna återgälda den godhet, 
som han själv fått erfara från familjen Hedberg.75

 

Flera år senare skulle Eugen Eugenides få spela en viktig roll för Hans Hedberg, som 
befann sig utanför Florens i Italien. På grund av en bankstrejk i Sverige blev det under 
en tid problem för Theodor och Ingeborg Hedberg att skicka pengar, vilket ledde till 

73 Hugh Honour & John Fleming, Konsten genom tiderna, Stockholm 1991, s. 114.
74 Hämtat från Eng.Wikipeda 2014-02-05,  Jump up to: a b c d e f g h i j k l m Ian Boyle. “Home 
Lines”. Simplon Postcards. Retrieved 2008-01-08.
75 Lars Åkerlund, Hans Hedberg, Örnsköldsvik 1975, s. 34
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att deras son snart kom i akut penningknipa, trots att han tagit extraarbete under vin-
skördetiden. Det var då ”Farbror Greken” föll i tankarna igen. Hans Hedberg visste att 
hans företag numera fanns i Genua, inte långt från Florens, och att han också övergått 
till rederibranschen.

Skulle det gå att nå honom? Skulle han efter så många år komma ihåg Köpmanholmen och en  
så gammal affärskontakt? Kunde jag räkna med att han också kom ihåg mig som son till hans 
vän i Köpmanholmen? Och vad skulle han säga då jag var utan pengar? (....) 
”Farbror Greken” kom i håg mig.Kunde inte glömma min faders stora tjänst mot honom fastän 
det var så länge sedan.Trots ett mycket späckat program gav han mig tid till ett besök. Jag skulle 
få träffa honom i tre och en halv minut! Väl inne på hans kontor kunde jag knappast få fram 
mitt ärende. Men så sade jag som det var. ”Farbror Greken” var förstående. Han var helt enkelt 
översvallande. Efter att ha hört sig för om min familj, hur de hade det nu och hur det såg ut i 
brukssamhället där han gjort så många besök, var saken klar. Han  lät meddela sin sekreterare 
att jag själv fi ck bestämma hur mycket pengar jag ville ha – det var bara att hämta i kassan.76

Troligen fi ck Hans Hedberg ekonomiska problem år 1946, precis då han anlänt till 
Frankrike och Italien efter kriget som målare. I TV-programmet Svenska konsthantverka-
re i Biot berättade Hedberg hur han fortfarande som målare slog sig ner i Montecattini i 
närheten av Florens och arbetade under vinskördetiden, innan han bosatte sig på Capri, 
där han upptäckte keramiken.77

Vänskapsigillet stod i många år kvar inmurad i väggen på Forss  huvudkontor i Köp-
manholmen. De fl esta betraktade reliefen som förlorad, eftersom den satt  fast i den 
fallfärdiga byggnaden. Men företagaren Bosse Westin i Bjästa, som hjälpt till med att 
montera upp Vänskapssigillet, och andra goda krafter ville annorlunda. Helt bakom ryg-
gen på Hans Hedberg själv bildade de Föreningen Hans Hedbergs Vänner, som nu 
driver Hans Hedberg Museum i Örnsköldsvik. Föreningen såg som sin första uppgift 
att rädda det inmurade konstverket Vänskapssigillet, vilket blev en tekniskt svår opera-
tion. När Hans Hedberg fyllde 80 år och fi rades med en stor offentlig överraskningsfest 
på Nätra hembygdsgård i Bjästa söder om Örnsköldsvik, blev han glatt överraskad, då 
Vänskapssigillet fraktats till hembygdsgården genom föreningens räddningsaktion och 
kunde visas upp under födelsedagen. 78

År 1953 skapade Hans Hedberg ytterligare två reliefer till M/S Kungsholm, Svenska 
Amerikalinjen, och här drar jag slutsatsen att det var förbindelsen med Eugen Eugenides 
som bidrog till dessa reliefarbeten, eftersom hans företag hade samarbete med Svenska 
Amerikalinjen. Hedberg skapade även år 1955 en relief till M/S Birger Jarl, Sveabolaget 
Sverige.79 Den sistnämnda reliefen fi nns kvar på fartyget, som idag är ett K-märkt vand-
rarhem i Stockholm.

76 Lars Åkerlund, Hans Hedberg, Örnsköldsvik 1975, s. 34.
77 Lennart Ehrenborg, Svenska konsthantverkare i Biot, Sveriges Television, 1964
78 Sven Lindblom, ”Stort intresse för Hedberg-museum”, Örnsköldsviks Allehanda den 2 juni 1997.
79 Daniel Minassian, Hans Hedberg - Elden, hjärtat och leran, Örnsköldsvik 199, s. 230.
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Kritiker om Vänskapssigillet

Reliefen Vänskapssigillet ställdes med största sannolikhet ut år 1953 på Hans Hedbergs 
första separatutställning på Galerie Blanche i Stockholm. Det bekräftar både tidnings-
artiklar och utställningskatalogen, där det dock endast står ”relief som tillhör Eugens 
Eugenides”.80 

När jag går igenom utställningens recensioner nämndes reliefen endast av ett få-
tal konstkritiker. De fl esta skriver i berömmande ordalag om glasyrerna, formerna och 
färgerna i bruksföremålen. Hans Hedberg fi ck lovord av två  av Sveriges tyngsta konst-
kritiker; Nils Palmgren (katalogen och Aftonbladet) och Gotthard Johansson (Svenska 
Dagbladet), som jag skrivit om i C-uppsatsen Hans Hedberg- Ägget och Äpplet.81 Palm-
gren skrev i Aftonbladet:

Hans Hedberg är som sagt ganska olik våra övriga svenska keramiker, på sitt sätt den förste i 
en ny generation. Det han producerar är framförallt stora skålar och fat av bladliknande eller 
av snäckor och musslor inspirerade former och låter ofta asymetrin härska. I hans arbete från 
Faenza-tiden kan man steg för steg följa hans utveckling från en dekorerande målare till en ex-
clusiv keramiker, vilken älskar rena ytor, ett raffi nerat glasyrregister (delvis av stengodskaraktär) 
samt krakelyrer. Under åren i Biot har han utvecklats med stormsteg till en konstnär som vet 
vad han vill och inte behöver söka inspiration från andra mästare på området.82

Men Afton-Tidningens konstkritiker Bo Lindwall, som också var intendent vid Natio-
nalmuseum i Stockholm, var allmänt skeptisk:

Galerie Blanche har släppt in en keramiker. Han heter Hans Hedberg och har fått Nils Palm-
grens beröm i katalogförordet. Trots detta yttrande av den absoluta sakkunskapen vägrar jag 
att skriva under hans lovord. Hedberg verkar för osäker. Hans formkänsla är outvecklad, den 
orkar inte med de större formaten. Han har dessutom fallit för en mycket vanlig frestelse att 
släppa hantverkarens ödmjukhet för att hävda sig som konstnär. Det är numera vanligt att 
keramikerna inte nöjer sig med att göra en funktionsduglig potta, vars skönhet är helt beroende
av material och ändamålsenlighet. Föremålet ska samtidigt vara en personlig skulptur som 
uttrycker keramikerns personlighet. Resultatet blir så gott som alltid misslyckad kompromiss. 
Som skulptur är dessa Hedbergs försök dåliga.83

Bo Lindwall var väldigt kritisk mot Vänskapsigillet:
Går man sedan till hans största försök, en chamotterelief, blir man bestört över den brist på 
självkritik, omdöme och smak som föranlett upphängandet av en sådan banal horreur. Men 
som väl är fi nns det också små skålar och fat som Hedberg orkat med. De har spänning i for-
men och ofta alldeles utsökt färg. Det är de som inger ny tro på hans framtid. Han är ju inte 
så gammal i gamet.84

Mer positiv om Vänskapssigillet var Ingrid Simonsson på Sydsvenska Dagbladet Snällpos-
ten i sitt korta omdöme om reliefen:

En relief med fi gurer i fransk chamott, impasto visar, att han tänker både dekorativt och keramiskt.85

Även Gotthard Johansson, kritiker vid Svenska Dagbladet, nämnde också Vänskapssigillet:
En stor relief är mera traditionellt utformad, men hållen i en behaglig, svalt, gråvit färgskala.86

80 Staffan Timell, Svensk konstnär vid Rivieran, Örebro Dagblad 14 april 1953, Nils Palmgren, Galerie 
Blanche katalog nr. 58 Hans Hedberg - Keramik, Stockholm april-maj 1953, s. 51.
81 Per Grimell, Hans Hedberg- Äpplet och Ägget, C-uppsats i Konstvetenskap vid Umeå universitet  ht 2013.
82 Nils Palmgren, Konstrecension i Aftonbladet, i Lars Åkerlund Hans Hedberg, Örnsköldsvik 1975, s. 64.
83 Bo Lindwall, rec. över Hans Hedbergs utställning på Galerie Blanche, Afton-Tidningen, Stockholm, 8 maj 1953.
84 Bo Lindwall, rec. över Hans Hedbergs utställning på Galerie Blanche, Afton-Tidningen, Stockholm, 8 maj 1953.
85 Ingrid Simonsson, rec. över Hans Hedbergs debututställning på Galerie Blanche, Sydsvenska Dag-
bladet Snällposten 17 maj 1953.
86 Gotthard Johansson, Keramik och måleri, Svenska Dagbladet 30 april 1953.
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Altarfonden i Köpmanholmens brukskyrka

Som helhet är Hans Hedbergs relief ett utmärkt verk. Den bryter på ett välgörande sätt från den 
slentrian som härskar på de fl esta nya korväggar.87

Hans Hedberg ville personligen göra ett helt abstrakt konstverk i Köpmanholmens 
brukskyrka år 1959. Men nu gällde det ett beställningsuppdrag för en kyrka. Trots att  
det formellt sett var ett beställningsuppdrag från hans föräldrar Theodor och Ingeborg 
Hedberg, skulle Svenska kyrkan också  ha ett ord med i den konstnärliga utformningen.  
Ruben Josefsson, som var biskop i Härnösands stift mellan åren 1958 och 1967, ville 
ha fi gurativa bibliska motiv. Han blev senare ärkebiskop åren 1967-1972 och var en av 
pionjärerna, när det gällde att viga kvinnor till prästämbetet. Han var därför angelägen 
om att åtminstone en diakonissa skulle komma med på altartavlan.88

Hedberg mindes långt senare diskussionerna:
 

