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Det vackraste och mest värdefulla är också det allra ömtåligaste. Blomman som symbol för 

livets skönhet, men även för dess skörhet, löper som en röd tråd genom kulturhistorien. Våren 

1895 lämnade den 4 år gamla Marjatta Gallén jordelivet och hösten samma år skapade fadern 

Akseli Gallen-Kallela det lilla träsnittet Dödens blomma.1 Vid den mörka dammens kant 

växer en vacker blomma som lockar den unga flickan till sig, medan Döden obarmhärtigt 

väntar på henne, halvt dold bakom trädstammarna. Till bilden fogades även en kort dikt:  

 

 

Vid den svarta dammen 

växte en blek blomma; 

i drömmen plockade jag den. 

Men ur drömmen vaknar jag 

inte 

det var Dödens bleka 

blomma.2 

 

 

 

 

 

 

Akseli Gallen-Kallela, Dödens blomma, 

1895, Ateneum, foto: Hannu Pakarinen 

 
 

Gallen-Kallelas unga elev Hugo Simberg tog starkt intryck av sin lärares ödesmättade bild.3 

När han själv samma år började utveckla sin egen dödsgestalt blev resultatet dock en varm, 

känslosam lieman, som var full av människokärlek men som likväl var tvungen att utföra sin 

tunga uppgift. I Döden lyssnar (1897) håller Döden tre vita blommor i sin hand medan han 

med böjt huvud inväntar det ögonblick då den äldre kvinnan som ligger i sin säng ska följa 

honom vidare. Den lilla akvarellen tillkom samma år som hans mor avled, möjligen hade 

bilden en liknande terapeutisk betydelse för Simberg som Gallen-Kallelas träsnitt med största 

sannolikhet hade haft för honom.  

Redan året innan målade Simberg Dödens trädgård (1896), där tre dödsgestlater kärleksfullt 

sköter om blommorna i sin trädgård. Intressant är att notera att Döden, som vanligtvis 

kopplas samman med lien och med skörd, här istället givits den helt omvända rollen då han 

med sin vattenkanna odlar och gynnar växtkraft. Simberg har förklarat bildens budskap, 

                                                             
1 Heikki Malme, 'Grafik', Akseli Gallen-Kallela: [utställning], Ateneum, 16.2.-26.5.1996, Åbo konstmuseum, 
26.6.-1.9.1996, Juha Ilvas, (red.), Ateneum, Helsingfors, S. 90-103, 1996, s. 91-92.  
2 Översättning från: Salme Sarajas-Korte, 'Hugo Simberg, Axel Gallén och H. C. Andersen', Hanna-Leena 
Paloposki & Susanne Lehtinen, (red.), Fan, döden och ängeln i ateljén: studier över Hugo Simbergs konst, 
Statens konstmuseum/Museet för finländsk kons Ateneum, Helsingfors, S. 15-24, 2000, s. 22.  
3 Sakari Saarikivi, Hugo Simberg: hans liv och verk, Fritze, Stockholm, 1951, s. 185. 
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blommorna är själar, på en plats människor hamnar innan resan vidare till himlen.4 

Trädgården, belägen mellan livet och himlen tycks motsvara den andevärld som den svenske 

mystikern Emanuel Swedenborg beskrev som ett ”övergångsstadium för människan efter 

döden”5. Varje avliden människa kom enligt Swedenborg till denna andevärld, en plats där 

själarna undervisades och förbereddes för himlen. Swedenborg var omåttligt populär inom de 

symbolistiska konstnärskretsar som Simberg umgicks i, och våren 1896 hade Simberg 

dessutom besökt Swedenborgs gravplats i London.6  

 

Hugo Simberg, Dödens 

trädgård, 1896, Ateneum, 

foto: Jouko Könönen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om detta fanns i hans tankar när Dödens trädgård målades kan vi inte veta, men det var en 

bild och ett budskap som av allt att döma betydde mycket för Simberg. Ett decennium senare 

återkom han till motivet genom att återskapa Dödens trädgård, nu i stort format i 

Tammerfors domkyrka. Denna gång lämnade han ännu en gåta efter sig, då han valde att 

datera målningen med A.M. (Anno Mundi, världens år) och inte som brukligt i en kyrka med 

A.D. (Anno Domini, Herrens år).7 

1897 målar Hugo Simberg sin sköraste och märkligaste blomma, Den undersköna blomman. 

Vid stranden till en stilla älv växer en ensam blomma. Dess stjälk är så tunn att den ser ut att 

kunna brytas av minsta vindpust, men så hög att själva blomman svävar över människorna. 

En nedstämd pojke eller ung man står under blomman med sina händer sammanslagna. 

