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Abstract 
The purpose of the essay has been to analyze and interpret Hans Hedbergs 
ceramic art. It deals with his education, people and places that influenced 
and inspired Hans Hedberg in his artistic development. For example the 
nature in Köpmanholmen, Höga kusten, were he grew up as a child and the 
fact that he started as a painter. The essay analyses mainly his symbolic 
sculptures the Egg and the Apple-series and links it to Surrealism and 
Nouveau Réalisme and how other artists has worked with the Egg and 
Apple-theme. 
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Förord 
Jag vill rikta ett varmt tack till alla som bidragit med hjälp i det här 
uppsatsarbetet. Tack till bibliotek och museer som i sina arkiv hittat 
värdefull information i mitt arbete. Tack till mamma Ingegerd och pappa 
Anders Grimell för all hjälp och arbete så att jag kunde genomföra filmen 
om Hans Hedberg. 

Tack till min handledare professor Roland Spolander som engagerat stöttat 
och utvecklat mitt uppsatsarbete. Din idé att vår klass skulle resa ner till 
Hans Hedberg Museum i Örnsköldsvik ledde till nya upptäckter om hans 
konst. Tack till mina kurskamrater för inspirerande seminarier och fin 
gemenskap under höstterminen och tack till min bror Jan Grimell som 
hjälpte mig i uppsatsens inledningsskede. Tack till Iris Sellgren som 
översatt fransk katalogtext i uppsatsen. Ett tack även till min familj Ingela, 
Ludvig och Love som alltid stöttar mig. 

Slutligen ett postumt tack till Hans Hedberg som genom åren varit en stor 
inspirationskälla för mig och som tillsammans med sin hustru Charlotte 
alltid mötte mig med värme och generositet. 
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1. Inledning 
Första gången jag träffade Hans Hedberg var sommaren år 1992. Då skulle 
jag som ung sommarvikarie på Nya Norrland tillsammans med fotografen 
Hans Edlund göra ett sommarporträtt om Hedberg.1 Han bodde med sin 
hustru Charlotte och sonen Hans- Erik i en franskinspirerad sommarvilla 
vid en vacker strand i Örnsköldsvik. Chanserna att göra research inför 
intervjun var inte stora eftersom det här var före vår internetbaserade 
tillvaro, men jag hade studerat hans keramiska altartavla i Brukskyrkan, i 
födelseorten Köpmanholmen, och visste att han levde och arbetade i 
Frankrike. 

För mig blev mötet ett minne för livet.  
Det var nog här jag upptäckte konsten på allvar. Jag kom för första gången 
i kontakt med en färgstark person som var en del av den internationella 
konstvärlden. Hans värme och generositet att dela med sig av sina 
erfarenheter och upplevelser var lika stora som hans buskiga ögonbryn. 
Hans Hedberg som föddes och växte upp i Köpmanholmen söder om 
Örnsköldsvik blev en brygga för mig rakt in i den moderna konsthistorien. 
Han berättade om hur han lärt känna Pablo Picasso, Marc Chagall, Henri 
Matisse och Fernand Léger. Chagall hade till och med varit Hedbergs 
keramikelev. 

Bild 1: Första mötet med Hans Hedberg och hans familj, hustrun Charlotte och   
sonen Hans-Erik år 1992. Foto: Hans Edlund
1Per Grimell och Hans Edlund, Världskonstnären slår inte av på takten, Nya Norrland, 10 
augusti 1992, s.13. 5



När jag samma sommar fick tillfälle att studera en av hans keramiska 
skulpturer, ett mycket stort äpple som inköpts av kulturkontoret i 
Örnsköldsvik och som numera placerats på Örnsköldsviks stadsbibliotek, 
blev jag fascinerad. Det verkade som om han skapade glasyrer som 
återspeglade verkligheten. 

Under några somrar sågs vi mycket i Örnsköldsvik vilket ledde till en 
speciell kontakt. Ofta kunde man träffa Hans och Charlotte på Nätra 
hembygdsgård, i Köpmanholmen eller på Nätra marknad. Eftersom mitt 
föräldrahem ligger i byn Vik nära Köpmanholmen blev det naturligt att ses 
från och till i vimlet. Hans och Charlotte Hedberg var en frisk 
internationell fläkt i Örnsköldsviks kulturliv och deltog aktivt på olika sätt. 
Bland annat med Hedbergs stora separatutställning på Rådhuset i 
Örnsköldsvik sommaren år 1994. Då hade han samma år haft en stor 
retrospektiv utställning på Chateau Musée de Cagnes-sur-Mer i Frankrike. 
När jag flyttade från Örnsköldsvik för att förverkliga mina journalistiska 
ambitioner förlorade vi kontakten. Jag var inte med när Hans Hedberg 
Museum invigdes den 4 oktober i Örnsköldsvik år 1998. 

Tio år förflöt och Hans Hedberg syntes allt mindre offentligt i 
Örnsköldsvik.Men år 2004 kom ett pressmeddelande till TV4:s redaktion 
som överraskade mig. Hans Hedberg skulle inviga ett nytt konstverk på 
Skuleberget i hjärtat av Höga kusten. Mitt slumrande engagemang väcktes 
till liv igen och det som slog mig mest vid återseendet var att Hans som 
fyllt 87 år, var så otroligt vital. Jag hade nu möjlighet att göra flera tv-
reportage om honom. Både Hans och Charlotte visade samma värme och 
engagemang. De ville gärna se tv-inslagen som jag och min kollega 
Anders Jonsson gjorde för TV4 Sundsvall. Jag fick deras adress, kontakten 
var etablerad och här föddes idén till en dokumentärfilm. Efter brevväxling 
reste jag och mina föräldrar ner till den lilla sydfranska byn Biot, nära 
Nice, i södra Frankrike sommaren år 2005. Här hade Hans Hedberg levt 
och verkat under hela vinterhalvåret sedan slutet av 1940-talet. 
Inspelningen som jag i princip skötte själv med kamerautrustning från 
Film i Västernorrland blev också ett minne för livet och filmen sändes 
sedan i SVT år 2007 och sågs av 300 000 tittare. Det är med denna 
bakgrund som jag nu skriver den här c- uppsatsen. Det jag aldrig hann ta 
reda på under filmarbetet vill jag nu undersöka vidare och fördjupa mig i 
Hans Hedbergs konstnärskap. 
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1.1 Syfte 
Syftet med min C-uppsats är att analysera och tolka Hans Hedbergs 
keramiska konst. Vad har Hedberg inspirerats av i sin konst? I den första 
frågeställningen tänker jag undersöka vilka händelser, utbildningar, 
personer och miljöer som haft betydelse i hans konstnärliga utveckling. 

Hur kan man tolka Hedbergs konst? I den andra frågeställningen går jag in 
på skulpturerna Ägget och Äpplet. Jag undersöker bland annat 
konstverkens relation till Surrealism och Nouveau Réalisme och hur det 
symboliska äpplet och ägget framställts av andra konstnärer. 

1.2 Avgränsningar 
Hans Hedberg ägnade sig åt konstnärlig verksamhet i nära 70 år, från slutet 
av 1930- talet och ända in i det sista då han avled efter en tids sjukdom den 
27 mars år 2007. Att analysera hela livsgärningen som rymmer flera 
perioder och stilar skulle omfatta en hel avhandling. Han började nämligen 
som målande bildkonstnär innan han helt övergick till den keramiska 
skulpturen. Därför avgränsar jag min uppsats till att fokusera på två av 
hans mest kända skulpturidéer Äpplet och Ägget. 

1.3 Metod, material och källkritik 
Det som finns publicerat inom litteraturen om Hans Hedberg är främst tre 
monografier. Min metod under det här uppsatsarbetet har varit att först och 
främst grundligt läsa igenom Hans Hedberg av Lars Åkerlund (1975), Min 
vän Hans Hedberg med en essä av Bo Lagercr av Lennart Bernadotte 
(1992) och Hans Hedberg - Elden, hjärtat och leran av Daniel Minassian 
(1999). Monografierna har varit mina huvudkällor. Alla tre författarna har 
genom vänskap kommit Hedberg nära. Åkerlund formulerade sig som 
journalist och vän till Hedberg på bokens baksida, Lennart Bernadotte och 
Hedberg var sedan unga år vänner då hans far Prins Wilhelm ofta besökte 
familjen Hedberg i Köpmanholmen. Bernadotte skrev och satte upp 
friluftsspelet Kam i Nesom år 1945 



till Nätra hembygdsförening, där Ingeborg Hedberg var en ledande kraft.2 

Daniel Minassian är författare och frilansfotograf och kände Hedberg 
under lång tid. Jag har också använt intervjumaterial från min egen 
dokumentärfilm Hans Hedberg i Biot (2005) och har kunnat jämföra 
faktauppgifter i böckerna med mina egna uppgifter från Hans Hedberg. 

Alla tre böckerna har i stort sett samma berättelse när det gäller 
huvuddragen i Hedbergs liv. De utgår mest från keramikateljén i Biot och 
har också främst Hedberg som huvudkälla. Även min dokumentärfilm 
domineras av Hedberg ensam i Biot även om filmen också innehåller en 
del från Köpmanholmen och Örnsköldsvik. Det är svårt att veta hur 
självständigt författarna arbetat med faktamaterialet men i Lars Åkerlunds 
bok finns mest historiska faktabevis i form av utställningsaffisch, 
tidningsrecensioner, tävlingspris och fotografier som verifierar Hans 
Hedbergs egen berättelse. 

Jag har så långt det varit möjligt jämfört Hans Hedbergs information med 
andra källor. Då har jag använt mig av annan litteratur eller letat i arkiv 
efter katalogmaterial, recensioner, tidningsartiklar och tv-program från 
Kungliga biblioteket, Sundsvalls museum, Örnsköldsviks museum, 
Röhsska museet eller Nationalmuseums konstbibliotek. Exempelvis har 
jag forskat efter motsvarande uppgifter i litteratur om Marc Chagall och 
Pablo Picasso. Den enda uppgiften jag hittat är i Daniel Marchessaus bok 
Chagall the art of dreams (1998). Där står det att Chagall experimenterade 
med keramik i Antibes, Vence och Biot innan han inledde ett långt 
samarbete med keramikerna Georges och Suzanne Ramié i Vallauris under 
tio års tid som resulterade i över 200 keramiska vaser, tallrikar och 
väggdekorationer.3 Jag drar då slutsatsen att han menar Hans Hedberg i 
Biot. Men det finns bildbevis4 då Chagall och Hedberg arbetar med en 
tuppskulptur som båda har signerat och ska finnas på Museum of Modern 
Art i New York.5 Jag har däremot inte lyckats finna tuppen då jag letat 
igenom vilka konstverk som finns av Chagall på museets hemsida. 

När det gäller Pablo Picasso och Hans Hedberg verkar det bara finnas 
Hedberg själv som ensam källa. Picassos besök i Biotateljén har inte heller 
dokumenterats på 
2Lennart Bernadotte, Mainau min medelpunkt, Stockholm 1995, s.83.  
3Daniel Marchesseau, Chagall the art of dreams, London 1998, s.119. 
4Lars Åkerlund, Hans Hedberg, Örnsköldsvik 1975, s.95. 
5Göran Hellström, Hans Hedberg – perfekta frukter i jätteformat,Konstvärlden & Disajn, 



Stockholm 2006, s.31. Den här uppgiften finns också i andra tidigare tidningsartiklar samt i 
Bengt Nordlunds TV-program Pottmakaren i Biot, SVT 1985-10-31. 
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fotografi. Uppgiften i Göran Hellströms artikel om att Hedberg ställde ut 
sina ägg tillsammans med Picassos grafik på Svensk Franska konstgalleriet 
i Stockholm år 1958 tror jag är felaktig när det gäller årtalet och jag ställer 
mig också frågande till om äggen verkligen gjorde sin debut på 
utställningen eftersom de inte nämns i recensionerna år 1956.6 Däremot 
ställde galleriet ut konst av Picasso både 1956 och 1958 och det är mycket 
möjligt att Picassos grafik fanns med i galleriet då Hans Hedberg hade sin 
konstutställning. Året därpå hade Hedberg en stor utställning på 
Sundsvalls museum, men av de utställningsförteckningar som finns 
bevarade finns inte några ägg med på listan. Det som finns dokumenterat 
för år 1958 är att Hedberg deltog i en samutställning på Röhsska museet i 
Göteborg. Där kan man se några ägg på en samlingsbild som finns i 
museets arkiv. Troligen ställde Hedberg ut äggen för första gången i 
Göteborg. En annan uppgift som jag ställer mig frågande inför är att 
Hedberg under en kort tid studerade måleri i Paris på Academie Colarossi 
år 1946. Men enligt uppgifter från Wikipedia stängde skolan omkring 
1930. Jag har dock inte lyckats hitta fler källor om att Colarossi stängde i 
början på 1930-talet. 