Diakonissan var väldigt viktig att hon skulle vara med.Idag får hon väl stå för den kvinnliga 
prästen. Egentligen ville jag göra någonting mera abstrakt, men på den tiden fi ck en brukskyrka 
inte se ut hur som helst. Både biskopen och ärkebiskopen var inblandade.89

När det gällde färgerna ville Hedberg att fonden skulle verka som en utstrålning i guld, 
en sammetsmjukt lysande yta, där främst materialet och formen talade. Framför verket 
skulle bara ett enkelt träkors ställas. Färgerna skulle bli gammelguld, medelhavsblått, 
purpur och violett. Ytan skulle vara omväxlande glansig och matt.90 När man betraktar 
verket i dag får man dra slutsatsen att Hedberg fi ck ändra sig lite i sin färgvision under 
arbetets gång, åtminstone då det gällde gammelguld, purpur och violett. Men tanken 
att det främst skulle vara materialet och formen som skulle tala fi ck han behålla. Det här 
var Hans Hedbergs hittills svåraste och mest omfattande reliefprojekt. Det keramiska 
konstverket är omfångsrikt och upptar i stort sett hela altarväggen framme i Brukskyr-
kan. Materialet är chamotte med piplera som ingrediens, hårdbränd fajans och sten-
gods.91

 

Altarväggen består av fl era plan; dels den bakre fondväggen, täckt av rektangulära 
keramiska plattor med skimrande turkosfärgad blank glasyr, dels en främre relief med 
bibliska fi gurer. Träkorset plockade Hedberg själv  från Näske kaj i Köpmanholmen.92 

En dopfunt i turkosblå keramik som står vid sidan om altaret har han också skapat.
När jag läser Hedbergs egna ord om samarbetet, går det också att dra slutsatsen 

att det blev en konstnärlig kompromiss. Altartavlan består egentligen av två reliefer, 
eftersom den är utförd i fl era plan. Den bakre turkosblå relieffonden är abstrakt medan 
den främre reliefen har de fi gurativa bibliska inslagen. I den bakre fonden har den blå 
glasyrfärgen fl era färgskiftningar i sin keramiska bränning. I många av de keramiska 
plattorna har Hedberg bränt in svarta, sotiga färgnyanser i den turkosblåa glasyren, 

87 Ulf Linde, Norrländsk Brukskyrka, Dagens Nyheter den 1 mars 1960.
88 Sven Lindblom, Hans Hedberg hoppas kyrkan byggs upp igen, Örnsköldsviks Allehanda den 7 
september 1995.
89 Bodil Resare, ”Bättre ljus för altarfonden”, Örnsköldsviks Allehanda 19 februari 1999.
90 Desy Kallberg,Söndagsporträttet- En keramiker med glöd, okänd tidning, söndagen den 31 maj 1959.
91 Ingrid Telhammer, Kyrkor och kapell Nolaskogs, Örnsköldsvik 1985, s.90.
92 Bodil Resare, ”Bättre ljus för altarfonden”, Örnsköldsviks Allehanda 19 februari 1999.
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vilket är hans speciella keramiska teknik, som utfördes med hjälp av en specialbyggd, 
atmosfärisk propangasugn, där han arbetade med reduktion, d.v.s strypt syretillförsel.93  
En ugnsatmosfär med strypt syretillförsel reducerar vissa oxider av till exempel koppar 
och järn. Godset och glasyren får en fl ammande karaktär, och speciella färger och ef-
fekter kan skapas.94

Den bakre turkosblå fondväggen är för mig den dominerande reliefen. Den blå färg-
kompositionen ger en stark andlig dimension. Den ger en känsla av himlens blå färg 
och Medelhavets turkosblåa färgnyanser. Hans Hedberg arbetade i Biot men bodde i 
Cagnes-sur-Mer. Båda städerna ligger mellan Nice och Cannes i södra Frankrike. Hed-
bergs abstrakta turkosblå fondvägg påminner om det ”franska rummets idéer”, som han 
tog med sig in i Köpmanholmens brukskyrka.  

Det är lätt att dra paralleller med  Yves Kleins abstrakta konst. Klein föddes i Nice 
år 1928 och växte upp i Cagnes-sur-Mer, där han i unga år blev starkt påverkad av den 
starka känsla av rymd och tomhet, som han kände i det blåa Medelhavet och den änd-
lösa himlen i Nice och Cagnes-sur-Mer.95

  

Det fi nns en uppgift om att Klein och Hedberg var vänner. I en tidningsartikel i 
Expressen nämner journalisten Kerstin Matz att för Picasso och Chagall, Marino Marini 
och Yves Klein blev Hedberg den glade och frikostige kollegan, som gärna delade med 
sig av idéer och kunskaper inom keramiken.96  Den franska reliefen Vegetabilisk Cellbild-
ning, som uppfördes år 1964 i Nice, påminner mycket i formspråket om Kleins blå relief 
i Gelsenkirchen Theater från 1958-59. Mer om detta i det senare kapitlet om Hedbergs 
franska reliefer.

Det var  Yves Klein som, tillsammans med den franska kritikern Pierre Restany, bil-
dade gruppen Le Nouveau Réalisme år 1960. Klein är internationellt känd för sin speci-
ella abstrakta blåa färg - International Klein Blue –  även om han skapade många andra 
monokroma tavlor i andra starka färger som gult, grönt, rosa och rött. Klein ställde ut 
11 identiska, blå monokroma tavlor på Galleria Apollonaire i Milano i januari år 1957.97  
Han gjorde anspråk på att vara tomrummets mest framstående konstnär och fi losof, och 
året efteråt, den 28 april år 1958, öppnade han sin mest uppmärksammade utställning – 
kallad Le vide  (Tomrummet)-  i Paris på Galerie Iris Clert. Över 3000 personer besökte 
utställningen på öppningsdagen, som endast bestod av det vitmålade galleriet.98

Det här citatet kommer från Kleins föreläsning den 3 juni år 1959 på universitetet i 
Sorbonne i Paris:

Blue has no dimensions, it is beyond dimensions, whereas the colors are not. They are pre-
psychological expanses, red, for example, presupposing a site radiating heat. All colors arouse 
specifi c associative ideas, psychologically material or tangible, while blue suggests at most the 
sea and sky, and they, after all, are in actual, visible nature what is most abstract.99

93 Daniel Minassian, Hans Hedberg – Elden, hjärtat och leran, Örnsköldsvik 1999, s. 74.
94 Sofi a Tjernström, Keramik i arkitekturen, Stockholm 2003, s. 306.
95 Sidra Stich, Yves Klein, Stuttgart 1994, s.13.
96 Kerstin Matz, Svenske Hedbergs franska äpplen bär frukt i USA, Expressen söndag den 1 november 1987.
96 Jane Alison, Colour after Klein – Re-hinking Colour in Modern and Contemporary Art, London 2005, s.112.
98 Nuit Banai, “Monocromatic Interventions: Yves Klein and the Utopia of Spectacular Sensibility”, s. 44, 
i ed. Jane Alison, Colour After Klein – Re-thinking colour in Modern and Contemporary Art, London 2005.
99 Yves Klein, “The Evolution of Art towards the Immaterial”, s. 819-820, i ed. Charles Harrison & 
Paul Wood, Art in Theory 1900-2000 – An Anthology of Changing Ideas, Oxford 2002.



28

Per Grimell

Den tomhet som Hans Hedbergs abstrakta fondvägg utstrålar gör att betraktaren kan 
projicera sina egna känslor och upplevelser på den blå färgytan. David Joselit menar att 
abstrakt modernistisk konst har en djup psykologisk effekt på åskådaren:

For in my view the ”fl atness” of modernism is not merely an optical event: the emergence of 
the fl at painting marks a transformation in spectatorship in which mimetic identifi cation with 
the picture is displaced by the private kinesthetic experience of the viewer. The event,as it were, 
moves from the conscious to the unconscious. To put it schematically, abstraction functions as 
a machine fo recording the psychological of the artist in order to produce (perhaps dramatically 
different) psychological responses in the viewer.100

Altarväggens främre fondvägg är inte lika omedelbar att ta till sig som betraktare, då 
man sitter i kyrkbänken. Kanske beror det på den dovare och matta glasyren och de 
symboliska keramiska fi gurerna. De är inte lika lätta att placera i kyrkohistorien som 
de vanligt förekommande och klassiska Kristusbilderna. Det kan också bero på det do-
minerande symboliska träkorset, som är placerat framför den främre fondväggen. För 
mig fi ck den främre fondväggen liv först då jag på nära håll började studera glasyrerna 
och upptäckte nyanserna och detaljrikedomen hos både fi gurer och plattor. Den främre 
reliefen har också ett intressant centralperspektiv i form av de geometriska linjer, som 
Hedberg skapat. Perspektivet kan ses som en dominant kompositionsfi gur i reliefen. 
Linjerna symboliserar ljusstrålarna och möts i en ljuskälla bakom korset.