Blicken är fäst på en annan pojke, som med lugn nöjd uppsyn sitter på knä framför blomman. 

                                                             
4 Susanna Pettersson, 'Döden i Hugo Simbergs konst: vårdar, väntar och går bredvid', Hanna-Leena Paloposki & 
Susanne Lehtinen, (red.), Fan, döden och ängeln i ateljén: studier över Hugo Simbergs konst, Statens 
konstmuseum/Museet för finländsk kons Ateneum, Helsingfors, S. 25-36, 2000, s. 29. 
5 Emanuel Swedenborg, Om himlen och dess under och om helvetet enligt vad jag hört och sett, Proprius, 
Stockholm, 1986, s. 351. 
6 Riikka Stewen, 'Swedenborg', Hugo Simberg: alfabet, Ateneum, Helsingfors, S.130, 2000, s. 130. 
7 Anja Olavinen, Hugo Simberg: 1873-1917, Ateneum, Helsinki, 2000, s. 107. 
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Sin ena hand vilar den knäböjande pojken på blommans tunna stjälk, och med den andra är 

han just beredd att med sin sax klippa av stjälken. Saxen är utspänd till sitt max, som om han 

tog sats, det finns ingen tvekan i hans min eller agerande. Den stående pojken tillåter trots ett 

lidande ansiktsuttryck händelseförloppet, blomman är dömd. Det vackra livet, som redan från 

början är bräckligt och skört möter en övermäktig och handlingskraftig motståndare, medan 

den som skulle kunna förhindra förstörelsen är passiv och uppgiven. 

 

Hugo Simberg, Den undersköna 

blomman, 1897, Nationalmuseum, 

från Wikimedia Commons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sköra livet innehåller en stor dos livsvilja. Blomman växer i skugga, men har genom att 

växa sig så hög lyckats sträcka sig ut i solen. Nu, efter en lång kamp i skuggan tronar den vita 

blomman i solljuset. Blommans vita färg, med små inslag av blått, ger den samma 

färgstruktur som molnen. Samstämmigheten mellan blomma och moln förstärker känslan av 

att blomman svävar högt över marken. Om en sekund faller den till marken. Strävade den för 

högt? Är det rent av skönhetens pris? Älvstranden är full av små, röda och vita blommor, som 

pojkarna inte tycks ägna en tanke. De är tillräckligt anspråkslösa för att inte fånga deras 

intresse. De små blommorna utgör istället ett dekorativt inslag, men förtydligar även hur unik 

den undersköna blomman är. Unik och därför sårbar. Precis så som många konstnärer vid 

tiden betraktade sig själva. Detta synsätt var särskilt framträdande inom den symbolistiska 

tradition som Simberg var en del av, även om han aldrig skrev under på rörelsens alla 

excentriska inslag.8 Konstnären är enligt symbolismen ett geni, med förmåga att se vad andra 

                                                             
8 Sakari Saarikivi, Hugo Simberg: hans liv och verk, Fritze, Stockholm, 1951, s. 197. Saarikivi hävdar att Simberg 
konsekvent enbart tog till sig symbolismens krav på individualism. Utöver detta bör dock påpekas att Simberg 
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inte ser, en syn som når bortom våra sinnen, in till det eviga.9 En vacker och speciell 

förmåga, men en förmåga som samtidigt lämnar konstnären ensam och missförstådd. 

Ensamheten var inte bara av ondo, omvänt gällde även att tystnad, ensamhet och isolering 

sågs som förutsättningar för att geniet skulle kunna utforska den andliga världen.10 Priset var 

likväl högt, det fanns en utbredd tanke om att genialitet var sammankopplat med 

sinnessjukdom.11 Unik och därför sårbar.  

Den som ser livet bortom vårt, lämnar något kvar där, en del av själen blir pantsatt, och kvar 

på jorden står den svaga, sjukliga konstnären som redan förlorat en del av sin livskraft. Var 

det sådana tankar som Simberg brottades med vid skapandet av Den undersköna blomman? 

Funderingen leder tanken till en annan målning av en hög skör blomma skapad ett knappt 

decennium senare, Ivar Arosenius Självporträtt med blomsterkrans (1906). 

 

 

Ivar Arosenius, Självporträtt med 

blomsterkrans, 1906, Nationalmuseum, foto: 

Cecilia Heisser 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porträttet är målat en kort tid efter att Arosenius var nära att avlida av förblödning till följd av 

sin blödarsjuka.12 Den unge målaren avbildar sig själv som blek och svag, men utan att för 

den delen framstå som viljelös. Bakom honom växer en hög blomma på en tunn stjälk. 