Jag har också haft många tillfällen att på plats studera och uppleva Hans 
Hedbergs keramiska konst genom åren. Bland annat på utställningen på 
Rådhuset i Örnsköldsvik år 1994, i Biot år 2005, en samlingsutställning på 
Steninge slott år 2006 och två minnesutställningar på Vida museum och 
Solliden på Öland år 2007. Sist men inte minst finns en stor samling 
föremål på Hans Hedberg Museum i Örnsköldsvik. Dessa personliga 
upplevelser har jag tagit med i uppsatsen eftersom de också kan relateras 
till några av de surrealistiska teorier och konstnärer som jag kopplar ihop 
med Hans Hedbergs konst. Jag har också använt mig av facklitteratur om 
keramik, Bengt Nyströms Svensk keramik under 1900-talet (1992) och 
Sofia Tjernströms Keramik i arkitekturen (2003) för att fördjupa mina 
kunskaper om bränningsteknik och glasyrer. Jag har också baserat den 
surrealistiska diskussionen utifrån bland annat Bo Lagercrantz essä 
Keramikern i Lennart Bernadottes bok Min vän Hans Hedberg (1992), 
Marcel Paquets bok om René Magritte (1992) samt Angela Weizells Now 
you see it 



6Göran Hellström, Hans Hedberg – perfekta frukter i jätteformat,Konstvärlden & Disajn, 
Stockholm 2006 s.31. Enligt alla uppgifter jag lyckats hitta i litteratur och konstrecensioner 
från Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet ställde Hans Hedberg ut på Svensk-
Franska konstgalleriet i december år 1956. Det står ingenting i recensionerna om äggen men 
jag har inte fått tillgång till fotografier eller verksförteckning så det går inte att utesluta 
äggen helt. Picasso nämns inte heller som medutställare. Däremot jämförs Picassos och 
Hedbergs keramik i en recension. Svensk- Franska konstgalleriet ställde ut konst av Picasso 
år 1956 och 1958 i olika samutställningar med andra franska konstnärer, enligt 
katalogmaterial från Kungliga biblioteket. Däremot nämns inte Hans Hedberg på dessa 
utställningar. Men i Röhsska museets arkivmaterial finns en samlingsbild från utställningen 
April-April år 1958 där man kan skymta några ägg från långt håll. Äggen nämns inte heller i 
den konstrecension som finns i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 27 april 1958. 
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now you don ́t – René Magritte (1998), Salvador Dalis memoarer Salvador 
Dalis hemliga liv (1998) samt André Bretons Det surrealistiska manifestet 
(2011). Uppgifterna om César Baldaccini och franska konstnärsgruppen 
Nouveau Réalisme kommer bland annat från H.W Janssons Konsten 
(1978). När det gäller symboliken i ägget och äpplet och har jag tagit fram 
några exempel i litteraturen från bland andra Fred Gettings Att förstå konst 
(1992), Surrealism av Fiona Bradley (1997) och Roland Spolanders 
doktorsavhandling Hans von Marées (1983).Jag har också fått tillgång till 
utställningskataloger från bland annat Hans Hedbergs debututställning på 
Galerie Blanche år 1953 och den stora retrospektiva utställningen på 
Chateau Musée i Cagnes- sur Mer år 1994 som varit viktiga originalkällor 
för att kunna detaljstudera Hedbergs konst vid olika tillfällen. 

1.4 Disposition 
Efter inledningen kommer jag i andra kapitlet att skriva om Hans Hedbergs 
konstnärliga utveckling. Där tar jag främst upp utbildningar, miljöer, 
personer och händelser som haft betydelse för honom som konstnär. 
Dessutom beskriver jag hur hans roll i den keramiska traditionen ser ut. I 
kapitel 3 och 4 analyserar jag Hedbergs skulpturer Ägget och Äpplet. Jag 
väver också in mina upplevelser under den dokumentärfilmsinspelning jag 
gjorde med Hedberg. Dessutom mina upplevelser från några av hans 
utställningar. I kapitel 5 prövar jag ett surrealistiskt perspektiv utifrån Bo 
Lagercrantz teori och drar också paralleller med den franske konstnären 
César Baldachini som ingick i gruppen Nouveau Réalisme. Kapitel 6 



handlar om äpplet och äggets symbolik inom konsten och tar upp några 
verk där konstnärerna använt dessa som symbolfunktioner. Uppsatsen 
avslutas sedan med en slutsats i kapitel 7. 
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2. Hedbergs konstnärliga 
utveckling 
Hans Hedberg föddes i Köpmanholmen söder om Örnsköldsvik den 25 
maj år 1917. Under hans barndom och fram till mitten av 1960-talet 
upplevde Köpmanholmen sin storhetstid och blev ett omtalat 
brukssamhälle. I toppen av samhällspyramiden fanns direktör Theodor 
Hedberg med sin socialt och kulturellt intresserade fru Ingeborg. Ingeborg 
och Teodor Hedberg hade gärna sett sonen Hans överta deras storindustri i 
trävarubranschen, Fors Aktiebolag, som sysselsatte totalt 800 anställda vid 
krigsutbrottet 1939.7 Men för Hans låg intresset på ett annat plan. Tidigt 
hade konsten lockat den unge industrisonen. Fadern hoppades länge att 
han skulle få en efterträdare men modern som själv hade ett stort 
kulturengagemang uppmuntrade sonens konstnärliga ambitioner. 

Bild 2: Hans Hedbergs barndomshem, herrgården  
i Köpmanholmen söder om Örnsköldsvik. Huset revs i början på 1970-
talet. 

Hans Hedberg tänkte först bli målare och skaffade sig en gedigen 
utbildning.  
Efter studentexamen i Stockholm år 1938 började han studera för Otte 
Sköld mellan åren 1939-1940. Sköld hade egen målarskola från åren 
1928-1950 och blev professor vid Konsthögskolan i Stockholm.  

7Magnus Näslund, Köpmanholmen – Brukssamhällets historia, Örnsköldsvik 2006, s.16. x

- Han var en intressant lärare men hade ett svårt humör. Elever som han inte 
tyckte höll måttet skällde han ut och sade att de borde ägna sig åt något annat. 
Mig var han dock alltid positiv mot och sade att jag hade ett intelligent måleri.9 



Hedberg bytte lärare och inledde måleristudier under Isaac Grünewalds 
ledning 1940- 1943. Det blev en intressant tid eftersom Grünewald var 
väldigt entusiastisk. Men även han kunde som Sköld vara öppet kritisk mot 
eleverna.10 Grünewald var också professor vid Konsthögskolan i 
Stockholm under åren 1932-1942. Han hade tillsammans med sin hustru 
Sigrid Hjertén varit elev hos Henri Matisse i Paris och blivit en ledande 
gestalt i 1909 års män i Sverige. Kännetecknande för hans produktion är 
det eleganta linjespelet, de lysande färgerna och den dekorativa 
ytmässigheten.11 

Bild 3:Hans Hedbergs målning Berglandskap. Foto: Per Grimell 

Efter andra världskrigets slut lämnade Hans Hedberg Sverige för att under 
åren 1945- 1946 studera vid Det Kongelige Danske Kunstakademie i 
Köpenhamn under Kraesten 
8Håkan Josephson, Norstedts uppslagsbok, Stockholm 1992, s. 1187.  
9Göran Hellström, Hans Hedberg – Perfekta frukter i jätteformat, Konstvärlden & Disajn, 
Stockholm 2006, s.26. 10Ibideum, s.16.  
11Håkan Josephson, Norstedts uppslagsbok, Stockholm 1992, s. 450. 
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Iversens ledning.12 Han var professor i målarkonst sedan år 1930 och blev 
år 1949- 1952 direktör för skolan. Han var en expressionistisk konstnär 
som målade religiösa och historiska motiv.13 Iversen utförde även många 
glasmålningar i olika kyrkor i Danmark.14 Men det som Hans Hedberg 
nämnde från Köpenhamnstiden var att han för första gången kom i kontakt 
med lera och gjorde några försök att skulptera.15 År 1946 reste han vidare 
till Paris i Frankrike för ytterligare måleristudier.16 Samma år hade han sitt 
livs första och enda måleriutställning. Den hölls i Stadshussalongen i 
Sundsvall tillsammans med målarvännerna från Örnsköldsvik Rulle 
Abrahamsson, Frans Michael Kempe, Gunnar Viberg samt skulptören 
Felix Söderberg. 17 Utställningen blev en succé och Hans Hedberg fick 
sälja alla sina konstverk. Men trots flera utbildningar och en 
utställningssuccé fanns en vilsenhet i måleriet. När Hans Hedberg reste till 
Capri i Italien samma år kom han in i en riktig kris. Då gömde hans ryska 
väninna måleriutrustningen. Hedberg minns själv med egna ord: 



- Det var nere på Capri. Jag kom till ett måleri där jag inte kunde hoppa över 
muren och jag kunde inte tränga igenom den och jag kunde inte krypa under 
den. Det var stopp helt enkelt och det var en olycklig tid. Det var därför den här 
ryskan, hon förstod mig. Hon sa: Ta någonting annat! Du tycker om lera. Du 
behöver lera och så satte jag igång.18 

Det är här den mirakulösa vändningen inträdde i Hans Hedbergs liv år 
1946. Den ryska kvinnan som han levde tillsammans med drog med 
honom till en lokal keramikateljé, ett krukmakeri, och här började Hans 
Hedberg känna att han hamnade i sin rätta miljö. 

Vad hette egentligen denna kvinna? Hon har förblivit anonym och Hedberg 
har bara nämnt henne som ”den ryska kvinnan” eller ”den ryska dansösen” 
i all litteratur och intervjuer. Kanske ville han inte offentliggöra den kvinna 
han levde tillsammans med eftersom de inte var gifta? Hedberg var ganska 
förtegen om sitt privatliv i böckerna som mestadels betonar hans 
konstnärsskap. I Lars Åkerlunds bok kallas han för 
12Nils Palmgren, Galerie Blanche katalog nr 58 Hans Hedberg – Keramik april-maj 1953, 
Stockholm 1953, s.3. 13Håkan Josephson; Bonniers Uppslagsbok, Stockholm 1992 , s.571. 
14http://sv.wikipedia.org/wiki/Kraesten_Iversen hämtad 2013-11-23  
15Lars Åkerlund, Hans Hedberg, Örnsköldsvik 1975, s.26. 

16Ibideum, s. 26, Daniel Minassian, Hans Hedberg – Elden, hjärtat och leran, Örnsköldsvik 
1999, s. 38 och Lennart Bernadotte, Min vän Hans Hedberg – med en essä av Bo 
Lagercrantz, Höganäs 1992, s 66. I alla Hedbergböcker står det att det var på Academie 
Colarossi i Paris som Hedberg studerade måleri ett kort tag. Men enligt Wikipedia (2013- 
12-01 http://en.wikipedia.org/wiki/Academie_Colarossi) stängde skolan redan år 1930. Bo 
Lagercrantz skriver till och med att Colarossi levde högt på Matisses namn. Men Henri 
Matisse ledde sin utbildning på Académie Matisse i Paris, där bland annat Sigrid Hjertén, 
Isaac Grünewald och Einar Jolin ingick som elever. . 

17Lars Åkerlund, Hans Hedberg, Örnsköldsvik 1975, s. 43. 

18Per Grimell, Hans Hedberg i Biot, Sundsvall 2005.  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världens lyckligaste ungkarl omgiven av vackra kvinnor.19 Tyvärr ställde 
jag aldrig den personliga frågan under mina egna intervjuer och samtal 
med honom men faktum kvartstår att den här ryska kvinnan såg till att 
Hedberg inledde sin långa bana som keramisk konstnär. Men Hans 
Hedberg har vid ett tillfälle berättat om hur han träffade en kvinna år 1952 
som hette Mouchka och som bodde i Haut-de Cagnes. 20 Mouchka med det 



ryskklingande förnamnet fick stor betydelse i Hans liv på det 
känslomässiga och sociala planet ända tills hon dog under 1970-talet. Kan 
det vara hon som Hans Hedberg mötte redan år 1946 och som följde med 
honom till Capri? I min film berättade Hans Hedberg att kvinnorna spelat 
en stor roll i hans liv. 

