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Inledning 

 

I april 1896, i en avlägsen oas i Algeriet, avled Sveriges mest utpräglade symbolistmålare vid 

en ålder av 27 år. Olof Sager-Nelson (1868-1896) dog ensam och under hans korta 

kringflackande liv var det få personer som fick möjligheten att lära känna honom. Åsikterna 

om hans person gick kraftigt isär bland hans bekanta och hans brev innehåller många gånger 

motstridiga uppgifter. En detalj som dock återkom i brev efter brev var att han inte tillhörde 

någon skola, att han inte var symbolist och att symbolisterna inte alls förstod sig på konst.
1
  

”Jag har nu en tid studerat symbolisterna och funnit en sådan genomskinlig okunnighet som är för naiv att kallas 

humbug. De äro alldeles utan förmåga af reflektion och kasta besinningslöst sin enthusiasm på förste bäste som 

uppträder som ledare.”
2
 

Sager-Nelsons målningar berättar emellertid en annan historia, en historia om en ung konstnär 

som under några få intensiva år skapade djupt symbolistiska verk, starkt präglade av rörelsens 

mästare och ideal. Det är om dessa målningar denna uppsats kommer att handla, samt om ett 

ännu relativt outforskat område, vilka eventuella influenser från den belgiska symbolismen 

som går att spåra i verken. 

 

Syfte 

 

Uppsatsens huvudsyfte är att kartlägga och beskriva Olof Sager-Nelsons relation till såväl den 

litterära som den visuella belgiska symbolismen. Sager-Nelson levde under merparten av sin 

symbolistiska karriär i Paris och hans konst är i stor utsträckning en produkt av det tidiga 

1890-talets parisiska idéer, salonger och caféer, något som tidigare forskning väl beskrivit. 

Under ett par sejourer, somrarna 1894 och 1895 verkade Sager-Nelson emellertid i Belgien, 

främst i Brügge. Detta väcker frågan om Sager-Nelson utöver den franska symbolismen även 

påverkades och inspirerades av den belgiska symbolismen och dess mästare. Främst kommer 

uppsatsen att granska vilken eventuell påverkan som framträder i Sager-Nelsons målningar 

från den bok som var den främsta anledningen till att Paris unga symbolister vallfärdade till 

                                                           
1
 Ulf Torell, Målaren Olof Sager-Nelson och mecenaten Pontus Fürstenberg: breven berättar/av Ulf Torell, 

Warne, Sävedalen, 2004, s. 117. 
2
 Brev från Olof Sager-Nelson till Pontus Fürstenberg, 20/2 1894. Från Axel Gauffin, Olof Sager-Nelson, Sveriges 

allmänna konstfören., Stockholm, 1945, s. 200. 
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Brügge, Georges Rodenbachs (1855-1898) Bruges-la-Morte (1892).
3
 Även relationen till 

andra belgiska symbolister kommer att studeras, såsom dramatikern och författaren Maurice 

Maeterlinck (1862-1949) och målarna Fernand Khnopff (1858-1921), Jean Delville (1867-

1953), Emile Fabry (1865-1966) och Félicien Rops (1833-1898).  

Utöver sökandet efter kopplingar mellan Sager-Nelsons konst och enskilda belgiska 

symbolisters verk kommer det även undersökas i vilken mån Sager-Nelsons konstnärskap 

ryms inom det idékomplex som utgör den belgiska symbolismens teoretiska grund. För att 

kunna åstadkomma detta kommer den tidiga franska symbolismen att presenteras och ställas i 

relation till den symbolism som utvecklades något år senare i Belgien. 

 

Material och avgränsningar 

 

Analysens fokus kommer att ligga på de målningar Sager-Nelson, helt eller delvis, utförde 

under sina vistelser i Belgien somrarna 1894 och 1895. Även andra målningar kan komma att 

beaktas i den mån de har en direkt anknytning till den belgiska symbolismen. Den tidsperiod 

som är relevant att granska är dock kort. Från tiden innan Sager-Nelson anlände till Paris 

finns inga mogna symbolistiska verk, eller verk som på något vis kan kopplas till belgiska 

förebilder. Den tidsperiod som är intressant för uppsatsen är således från det att Sager-Nelson 

kommer till Paris i september 1893 till det att han avlider i april 1896.  