Blomman förmår inte att stå upprätt utan hjälp, den stöttas av ett enkelt blomstöd. Det 

                                                             
absolut även inspirerades av såväl rörelsens motivtradition som mystik. Symbolismens mystiska sida 
introducerades han till, inte minst av Gallen-Kallela. Han fördjupade sig emellertid inte i symbolismens andliga 
och metafysiska sida alls lika mycket som sin lärare, utan utgick istället mestadels ifrån en personlig dröm- och 
fantasivärld.  
9 För en utförlig redogörelse av symbolismens syn på det konstnärliga geniet och dennes relation till det 
andliga se; Niclas Franzén, 'Bortom verklighetens utmarker - Symbolismens teori och metafysik ur ett svenskt 
perspektiv', Konstvetaren 2014., S. 20-35, 2015, s. 20-26. 
10 Robert Goldwater, Symbolism, 1st U.S. ed., Harper & Row, New York, 1979, s. 29. 
11 Michelle Facos, Symbolist art in context, University of California Press, Berkeley, 2009, s. 84. 
12 Björn Fredlund, Ivar Arosenius, Signum, Stockholm, 2009, s. 143-144. 
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bräckliga, sköra livet kan ibland behöva extra omvårdnad. Han är omplåstrad och har fått sin 

nödvändiga behandling, och han lever. Budskapet förstärks av bakgrundens dagsländor, en 

påminnelse om livets korthet. Arosenius levde varje dag med döden som sällskap i högre 

grad än vad Simberg gjorde, men även den senare brottades med sviktande hälsa och 

depressiva perioder.13 Simberg valde även självmant Döden som följeslagare i sin konst, 

kanske som ett medel för att lindra sin oro. 1897, återger han i en etsning hur Döden besöker 

honom i ateljén. Men nej, inte för att hämta honom vid detta tillfälle, utan för att be 

konstnären om en utsmyckning av lien. Arosenius uppstöttade blomma bröts av mindre än tre 

år efter självporträttet målades när blödarsjukan slutgiltigt tog hans liv i början av januari 

1909.  Simbergs resa slutade något senare, 1917 då han avled av en kraftig sjukdomsattack 44 

år gammal. 20 år hade då förflutit sedan Dödens besök i ateljén.  

Lika många år hade även förflutit sedan Den undersköna blomman målades. Den mot himlen 

avtecknade blomman påminner om en fågel.14 Är det en slump? Sannolikt inte, vad kan vara 

naturligare för en blomma som strävar mot skyn än att skaffa sig vingar? Inte minst om man 

växer på en så bräcklig stjälk kan lite extra lyftkraft vara positivt. Är det rent av så att 

lyftkraften är tillräcklig för fågelblomman även när stjälken klipps av, blir den befriad från 

sin snara för att sedan äntligen kunna flyga fritt? Nej, den tolkningen känns långsökt och 

överensstämmer dåligt med scenens övriga budskap, fågelformen är sannolikt snarare tänkt 

att förstärka känslan av hur högt blomman strävar. Med det sagt ska vi minnas att Hugo 

Simberg älskade mångbottnade bilder, sällan kan hans symbolism reduceras till tydliga 

budskap. Kanske leker han med vår associationsförmåga. För det finns en association till med 

avseende på blomman som fågel som Simberg sannolikt lekt med. Blomman formar sig som 

en vit duva som sänker sig över den unga mannen, alldeles vid älvens strand, en bildidé med 

tusentals föregångare inom konsthistorien. Den Helige Ande som i form av en vit duva sänkte 

sig över Jesus vid floden Jordan i samband med Jesu dop. Likheten med det kända 

bibelmotivet kan inte förklara bilden som helhet, då den på knä stående pojken näppeligen 

kan ha något gemensamt med Johannes döparen, men möjligen kan den duvlika blommans 

svävande över den stående pojken låta oss förstå att han bär en helighet inom sig. Han som 

inte vill avsluta det bräckliga, vackra livet. 

Beslutet är dock taget och nu faller blomman mot marken. Men möjligen är det inte slutet. 

Rötterna och bladen finns kvar efter att blomman fallit. Kanske reser sig den undersköna 

blomman nästa vår på nytt mot himlen, kanske finns det något bortom det sköra livets slut. 

Där bortom våra sinnen, där den pantsatta delen av själen väntar. 

 

 

                                                             
13 Sakari Saarikivi, Hugo Simberg: hans liv och verk, Fritze, Stockholm, 1951, s. 70, 84-85, Anja Olavinen, Hugo 
Simberg: 1873-1917, Ateneum, Helsinki, 2000, s. 95. 
14 Att blommans form påminner om en fågel nämns även av Riikka Stewen, 'Blomma', Hugo Simberg: alfabet, 
Ateneum, Helsingfors, S. 22, 2000,  s. 22. 
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