- De olika kategorier kvinnor jag haft i mitt liv som varit underbara kvinnor har 
betytt oerhört mycket för mig. Kvinnan har ju en fantastisk intuition också. 
Även om de aldrig arbetat med mig har de alltid funnits omkring det hela. Det 
är oerhört viktigt. Inte minst nu med min nuvarande hustru som är underbar i 
det fallet.21 

Först var det mamma Ingeborg Hedberg som hela tiden uppmuntrade Hans 
konstnärliga intresse, sedan den ryska väninnan som såg till att Hans 
Hedberg fick kontakt med keramiken. Under senare år under 1980-talet 
mötte han sin kusin, Charlotte Hedberg, som blev hans hustru. Hon hjälpte 
till med allt det praktiska och administrativa kring hans konstnärliga 
verksamhet. Hennes insatser betydde mycket för honom och möjliggjorde 
att han helt kunde ägna sig åt den konstnärliga verksamheten. 

När Hans Hedberg hittade det keramiska uttryckssättet tog han helt 
avstånd från sitt måleri. Han brände upp 100-tals tavlor på sitt 
sommarställe i Örnsköldsvik sommaren år 1967 och behöll endast en tavla 
kvar.22 Det är oklart vilken målning han sparade men Örnsköldsviks 
museum äger en samling Hans Hedbergmålningar där man kan studera 
hans tavlor och motiv. Det är norrländska landskapsmålningar, stilleben 
och ett motiv med Fors fabriksbyggnad i förgrunden från Köpmanholmen. 
Det går att dra slutsatsen att måleriet som han ägnat så många år påverkade 
hans keramik. Det visade han i sitt första keramiska verk. 
19Lars Åkerlund, Hans Hedberg, Örnsköldsvik 1975, s.134. 
20Daniel Minassian, Hans Hedberg – Elden, hjärtat och leran, Örnsköldsvik 1999, s.93. 
21Per Grimell, Hans Hedberg i Biot, Sundsvall 2005.  
22 Lars Åkerlund, Hans Hedberg, Örnsköldsvik 1975, s.47. 
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2.1 Hedbergs första keramiska verk 
Hans Hedbergs första keramiska verk från Capri som han sannolikt 
påbörjar mellan åren 1946 och 1947 är en stor väggdekoration till den 
holländske affärsmannen Panacer som lät bygga ett hus på ön.23 Mannen 
ville ha en pannå med sitt porträtt som en pizzabagare. Reliefen består av 
24 keramiska plattor och har en längd på flera meter och bredd på över en 
meter. Idag finns den på Hans Hedberg Museum i Örnsköldsvik. Att den 
finns på museet har en speciell historia. En dag såg Hedberg den 
holländske affärsmannen gripas av poliser i Anacapri för att senare föras 
till fängelset i Neapel. Snopen förstod han att det aldrig kan bli någon affär 
och tog konstverket till Faenza i Italien för att bränna den. Därefter 
hamnade den som väggdekoration hos hans föräldrar på herrgården i 
Köpmanholmen för att långt senare hamna på Hans Hedberg Museum i 
Örnsköldsvik år 1997. 

I mitten av reliefen står den holländske affärsmannen med bagarmössa. 
Han håller i ett fiskfat och en fruktkorg. Till vänster finns ett runt bord med 
en krabba. Ovanför bordet finns sju figurer med händerna upplyfta. Till 
höger om mannen ser man en kvinna som håller upp ett stort fat med 
pizzor. Just att det blir en stor tavla i keramik markerar att det är en 
bildkonstnär som använder den keramiska metoden. Måleristudierna var 
till god hjälp i den keramiska verksamheten. De gav en god grund och 
skapade en insikt i grundläggande formgivning samt kunskap om färger.24 

���
23Lars Landström, ”Chagall begrep inte ett dugg”, Nya Norrland Magazinet, oktober 1998. 

24Lars Åkerlund, Hans Hedberg, Örnsköldsvik 1975, s.29. 15 



���
Bild 4: Hans Hedbergs första keramiska verk som han skapade på Capri. Han 
brände reliefen senare i Faenza, Italien, där han utbildade sig till keramiker.  
Foto: Per Grimell 

Mycket snart under den förestående Capriperioden insåg Hans Hedberg att 
han behövde mer keramisk utbildning. Erik Sjöqvist, rektor för Istituto 
Svedese di Stude Classici a Roma25 hjälpte då att få in honom på det 
berömda Istituto d ́Arte della Ceramica i Faenza i Italien. Här fick Hans 
Hedberg under åren 1947-1948 lära sig den viktiga baskunskapen inom 
keramiken som drejning, gjutning, kemi, lera, glasyrer och 
bränningsteknik. På en elevutställning fick Hans Hedbergs verk ett pris 
som ledde till en anställning i en liten keramikfabrik i Albizola hos Tullio 
Mazzotti. Där fick Hedberg chans att arbeta tillsammans med konstnärerna 
Lucio Fontana, Fabri Rossi och Marino Marini.26 Fontana hade levt i 
Argentina under ett antal år men efter andra världskriget återvänt till 
Milano i Italien år 1947.27 Där fann han sin ateljé och sina verk 
sönderbombade och förstörda. Men snart återupptog han sitt keramiska 
arbete där han 
25Svenska institutet i Rom.  
26Daniel Minassian, Hans Hedberg – Elden, hjärtat och leran, Örnsköldsvik 1999, s. 54. 
27Guido Ballo, Lucio Fontana, New York Washington London 1971, s. 90. 
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brände sina keramiska verk hos Fabbrica Mazzotti i Albizola. 28 

- Tullio Mazotti var en fantastisk man. Man kunde göra nästan vad man ville. 
Det var drömmen! Där fanns enorma ugnar, man försökte och försökte. 

Nästan allt slog vi sönder då vi inte var nöjda med resultatet. Det var bara att 
börja om igen. Man gjorde fria former, skulpturer. Vilken chans vi hade att 
kunna utnyttja sådana verktyg. Fontana var målare och skulptör. När 

det gäller keramiken så ville han prova allt, utforska allt, men det var  
snarare nyfikenhet än djupt intresse. Jag var ju ursprungligen målare, kolorist 
och det var särskilt dekoren som intresserade mig, men mycket snabbt  
blev det materialet som fascinerade mig. När jag lämnade Faenza så hade jag ett 
mer solitt och bestående förhållande till keramiken, ett kunnande som gjorde att 
jag kunde följa en mer personlig linje i arbetet med materialet. 29 

2.2 Biot, gasugnen och glasyrerna 
Viljan att vara en helt fristående keramisk konstnär var stark och snart bröt 
han upp från Faenza för att slå sig ned i keramikstaden Vallauris som 
ligger mellan Nice och Cannes på Franska Rivieran. Men Hedberg trivdes 
inte utan önskade en ännu lugnare stad och hittade slutligen den lilla 
krukmakarstaden Biot där han bosatte sig i juli år 1949.30 

- Jag längtade att komma tillbaka till Frankrike efter Italientiden. Jag ville inte 
lämna Medelhavet. Jag tänkte inte åka till Paris eller någonting sånt där men jag 
ville inte lämna Medelhavet. Därför så sökte jag någonstans här. Jag visste ju att 
klimatet var idealiskt. Det var ju keramikfabriker som inte låg långt bort. Jag 
kunde eventuellt få de materiella tingen. Tillfälligtvis reste jag upp här 

till lilla Biot och blev väldigt betagen. Det var ju en liten by som har utvecklats 
nu men som fortfarande har en nästan lika stor charm som då. 1949 hade  
vi inga avloppsledningar. Det var ju knappt att elektriciteten fanns här. Det var 
otroligt primitivt men underbara människor och jag trivdes med en gång. 31 

Redan några decennier tidigare, kring sekelskiftet 1900, fick 
konstkeramiken en större konstnärlig dignitet och de keramiska pjäserna 
betraktades som unika ”objets 
28Sharon Hecker, Servant ot Two Masters: Lucio Fontana ́s 1948 Sculptures in Milans 
Cinema Arlecchino, Oxford Art Journal 35:3 (December 2012), s.350.  
29Daniel Minassian, Hans Hedberg – Elden, hjärtat och leran, Örnsköldsvik 1999, s. 54. 
30Pressmaterial, samlingsutställningen April-april, Röhsska muséet, Göteborg 1958. 



31Per Grimell, Hans Hedberg i Biot, Sundsvall 2005.  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d ́art”. Det gällde starkeldsgodset32 men också produktionen av unika 
pjäser vid fabrikerna. Utvecklingen kunde även knytas till nya tekniska 
förutsättningar med enklare, gaseldade eller elektriska mindre ugnar. Det 
gjorde att flera keramiker skaffade sig egna ugnar och redan under 1890-
talet brände några svenska keramiker sitt stengods i egna eller lånade 
stenugnar i Paris.33 

Den keramiska och tekniska utvecklingen ledde till att Hans Hedberg med 
sin starka längtan att få vara fri kunde fortsätta att experimentera sig fram i 
keramiken. Ekonomiska bidrag från familjen Hedberg bidrog också till den 
självständiga yrkesrollen som med framgångarna kom att stabiliseras och 
fortsätta hela livet ut. Alltsedan Faenzatiden var han en sökande konstnär 
som ville skapa ett personligt material. Han experimenterade med de bästa 
lersorterna i området, men också med leror från Italien. Han gick från 
elektrisk ugn till vedeldad ugn. Men veden var dyr och sällsynt i södern. 
År 1953 skaffade sig Hedberg en av de första atmosfäriska ugnarna 
(propangasdriven) och började då arbeta med reduktion, d.v.s. strypt 
syretillförsel.34 En ugnsatmosfär med strypt syretillförsel reducerar vissa 
oxider av till exempel koppar och järn. Kopparoxiden övergår från grön till 
röd färg och röda trevärda järnet blir grönt. Då får godset och glasyren en 
flammande karaktär och speciella färger och effekter kan skapas.35 Hans 
Hedberg ansåg själv att en viktig del i hans framgång låg i själva 
bränningen och glasyrernas resultat. När han brände i en gasugn blev det 
en helt annan atmosfär än i en elektrisk ugn. Det blev en ”död” atmosfär” i 
en elugn, menade han.36 Hans Hedbergs glasyrer utvecklades vidare och de 
vaser och fat som finns sparade från 1950-talet börjar få det flammande, 
spräckliga mönstret och färgerna som påminner om naturens stenar och 
färger i Köpmanholmen och Höga kusten. 

���
32Bengt Nyström, Svensk keramik under 1900-talet, Stockholm 2008, s.207. Starkeldsgods 
var vid sekelskiftet 1900 en benämning på stengods eller material av stengodskaraktär, 
brända i höga temperaturer.  
33Bengt Nyström, Svensk keramik under 1900-talet, Stockholm 2008, s.13.  
34Daniel Minassian, Hans Hedberg – Elden, hjärtat och leran, Örnsköldsvik 1999, s. 74. 

35 Sofia Tjernström, Keramik i arkitekturen, Stockholm 2003, s. 306. 



36Lars Åkerlund, Hans Hedberg, Örnsköldsvik 1975, s.15. 18 
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Bild 5:Stråsundsviken som ligger nära Köpmanholmen, Hans Hedbergs 
födelseort. Foto: Per Grimell 

Hedberg fann förbättringar, nya mönsterkombinationer och färger. Det var 
i stort sett hans kunnande om de kemiska reaktionerna och samspelet med 
den levande elden i brännugnen som skapade dessa förutsättningar. Han 
använde sig oftast av gjutformar i gips. Sedan han skapat en form som han 
själv accepterade gjorde han en gjutform där han sedan kunde gjuta upp ett 
antal pjäser för vidare behandling. Han började också pröva stengodsleror i 
chamotte som möjliggjorde större format och rikare glasyrer.37 

År 1949 hade Roland Brice, en av Fernand Légers forna elever, öppnat en 
keramikverkstad i Biot och börjat utföra keramikskulpturer och reliefer 
efter Légers skisser. Dessa brändes i jättelika gasugnar, byggda för 1300 
graders värme. Genom den höga värmen fick Brice fram Légers klara 
färger som behåller sin lyskraft i århundraden utan att patineras av luften. I 
keramiken är det ljuset utifrån som modellerar formerna. Så uppnådde 
Léger genom dagsljusets spel på keramiken samma effekt som han fått i 
sina dukar genom att modifiera lokaltonerna, t. ex. vita glänsande former i 
kvinnornas svarta böljande hår. Brice var då den enda som utförde så stora 
keramiska skulpturer. 38 Hade Hans Hedberg som också arbetade i Biot 
kontakt med Roland Brice? Kanske inspirerades han av Brice att lite 
senare utföra sina stora skulpturer? Gav Brice rådet att satsa på en stor 
propangasugn år 1953? 