Centralperspektivet uppfanns och utvecklades av Filippo Brunelleschi i 1400-talets 
Italien. Brunelleschi utarbetade ett system, varigenom avstånd kunde framställas på ett 
vetenskapligt mätbart sätt. Nyckeln till detta system låg i iakttagelsen att alla parallella 
linjer, som löper genom rummet i rät vinkel mot motivet, tycks konvergera i en central 
ögonpunkt, fl yktpunkt, i höjd med betraktarens öga. De parallella linjerna kallas orto-
gonaler, och de ger ett geometriskt nätverk som defi nierar bildrummet. Brunelleschis 
upptäckt kom att upphöja målarkonsten till vetenskap.101

De keramiska plattorna har ett mångfärgat glasyrmönster och skulle också kunna  
vara en variation på en abstrakt, expressionistisk målning av Jackson Pollock. Plattorna 
har en mild, grön färgbas med sotigt svarta inslag på vissa ställen. Hedberg har sedan 
bränt in fl äckar i en röd glasyr av mörkare nyans, som förekommer på hela den främre 
reliefen. De röda fl äckarna kan tolkas in som blodstänk från Kristus på träkorset. Den 
röda glasyren är också som intensivast och har de största färgfälten i plattorna närmast 
träkorset. Det blev också diskussioner om den röda färgen, minns Hedberg:

Jag ville ha färg. Rött. Ärkebiskopen och biskopen var mera tveksamma, men det röda fanns 
ju i blodet.102

Samtidigt i detta kraftfulla och mer abstrakta centralperspektivfält har Hedberg placerat 
in fi gurer i ”bilden” i form av skulpturer och på keramikplattor. Det  påminner om hur 
fi gurerna placerades i medeltida kyrkor; stående och kontemplativa, som den italienske 
skulptören Jacopo della Quercias portreliefer till San Petroniokyrkan i Bologna, utförda 
1425-1438.103 Kanske studerade Hedberg detta renässansverk under sin Italientid i slu-
tet av 1940-talet, eftersom Bologna inte ligger så långt ifrån Faneza. I portreliefen har 

100 David Joselit, Notes on Surface – Toward a Genealogy of Flatness, s.103 ur ed. Zoya Kocur och Simon 
Leung, Theory in Contemporary Art since 1985 second Edition, Oxford 2013.
101 http://sv.wikipedia.org/wiki/Centralperspektiv, hämtat 2014-04-28.
102 Bodil Resare, ”Bättre ljus för altarfonden”, Örnsköldsviks Allehanda 19 februari 1999.
103 Charles Seymor, Jr.,Jacopo della Quercia – Sculptor, New Haven och London 1973, s.xxv.
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Jacopo della Quercia utfört både tre mer skulpturala huvudfi gurer ovanför porten till 
San Petroniokyrkan, och på de två pilastrar som fl ankerar huvudportalen fi nns sedan 
åtta mindre reliefplattor med olika motiv.104 Kanske studerade också Hedberg Luca della 
Robbias keramiska reliefer i Florens. Reliefer av Jungru Maria och Jesusbarnet utfördes 
av della Robbia i ett för skulpturen nytt medium, terrakotta överdragen med färgad 
emaljglasyr.105

De fyra större fi gurerna i hög relief av stengods är inplacerade i grunda nischer med 
kvadratiska plattor av grön glasyr. Figurerna föreställer från höger aposteln Paulus, stå-
ende med sitt stora svärd lutat mot marken. Hela kroppen är täckt i en enda mörkröd 
glasyr, och både fi gur och svärd har samma färgnyans, vilket gör att man inte upptäcker 
svärdet förrän på närmare håll. Enligt legenden blev han avrättad med svärd, ej korsfäst, 
då han var romersk medborgare.106

 

Jämfört med fi gurerna i Vänskapssigillet har Hedberg nu börjat arbeta med reduce-
ring och förenkling, när det gäller fi gurernas utformning. Paulus var en apostel, mis-
sionär, teolog och nytestamentlig författare, som anses ha spelat en mycket stor roll i 
utformningen och spridningen av den tidiga kristendomen. De främsta källorna till 
Paulus åskådning och levnad fi nns i hans tretton brev i Nya testamentet samt Apost-
lagärningarna.107 Paulus brev i Nya Testamentet innehåller bland annat en djupsinnig 
teologi, där han särskilt betonar att tron är den rätta frälsningsvägen samt att med Jesus 
är den judiska lagen upphävd och Israels religiösa särställning bruten. Han framställs 
inom konsten med hög panna och svart skägg.108

Till vänster om korset fi nns den keramiska fi guren, som föreställer den svenska re-
formatorn Olaus Petri (1493-1552). Olaus Petri främjade på många fronter förnyelse 
och omorientering av svenskt kyrko- och samhällsliv. Under hans livstid utkom fl era 
svenska översättningar av Bibeln eller delar av Bibeln, som Nya testamentet, Psaltaren, 
Ordspråksboken, Syraks bok och Visheten. Under ett decennium dominerade Olaus 
Petri helt den svenska bokutgivningen med minst 20 titlar. Han diakonvigdes år 1520, 
blev lärare i domkyrkoskolan och även predikant i domkyrkan. Efter att ha varit Gustav 
Vasas kansler under åren 1531-1533 blev förhållandet till kungen alltmer spänt. Pre-
dikningar år 1535 och översättningarna året efteråt förvärrade läget. Av politiska skäl 
anklagades Olaus Petri och Laurentius Andrae för förräderi och dömdes till döden år 
1540. Men Petri togs till nåder igen och blev kyrkoherde i Stockholm år 1543.109 

Olaus Petri har en helt annat glasyr än Paulus. Här handlar det återigen om den 
prickiga och fl äckiga glasyren, som återkommer i Hedbergs fågelägg. Men färgerna 
mossgrönt, orange och svart skulle också kunna vara från bergarterna i Hans Hedbergs 
barndomstrakter Köpmanholmen längs Höga kusten i Norrland.

104 Charles Seymor, Jr.,Jacopo della Quercia – Sculptor, New Haven och London 1973, bild 78.-125
105 Hugh Honour & John Fleming, Konsten genom tiderna, Stockholm, s.386-387.
106 Signaturen én, Altarpariet en sevärdhet i Köpmanholmens vackra kyrka, Örnsköldsvik Alle-
handa den 23 februari 1960.
107 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Paulus, hämtad 2014-02-06.
108 Håkan Josephson; Bonniers Uppslagsbok, Stockholm 1992, s.970-971.
109 Birger Olsson, Olaus Petri som bibelöversättare, s. 90-91, redaktörer Carl F Hallencreutz och 
Sven-Ola Lindberg, Olaus Petri – den mångsidige reformatorn – nio föredrag om Olaus Petri, Up-
psala 1994.
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När det gäller de större fi gurerna fi nns också längst till vänster prästen och diako-
nissan, vilka är utförda i en ljusare grå glasyr. Den främre altarfonden har också fyra 
mindre keramiska fi gurer, som symboliserar evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och 
Johannes. Inom den kristna konsten symboliseras evangelisterna av fyra väsen; Matteus 
av en ängel, som symboliserar heligheten och inkarnationen eller bevingad människa, 
Markus av ett lejon, som representerar den monarkiska makten, Lukas av en oxe, vilket 
representerar bön och offer, eftersom han dog martyrdöden under 80-talet e.v.t. och 
Johannes av en örn som en symbol för den heliga anden. Dessa fyra väsen är hämtade ur 
Johannes Uppenbarelse 4:7, där de omger Guds och Lammets tron:

Mitt för tronen och runt om tronen var fyra varelser som hade fullt med ögon,både framtill  
och baktill. Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en  ungtjur, den tredje hade ett 
ansikte som en människa, och den fjärde liknade en fl ygande örn. De fyra varelserna hade var-
dera sex vingar, och de hade fullt med ögon, utåt och inåt. Utan att vila säger de dag och natt: 
Helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren, han som var och som är och som  kommer.110

 
Hans Hedberg har i turkosblå glasyr format de symboliska djuren på keramiska plattor. 
På Hans Hedberg Museum i Örnsköldsvik fi nns fl era varianter sparade av  änglar, sym-
bolen för evangelisten Matteus.  

Året 1959 var en mycket intensiv arbetsperiod för Hedberg. Förutom det omfattan-
de reliefarbetet i brukskyrkan var han också inbjuden till höstsalongen i Paris. Allt detta 
gjorde att han arbetade nästan dygnet runt.111 Senare mindes han med glädje tillbaka på 
tiden då altarfonden skapades i Brukskyrkan. Det tog sammanlagt åtta månader att göra 
altartavlan. I stort sett alla keramiska detaljer brändes i två exemplar, innan Hedberg 
blev nöjd. Tavlan fraktades sedan nedpackad i stora lådor med båt till Husum norr om 
Örnsköldsvik. Hans Hedberg var med själv ombord tillsammans med Jeannot Bindocci, 
som var hans medarbetare i ateljén från 1950-talet ända till långt in på 1990-talet. Väl 
framme i Köpmanholmen hjälpte också den numera bortgångne muraren Rune Olsson 
till med att blanda bruk och mura fast bitarna. Det var ett arbete som pågick under en 
hel månad.112 

Men hur skulle altarfonden ha sett ut, om Hans Hedberg fått bestämma helt själv 
utan inblandningen av kyrkans högsta ledare? Kanske skulle reliefen fått lite andra fär-
ger, som Hedberg talade om i tidningsartikeln inför reliefarbetet. Konstverket skulle 
helt klart inte haft de bibliska fi gurerna, men det starka centralperspektivet i form av de 
geometriska strålarna hade nog fått vara kvar, där endast träkorset står framför verket. 
Men med de bibliska fi gurerna blir nu resultatet att två stilar möts, både italiensk renäs-
sans och fransk Nouveau Réalisme, i ett och samma verk. Dessutom allt med de delikata 
keramiska glasyrerna. Det gör Hans Hedbergs altarfond till ett av de mest originella 
kyrkokonstverken i historien.

§                 

                               
110 Johannes Uppenbarelse 4:7, s. 269, ur Bibeln, Månpocket, Stockholm 1997.
111 Desy Kallberg, Söndagsporträttet - En keramiker med glöd, Okänd tidning, söndagen den 31 maj 1959.
112 Sven Lindblom, Hans Hedberg hoppas kyrkan byggs upp igen, Örnsköldsviks Allehanda 7 sep-
tember 1995.
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Kritiker om Altarfonden

Hans Hedbergs altarfond skapade stort intresse hos både nyhetsjournalister och fl era av 
de ledande svenska konstkritikerna. I nyhetsartiklarna betonade journalisterna  origina-
liteten och det unika i konstverket rent internationellt sett, eftersom den var skapad helt 
i keramik.113

Nu fi ck Hedberg i överlag positiv kritik, till skillnad från den fräna kritiken från Bo 
Lindwall på Nationalmuseum om Vänskapssigillet vid debutställningen år 1953.  