Enligt Hans Hedberg kom Fernand Léger i kontakt med honom då denne 
ville ha goda 
37Bo Lagercrantz, Keramikern, s.70 i Lennart Bernadotte, Min vän Hans Hedberg med en 
essä av Bo Lagercrantz, Höganäs 1992. 

38Viveka Bosson, F. Léger, Mjellby 2005, s.118. 
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råd .39 När Légermuséet i Biot skulle byggas blev det Hans Hedberg som 
fick vara rådgivare. Men om det var vissa svårigheter att få fram de rätta 
färgerna på såväl mosaik som keramik, blev resultatet till sist ändå lyckat.
40 Vilka råd gav Hedberg? Vilka råd fick Hedberg att själv utvecklas som 
keramisk konstnär? Det är frågor som jag i dag ställer mig kring Hedbergs 
tidigaste år i Biot. 

2.3 Hedbergs första separatutställning 
Hans Hedbergs första separatutställning hölls på Galerie Blanche i 
Stockholm år 1953. Han ställde ut en omfattande samling med 84 verk. 
Från Faenza visade han 6 verk, bland annat Maskerna (röd lera, impasto, 
tennglasyr) och Kvinnan (röd lera, impasto, tennglasyr). Från Biot var det 
fat, skålar, vaser och kannor som dominerade. Men det 84:e verket var en 
relief i fransk chamottelera, impasto, tennglasyr och alkalisk glasyr (2,20 
m x 1,70 m) som tillhörde Eugen Eugenides.41 

Bild 6:Ett av de keramikföremål från Hedbergs debututställning på Galerie 
Blanche i Stockholm år 1953. De runda formerna fanns redan från början. 
39 Daniel Minassian, Hans Hedberg- Elden, hjärtat och leran, Örnsköldsvik 1999, s.114. 
40Lars Åkerlund, Hans Hedberg, Örnsköldsvik 1975, s.99. 
41Nils Palmgren, Galerie Blanche katalolog nr.58 Hans Hedberg – Keramik, Stockholm 
1953, s.9 -15. 
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I katalogtexten skev Nils Palmgren: 

Han använder sig mest av alkaliska glasyrer, någon gång utbytta med tenn- och 
blyglasyrer. I sitt formschema, där de eleganta silhuetterna spela en mycket stor 
roll, är Hedberg genomgående asymmetrisk  
och älskar i genomskärning mjukt rundade blad- och musselformer. Stundom är 
både silhuett och form rätt djärva och originella. I fråga om glasyrregistrets 
kolorit pendlar konstnären mellan starka, klara och rena färger, t. ex. svavelgult, 
azurblått och mossgrönt och mera smultna skalor i turkos, sand, läder och oliv.42 

Palmgren noterade också att Hedberg mera sällan grep till målad dekor på 
keramiken och att en hel serie av Hedbergs kärl hade en starkt fläckig 
glasyr, märkbar också i reliefen och uppnådd genom reduktion som stod i 
starka kontraster mot den övriga produktionen som visade på utställningen. 

Både den keramikkunnige Kung Gustav VI Adolf och Prins Wilhelm 
besökte utställningen. Kungen köpte dessutom en skål vid utställningen. 43 

Förutom positiv kritik från den tongivande recensenten Nils Palmgren, 
Aftonbladet, som också skrev katalogtexten fick han även en fin recension 
från Gotthard Johansson på Svenska Dagbladet: 

Hans Hedberg visar emellertid, att man även ur fajansens blankare glasyrer  
kan utvinna raffinerade och ädla effekter, blott man har den konstnärliga viljan  
och det keramiska kunnandet. Han har trots sin ungdom båda delarna i rika  
mått. Inflytelserna från modern italiensk och fransk keramik äro, som naturligt  
är, påtagliga och ge i första ögonblicket ett något mondänt tycke åt hans 



formvärld. Men i den artistiska stramhet, varmed han betvingar frestelserna till 
det alltför extravaganta, ligger snarare ett nordiskt drag. De osymetriska 
formerna, moddelerade utan hjälp av drejskiva, ge en mjukt böljande och 
svävande 
kontur åt vaser, skålar och fat, en beröring med abstrakt kultur,  
men utan att de keramiska grundformerna utplånas.”44 

42Nils Palmgren, Galerie Blanche katalolog nr.58 Hans Hedberg – Keramik, Stockholm 
1953, s.6. 
43Lars Åkerlund, Hans Hedberg, Örnsköldsvik 1975, s.53. 
44Gotthard Johansson, Svenska Dagbladet, ur Lars Åkerlund, Hans Hedberg, Örnsköldsvik 
1975 s. 62-63. 
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Bild 7: Hedberg visade bland annat en skål i vit lera med krakelerad alkalisk 
glasyr och en kanna i vit lera med glasyrfärg av blyglasyr på Galerie Blanche 
år 1953. 



2.4 Chagall och Picasso 
Hans Hedberg berättade att han lärt känna både Pablo Picasso och Marc 
Chagall. Mötena med mästarna fick han ständigt reprisera för varje 
författare eller journalist. Picasso bosatte sig efter andra världskriget på 
Franska Rivieran och började skapa egen keramisk konst i Vallauris. Den 
mest kända berättelsen handlar om hur Picasso besökte Biotateljén och 
fick se Hedberg arbeta med ett fiskskelett. Då blev Picasso så inspirerad att 
han själv började göra sina berömda fiskbensmönstrade motiv. 45 Hedberg 
menade att det var han som inspirerade Picasso till Les Poissons. 

I en tv-intervju berättade Hans Hedberg att två dagar efteråt ringde 
Picassos gode vän skulptören Michel Sima och berättade att Pablo vid en 
lunch i Golfe de Juan hade sagt att nu skulle de spara fiskbenen eftersom 
de skulle göra en Hedbergtallrik. Det blev senare Picassos kända 
keramikfat Les Poissons. 46 

Mötet mellan Hedberg och Picasso är intressant men svårt att få bekräftad 
från annan källa. Enligt Hedberg var det skulptören Michel Sima som är 
källan till uppgiften om att Picasso blev inspirerad av Hedbergs 
fiskskelettmotiv. Har Sima skrivit eller nämnt detta någonstans? Var Sima 
med i ateljén då Hedberg träffade Picasso? Togs det några 
45Lars Åkerlund, Hans Hedberg, Örnsköldsvik 1975, s. 65 och 91. 
46Bengt Nordlund, Pottmakaren i Biot, Sveriges Television, TV2 1985-10-31. 
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bilder av honom och Picasso då? Sima var både skulptör och fotograf. Han 
är bland annat känd för sina fotografier av Picasso och i stort sett alla 
kända konstnärer som verkade i Frankrike vid den här tiden.47 Jag vet inte 
när Picasso gjorde sitt första motiv med fiskskelett. Men det finns 
fotografier då Picasso äter sin fisk och sedan skapar ett keramikfat av 
fiskskelettet i Villa La Californie i Cannes omkring år 1956.48 Hans 
Hedberg har daterat ett av sina första keramiska fat med fiskskelettmotiv 
från år 1954.49 Det finns inga fotografier från deras möten men Hans 
Hedberg lärde sig att Picassos förmåga att ta till sig ny information om allt 
var fenomenal för att sedan omsätta den till sin egen konst. 

Bild 8: Hans Hedberg hjälper eleven Marc Chagall med en tupp. 



Mer dokumentation finns om mötet med Marc Chagall som sannolikt år 
1952 började som elev hos Hans Hedberg. Chagall gick även år 1953 i lära 
hos Hedberg.50 

47http://www.michelsima.com/text.aspx?type=BiographieList, hämtad 2014-01-08.  
48David Douglas Duncan, Picasso och Jacqueline, Stockholm 1988, s. 58-63.  
49Suzanne Sauvaigo, Hans Hedberg Rétrospective Chateau-Musée Cagnes sur Mer 31 mars 
-30 avril 1994,Cagnes-sur Mer 1994, s.41. 

50Staffan Timell, Svensk konstnär vid Rivieran, Örebro Dagblad, 1953-04-10, Bengt 
Nordlund, Pottmakaren i Biot, Sveriges Television 1985-10-31, Benjamin Harshav, Marc 
Chagall and His Times – A Documentary Narrative, Stanford 2004, s.801. Sannolikt började 
Marc Chagall gå i lära hos Hans Hedberg i mitten av april år 1952. I tv-programmet 
berättade Hedberg att tredje dagen då Chagall börjat hos honom lämnade Chagalls hustru 
Virginia honom på morgonen och tog ett flyg till London. Denna händelse är daterad till den 
16 april 1952. Chagall var även elev år 1953. När journalisten Staffan Timell besökte 
Hedberg i Biot träffade han Marc Chagall som varit på besök i hans bostad ”Le Petit 
Paradis” och blir upplyst om att Chagall går i lära hos Hedberg samt att Chagall och 
Hedberg planerar en gemensam utställning i Stockholm år 1954. 

���  
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Chagall blev som Picasso under 1950-talet intresserad av keramiken som 
konstform. Men samarbetet var inte konfliktfritt. Enligt Hans Hedberg 
hade Chagall svårt att förstå de tekniska aspekterna av det keramiska 



skapandet. Chagall som gärna experimenterade med nya tekniker 
envisades ofta och misslyckades lika ofta. Men ett 20-tal verk av mindre 
intresse åstadkom de tillsammans.51 När Chagall skulle dekorera sina alster 
tog han oftast första bästa glasyr och bara smetade på. Ändå fick han varje 
dag av Hedberg en speciell palett, där han kunde välja färg och där han 
också kunde se hur färgen skulle komma att se ut efter bränningarna samt 
de färger som skulle användas vid slutskedet efter bränningarna. Chagall 
glömde omgående allt detta, som ändå upprepades många gånger per dag. 
Därför fick Hedberg hela tiden vara framme och skrapa bort Chagalls 
dekor. Varje gång skrek Chagall förtvivlad: - Hur kan du fördärva en 
mästares verk? Men Hedberg svarade: Det är resultatet som visar 
mästaren! En dag kom Chagall med en av sina gipsfigurer med väl 
genomförd dekor. Han ville bara ha den bränd i ugnen. Han förstod aldrig 
hur Hans Hedberg kunde neka honom detta. Men man kan ju undra hur 
gipsfiguren med vanlig oljefärg skulle ha sett ut efter en bränning i 1.200 
grader? Chagall hade lovat Hans Hedberg att betala elevtiden med en av 
sina oljemålningar. Men detta glömde han bort och lämnade istället över 
två keramikpjäser, signerade Chagall-Hedberg. Man kan förstå Hedbergs 
besvikelse över detta eftersom han ställde verken i sitt toalettrum.52 

Själv har jag inte sett något från Chagall-Hedberg, men det skulle vara 
intressant att studera vad de åstadkom för verk. Men Hans Hedberg har 
nämnt att de tillsammans gjorde en tupp som båda signerat och som ska 
finnas på Museum of Modern Art i New York. Hedberg berättade att han 
föreslog Chagall att de skulle göra tuppen helt i svart och vitt med inslag 
av lite blå och gul glasyr. Tuppen blev nog den bästa av keramikpjäserna 
med Chagall, ansåg Hedberg.53 

Jag har sökt igenom Chagallsamlingen på museets hemsida men inte hittat 
några keramiska verk av Chagall och Hedberg.Däremot går det att studera 
en mängd av Chagalls keramik som finns dokumenterad i boken Marc 
Chagalls keramik och skulpturer av André Malraux och Charles Sorlier.54 

Chagalls lärotid i Biot utvecklades 
51Bo Lagercrantz, Keramikern,s.72, i Lennart Bernadotte, Min vän Hans Hedberg med en 
essä av Bo Lagercrantz, Höganäs 1992.  
52 Gerhard Johansson, Guldägg – ett Hans Hedbergporträtt, Örnsköldsvik 1974, s.14-15. 
53Bengt Nordlund, Pottmakaren i Biot, Sveriges Television, TV2 1985-10-31. 