Det var främst glasyrerna som fascinerade kritikerna. Aftonbladets Hans Eklund me-
nade att kyrkans främsta intresse gällde den unika Hedbergska altartavlan. Han ansåg 
att Olaus Petri besatt mest pondus av fi gurerna och att det rörde sig egentligen om två 
väggstycken, uppbyggda i rätlinjigt skurna block eller fl isor, där den bakre och heltäck-
ande fått en mättad, blågrön färgton som väl svarade mot sommarnattens klara rymd. 
När det gällde den främre fondväggen skrev han:

Här har den fl acka fondväggen klätts med trettiofyra kvadratmeter hårdbränd fajans på ett sätt, 
som gör kyrkans verkliga blickpunkt till både ett stycke helig sfär och aningen av ett oändlig-
hetsperspektiv. (....)  Tätt framför denna korets gavelvägg står mot altarrunden den egentliga 
altartavlan, om nu uttrycket kan gälla här, i en företrädesvis ockragul och liksom sprängd gla-
syrfärg.Till höger i denna yta och riktigt orienterat, utstrålar en veritabel kosmisk solglans, 
förmedlad genom det ombrända keramiska ytskiktet som här utstrålar en varmröd fl äckighet 
av den sort man tycker sig ha sett på autentiska bilder av smältan i solens ytskikt. Framför detta 
centralparti står ett enkelt träkors, vari sitter dold den ljuskälla som ger ytterligare milt sken åt 
denna utstrålning, symboliserande det allra heligaste. (......) Som sådan innebär denna fajans-
vägg inget sensationellt; men som sakral anordning är den rätt enastående genom sitt material 
och den fi na måttfullhet, varmed den gör koret till en vacker religiöst betingad helhet. Från en 
keramisk yta liknande ett ädelt mineral, sprider sig en mild glans över hela kyrkan.114

Ulf Linde, kritiker vid Dagens Nyheter, senare chef för Thielska Galleriet och ledamot 
i Svenska Akademien, reste också upp till Köpmanholmen  och skrev några dagar se-
nare en recension med rubriken Norrländsk Brukskyrka. Han tyckte att arkitekten John 
Åkerlunds svåra uppgift varit att  bygga en kyrka, som också skulle fungera som för-
samlingssal. Rummet skulle alltså både kunna utveckla en liturgisk prakt och den ljusa, 
spartanska saklighet som bör utmärka en föreläsningssal:

Helt idealiskt har väl problemet inte lösts. Genom långhusets stora fönster har koret kommit att 
stå för mörkt mot det övriga kyrkorummet; klyftan mellan byggnadens två funktioner känns.115

 Men Linde ansåg också att Hedbergs altarfond var pärlan i den nya kyrkan:

Den vackraste materialverkan fi nns emellertid i koret, vars raka avslutningsvägg försetts med 
en helt täckande keramikrelief av Hans Hedberg.(.....). Det man främst beundrar i reliefen är 
den praktfulla och mjukt glimmande glasyren. Den suggererar ett otal konsistenser, olika torra, 
olika porösa, olika sintrade hettor och framträngande stoffer. Ögat – och fi ngertopparna – går 
på ett utsökt, men ändå måttfullt äventyr bland olika materior. Också som färg, som koloristisk 
klang, spelar reliefen mycket vackert – från tizianrött och måsäggsgrått över till den turkosblå 
fonden. Den skulpturala formen är underordnad detta spel; främst bygger den på en murver-

113 Okänd artikelförfattare, Gammal brukskyrka får första keramikfonden, Stockholms-Tidningen den 
22 augusti 1959, okänd artikelförfattare, Brukskyrka i Ångermanland får altartavla i keramik, Dagens 
Nyheter den 22 augusti 1959.
114 Hans Eklund, Köpmanholmens brukskyrka, Aftonbladet den 17 mars 1960.
115 Ulf Linde, Norrländsk Brukskyrka, Dagens Nyheter den 1 mars 1960.
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kan där blocken murats så att strålar  från korset bryter sig mot rutmönstret hos kvadrar. Det 
hela är naturligt gjort, och man känner ingenting av den stiliseringens torka som annars nästan 
alltid infi nner sig när diagonaler tvingas samman med ett rätvinkligt rutmönster. De i nischer 
infällda  skulpturerna är kanske inte alla lika bra,  men åtminstone Olaus Petri äger stora för-
tjänster utöver de  rent  dekorativa. Som helhet är Hans Hedbergs relief ett utmärkt verk. Den 
bryter på ett välgörande sätt från den slentrian som härskar på de fl esta nya korväggar.116

Altarfondens två liv

Brukskyrkan blev ett av de sista stora projekten som ”familjeföretaget Hedberg” utförde 
i Köpmanholmen. Den byggdes på initiativ av Hans Hedbergs föräldrar, dåvarande 
direktören vid Forss AB Theodor Hedberg och hans fru Ingeborg. Ritningar till kyrkan 
fi nns från år 1953 och är utförda av arkitekten John Åkerlund i Stockholm.117  

Kyrkan invigdes den 28 februari år 1960 av biskop Ruben Josefsson. Vid samma 
tidpunkt lämnade Theodor Hedberg sin plats som verkställande direktör och äldste 
sonen Ulf Hedberg tog över stafettpinnen för Forss AB. Kyrkan kan ses som ett uttryck 
för företagsledningens önskan att skapa en samhörighetskänsla i brukssamhället. Men 
bara några år senare skulle samhörigheten få sprickor i fasaden, då Hedbergepoken var 
över i Köpmanholmen, eftersom Forss AB efter en tid av ekonomiska problem  såldes 
till NCB år 1964.

Ingeborg och Theodor Hedberg avled båda år 1966, två år efter försäljningen av 
deras livsverk, och sonen Ulf Hedberg fl yttade senare till Stockholm. Mot slutet av 
1960-talet blev det uppenbart att NCB inte prioriterade Köpmanholmen på samma sätt 
som den tidigare ägarfamiljen Hedberg.118 Många delar i brukssamhället underhölls inte 
längre, och  NCB rev tyvärr den ståtliga herrgården  efter att ha fått stå öde och blivit 
allmän egendom i början av 1970-talet.

50 år senare kan det ses som ett mirakel att Hans Hedbergs altarfond fortfarande 
existerar. Den är tack vare sitt keramiska material ett av få föremål som återstår av den 
gamla brukskyrkan. Natten mot måndagen den 4 september år 1995 drog ett våldsamt 
åskväder fram över Köpmanholmstrakten söder om Örnsköldsvik. Någon gång efter 
klockan tre upptäckte en  köpmanholmsbo att den gamla Brukskyrkans tak hade an-
tänts. Larmet till räddningstjänsten kom klockan 3.50.119 Då blev det fullt pådrag från 
räddningstjänstens sida. Först på plats var Bjästa brandkår, som omgående fi ck hjälp 
från Sidensjö och Örnsköldsvik. Totalt kämpade 30 brandmän med att begränsa elden 
till kyrkans tak och den östra kortväggen, där Hedbergs altarfond stod. Räddningstjäns-
tens chef Lars Larssons teori var att ett blixtnedslag antände Brukskyrkans tak.120 Stora 
delar av byggnaden förstördes, men altarfonden, dopfunten och klockstapeln samt en 
del konstföremål, som exempelvis brudkronor, kunde räddas ur lågorna.121 Just vid den 
östra kortväggen som angripits av elden stod Hans Hedbergs altartavla, som var farligt 
nära att totalförstöras.

Hans Hedberg själv befann sig i sin ateljé i Biot, Frankrike, när hans hustru Char-
lotte, som befann sig i Sverige, ringde och meddelade honom nyheten. När han någ-

116 Ulf Linde, Norrländsk Brukskyrka, Dagens Nyheter den 1 mars 1960.
117 Ingrid Telhammer, Kyrkor och kapell Nolaskogs, Örnsköldsvik, s.89.
118 Magnus Näslund, Köpmanholmen – Brukssamhällets historia, Örnsköldsvik 2006, s.53-54.
119 Robert Häggqvist, Kyrkan i Köpmanholmen totalförstörd efter brand, Örnsköldsviks Allehanda tis-
dagen den 5 september 1995.
120 Robert Häggqvist, Kyrkan i Köpmanholmen totalförstörd efter brand, Örnsköldsviks Allehanda 
tisdagen den 5 september 1995.
121 Informationsblad Brukskyrkan Köpmanholmen, Svenska kyrkan Nätra, Bjästa 2010.



33

Hans Hedbergs reliefer
Mellan Figuration och Abstraktion

ra dagar senare besökte den kraftigt brandskadade brukskyrkan och inspekterade sitt 
konstverk sade han:

Altartavlan har klarat sig förhållandevis bra. Det har blivit en del sprickor i emaljen som minne 
av branden som inte kommer att kunna lagas. Men de viktigaste detaljerna (relieferna) är helt 
oskadade.122

Till de märkvärdiga inslagen i den svenska efterkrigsarkitekturen hör ett kvantitativt 
omfattande och emellanåt också kvalitativt högtstående kyrkobyggande. Från att ha spe-
lat en undanskymd roll i det moderna samhällsprojektet under mellankrigstiden blev 
kyrkan under 1950- och 60-talen en uppgift, inför vilken många arkitekter kände sig 
kallade. I ett formmässigt allt som oftast enahanda folkhemsbygge var kyrkorna de som 
erbjöd alternativ som en ”skönhetens tillfl yktsort”.123 Brukskyrkan byggdes helt i trä 
med fristående klockstapel. Takstolarna löpte från golv till tak och satte sin prägel i kyr-
korummet. Vid den middag på Herrgården i Köpmanholmen, som familjen Hedberg 
höll efter invigningen talade biskop Ruben Josefsson, landshövding Eric Wesström och 
församlingens kyrkoherde Erling Lundkvist. Landshövding Erik Wesström sade:

Jag tror att vi alla tyckte kyrkan var mycket vacker i sin enkelhet och i sin renhet. Men det 
som vi mest fäste oss vid och som vi alla var fascinerade av var givetvis den strålande altarrelief, 
som Hasse Hedberg har gjort. Biskopen Ruben Josefsson sade i sitt  tal i kyrkan att det var ett 
strålande exempel  på när den levande  konsten ställer sig till kyrkans förfogande. Så har det 
varit i alla tider. Varje tid har genom sin kyrka det bästa av sin tids konst. Och i detta fall har vår
tids levande konst gett denna kyrka det bästa. (….)  Därför kommer Hasse  Hedbergs altarrelief 
att överleva tider och  tidernas växlingar. Den dag då vi alla som står här församlade är  borta 
kommer dock Hasse Hedbergs skapelse att vara  levande. Han har lämnat kvar en  del av sin själ 
i sin hembygd, till glädje för hembygden och han kan känna sig själv lycklig och glad att han 
har fått till  sin hembygds denna skapelse.124

Landshövdingens ord om att altarreliefen skulle överleva tidernas växlingar visade sig 
några decennier senare stämma överens med verkligheten. Hedbergs altarfond var det 
som sammanlänkade den gamla och nya Brukskyrkan. En stor del av kyrkans själ lig-
ger också i altartavlan och hela historiken med familjen Hedbergs kyrkoprojekt. Den 
nya Brukskyrkan byggdes till slut kring Hans Hedbergs altarfond. En aktiv roll spelade 
också konstverket  i diskussionen om uppförandet av den nya kyrkan på samma plats. 
Hedberg själv var optimistisk när det gällde sin altartavla efter branden:

Som jag ser det går det att renovera altartavlan. Och den går inte att fl ytta.Tavlan är fastgjuten i 
väggen bakom och praktiskt taget omöjlig att röra. Mitt råd är att församlingen sätter upp ett 
skydd runt altartavlan med möjlighet att ha på ett element när vintern kommer. Keramiken är 
inte gjord för att tåla sträng kyla.125

Den nya Brukskyrkan, som utvändigt påminner om den gamla kyrkan, är också helt 
i trä och ritades av arkitekt Kurt Eriksson, Örnsköldsvik. Färgsättningen är skapad av 
inredningsarkitekt  Lillemor Dufva. Hans Hedberg utförde i februari  år 1999 en restau-
rering av den skadade altartavlan, fyra år efter branden. På fotografi er från ett reportage i 

122 Sven Lindblom, Hans Hedberg hoppas kyrkan byggs upp igen, Örnsköldsviks Allehanda, torsdag den 
7 september 1995.
123 Anders Björkman, Form Rörelse Ljus – En studie över Johannes Olivegrens kyrkoarkitektur, akademisk 
avhandling i Konstvetenskap, Umeå universitet, 2001, texten hämtad från bokomslagets baksida.
124 Okänd artikelförfattare, ”Måtte Brukskyrkan omfattas med all den kärlek vi har till fädernas kyrka”, 
Örnsköldsviks Allehanda, måndagen den 29 februari 1960.
125 Sven Lindblom, Hans Hedberg hoppas kyrkan byggs upp igen, Örnsköldsviks Allehanda, torsdag den 
7 september 1995.
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Örnsköldsviks Allehanda kan man se hur Hedberg håller en färgpalett i handen då  han 
skulle lägga in ny färg på de skadade delarna. 
 Till reportern sade han:

Egentligen har de fl esta skadorna uppstått efter branden. Den här glasyren är inte gjord för 
utomhusbruk så fukt, is och kyla har gjort att den fl agnat, framförallt närmast golvet.126

Nu hade två stora sidofönster byggts på båda sidor om altarfonden, vilka möjliggjorde 
ett större ljusinsläpp än i den tidigare Brukskyrkan, som tidigare endast hade ett mindre 
sidofönster vid koret i färgat glas. Hedberg uppskattade dagsljuset som nu släpptes in 
från de stora fönstren och som gav ett helt annat ljus på den stora altarfonden.127

   Biskop Karl Johan Thyrberg invigde den återuppbyggda Brukskyrkan i Köpman-
holmen den 27 mars år 1999.128

Relieferna vid Faculté des Sciences i Marseille, Vegetabilisk Cellbildning 
i Nice och vid Faculté des Sciences i Luminy

Min konst är abstrakt, men inte alltid nonfi gurativ. Jag tror att det fi gurativa inte kommer att 
uppskattas i framtiden och det är ju för framtiden som vi konstnärer arbetar.129

                                                                                                          Hans Hedberg

Det moderna välfärdssamhället växte fram i Europa efter andra världskriget, samtidigt 
som demokratiseringskrav slog igenom inom konst- och kulturlivet. Intresset i exempel-
vis Sverige inriktades på att göra konsten mer tillgänglig för en bredare publik. Det hade 
sedan 1930-talet funnits ett starkt intresse hos konstnärer att nå ut till en bred publik, 
vilket fi ck till följd att många konstnärer prioriterade att åta sig offentliga utsmycknings-
uppdrag. Stockholms tunnelbana uppvisar en av världens största konstutställningar, och 
den sträcker sig över mer än 100 kilometer, såväl över som under jord.130

Samtidigt började konstscenen efter andra världskriget att förskjutas från Europa till 
USA. Den abstrakta expressionismen från New York förändrade hela den internatio-
nella konsten.  De målare  i New York som tilldrog sig uppmärksamhet mot slutet av 
1940-talet var bland annat Jackson Pollock (1912- 1956), Franz Kline (1910-62) och 
Ad Reinhardt (1913-67). 

I Europa kallades den abstrakta expressionismen för l´art informel eller tachisme, 
ofta kallad på engelska för Informal Art, eller informalism och Tachism. I Paris fanns 
Georges Mathieu (1921-2012), Gérard Schneider (1896-1986) och andra konstnärer, 
som uttryckte en ny abstrakt stil som konstkritikerna snart började kalla l’art informel.131 

Det fanns knappast någon tidskrift i Sverige under 1960-talet som inte diskuterade den 
nya amerikanska konsten och allt vad den innebar av teckenbaserat måleri, abstraktion, 
konfrontationer mellan skilda bildkulturer, popkonst och happening.132

126 Bodil Resare, ”Bättre ljus på altarfonden”, Örnsköldsviks Allehanda 19 februari 1999.
127 Ibidem.
128 Informationsblad Brukskyrkan Köpmanholmen, Svenska kyrkan Nätra, Bjästa 2010.
129 Anea, Blå baciller i jätteverk av Hedberg, artikel i Svenska Dagbladet 5 januari 1963.
130 Lena Johannesson, Konst och visuell kultur i Sverige 1810-2000, Stockholm 2007, s. 261.
131 Sam Hunter; Modern Art,New York 2004, s. 285-286.
132 Ibidem s. 227.
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Hans Hedberg kan inte ha gått opåverkad när det gäller dessa nya modernistiska 
infl uenser under 1950-talet. Ett mer abstrakt bildspråk hade även börjat växa fram i 
hans reliefkonst. 

I Frankrike fanns en bestämmelse under 1960-talet att en procent av byggnadssum-
man vid statlig byggnation skulle användas till konstnärlig utsmyckning. Under lång tid 
slog man vakt om de nationella intressena, men till slut fi ck ett tiotal utländska konst-
närer också  statliga beställningar. Dit hörde bland annat Hans Hedberg.133 Att svenske 
Hedberg fi ck ingå i den exklusiva grupp, som dekorerade stora statliga byggnader i 
Frankrike, betraktades som något märkligt i Sverige:

Hans Hedberg har blivit ett namn att räkna med både vad beträffar rena ”pottmakeriet” och 
den konstnärliga utsmyckningen på offentliga byggnader. Han är en av de nio på de franska 
arkitekternas lista över de konstnärer att räkna med i detta sammanhang. EN AV DE NIO då 
hela Frankrike är fullt av goda konstnärer. Den svenska patriotismen slår sannerligen ut i full 
blom, när man hör talas om detta.134

Men det dröjde länge innan han fi ck de franska beställningsuppdragen, eftersom det var 
arkitekten, som föreslog vilken utsmyckning som skulle användas. Förslaget presente-
rades antingen i modell eller på ritning inför den statliga kommitté, som hade ansvaret 
för dessa inköp. Det gällde alltså att samarbeta med någon av de franska arkitekter, som 
arbetar för statens räkning, och kunna presentera förslagen på ett sätt som var åskådligt. 
Sedan gällde det att förslaget som utarbetats skulle accepteras av enprocentkommittén 
i Paris.

Då Hans Hedberg för första gången kom ifråga för ett franskt statligt uppdrag, gällde 
det en universitetsbyggnad vid  Faculté des Sciences i Marseille år 1959. Han hade då i 
första hand samarbete med den arkitekt, som ritade projektet, René Egger, men måste 
dessutom etablera kontakt med den dekoratör, som svarade för modellarbetet. Det var 
Louis M Jullien135, som då formellt stod för förslaget och som i sin tur presenterade det 
för den statliga kommittén.136 Senare behövde Hedberg inte gå den omvägen via franska 
kontakter, utan det var möjligt att få direkt samarbete med arkitekt och den statliga 
kommittén. Det kan man se i reliefverket på Faculté des Sciences i Luminy år 1968.

Men den dag frågan skulle diskuteras i enprocentkommittén hade man tre skilda 
projekt att behandla. Picasso hade ett förslag till en utsmyckning av ett ganska stort pro-
jekt. Det antogs med modifi kation och måste alltså omarbetas innan det kunde förverk-
ligas. Zodkino hade ett förslag till ett annat projekt. Det refuserades. Hans Hedbergs 
och Louis M Julliens förslag godtogs utan ändring.137

En förutsättning var också att det skulle ske ett samarbete med professorerna, arki-
tekterna och konstnärerna. Fysikprofessorn hade sin uppfattning, kemiprofessorn hade 
en annan mening och matematikprofessorn en tredje. Det gällde att samordna alla in-
tressena, och det blev långa diskussioner, innan man till sista enats om den slutliga 
lösningen. 

Den här första statliga beställningen i Marseille bestod av 12 huvudreliefer i keramik; 
alla med en höjd av 4,55 meter som sitter på en 130 meter lång mosaikvägg utomhus.138 

133 Lars Åkerlund, Hans Hedberg, Örnsköldsvik 1975, s.113.
134 E.G Nyblom, Svensk ”pottmakare” på fransk poplista gör Parissuccé, Kvällsposten den 26 december 1963.
135 På fotografi et av verket ser man Louis M Jullien och Hans Hedbergs dubbelsignerade namnskylt på 
väggen. Fotograf: Gabrielle Robert. I Lars Åkerlunds bok står det att det var dekoratören Jean Julienne  som 
svarade för modellarbetet, men hans namn måste vara felaktigt i boken.
136 Lars Åkerlund, Hans Hedberg, Örnsköldsvik 1975, s.114.
137 Ibidem. s.114.
138 Lennart Ehrenborg, Svenska konsthantverkare i Biot – Hans Hedberg keramiker, Sveriges Television, lördagen 
den 24 oktober 1964.
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Verket är också dubbelsignerat med  Louis M Jullien och Hans Hedbergs båda namn 
inristade på väggen. I nästan ett helt år arbetade Hedberg med det här konstprojektet 
som påminner om  Joan Miros ( 1893-1983) former och färger. Det går inte heller att 
glömma bort Louis M Julliens konstnärliga påverkan när det gäller relieferna. Sannolikt 
är det den kände franske tapetkonstnären Louis Marie Jullien (1904-1982) som samar-
betade med Hedberg. Julliens abstrakta tapetmönster påminner till en del om relieferna 
i Marseille.139 Nära fem månader tog det bara att sätta upp hela väggen.140 I en tidnings-
intervju inför invigningen av både reliefen och universitet i Marseille i februari år 1963 
uttalade sig Hedberg:

Min konst är abstrakt, men inte alltid nonfi gurativ. Jag tror att det fi gurativa inte kommer att 
uppskattas i framtiden och det är ju för framtiden vi konstnärer arbetar. Ofta låter jag emel-
lertid delar av mina reliefer bli föreställande. Den stora väggen vid universitetet har jag därför 
utformat med tolv abstrakta högreliefer i fajans och stengods, intensiva, lågande i färgerna.  
Högrelieferna står mot en fond av mosaik, av krossade vita medelhavsstenar men i dem har 
jag i lågrelief lagt en fi gurativ komposition. Där fi nns jättestora penicillinsvampar, ljusblå tbc-
baciller och sex meter långa snökristaller.141

Hans Hedbergs arbetsmetod känns igen, om man jämför med altarfonden i Köpman-
holmens brukskyrka. I båda relieferna blandas abstrakta kompositioner med fi gurativa 
element. Man kan också dra som slutsats att, om  Hedberg själv fått råda i båda reliefer-
na, hade det antagligen blivit två helt abstrakta verk. Men nu var det ett samarbete med 
professorer, arkitekt och dekoratör, där jag förmodar att universitetsfolket krävde vissa 
fi gurativa inslag, precis som Svenska kyrkans ledning också gjort när det gällt konstver-
ket i brukskyrkan.

Om man studerar de 12 relieferna på universitetsväggen, är det ännu starkare färgska-
lor som gäller än i Vänskapssigillet och Altarfonden i Köpmanholmens brukskyrka. De 
abstrakta bakgrundsfärgerna med signalfärger har en stark enhetlig glasyr och inte alls 
de spräckliga eller prickiga glasyrer som Hedberg ofta använder. De fi gurativa mönstren 
bryter av mot den abstrakta signalfärgen i helt andra färger. Mosaikväggens vita och 
mörkare mönster går in i högrelieferna och bildar ett geometriskt mönster på hela väg-
gen. Jag har inte lyckats hitta några franska recensioner om konstverket, men journalis-
ten Carol Martin besökte Marseille och såg genast relieferna, då hon steg av tågstationen 
en bit från Faculté des Sciences område, som kallas St. Charles, i centrala Marseille:

Det är icke blott dess mått – längd 130 meter, höjd 4 m – som är imponerande, utan även dess 
djärva formglädje som enligt Hedberg försöker uttrycka ”något som kan accepteras både av 
nutid och framtid”. Sett från stationen ger reliefen intryck av en lysande kavalkad av abstrakta 
former, men kommer man närmare ser man att de är gamla bekanta från vetenskapens värld 
man har att göra med. 142

1960-talet blev ett produktivt decennium, när det gällde offentliga utsmyckningar i 
Frankrike för Hans Hedberg. Det är oklart om de franska relieferna recenserades av fran-
ska konstkritiker, men tydligen måste man ha varit nöjd med Marseillereliefen, eftersom 
Hedberg erbjöds nya statliga beställningar.

Efter reliefarbetet i Marseille fi ck Hans Hedberg två nya beställningsuppdrag år 1963 
och 1964 i universitetsområdet vid Faculté des Sciences i Nice. Den ena reliefen skulle 

139 http://www.latapisserie20e.com/?q=en/content/louis.marie-jullien-1904-1982, hämtad 2014-07-20.
140 Anea, Blå baciller i jätteverk av Hedberg,  artikel i Svenska Dagbladet den 5 januari 1963.
141 Anea, Blå baciller i jätteverk av Hedberg, Svenska Dagbladet den 5 januari 1963.
142 Carol Martin, Svensk konstnär i Frankrike, Göteborgs Handels & Sjöfartstidning, 9 mars 1963.
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föreställa något om maskiner. Det blev även här en balansgång mellan skilda professorers 
och arkitektens önskningar. De var inte ense om det skulle vara en abstrakt eller  natura-
listisk relief. Hans Hedberg löste detta problem genom att, precis som i Marseille, skära 
ut fi gurativa element ur den yttre tekniska verkligheten – delar av motorer, formler, bilar 
– och sedan montera dem till en mera abstrakt helhet till den mer än 10 meter långa 
reliefen.143 Hans Hedberg själv berättade  om arbetet med motivet:

Jag valde att göra den direkt efter vad de får lära sig i denna skola. Det har ju allt med automo-
biler och motorer att göra. Det är klart att jag fi ck sätta mig in i bildelarna, lära mig litegrann 
om motorer, om det elektriska systemet i motorer osv. Jag tror att jag lyckats något så när.144

Det är oklart om den här motorreliefen existerar idag. Efter mina kontakter med Faculté 
des Sciences i Nice, så har de svarat att de inte känner igen reliefen, då jag skickat Lars 
Åkerlunds bild från år 1975. De tror att verket kanske kan vara rivet och inte existerar 
längre.145

Jämsides med detta arbete utfördes under samma period ännu en monumentalrelief 
som också står i parken vid Faculté des Sciences i Nice. Det är ett 7 meter långt betong-
segel - med en höjd på tre meter - som står fritt i universitetsparken. Betongseglet har 
en lutande form som ger ett slags perspektiv i bilden. På den lutande väggen i ljusbrun 
nyans har Hedberg monterat upp stort antal keramikplattor, som bildar  en enda stor 
helhet. Keramikplattorna har alla olika storlekar; längst uppe och nere är de större i 
formatet, medan mittenplattorna är mindre. Plattorna har alla samma röda  glasyr. Men 
när man tittar närmare är den röda glasyren inte helt röd utan skiftar i olika färgnyanser. 
Längst ut på varje keramisk platta är det lite spräckliga glasyrer i ljust brunt och grått. 
Hedberg själv beskrev sin konstnärliga färgidé med verket:

Betongseglet kommer att lysa intensivt rött mot dels naturen och den gråvita byggnaden.146

Hans Hedberg kallade själv verket för Livsembryo eller Vegetabilisk cellbildning och ville 
kanske på något sätt knyta an motivet till den norrländska skogen och  cellulosan. Det 
var som att betrakta en trädstam i förstoring. Grundidén till reliefen fi ck Hedberg, då 
han arbetade med en stor relief  för SCA:s nya kontorslokaler i Sundsvall år 1959. Den 
abstrakta reliefen kallades då Cellulosamolekyler. Numera har verket titeln Fibrer och 
molekyl.147

Men det går också att göra andra tolkningar, då man studerar det abstrakta verket. 
Högreliefens yttre formkropp kan påminna om ett rött moln, röda vågor eller den speci-
ella bergartssammansättning, som fi nns i Hedbergs barndomstrakter kring Höga Kusten 

143 Lennart Ehrenborg, Svenska konsthantverkare i Biot – Hans Hedberg keramiker, Sveriges Radio den 
24 oktober 1964, Lars Åkerlund, Hans Hedberg, Örnsköldsvik 1975, s.117.
144 Lennart Ehrenborg, Svenska konsthantverkare i Biot – Hans Hedberg keramiker, Sveriges Radio den 
24 oktober 1964.
145 Mailkontakt med Monique Giribaldi, Directrice administrative de la Culture Université Nice So-
phia Antipolis  april 2014.   
146 Lennart Ehrenborg, Svenska konsthantverkare i Biot – Hans Hedberg keramiker, Sveriges Radio den 
24 oktober 1964.
147 E.G Nyblom, Svensk ”pottmakare” på fransk poplista gör Parissuccé, Kvällsposten den 26 december 
1963. Enligt information från Monica Jonsson, SCA, 2014-04-22, gjordes reliefen till SCAs nybyg-
gda huvudkontor vid Skepparplatsen i Sundsvall. Kontoret togs i bruk i oktober 1960.Reliefen som 
fortfarande fi nns kvar på kontoret är utförd i hård fajans med måtten 1,92 x 0,70 m. Namnet är, enligt 
Jonsson, ”Fibrer och molekyl” och motivet är hämtat från cellulosans kemi.
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utanför Köpmanholmen. Egentligen fi nns det också drag av ön Skrubban i Höga kus-
tens skärgård med sina kubistiska stil. Det här var troligen Hedbergs första helt abstrakta 
relief och man kan dra slutsatsen att han här hade mer fria händer, till skillnad från de 
andra relieferna för universiteten i Nice och Marseille. Hedberg fortsatte med  det här 
motivet i andra beställningsuppdrag. År 1965 gjorde han en liknande relief, som smyck-
ade Vattenbyggnadsbyråns entré på Linnégatan 2 i Stockholm. Reliefen fi nns fortfaran-
de kvar på samma adress där numera Humlegårdens fastigheter huserar, men här bytte 
Hedberg ut det röda mot blå glasyr. Verket kallades i det här sammanhanget för Vatten 
och blev omskrivet i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Stockholms-Tidningen.148 
Ulf Hård Af Segerstad, kritiker på Svenska Dagbladet, recenserade reliefen:

I den effektfullt strama huvudentrén, inklädd med svart granit, fi nns den numera obligatoriska 
och i detta fall särdeles lyckade konstnärliga utsmyckningen, en polykrom relief över temat 
”Vatten” av keramikern Hans Hedberg. Denne, som är bosatt i Biot i Sydfrankrike, har på ett 
antal utställningar med allt starkare emfas dokumenterat sig som konstnär med egen profi l. 
Den djupt blåskimrande reliefen, som bränts i drygt 1100 grader ger fria associationer till vat-
ten och välvande vågor och en anad fjärran horisont. 
Hans Hedberg har hittills gjort sig känd och uppskattad för mjukt fruktskalsliknande skålar 
med en kolorit hämtad från mango och kalebass. Här har han tagit stora tag utan att förlyfta 
sig. Ett stramt och virilt stycke monumentalkeramik.149

Hans Hedbergs abstrakta stil i Vegetabilisk Cellbildning och Vatten påminner mycket 
om Yves Kleins blåa relief i Gelsenkirchen Theater, Tyskland från år 1958-59.150 Båda 
konstnärerna har liknande former i relieferna och samma monokroma färgidé.