54 André Malraux och Charles Sorlier, Chagalls keramik och skulpturer, Örebro, 1972, s.14. 
I boken står det att Chagalls keramik intar en mycket viktig men undanskymd plats. De 



unika pjäserna som presenteras har sällan varit utställda. Det rörs sig mestadels om skålar 
och fat i original som mestadels tillhörde Chagall själv. 
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till ett samarbete mellan de båda konstnärerna. Det vittnar den keramiska 
tuppen om som de båda dubbelsignerade. Även om samarbetet inte var 
konfliktfritt med Chagall måste det ändå ha lett till nya insikter i den 
konstnärliga utvecklingen för Hans Hedberg. 

Bild 9: Det jordiska paradiset (1959) , väggdekoration i keramik av fyra plattor 
signerad Marc Chagall, Vallauris 1959.  
Foto: Philippe Jouarre 

2.5 Viktiga utställningar, priser och muséer 
Utställningar i Zürich (Galerie au Premier 1954), i New York hos Galleri 
Bonniers (1955), och hos Georg Jensen i New York år 1964 stärkte Hans 
Hedbergs internationella profil. År 1968 vann han med sin keramiska 
tvättsvampsskulptur ”Grand Prix” under den första internationella 
biennalen för keramik i Vallauris. Ett pris han var stolt över och som han 
först inte kunde tro på att han tilldelats.55 Men Hans Hedberg själv 
betraktade 1974 års visning i Paris på Galerie Saint Germain som den 
viktigaste. 

I Frankrike betraktade man länge keramik som konsthantverk. Gallerierna 
var vid den här tiden kallsinniga mot andra än målare och skulptörer. Men 
Galerie Saint Germain 
55Per Grimell, Hans Hedberg i Biot, Sundsvall 2005.  
25 



���  
���  
tog emot Hans Hedberg med viss tveksamhet år 1974.56 För att få ställa ut 
tvingades Hedberg att hyra galleriet. Men utställningen blev en stor succé i 
Paris och nästan allt såldes.57 Antoinette Fay-Hallé, författare och förste 
intendent vid Musée National de Céramiques i Sèvres kunde aldrig 
glömma Hedbergs utställning: 

Lorsqu ́en 1970, j ́ai été affectée comme conservateur adjoint au Musée 
National de Céramique à Sevres, la première exposition de céramique 
contemporaine qui m ́ait été donné de voir fut une exposition de Hedberg, dans 
une galerie du boulevard Saint Germain à Paris. Je m ́en souviens comme si je l 
́avais encore sous les yeux: elle était claire, elle était gaie, elle était lumineuse; 
Le bonheur à l ́était pur! Elle était encore plus extraordinaire que je pouvais l 
́imaginer alors, puisque je n ́avais aucune connaissance 

de la production céramique de cette époque.58 

56Lars Åkerlund, Hans Hedberg, Örnsköldsvik 1975, s. 67. Här går jag efter Lars Åkerlunds 
uppgifter. I boken finns fotografier av Gunnar Häggbom från utställningsrummet och 
vernissagen med bland annat Anita Lindblom. Lars Åkerlund avled år 1986 och jag har varit 
i kontakt med hans son Lars- Åke Åkerlund som inte har några ytterligare uppgifter. Jag har 
inte heller lyckats finna Gunnar Häggbom. Däremot har jag hittat utställningens affisch på 
internet, där det står att utställningen öppnande den 14 februari och stängde den 6 mars. Jag 
har också hittat Antoinette Fay- Hallés katalogtext från en retrospektiv Hans 



Hedbergutställning i Biot 1997 där hon minns utställningen på Galerie Saint Germain i 
Paris. 

57Gerhard Johansson, Guldägg – ett Hans Hedbergporträtt, Örnsköldsvik, 1974-75, s.15. 
58Antoinette Fay-Hallé, katalogtext från en retrospektiv Hans Hedbergutställning, Biot 1997 
och 2005. Författarens katalogöversättning: ”År 1970, när jag blev anlitad som biträdande 
intendent vid nationella keramikmuséet i Sèvres blev Hans Hedbergs utställning på Galerie 
Saint Germain den första samtida keramikutställningen som jag fick se. Jag kan fortfarande 
se utställningen klart framför mig: den var klar, den var glad, den var lysande: Lyckan över 
den var ren! Den var ännu mer extraordinär än jag kunde föreställa mig, eftersom jag inte 
hade någon kännedom om den keramiska produktionen från den tiden.” 
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Bild 10: Så här såg affischen ut till utställningen på Galerie Saint-Germain i 
Paris år 1974. 

Idag är Hans Hedberg sedan länge erkänd som keramisk skulptör med 
internationell ryktbarhet och har flitigt medverkat i många 
samlingsutställningar, separatutställningar och offentliga utsmyckningar 
runt om i världen ända fram till sin död år 2007. Då visades bland annat tre 
stora minnesutställningar på Höganäs museum, Vida museum och i den 
svenska kungafamiljens trädgård på Solliden. Hans Hedberg finns också 
representerad på exempelvis Nationalmuseum i Stockholm, Ministère de la 
Culture, Paris, Museo Nacionale de Chile, Santiago, och Musei 
Internazionale della Ceramica, Faenza. 
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Bild 11: Hans Hedbergs päron var en av de skulpturer som visades på 
minnesutställningen i Sollidens trädgårdspark år 2007. Foto: Per Grimell 
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3. Hans Hedbergs ägg 
Bild 12: Äggen i olika glasyrer i Biotateljén i Frankrike. Foto: Lennart 
Bernadotte 

Jag skall cykla upp och hälsa på Hans Hedberg i Biot, vars keramik påminner 
om min fars äggsamling, de genomskinliga äggens levande  
ytor och deras delikata färger, liksom hans opalskimrande snäckor, krackelerade 
som finaste kinaporslin. Att med handen vidröra hans keramiks emalj är som att 
beröra naturens egna föremål, en komplimang i sanning.59 

Det skev författaren och fotografen Marianne Greenwood som bodde och 
arbetade i Antibes. Det var just ett keramikägg som skulle skvallra om var 
Hedberg arbetade i Biot. Då vi första dagen av dokumentärfilmningen kom 
till den lilla provencalska byn 
59Marianne Greenwood, Det tatuerade hjärtat i Livingston, Höganäs 1980, s. 224. 28 
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var det först lite svårt att hitta den anonyma keramikverkstaden. Jag 
frågade en fransk kvinna på gatan. 

- Excusez madame! Vous connaissez où travialle Hans Hedberg? Den franska 
kvinnans ansikte sken upp i ett leende. 

- Hans Hedberg? Céramique? Grandes sculptures? Oui, Il travaille ici! 

Det var då jag plötsligt tittade in i en trädgård med citronträd och högt gräs 
och fick se keramikägget instoppat i den gamla muren. Då förstod jag att 
vi stod utanför keramikateljén. 



När vi senare befann oss i Musée D ́Histoire de ceramique Biotoises, där 
Hans Hedberg hade en utställning, stannade vi till vid ett stort keramiskt 
fågelägg i röd glasyr. Då ställde jag frågan hur han fick idén till just äggen. 

- Ja, ägget är en gammal historia. Det var min farfars äggfågelsamling  
som inspirerade mig till detta. Det är ju ganska skojigt för han lär ha varit uppe 
i Spetsbergen en gång i tiden på slutet av 1800-talet. Så fick jag fram sådana 
glasyrer om påminde om viltfågelägget.60 

Den unge Hans Hedberg studerade farfar Gustav Hedbergs 
sjöfågeläggssamling. Under slutet av 1950-talet fick han idén att börja 
experimentera fram sina keramiska fågelägg.61Tillslut utvecklades Hans 
Hedbergs glasyrkunnande så långt att han kunde nå fågeläggen mycket 
nära både då det gällde den poriga ytstrukturen och en svävande, lätt 
mönsterbeteckning som kunde skifta i många olika färger. 

Sannolikt ställde Hedberg ut fågeläggen för första gången på Röhsska 
museets utställning April-April år 1958 i Göteborg. Det var en 
samutställning med textilkonstnärerna Viola Gråsten och Birgitta 
Karlström samt glaskonstnären Erik Höglund. På en samlingsbild som 
finns bevarad i museets arkiv kan man skymta några ägg på ett bord.62 

Men de nämndes inte alls i Göteborgs handels och sjöfartstidnings 
recension om Hedbergs konst.63 Däremot kan man se liknande glasyrer 
som återfinns hos äggen i de burkar och askar han ställde ut i samma 
utställning och som fick mest uppmärksamhet i museets pressbilder. Länge 
levde Hans Hedberg kvar i konventionen att keramiska ting skulle vara 
användbara. Han delade därför äggen och gav dem en 
60Per Grimell, Hans Hedberg i Biot, Sundsvall år 2005.  
61Lennart Bernadotte, Min vän Hans Hedberg med en essä av Bo Lagercrantz, Höganäs 
1992, s.69. 62 Folke Sörvik, April-April 15 mars till 13 april, Röhsska museet, Göteborg 
1958, foto B 7721.  
63 Okänd recensent, Göteborgs Handels-och Sjöfartstidning, Göteborg 27 mars 1958. 
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raffinerad, avvikande glasyr på insidan. Delningen var i sig krävande 
därför att de båda halvorna måste få en perfekt överensstämmelse i det 
yttre.64 Senare när äggen blev en stabil succé övergick han till att göra hela 
ägg som enbart fungerade som skulpturer. 



Bild 13: Andra föremål från samma utställning påminner om äggen i 
glasyrerna. Foto: Folke Sörvik 

Bild 14: Längst till vänster kan man skymta fyra ägg och framför dessa några 
mindre ägg- skulpturer på Röhsska museet år 1958. Troligen är det här första 
gången som Hans Hedberg ställer ut sina ägg i Sverige. Foto: Folke Sörvik 
64Bo Lagercrantz, Keramikern, s.69 iLennart Bernadotte, Min vän Hans Hedberg med en 
essä av Bo Lagercrantz, 

Höganäs 1992. 
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Min starkaste minnesbild av Hans Hedbergs ägg är från 
minnesutställningen på Vida Museum, Öland 2007. I mitten av det vita 
rummet hade en stor samling keramiska ägg placerats i de mindre 
formaten. På svarta kuber stod dussinet skulpturer tillsammans. De liknade 
alla varandra i den runda äggformen men varje ägg ägde sin egen unika 
glasyr som skiftade i många olika nyanser. Den öppna basen som 
skulpturerna stod på var inte så stor. Strax utanför de yttersta gestalterna 
stupade den på alla sidor tvärt nedåt. De är som om äggen levde sitt eget 
liv tillsammans och tydde sig till varandra eftersom de visste att om de 
skulle hamna över stupet skulle de krossas i tusen bitar. Man blir påmind 
om farfaderns Gustav Hedbergs sjöfågelsamling då man ser alla dessa 
keramiska fågelägg i en mångfald av färger. Äggen framställde Hans 
Hedberg i olika format. Från det minsta keramiska ägget på omkring 10 
centimeter till jätteäggen som blev närmare en meter högt. Hedberg 
började pröva stengodsleror i chamotte som möjliggjorde än större format 
och ännu rikare glasyrer. Stengodstekniken tilllät en rikedom i glasyrerna 
vars motsvarighet ingen sett i ett fågelrede.65 

65Bo Lagercrantz, Keramikern, ur Lennart Bernadotte, Min vän Hans Hedberg med en essä 
av Bo Lagercrantz, Höganäs 

1992, s.70. 
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Bild 15: Hans Hedberg på sitt eget museum i Örnsköldsvik som invigdes den 4 
oktober 1998. Foto: Per Grimell 

Att just naturen var en inspirationskälla har Hans Hedberg med egna ord 
beskrivit: 

- Naturen är mera laddad med nyanser än något som vi människor lägger våra 
händer vid. Det gäller stenen med sina lavar. Det gäller grässtrået och 

bladet. Men naturens skönhet är extremt flyktig. Bladet är lika underbart i  
sina späda vårgrönska som på högsommaren och i höstens vissnande.  
Men förändringen och förgängelsen kommer hissnande snabbt. Naturen regerar 
också i min brännugn. Men där består den. I ugnens hetta blir den djupfryst. 
Leran, glasyrernas mineraler och elden är alla natur. Jag är bara den  
varlige dirigenten. Jag har oavbrutet spelat med naturen och ägget för mig 
särskilt nära fågelredets mönsterförlagor. Men jag lämnar dem till sist. Blott för 
att spela med naturen på ett nytt sätt.66 



När jag själv intervjuade Hans Hedberg om vad han funnit inspirationen 
till sin konst svarade han: 

- Ja, den kommer från naturen faktiskt. Den ligger väldigt nära naturen  
för jag har alltid varit en beundrare av naturen och sen barnsben har jag alltid 
lekt med stenar och former. Jag vet att min mor kallade mig för Burkard för jag 
samlade på burkar bland annat. Det var nog något behov av något, jag vet inte 
vad det kan ha varit. Sen var det ju framförallt naturen med sina stenar.67 

När man läser Hans Hedbergs egna ord och studerar Höga kustens natur 
kring Köpmanholmen där han föddes och växte upp kan man förstå att 
naturens stenar och storskalighet inspirerade honom i hans konst. När det 
gäller äggen liknade Hans Hedberg och gamle keramikfabrikskompisen 
Lucio Fontana varandra. Studerar man Fontanas ovala keramiska skulptur 
Concetto Spaziale (Milena Milanis samling, Savona 1964) liknar verket 
Hedbergs ovala fågelägg till form och storlek även om 
66Bo Lagercrantz, Keramikern, ur Lennart Bernadotte, Min vän Hans Hedberg med en essä 
av Bo Lagercrantz, Höganäs 1992, s.70. 

67Per Grimell, Hans Hedberg i Biot, Sundsvall 2005.  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glasyrerna är olika.68 
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Bild 16: Concetto spaziale, oval keramisk skulptur från 1964, Milena Milanis 
samling i Savona. 

���
68Guido Ballo, Lucio Fontana, New York Washington London 1971, s.207. 33 

4. Hans Hedbergs äpple 
Normandie är Frankrikes äppelland, känt för sin cider och äppelbrännvinet 
calvados. När den impressionistiske konstnären Claude Monet flyttade till 
sin berömda bostad i Giverny utanför Paris kallades huset fortfarande 
Maison du Pressoir därför att äpplen hade pressats till cider i källaren en 
gång i tiden.69 I trädgården står fortfarande många fruktträd, särskilt äpplen 
och päron. I källaren fanns hyllor för burkar med plommon och aprikoser 
som kokats in i sockerlag för vintern och körsbär inlagda i eau de vie. 
Päron och äpplen förvarades på ribbhyllor så glest att eventuell röta inte 
spreds mellan dem. Monets miljö påminner i hög grad om Hans Hedbergs 
konst. 
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Bild 17: Ett av HanHans Hedbergs keramiska äpplen som visades på Biot 
Museum år 2005. 

69Heide Michels och Guy Bouchet, Monets Hus, Stockholm, 1997. 34 
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Foto: Per Grimell 

Hedberg hade också en stor ateljéträdgård i anslutning till 
keramikverkstaden i Biot, där det fanns frukt- och olivträd. Hans Hedberg 
gjorde sitt första keramiska äpple någon gång under 1970-talet. I 
litteraturen om Hedberg står det ingenting om exakt årtal då det första 
äpplet skapas och hur det från början såg ut i glasyr och form. Men idén 
växte fram då Hedberg fick fram en glasyr som i hög grad liknade äpplets 
skal. Glasyren dikterade helt enkelt formen. 

- Allt jag gör är beroende av glasyren. Det är glasyren som bestämmer formen. 
Oftast är det ju tvärtom. Man gör en form också bestämmer man glasyren. Men 
för mig är det precis tvärtom. Nu har jag fått fram den och den glasyren. Den 
ser ut som ett äpple. Varför inte göra ett äpple?70 



Hans Hedberg gjorde sedan en mängd variationer av äpplet i olika glasyrer 
och format under resten av sitt liv. De minsta äpplena har en storlek på 11 
x 13 cm medan de största skulpturerna blir mer än 110 centimeter höga 
och väger mer än 100 kilo. Det finns också skulpturer i form av halva 
äpplen. Där ser man äpplets kärnhus. Något av det första man tänker på 
när det gäller Hans Hedbergs äppelserie så är det de naturalistiska 
glasyrerna och formerna. Hedberg lyckades få fram de blossande 
nyanserna i sina äpplen med färgkombinationer som rött, grönt och gult. 
Han skapade också helt gröna, röda och gula äpplen men gemensamt för 
alla keramiska skulpturer är deras levande färgnyanser och naturliga 
detaljer. För att få fram alla dessa färger i äppelglasyren kunde Hans 
Hedberg göra upp till 9 bränningar.71 

När det gäller äpplets nyanser lekte han inte lika mycket med fantasin i 
färgerna som med fågeläggen. Just naturalismen i skulpturerna skapar en 
slags sinnlighet och sensuell känsla. Skulpturerna ser ut som levande 
äpplen i verkligheten. 

70Bengt Nordlund, Pottmakaren i Biot, Sveriges Television. TV2 1985-10-31. 

71Ibideum. 
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Bild 18: Hans Hedberg på Biot Museum år 2005. Foto: Per Grimell 

4.1 Äppelhalvan under 
dokumentärfilminspelningen 
Jag tänker tillbaka på dokumentärfilminspelningen i Biot år 2005. Vi 
befann oss på terrassen i Hans Hedbergs keramikateljé. Han hade just satt 
sig ner vid en stor äppelhalva som var under produktion. Det fanns ännu 
ingen glasyr på skulpturen. Då han börjat karva och putsa i äpplets kärnhus 
utbrast han plötsligt: 

- Det här är verkligen skapelsen. Det är samma sak som livmodern och 
alltihopa. Det finns allt i ett äpple. Det är rätt fantastiskt. Men tyvärr är det nog 
ganska vanligt att de här stora objekten inte klarar det här. När man kommer 
upp i de här (formaten) blir det sk dil- attationer, det blir sprängningar inom 
kroppen. 

- Vad gör du då?  
- Jag ber till den store där att det ska gå bra.72 

���
72Per Grimell, Hans Hedberg i Biot, Sundsvall, 2005.  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Bild 19: Hans Hedberg arbetade med en äppelhalva i stort format under vår 
filminspelning. Han tyckte att äpplet med sitt kärnhus påminde om skapelsen. 
Foto: Ingegerd Grimell 

Sedan visade han sin brännugn. Platsen där han förvandlade glasyrerna till 
levande färger. Metoden var att ibland göra upp till 9 bränningar på en och 
samma skulptur för att få fram glasyrens nyanser. Här bad han oss att filma 
lite på avstånd eftersom frukterna inte var helt klara. Runt lunchtid gick vi 
till Les Arcades. Hans Hedberg kände Mimi Brothier och hennes familj 
sedan tidigt 1950-tal och här hade han alltid ätit sin lunch. En mindre 
keramikrelief hängde inne på en av restaurangens väggar där det stod ”La 
table de Hans depuis 1953”. Ovanför reliefen hängde ett fotografi av Hans 
som ung man tillsammans med fotografier på Picasso, Chagall och 
Matisse. Troligen har modernismens stora namn njutit av läckerheter på 
Les Arcades genom åren. Medan vi satt ute på restaurangens terrass och 
bjöds på den ena provencalska läckerheten efter den andra drog Hans 
Hedberg minnen från Köpmanholmen. Jag satt med en handkamera och åt 
för att kunna fånga situationen. Under veckan i Biot fick vi lära oss att äta 
kanin, något som är en vanlig maträtt i det franska köket men som för oss 
svenskar är högst ovanligt. Vin var obligatoriskt till lunch. Likaså dessert 
och capucchino. Nästan hela familjen Brothier arbetade på Les Arcades 
och alla var 



vänliga och kom fram och pratade med vårt sällskap. Efter lunch gick 
Hans och 37 

Charlotte in på Musée D ́Histoire de Céramique Biotoises, där Hans var 
aktuell med en utställning. Här visade han hela formatskalan, från de 
största äggen och äpplena till mindre skulpturer. Även en tryffelskulptur 
fanns med som Hans fick inspiration till då han följde med en god vän i 
den franska skogen. 

Bild 20: Jag filmar i Hans Hedbergs ateljé i Biot som rymde en stor trädgård. 
Foto: Anders Grimell 

Åter i ateljén skulle Hans Hedberg placera den stora äppelhalvan i sin ugn. 
Tidigare arbetade han tillsammans med mångårige assistenten Jeannot 
Bindocci. Men sedan den trogne medhjälparen gått i pension måste 
hantverket utföras helt på egen hand av Hans som skulle fylla 88 år. Under 
inspelningen förvandlades mina föräldrar, Anders och Ingegerd Grimell, 
till assistenter och tillsammans med Hedberg hissade de ner den tunga 
äppelhalvan med hjälp av ett spel på fyra lätta tegelstenar som stod på en 
vagn. Endast en tunn platta låg mellan äpplet och tegelstenarna. Det gällde 
att mäta rätt så allting stämde. När remmarna lossats stod äppelhalvan på 
tegelstenarna och Hans började köra in vagnen mot brännungen. Jag 
frågade några månader senare hur det gick med bränningen av skulpturen. 
Tyvärr hade den misslyckats och spruckit, berättade Hans. Just 
äppelhalvorna var bland det svåraste att bränna. 
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5. Hedbergs koppling till 
Surrealism och Nouveau Réalisme 
Bild 21: En surrealistisk bild? Hans Hedberg synar sin keramiska 
hjortronskulptur  
i Biot. Symbiosen mellan det överdimensionerade hjortronet som påminner 
starkt 
om ett äkta hjortron tillsammans med konstnären själv får en slags surrealistisk 
känsla. 

Foto: Ingegerd Grimell 

Det keramiska äpplet under 1970-talet leder fram till en ny motivkrets för 
Hans Hedberg: fruktskulpturerna. Hittills hade han format keramiska 
fågelägg, sjöborrar, sandros, fat, vaser, lådor, bägare, flaskor, askar, 
tvättsvampar och reliefer med kräftdjur eller krabbor. Dessutom en mängd 
monumentala reliefer och altartavlor i mer abstrakt stil. Alla dessa föremål 



har en omfångsrik variatonsrikedom i sin färgskala och påminner om 
bergarternas spräckliga färgsammansättning i Hans Hedbergs 
barndomstrakter kring Höga kusten i Ångermanland. 

Men de i glasyren naturalistiska fruktskulpturerna som citroner, apelsiner, 
plommon, körsbär, pumpor, oliver, hjortron och åkerbär blev tillsammans 
med äggen under resten 
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av hans liv de mest berömda Hedbergskulpturerna som han ständigt 
upprepade för den internationella konstpubliken. Om han lyckades 
reproducera med största möjliga exakthet de former och mönster som 
naturen skapar, drev naturalismen så långt att han till och med 
reproducerade fruktens maskstungna fläckar, så lämnade han ändå fritt 
utlopp för sin fantasi och tillät sig vissa friheter med naturen.73 

Den konstnärliga friheten som Hans Hedberg tog sig när det gäller äpplena 
handlar om formatet på keramikskulpturerna. Minassian beskriver 
Hedbergs konst som mellan dröm och verklighet: 



Hans Hedberg är en surrealistisk poet, trollkarl, magiker, allkemist och en 
smula häxmästare som ur sin förtrollade ugn och med hjälp av en följd av olika 
mystiska bränningar får fram dessa jättefrukter och jättepumpor som gör honom 
så välkänd.74 

I Frankrike där Hedberg bosatte sig uppfanns ordet surrealism år 1917 av 
författaren Guillaume Apollinaire. Men André Breton och hans vän 
Philippe Soupault tog över ordet i Manifest du surréalisme (1924) , där 
surrealismen lanserades: 

Surrealism, subst. mask. Ren psykisk automatism genom vilken man i tal,skrift 
eller på annat sätt avser att uttrycka tankens verkliga funktion. En tankens 
diktamen befriad från varje förnuftsmässig kontroll och från varje estetisk eller  
moralisk beräkning.75 

Som vi uppfattar termen idag beskriver den ett kollektivt äventyr, centrerat 
kring Bretons karismatiska gestalt, som inleddes i Paris på 1920-talet och 
så småningom innefattade poesi, måleri, prosa, skulptur, fotografi, film 
och interventionistiska aktiviteter. Även om surrealistiska konstnärer och 
författare hade gemensamma syften och utforskade gemensamma ämnen 
var surrealismen aldrig i sig en stil, och den surrealistiska konsten tog sig 
många olika uttryck.76 Det fanns inget program för den surrealistiska 
bildkonsten tills Breton skrev Le surréalisme et la peinture (1925). 
Inledningen börjar med en lovsång till den visuella bilden: 
73Daniel Minassian, Hans Hedberg – Elden, hjärtat och leran, Örnsköldsvik 1999, s. 131. 
74Ibideum, s. 144.  
75André Breton, Surrealismens manifest, Stockholm 2011, s.46.  
76Fiona Bradley, Surrealismen, London 1997, s.6. 