År 1966-1968 skapade Hans Hedberg sitt största reliefarbete i Frankrike. Konstver-
ket har en 258 kvadratmeter stor yta på Faculté des Sciences i Luminy utanför Marseille, 
där även Pablo Picasso blev representerad.151 Den mycket långa reliefen monterades 
upp på en utomhusvägg på en av byggnaderna i universitetsområdet. Det här var också 
sannolikt det sista stora reliefuppdraget som Hedberg utförde för franska statens räk-
ning. Senare, då han fi ck offentliga utsmyckningsuppdrag i Frankrike, hade han slutat 
med relieferna och ägnade sig istället åt stora skulpturarbeten. I Sverige återkom han 
med några reliefarbeten år 1972 på Hotell Roxen i Skäggetorps Centrum, Linköping, 
år 1975 på IBM, Nordic Education Center, Lidingö, Stockholm, och på Sundsvalls 
sjukhus år 1976.152

Monumentalreliefen är också den mest abstrakta skapelsen som Hedberg utfört. 
Verket, som är monterat längs en utomhusvägg, består av långa fasta diagonaler i mo-
nokroma färger. Nedanför växter röda rosor om sommaren. Det blir ett möte mellan 
det geometriska, matematiska rummet och ett naturligt rum. Reliefen är uppdelad i ett 
20-tal olika sektioner, som avgränsas av fasadens pelare. Strukturen med olika pelare 
påminner om gotiska katedralers arkitektur. De keramiska diagonalerna har Hedberg 
fäst i olika längder och storlekar både längst nere vid byggnadens grund men också uppe 
vid taket. Detta abstrakta mönster pågår på en 258 kvadratmeter stor yta. Diagonalerna 
möts aldrig utan ett mellanrum skapas mellan de nedre och övre delarna. Mellanrum-
met blir som ett hål i universum. I väggens mellanrum fi nns en rundad mörkare form 
som påminner om solens eller jordens yta. 

148 EvZ, Offi ciell konst dekorativ, Dagens Nyheter, fredagen den 26 november 1965, Ulf Hård af 
Segerstad, Utblick mot keramikhavet, Svenska Dagbladet söndagen den 28 november 1965, okänd ar-
tikelförfattare. Slut med trälhav på kontor, Stockholms-Tidningen, 26 november 1965.
149 Ulf Hård Af Segerstad, Utblick mot keramikhavet, Svenska Dagbladet, söndagen den 28 november, 1965.
150 Sidra Stich, Yves Klein, Stuttgart 1994, s. 106.
151 Elbe, Hans Hedberg gör 258 kvm fasad, Falu-kuriren, fredagen den 21 oktober 1966.
152 Minassian s. 230, Bernadotte, s. 95, Åkerlund, s. 73.
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Varje sektion har olika monokroma färgfält; mörkblå, turkosblå och ljusblå samt 
gult, orange och rött. Ibland har Hedberg skapat fem sektioner bredvid varandra med 
enbart en monokrom gul färg på de keramiska diagonalerna. Det är som om Hedberg 
lekt med olika färgnyanser. Den blåa färgskalan blir mörkare. Den gula färgskalan över-
går i orange och slutar i rött. Glasyren är  i alla sektionerna mycket färgstark och mono-
krom och saknar de här spräckliga och fl ammande nyanserna. 

Reliefarbetet för tankarna till nonfi gurativ konst av både Yves Klein och Kasimir Ma-
levitj (1878-1935).  Den ryske konstnären grundade det han kallade för suprematismen 
och trodde på en extrem form av abstraktion. Malevitj hade ursprungligen påverkats 
av kubismen och primitiv konst, som båda var baserade på naturen, men hans egen su-
prematiströrelse gjorde det möjligt för honom att komponera bilder som inte alls hade 
något samband med verkligheten.153 Exempelvis de stora fasta diagonalerna i färg i Dy-
namisk supremati (1916) som svävar fritt, påminner starkt om Hedbergs verk i Luminy.

Vad ville Hedberg säga med det här verket? Var det här helt hans egen vision? Ville 
han enbart leka med färger och former i en  ren abstraktion?  Eftersom det var ett be-
ställningsverk till ett universitet kanske han ville att det skulle påminna om akademiska 
ämnen som matematik och naturvetenskap? Den minimalism som Hedberg skapade i 
det abstrakta konstverket var egentligen en stil han närmat sig redan från 1950-talet, då 
han i princip slutade med keramisk mönsterdekor. Stig-Åke Stålnacke beskriver Hed-
bergs stil år 1962:

I Hans Hedbergs fall behöver man inte ta miste på den konstnärliga blicken och känslan för 
materialets möjligheter. Hans arbeten är lugna, sköna och utstrålar en resning som gör ett 
starkt intryck. I några stora vaser har han lockat fram resliga – ja, nästan stolta former – och i 
smäckra eleganta linjer visat vilken känslig registrerare av estetiska värden han är. Enkelheten är 
det genomgående och stora draget i hans produktion. Det är främst genom den han observerats 
och genom den han talat. Aldrig krånglar han till en kruka, en form eller en glasyr på en vas. 
Han har sökt sig till en nästan asketisk uttrycksform och lyckats forma lugn och kraft i arbete-
na. En vanlig tendens bland svenska keramiker har varit att rista in en mängd former och linjer 
på sina arbeten – linjer som haft som uppgift att tjäna som dekorationer. Denna arbetsmetod 
står Hans Hedberg så långt ifrån som han någonsin kan komma. Snarare söker han sig till en 
”förenkling” som man upplever som ren, klar och koncentrerat uttrycksfull.154

Relifverket i Luminy är ett exempel på hur ett offentligt konstverk samtidigt kan äga en 
egen identitet och utgöra en självklar del av byggnaden. Det är oklart hur många fl er ut-
smyckningsarbeten Hedberg utförde för franska statens räkning efter åt 1968. År 1970 
fi ck han en ny beställning av franska staten. det var en fl era meter hög skulptur i form 
av en sjöborre i bergsblå glasyr med svarta prickar. Den placerades år 1972 på Lycée 
d´Quest de jeunnes fi lles i Nice. Det är oklart om skulpturen fi nns kvar.155 Uppgifter i 
vissa svenska artiklar tyder på att han fortsatte att ingå i den franska grupp konstnärer 
som fi ck smycka offentliga franska byggnader. År 1973 sade han till en svensk journa-
list att han just då funderade på en utsmyckning av regionsjukhuset i Nice.156 Men om 
enprocentskommittén godtog hans dekorationsförslag och om det blev någon sjukhus-
relief är oklart. 

§

153 Wendy Beckett & Patricia Wright, Bonniers stora bok om måleriets historia, Stockholm 1994, s.359.
154 Stig-Åke Ståhlnacke, En keramiker från Norrland, Dagbladet, Sundsvall, torsdagen den 19 april 1962.
155 Greta Ringström, Keramik i Vallauris, Sydsvenska Dagbladet den 22 augusti 1970; Åkerlund, Minassian,
156 Inger Marie Opperud, Hans ägg är världsberömda, Expressen söndagen den 12 augusti 1973.
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4.  Avslutning

I Hans Hedbergs oeuvre intar hans reliefarbeten en mycket viktig, men tämligen un-
danskymd plats. Den vanliga historieskrivningen om hans konstnärskap handlar 
främst om de frukter och ägg han skapade med de levande och naturalistiska glasy-

rerna. De internationellt sett erkända keramiska frukterna och äggen med sina extraor-
dinära glasyrer och former fi nns hos många människor över hela världen och fl orerar på 
olika kvalitetsauktioner, gallerier och muséer. Det är också denna del som dominerar i 
den litteratur som fi nns om Hedberg. Men att endast skriva om de mästerliga frukterna 
och äggen förminskar och reducerar Hedbergs konstnärskap. Faktum är att han ska-
pade omkring  50 större reliefer på bland annat universitet, fartyg, kyrkor och sjukhus 
i Frankrike och Sverige under 1950-talet fram till sent 1970-tal. Hedberg var en av få 
utländska konstnärer som fi ck ingå i en liten exklusiv grupp, som fi ck stora konstnärliga 
beställningsuppdrag av den franska staten. Bland andra utländska konstnärer i Frank-
rike, som ingick i gruppen, fanns Picasso och Zodkine. Hans Hedberg var också en av 
få svenska konstnärer, tillsammans med Bengt Lindström, som lyckades etablera sig i 
Frankrike. Det vanliga bland de fl esta konstnärer var att man fl yttade hem till Sverige 
efter en begränsad tid utomlands.

Hedberg började som målare efter studier hos Otte Sköld, Isaac Grünewald och 
Kraesten Iversen vid Det Kongelige Danske Kunstakademie i Köpenhamn. Men efter en 
konstnärlig kris på Capri i Italien kom han i kontakt med keramik och fi ck som förste 
utlänning plats på det ansedda Istituto D´Arte Della Ceramica i Faenza i Italien. Efter 
sin keramiska utbildning arbetade han hos Fabricca Mazzotti tillsammans med bland 
andra Lucio Fontana och kom i kontakt med de italienska avant-gardekretsarna. Här 
lärde han sig att experimentera rent konstnärligt med keramik, vilket blev en hållning 
han behöll livet ut. När han senare slog sig ner i Biot på Franska Rivieran fortsatte han 
att odla kontakter med Rivierans avant-garde som Pablo Picasso, Henri Matisse, Jean 
Cocteau och Fernand Léger.  Det intimaste samarbetet kom med Marc Chagall under 
åren 1952 och 1953, som resulterade i ett 20-tal keramiska skulpturer. Tyvärr är dessa 
verk inte dokumenterade offentligt, och det fi nns mycket oklarheter kring de föremål 
Hedberg-Chagall skapade.

Under sin tid med Chagall började Hans Hedberg med några av sina första reliefar-
beten. Det var bland annat Vänskapssigillet år 1952, som idag fi nns på Hans Hedberg 
Museum i Örnsköldsvik. Det var ett beställningsuppdrag för den grekiske affärsmannen 
Eugen Eugenides, som var vän och affärskontakt till Hans Hedbergs föräldrar. Euge-
nides gav sedan reliefen i vänskapsgåva till skogsindustrin Forss AB:s huvudkontor i 
Köpmanholmen, där det fi ck hänga på väggen, innan kontoret revs i slutet av 1990-ta-
let. Motivet symboliserar det grekiskt-svenska samarbetet mellan Hedbergs och Euge-
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nides. Hedberg fi ck själv fritt utforma motivet utifrån grundtemat och valde att skapa 
en fi gurativ relief. I mitten fi nns en uppförstorad kompassros. Runtomkring fi nns små 
fi gurativa bilder av Parthenon i Athen, grekiska fi skare, sågverksarbetare och skogsindu-
strin i Köpmanholmen samt fl era fartyg på havet. Vänskapssigillet ställdes ut på Hans 
Hedbergs första separatutställning på Galerie Blanche i Stockholm år 1953, där reliefen 
fi ck blandad kritik.