���
40 

The eye exists in its primitive state. The marvels of the earth a hundred feet 
high, the marvels of the sea a hundred feet deep, have for their witness only the 
wild eye that when in need of colours refers simply to the rainbow. It is present 
at the conventional exchange of signals that the navigation of the mind would 
appear to demand. But who is it to draw up the scale of vision?77 

Den surrealistiska rörelsen var redan från början starkt påverkad av 
Sigmund Freud och hans drömtydning. Om Freud gav surrealisterna 
drömmen som motiv och en fingervisning om dess betydelse om de ville 
utforska hur fantasin fungerade, så gav Giorgio de Chiricos måleri mellan 



1910 och 1920 en ledtråd till hur man faktiskt målade en dröm. Den 
belgiske konstnären René Magritte anslöt sig till den surrealistiska rörelsen 
i Paris i slutet av 1920-talet. När han medverkade för första gången i 
surrealisternas tidskrift La Révolution surréaliste i december 1929, var ett 
av hans bidrag den illustrerade texten Les Mots et les images.78 Han 
kombinerade språk och bild med lätt identifierbara föremål i absurda 
sammanhang. I sitt mest berömda verk The Treachery of Images (La 
trahison des images) , olja, 1928/29, ser man en realistiskt målad pipa med 
texten Ceci n ́est pas une pipe. Det surrealistiska budskapet lyder att detta 
inte är en pipa. Det är bara en bild av en pipa.79 Magritte upprepade den 
surrealistiska tematiken med ett äpple i ett nytt konstverk år 1964. Ceci n 
́est pas une pomme står det ovanför ett realistiskt målat äpple. Magritte 
ville återigen säga att hur verklighetsnära hans äpple än är på planschen är 
det inte ett riktigt äpple utan bara en bild av ett äpple.80 

���
77André Breton, Surrealism and Painting, s.458 ur Art in Theory – 1900-2000, London 
2003, red. Charles Harrison & Paul Wood. Författarens översättning: ”Ögat existerar I sitt 
primitiva tillstånd. Jordens underverk hundra meter höga, havets underverk hundra meter 
djupt, har som enda vittne det vilda ögat som när det behöver färger vänder sig till 
regnbågen. Det är närvarande som det vanliga utbytet av signaler som trafiken till förståndet 
skulle kräva. Men vem är det som ska rita upp skalan av visioner?” 

78 David Sylvester, Magritte, London 1992, s.24. 
79Angela Wenzel,Now you see it – now you don ́t – René Magritte, München-New York 
1998, s.24. 

80Marcel Paquet, René Magritte, Köln 1994, s.9. 
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Bild 22: Rene Magritte ,The Treachery of Images (La trahison des images) , 
olja, 1928/29. 

Bo Lagercrantz har en teori om att Hans Hedbergs konst anknyter till 
surrealismen och Magritte. I sin essä Keramikern skriver han: 

I sin ungdom vacklade Hans Hedberg mellan expressionismen och  
den bildlösa konkretismen. I ägget och äpplet manifesterar han  
sig snarast som surrealist. En gång roade oss René Magritte med sin 
pedagogiska plansch av pipan som han försett med texten CECI N ́EST PAS 
UNE PIPE. (”Detta är ej en pipa. Det är blott en bild av en dylik”.) Hedberg 
gjorde om bravaden. Men textkommentaren hoppade han över. Därmed blev 
effekten än mer hisnande, än mer förbryllande. Är detta ett verkligt äpple? Nej, 
det är naturligtvis en bild konstaterar vi till sist lättade.81 

Bo Lagercrantz teori om det surrealistiska perspektivet i Hans Hedbergs 
konst är intressant. Genom årtusenden har en kruka varit en kruka 
oberoende av formen  
och signaturen i botten.Visst har keramikerna lika länge lekt med bilder på 
krukans yta, skriver Lagercrantz vidare men fastslår att ingen har före 
Hans Hedberg lika konsekvent utvecklat bilden till dess yttersta 
möjligheter i det keramiska materialet.82 

���



81Bo Lagercrantz, Keramikern, s.72 ur Lennart Bernadotte, Min vän Hans Hedberg med en 
essä av Bo Lagercrantz, Höganäs 1992. 

82Ibideum, s.72. 
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Bild 23: Studenter och professor i konstvetenskap från Umeå studerar Hans 
Hedbergs Äpple på Stadsbiblioteket i Örnsköldsvik. Foto: Per Grimell 

När en person möter de stora frukterna och äggen som är så realistiskt 
utformade men ändå i sådana överdimensionerade format i ett rum kan 
detta kännas som en form av förvrängning av verkligheten. Betraktaren 
ställer sig frågan: Är detta dröm eller verklighet? Har äpplet vuxit sig så 
stort? Håller äpplet på att ta över rummet? 

Hans Hedbergs lek med olika format påminner också om René Magrittes 
verk The Listening-Room (1958). Här ser man ett stort grönt äpple som 
står i ett rum. Bakom äpplet finns vita tegelvägggar och äpplet upptar hela 
rummet och bilden med sin jättestorlek. Magritte har själv sagt om 
målningen: 

My pictures, while depicting objects which are so familiar, nonetheless raise questions again 
and again. Look at the one with an apple, for example; you  
no longer understand what is so mysterious about it, nor what it is illustrating....”83 



83 Marcel Paquet, René Magritte 1898-1967, Köln , s.63.Författarens översätning: ”Mina 
bilder som skildrar så vanliga föremål väcker inte desto mindre frågor om och om igen. Titta 
på bilden med ett äpple; du vet inte längre vad som är så 

mystiskt med bilden eller vad den föreställer...” 
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Bild 24: René Magritte, The listening-room (La chambre d ́écoute), 1952, olja 

År 2007 befann jag mig på Vida museum på Öland och började leta efter 
Hans Hedbergs minnesutställning. Plötsligt upptäckte jag ett stort körsbär 
som lyste i starkt rött mitt i ett stort vitt rum. Körsbäret var inte i naturlig 
storlek som då jag befann mig framför mitt eget körsbärsträd i trädgården 
för att plocka och äta de små bären. Hedbergs skapelse är 1000 procent 
större än det naturliga körsbäret men ser oerhört äkta ut i sin glasyr och 
form. En surrealistisk upplevelse! 

Bild 25:Ceci n ́est pas une 

pomme (1964)olja, Bryssel, privat samling 
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5.1 Nouveau Réalisme 
Just idén om skalförskjutning av ett objekt påminner också om den franske 
konstnären César Baldaccini. Han var född år 1921 och samtida med Hans 
Hedberg i Frankrike. Baldaccini ingick i gruppen Nouveau Réalisme, en 
term som myntades av den franske internationellt kände kritikern Pierre 
Restany, och där bland andra Yves Klein, Jean Tinguely, Niki de Saint 
Phalle och Christo ingick. Gruppens manifest bestod av en enda mening 
som alla konstnärer kunde vara överens om: 

The New Realists have become conscious of their collective identity; New 
Realism= new perceptions of the real.84 

César Baldaccinis skulptur Tummen från år 1966, en jätteförstorad tumme i 
gips med en höjd på 200 centimeter (Lousina konstmuseum) påminner om 
Hedbergs stora frukter och ägg. Skulpturen är i sin uppförstoring mycket 



realistiskt formad i minsta veck och oregelbundenhet precis som Hedbergs 
realistiskt utformade äpplen i glasyr och formidé. Baldaccini utvecklade 
sin skulptur år 1966 och kanske Hans Hedberg som bodde i samma land 
inspirerades av hans idé att forma överdimensionerade keramiska föremål? 
Det finns en uppgift i en tidningsintervju om att Hedberg lärde känna 
César personligen på senare år. I Jeanette Genteles reportage från år 1991 i 
Svenska Dagbladet skriver hon att Hans Hedbergs nyfunna vänner är 
skulptören César och målaren Arman som också har ateljéer på Rivieran.85 

Bild 26:César Baldachinis skulptur Tummen , gips, (1966) , 
84Hal Foster, Art Since 1900, London 2007, s. 434 Författarens översättning: ”De nya 
realisterna har blivit medvetna om deras kollektiva identitet; ny realism= nya 
perspektiv på verkligheten.”  
85Jeanette Gentele, Han fyller sitt Eden med frukter, Svenska Dagbladet 1991-06-02, s.1. 
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Louisana Konstmuseum 



Det finns några tillfällen då Hans Hedberg i sina keramiska skulpturer 
några år efter Baldaccinis Tummen gör två stora sjöborrar. Skulpturerna är 
större än de största äggen och äpplena. Den ena sjöborren placerades enligt 
i skolträdgården på Lycée  
d ́Ouest de Jeunes Filles i Nice.86 Den andra skulpturen som också är två 
meter hög placerades i Skäggetorps centrum, Linköping, år 1972. 87 Här 
drar jag slutsatsen efter att ha studerat storleken på Hedbergs ugn i Biot att 
han måste ha bränt Sjöborrens olika delar var för sig för att sedan 
sammanfoga dessa till en och samma skulptur. 

6. Äpplet och ägget som symboler 
Äpplet och Ägget som Hans Hedberg använt sig av som skulpturmotiv har 
en mångfaldig symbolbetydelse. Äpplet är bland annat en symbol för 
kärlek och förbjuden frukt, för passion och för delning. Många konstnärer 
genom historien har använt äpplet i sina motiv med olika betydelser. 
Salvador Dalis Höstkannibalism (Cannibalisme de l ́automne), 1936-/37, 
olja på duk, (Tate Gallery, London) tilldrar sig på ett bord som är placerat 
mitt på Ampurdanslätten, i närheten av Dalis hem i Katalonien. På detta 
bord är två nästan mänskliga varelser i färd med att äta varandra, omgivna 
av typiskt daliska objekt. Både bönorna, kryckan, äpplet, köttbitarna, 
brödet och klungorna av myror hittar man i hans andra målningar. Med 
detta drama försöker Dali imitera de förhållanden som råder i drömmen. 88 

Målningen visar en hallucinatorisk scen. Ampurdanslätten går i ett med 
bordet som varelserna vilar på: den ändrar skala och form. Bordet tycks 
också på ett mardrömsaktigt sätt smälta ihop 
86Greta Ringström, Keramik i Vallauris, Sydsvenska Dagbladet, 22 augusti 1970. 87Lars 
Åkerlund, Hans Hedberg, Örnsköldsvik, 1975, s 4,5, 133. 

88Fiona Bradley, Surrealism, London 1997, s. 36. 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med själva varelserna. Ovanpå den ena varelsens huvud återfinns ett stort 
äpple som associerar till historien om Wilhelm Tell som måste skjuta ett 
äpple med pil på sin sons huvud. 