Större konstnärlig framgång hade Hans Hedberg, då han skapade den monumentala 
Altarfonden i Köpmanholmens brukskyrka. Det var ett beställningsuppdrag av Hed-
bergs föräldrar som genom sitt skogsindustriföretag Forss AB byggde brukskyrkan. Hed-
berg ville egentligen göra ett helt abstrakt verk, men Svenska kyrkan ville ha fi gurativa, 
bibliska inslag. Hans Hedberg löste det hela med två reliefer; en bakre abstrakt relief i 
turkosblå glasyr, som påminner mycket om Yves Kleins blå monokroma verk och en 
främre relief med starkt centralperspektiv, där Hedberg lagt in olika symboliska kera-
miska fi gurer. Detta inslag har trådar till kyrkliga renässanskonstverk i Italien av Jacopo 
della Quercia och Luca della Robbia. Kanske Hedberg studerade renässansmästarnas 
verk i Bologna och Florens under sin Italienperiod i slutet av 1940-talet. Hedbergs altar-
fond fi ck vid invigningen av kyrkan år 1960 mycket god kritik av Ulf Linde, kritiker vid 
Dagens Nyheter, och Bengt Eklund, kritiker på Aftonbladet. Altarfonden i Köpmanhol-
mens brukskyrka, som helt består av keramik, visar att Hedberg utvecklats som konstnär 
mot ett mer abstrakt bildspråk. Hedbergs altarfond är kanske den enda i världen, som är 
helt utförd i keramik och betraktas fortfarande internationellt som ett unikt och mycket 
ovanligt sakralt konstverk. Altarfonden upptar också  en mycket större del i det arkitek-
toniska kyrkorummet jämfört med Vänskapssigillets format.

Under 1960-talet fi ck Hans Hedberg utföra stora beställningsuppdrag för franska 
staten. Det gällde främst universitetsreliefer vid Faculté des Sciences byggnader i Mar-
seille, Luminy och Nice. I dessa verk utvecklade han vidare sin abstrakta konst som 
också innehöll fi gurativa element med allt starkare monokroma glasyrer; till exempel 
en stor fristående relief på Faculté des Sciences i Nice i röd glasyr, som kallas Vegetabi-
lisk Cellbildning och som påminner mycket om Yves Kleins blå relief i Gelschenkirches 
Theater.

På Faculté des Sciences i Luminy skapade Hedberg sitt omkring 60 meter långa re-
liefverk, integrerad rent arkitektoniskt på en av universitetsbyggnadernas väggar. Relief-
arbetet är ett exempel på hur ett offentligt konstverk samtidigt kan äga en egen identitet 
och vara en självklar del av byggnaden. Konstverket består av abstrakta keramiska klossar 
i olika färger och geometriska grupperingar på en 258 kvadratmeter stor yta. Verket har 
ingen titel och Hedberg själv verkar inte ha uttalat sig om idén, men reliefen påminner 
om både Yves Klein men också  Kasimir Malevitj  och rysk suprematism. 

§
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Extern bilaga över Hans Hedbergs reliefer

Listan över Hans Hedbergs offentliga reliefer har jag, utifrån mina källor, försökt göra så 
komplett som möjlig.  Jag har även bifogat några reliefer som ingår i privata samlingar 
eller donerats till muséer.

1947-48 Relief, Pizzaiolo, ursprungligen beställningsverk till holländske affärs-
mannen Panacher, senare hos Ingeborg och Theodor Hedberg, numera på Hans Hedberg 
Museum, Örnsköldsvik.

1952  Reliefen Vänskapssigillet, Forss AB, Köpmanholmen, Sverige.157 Finns 
numera på Hans Hedberg Museum, Örnsköldsvik.

1953  Två reliefer, Nya världen och Gamla världen, M/S Kungsholm, Svenska 
Amerika linjen, Sverige.158 Oklart om dessa reliefer existerar idag.

1955  Relief, Land och hav, M/S Birger Jarl, Sveabolaget, Sverige.159 Reliefen 
fi nns kvar på K-märkta fartyget som numera är vandrarhem i Stockholms hamn.

1957  Relief, Skogsavverkning i Lungvik,  Björkå AB, Lungvik, Sverige.160 
Finns numera på Hans Hedberg Museum, Örnsköldsvik.

1959  Relief, Fibrer och molekyl, SCA, Sundsvall, Sverige.161 Finns fortfarande 
kvar på kontoret.

157 Åkerlund, Bernadotte, Minassian samt författarens egen dokumentation.
158 Ingrid Simmson, konstrecension av Hedbergs debututställning på Galerie Blacnhe, Sydsvenska 
Dagbladet Snällposten, 17 maj 1953. I hennes text får vi veta titlarna på relieferna. I Åkerlund, Berna-
dotte, Minassian är relieferna upptagna i listan över offentliga utsmyckningar, dock ej med titlar.
159 Åkerlund, Bernadotte, Minassian samt okänd artikelförfattare, Svensk fann krukmakarstaden 
Biot, Stockholms-Tidningen, 17 maj 1953. Här omnämns Birger Jarl-reliefen med titeln Land och hav 
som skapades år 1953. Hedberg hade tänkt ställe ut reliefen på debututställningen i Stockholm men 
ändrade sig av okänd anledning. Mailkontakt med Tedde Scott, Vandrarhemmet Onedinhostel i Stock-
holm april 2014.
160 Bernadotte, Minassian.
161 Åkerlund, Bernadotte, Minassian, Mailkontakt med Monica Jonsson, SCA Sundsvall, 22 april 
2014.    
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1959  Altarfonden (utan titel) Brukskyrkan, Köpmanholmen, Sverige.162 
Restaurerad av Hans Hedberg år 1999 efter branden i Brukskyrkan år 1995.

1960  Åtta reliefer, utan titel, Centre d´apprentissage Salengro, Marseille, 
Frankrike.163 Oklart om detta verk existerar idag.

1960- 1963 Tolv reliefer, utan titel, Faculté des Sciences, Marseille, Frankrike, i 
samarbete med Louis M. Jullien.164

Okänt årtal         Relief, Fiskskelett, Operakällaren, Stockholm.165

1960-63             Relief, utan titel, Tekniska yrkesskolans matsal i Marseille. Oklart hur 
många reliefer som ingår i verket och om det existerar idag.166

1963-64          Fristående relief, Vegetabilisk cellbildning, Faculté des Sciences, Nice, 
Frankrike.167

1960-64 Fristående relief med motormotiv på betongpelare, utan titel, Faculté 
des Sciences, Nice,  Frankrike.168 Oklart om detta verk existerar idag.

1958 -1963        Altarfond, utan titel, Begravningskapellet, Nätra, Sverige.169 Osäkerhet 
kring vilket årtal detta verk skapades. Enligt en tidningsartikel av Desy Kallberg 
skapades altarfonden under 1950-talet.

1965  Högrelief, Vatten, Vattenbyggnadsbyrån, Stockholm, Sverige. Verket 
fi nns numera i Humlegårdens fastigheter på Linnégatan 2, Stockholm.170

1967                   Relief, Cellbildningar, Mo och Domsjö fabriker, Örnsköldsvik, Sveri-
ge.171 Finns numera på Hans Hedberg Museum, Örnsköldsvik.

162 Bodil Resare, ”Bättre ljus på altarfonden”, Örnsköldsviks Allehanda 19 feburari 1999.
163 Daniel Minassian, Bernadotte, Åkerlund.
164  Åkerlund, Bernadotte, Minassian samt foto av Gabrielle Robert, Faculté des Sciences, Marseille, 
mars 2014.
165 Elbe, Hans Hedberg gör 258 kvm fasad på universitetet i Marseille, okänd tidning, 21/10 1966.
166 E.G Nyblom, Svensk ”pottmakare” på fransk lista gör Parissuccé, Kvällsposten 26 december 1963
167 Åkerlund, Bernadotte, Minassian, samt Lennart Ehrenborg, Svenska konsthantverkare i Biot – Vi 
möter Hans Hedberg, foto av Monique Giribaldi, Faculté des Sciences, Nice, april 2014.
168 Lars Åkerlund, s.136, Lennart Ehrenborg, Svenska konsthantverkare i Biot – Vi möter Hans Hed-
berg, 1964, E.G Nyblom, Svensk ”pottmakare” på fransk poplista gör Parissuccé, Kvällsposten den 26 
december 1963, Anea, Blå baciller i jätteverk av Hedberg, Svenska Dagbladet 5 januari 1963.
169 Bernadotte, Minassian. Desy Kallberg, En keramiker med glöd, Okänd tidning, 31 maj 1959.
170 Ulf Hård av Segerstad, Utblick mot keramikhavet, Svenska Dagbladet söndagen den 28 november 
1965. Mailkontakt med Helén Östmar-Rosdahl, ordf. i Hans Hedbergs Vänner, vt 2014.
171 Bernadotte, Minassian.



1968  Ett 20-tal reliefer, utan titel, Faculté des Sciences, Luminy, Marseille, 
Frankrike.172

1972  Relief, utan titel, Hotell Roxen, Skäggetorps centrum, Linköping.173 
Oklart om verket fi nns kvar.

1975  Relief, utan titel, IBM, Nordic Education Center, Lidingö, Sverige.174

1976                   Relief, utan titel, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall, Sverige.175

                   

Några av Hans Hedbergs reliefer som ingår i privata samlingar:

1953  Relief med fruktmotiv, utan titel, 40x50cm.176

1954  Relief, Maskerna, glaserad eldfast sten från Biot, 47x100 cm.177 Finns 
numera på Hans Hedberg Museum i Örnsköldsvik.

1967  Zodiaken,  tolv fristående reliefplattor 35x40 cm.178

   
1968  Fiskbensrelief, 1962, 38x105 cm.179                

197  Krabbrelief, 20x25 cm.180

1971  Relief med kräftdjur, 20x22cm.181

172 Fotodokumentation av Bertrand Mallet, Faculté des Sciences, Luminy, Marseille, mars 2014.
173 Åkerlund.
174 Bernadotte, Minassian.
175 Bernadotte, Minassian.
176 Daniel Minassian, Hans Hedberg – Elden, hjärtat, leran, Örnsköldsvik 1999, s. 52.
177 Ibidem, s.104.
178 Ibidem, s.107.
179 Daniel Minassian, s.120.
180 Daniel Minassian, s. 117.
181 Daniel Minassian, s.117.
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