Bild 27:Höstkannibalism av Salvador Dali 



Den tyske konstnären Hans von Marées skildrade i sin målning Die 
Hesperiden (1884- 1887) den antika myten om aftonens döttrar – 
hesperiderna som sjunger och spelar i sin vackra trädgård, där det växer ett 
träd med odödlighetens gyllene äpplen, ett träd som också nogsamt vaktas 
av en orm.89 

Det finns en tidlös aspekt av symboliken, som ständigt finns i 
medvetandet, nämligen att en symbols verkliga innebörd beror mycket på 
dess sammanhang eller bakgrund, skriver Fred Gettings i boken Att förstå 
konst. I två bilder av Peter Paul Rubens och Carlo Crivelli har 
konstnärerna målat äpplen i händerna på två av människorna, men dessa 
två äpplens verkliga betydelse är helt olika. Äpplet i Paris hand på Rubens 
målning Paris dom (National Gallery, London) är ett guldäpple och trots 
att det erbjuds de tre kvinnorna som gåva är det i själva verket en symbol 
för oenighet och split. Paris har blivit tilldelad den föga avundsvärda 
uppgiften att bestämma vilken av de tre gudinnorna framför honom – 
Hera, Athena och Afrodite – som är den vackraste och måste räcka över 
äpplet till den han föredrar. Afrodite erbjuder honom den vackraste 
kvinnan i världen om han ger henne äpplet. Paris faller offer för mutan och 
accepterar den. Det val som Paris gör leder till det trojanska krigets 
tragedi, förmodligen därför att det är ett orättfärdigt val. Afrodite ger 
honom nämligen Helena, som olyckligtvis är gift med Menelaos, Trojas 
kung. Guldäpplet är alltså en symbol för de tragedier som kan uppstå 
genom felaktiga val. 90 

89Roland Spolander, Hans von Marées, Umeå 1983, s.82. 90Fred Gettings, Att förstå konst, 
London 1982, s.61. 
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Äpplet i Jesu hand tillhör den kristna traditionen. Detta äpple är symbolen 
för frukten från det förbjudna trädet i Edens lustgård som Adam och Eva 
åt. Detta äpple ledde till det tragiska syndafallet. Jesus i Crivellis tolkning 
Jungfrun och barnet med St Hieronymus och St Sebastian (National 
Gallery, London) håller det i sin hand som ett tecken på att han genom det 
offer han kommer att göra på korset – en handling genom vilken han blir 
till ett slags ”frukt” som hänger på ett träd – kommer att frälsa människan 
från hennes synd. Det förflutnas syndafall och den framtida frälsningen 
möts i symbolernas värld i form av detta äpple. Men äpplet är här inte en 
symbol för en tragedi utan för ett löfte och ett glatt budskap.91 

Ägget är en arketypisk bild för allt livs begynnelse. Ägg som symbol 
utmärks av en rad egenskaper: Det är oftast vitt och bräckligt, det ger 
upphov till nytt liv. Att världen uppstod ur ett urägg berättas bl a i en orfisk 
skapelsemyt (där vinden friade till den svartvingade natten, som kläckte ett 
ägg, ur vilket Eros eller Phanes kröp fram; jfr Chronos.) Temat 
förekommer även i polynesiska, japanska, peruanska, indiska, feniciska, 
kinesiska, finska och slaviska ursprungsmyter. Allmänt har ägget betraktats 
som symbol för den allra första livsgrodden, ur vilken senare hela världen 
växte fram. Som sinnebild för en helhet, innesluten i ett skal, står det för 
den från första början planerade skapelsen. I den kristna sfären har den ur 
graven uppstigande Kristus jämförts med kycklingen som kryper ur sitt 



skal; dettas vita färg symboliserar renhet och fullkomlighet.92Även René 
Magritte har använt ägg som symbol i sina verk. I konstverket Elective 
Affinities (1933) har han målat ett stort vitt ägg som är instängt i en 
fågelbur. Så här beskriver han själv idén bakom konstverket: 

One night, I woke up in a room in which a cage with a bird sleeping in  
it had been placed. A magnificent error caused me to see an egg in the cage, 
Instead of the vanished bird. I then grasped a new and astonishing poetic secret, 
for the shock which I experienced had been provoked precisely by the affinity 
of two objects – the cage and the egg to each other, whereas previously this 
shock had been caused by my bringing together two objects that were unrelated.
93 

91Ibideum, s. 61.  
92Hans Biedermann, Symbollexikonet, Stockholm 1991 , s.483.  
93Marcel Paquet, René Magritte 1898-1967”, Köln 1994, s.26. Översättning: En natt 
vaknade jag i ett rum med en bur där en fågel sov. Ett fruktansvärt misstag fick mig att se ett 
ägg i buren istället för den försvunna fågeln. Då förstod jag en ny och förvånande poetisk 
hemlighet, för den chock jag upplevde hade utlöst släktskapet av två objekt – buren och 
ägget tillsammans, chocken hade förorsakat att jag fört samman två objekt utan släktskap 
med varandra. 
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Bild 28: I Elective Affinities (1933) har René Magritte målat ett stort vitt ägg 
som är instängt i en fågelbur. 

Salvador Dali har i målningen Narcissus metamorfos (Métamorphose de 
Narcisse) 1937, olja på duk, (Tate Gallery, London), tolkat myten om 
Narcissus som blir förälskad i sin egen spegelbild och förvandlas till en 
blomma. I målningen kan man se pojken sitta i vattnet och titta ner på sin 
spegelbild. Till höger på samma strand finns en stor hand som påminner i 
formerna om pojkens kropp och kroppshållning. Men där är hans huvud 
ersatt av ett stort vitt ägg, där en vit Narcissus håller på att bryta sig ur 
skalet. Dali själv har i sin självbiografi berättat om en speciell minnesbild 
från livmoderstadiet: 

Redan vid denna tid fanns för mig all njutning, all fascination i mina ögon, och 
den mest lysande, den mest slående visionen var åsynen av ett par ägg stekta i 
en panna utan någon panna; härifrån kan troligen härledas den  
känsla av förvirring och upprördhet som jag sedan dess under hela återstoden av 
mitt liv har känt inför denna ständigt-hallucinatoriska bild. Äggen som stektes i 
en panna utan någon panna och som jag såg före min födelse var pompösa, 
fosforescerande och mycket detaljerade i alla veck hos de något blåaktiga 
vitorna. Dessa båda ägg kunde närma sig mig, dra sig tillbaka,  
röra sig åt vänster, åt höger, uppåt, nedåt; de kunde uppnå regnbågsskimret och 
intensiteten hos pärlemoreldar för att sedan så småningom bli mindre och 
tillslut försvinna helt.94 

94Salvador Dali, Salvador Dalis hemliga liv, Lund 1999, s.35. 49 
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Bild 29: Salvador Dali har i målningen Narcissus metamorfos (1937) tolkat 
myten om Narcissus som blir förälskad i sin egen spegelbild och förvandlas till 
en blomma. 

Särskilt då man studerar de surrealistiska motiven av Dali och Magritte 
kan man känna att Hedbergs skulpturer skulle kunna platsa i deras 
surrealistiska bildvärld. Men Hedberg gjorde inga installationer med sina 
ägg eller äpplen som att stoppa in ett stort ägg i en fågelbur. Han talade 
istället om sin beundran för naturen och sin kärlek till de runda formerna 
och linjerna som symboliserade kvinnans former.95 Men skulle man kunna 
tänka sig att Hedbergs äpple kan tolkas som ett självporträtt? Curt Bladh är 
inne på den linjen i ett reportage från Biot: 

De lyser, i dem speglas naturen när det är som vackrast.  
De är alla som paradisfrukter. Och de bär, inte bara i tekniken, det unika 
handlaget, spår av Hedberg själv. Frukterna utstrålar samma omedelbara 
lyckokänsla som hela hans person. Här är en människa som njuter av livet, 
vänlig, en världsman i hela sitt uppträdande.96 

95Per Grimell, Hans Hedberg i Biot, Sundsvall år 2005.  
96Curt Bladh, Monsieur Hans i Biot, Sundsvalls tidning, förmodligen år 2001. 
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Kanske är äpplet Hans Hedberg själv? 

���
Bild 30: Hans Hedberg kramar om ett av sina äpplen på terrassen i sin ateljé i 
Biot år 2005. Foto: Ingegerd Grimell 

7. Avslutning 
Hans Hedberg inledde sin konstnärliga bana med måleri innan han blev 
besatt av leran och keramiken. Men den keramiska konstnärsrollen slutade 
han aldrig att måla. Han bytte bara oljefärgen mot glasyr. När han väl 
upptäckt keramikens möjligheter fortsatte han att måla med glasyrer i 
märkliga färgregister och outtömliga kombinationer. Det var de 
häpnadsväckande glasyrerna som bestämde formerna. Därför skapades 
Hans Hedbergs ägg och äpple som blivit något av symbolerna för hans 
konstnärsgärning. Han kunde likt ingen annan efterlikna äggens och 
frukternas färger och mönsterbeteckning med sina glasyrer. Hans Hedberg 
själv talade om erfarenheterna under många års experimenterande när det 
gällde glasyrernas uppkomst och om de runda och mjuka formerna. En 
mjukhet som påminde om hela hans egna väsen. Mjukhet men ändå med 
en bestämdhet i formen. Hans stort intresse var också naturen 
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och skapelsens mysterium. Just ägget och äpplets kärnhus symboliserar 
skapelsens mysterium och livets uppkomst. 

När det gäller äggen och frukterna utgick Hans Hedberg från en 
naturalisme i sina glasyrer som fick skulpturerna att på ett mycket 
naturtroget sätt likna det verkliga fågelägget eller äpplet. Samtidigt 
experimenterade han med skulpturernas formatskala där äggen och 
äpplena kunde svälla till överdimensionerade skulpturer. 

Man kan dra paralleller med surrealismen och René Magritte. Ceci n ́est 
pas une pipe fastslår Magritte i sitt mest kända verk. Detsamma kan man 
säga att Hans Hedberg gör med sina naturalistiska skulpturer. Det är inte 
ett äpple eller ägg även om de ser verkliga ut. Det är bara en bild av dessa. 
Visst har keramikerna länge lekt med bilder på krukans yta. Men Hans 
Hedberg har konsekvent utvecklat bilden till dess yttersta möjligheter i det 
keramiska materialet. Det är också här han står för förnyelse inom den 
keramiska konsten. Man kan se likheter med den franske konstnären César 
Baldaccini som ingick i den franska gruppen Nouveau Réalisme och som 
Hedberg på senare år lärde känna. Baldaccinis Tummen påminner mycket 
om Hedbergs uppförstorade frukter och ägg när det gäller realism och 
skalförskjutning. Det går också att hitta likheter med Lucio Fontanas ovala 
äggliknande skulpturer. Fontana och Hedberg arbetade på samma 
keramiska fabrik i Albisola i slutet av 1940-talet. 

År 1949 hittade Hedberg sin plats på jorden - Biot i Södra Frankrike. I den 
lilla keramikstaden arbetade han i egen ateljé utomhus under resten av sitt 
liv ända fram till sin död år 2007. Utan tvekan kom keramikstaden vid 
Medelhavet att betyda mycket för Hedbergs utveckling. Här kunde han 
experimentera fram sina glasyrer och former som gjorde honom till ett 
internationellt namn. 

I Biot rådde en lugn atmosfär som Hedberg behövde men byn låg ändå 
mycket nära Nice, Antibes, Vallauris och Cannes. Där fanns Marc Chagall, 
Pablo Picasso, Henri Matisse och Fernand Léger under 1950- och 60-talen 
som Hedberg skulle lära känna. Detta måste ha påverkat honom rent 
konstnärligt när det gäller att våga experimentera sig fram i glasyrer och 
keramiska skulpturer även om han fann sin egen stil, helt olik sina 
världsberömda kollegors uttryck. 

Precis som Chagall som ofta skildrade sin ryska barndom i Vitebsk, kan 
man i glasyrernas språk se Hedbergs minnen från den norrländska naturen 



kring barndomsplatsen Köpmanholmen som ligger i hjärtat av Höga 
kusten. Det går ett 
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norrländskt stråk i glasyrernas mönster och färger som påminner om 
klipporna och bergen utanför Hedbergs barndomshem. 

Hedberg själv blev snabbt ett namn efter sin debututställning på Galerie 
Blanche i Stockholm år 1953. Han utvecklades till keramisk skulptör av 
internationell klass och medverkade i många separat- och 
samlingsutställningar i Europa och USA. Men ändå var det inte helt lätt att 
som keramisk konstnär få ställa ut på ett galleri i Paris. I Frankrike 
betraktades vid den här tiden keramik som konsthantverk eller hantverk 
och gallerierna ställde endast ut måleri och skulptur. Men Hans Hedberg 
bröt den traditionen genom att tillslut få ställa ut sina skulpturer på Galerie 
Saint Germain i Paris år 1974. En viktig aspekt i Hedbergs konstnärliga 
utveckling var att han kunde välja att arbeta som fri keramisk konstnär. 
Detta tack vare ekonomiska bidrag från sina föräldrar Teodor och Ingeborg 
Hedberg i Köpmanholmen innan han kunde stå på egna ben. På så sätt 
kunde han de tio första åren fritt experimentera sig fram utan krav från 
andra arbetsgivare. Hedberg hade också chans genom föräldrarna att 
investera i ny teknik. En ny propangasugn gav möjlighet till att han genom 
många experiment kunde få fram de blossande och levande glasyrerna i 
sina skulpturer genom reduktion av syretillförsel i ugnen. Glasyrerna blev 
kanske det största intresset och en bidragande orsak till hans stora 
framgångar. 
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