Motivmässigt kan man grovt dela in Sager-Nelsons verk från hans symbolistiska period i 

porträtt, stadsvyer och landskap. Bland de målningar han utförde i Belgien är den största 

andelen stadsvyer, varför de flesta verk som kommer att studeras är just stadsvyer. Även 

porträtt kommer att analyseras då dessa utgör en stor del av hans sammantagna symbolistiska 

produktion samt att flera av de konstfilosofiskt mest intressant detaljerna framkommer 

tydligast i dessa verk. Inga renodlade landskapsbilder kommer däremot att studeras, då dessa 

inte uppvisar samma symbolistiska tyngd utan snarare är intressanta för den som önskar 

analysera Sager-Nelsons syntetistiska utveckling. 

 

                                                           
3
 Rodenbachs roman finns i en tidig svensk översättning under titeln Det döda Brügge. 
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Tidigare forskning 

 

Med tanke på Olof Sager-Nelsons självklara plats i den svenska konsthistorien är det 

förvånansvärt lite som har skrivits om honom utanför de konsthistoriska samlingsverken. 

Orsakerna till detta kan vara många. Att Sager-Nelson dog mycket ung samt att han befann 

sig på kontinenten, utan något enda återbesök i Sverige, under hela sin mogna 

konstnärskarriär bidrar säkert. Detta innebar även att han inte efterlämnade något större antal 

verk, många av hans tavlor från Paris och Brügge har dessutom sedan länge varit försvunna. 

De verk som finns bevarade är spridda på många museer och hos privatpersoner vilket 

innebär att det är svårt att på någon enskild plats göra sig en tydlig bild av Sager-Nelsons 

konstnärskap. Dessutom bör i sammanhanget nämnas att den symbolistiska epoken 

överhuvudtaget är relativt outforskad i Sverige. I jämförelse med våra nordiska grannländer 

har det i Sverige skrivits och forskats besynnerligt lite om denna, för vår konsthistoria inte alls 

obetydliga, riktning.  

Det har emellertid skrivits ett mindre antal viktiga och kärnfulla texter om Olof Sager-Nelson. 

Det mest omfattande verket är Axel Gauffins Olof Sager-Nelson från 1945. Gauffins 

monografi har en tydlig biografisk inriktning och erbjuder en detaljrik och ingående skildring 

av Sager-Nelsons levnadsöde från den tidiga uppväxten i Värmland till de sista 

sjukdomsdagarna i den avlägsna oasen Biskra i Algeriet. Boken är mer genomarbetad än 

något annat som skrivits om Sager-Nelson och den är fylld av utdrag ur konstnärens många 

brev till kollegor och vänner. Dessutom har flera av dessa vänner bidragit med minnen och 

anekdoter skrivna direkt till Gauffin vilket ger en personlig och belysande skildring av 

människan Olof Sager-Nelson. En nackdel med Gauffins bok är dock att den innehåller 

partiska och okritiska ställningstaganden angående konstnärens personlighet och relationer. I 

sin strävan att skriva en varm, hyllande biografi bagatelliserar författaren Sager-Nelsons 

mörka och egoistiska sidor, inte minst i relation till mecenaten Pontus Fürstenberg (1827-

1902). En annan svaghet hos verket är att den saknar en djupare analys av det filosofiska och 

konstteoretiska strömningar som Sager-Nelson mötte i de symbolistiskt präglade Paris och 

Brügge. 

Det andra större verk som skrivits om Sager-Nelson är Ulf Torells Målaren Olof Sager-

Nelson och mecenaten Pontus Fürstenberg: breven berättar från 2004. Även Torells bok är 

biografisk men med mer fokus på den konstfilosofiska miljö konstnären verkade inom. Här 
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ges dessutom en nyanserad bild av såväl Sager-Nelsons geniala som svaga och mörka sidor. 

Analysen av konstnärskapet centreras kring de brev Sager-Nelson skrev till sin mecenat 

Pontus Fürstenberg, där hans konstnärliga utveckling och mötet med Paris mysticism och 

symbolism framträder med konstnärens egna ord. Torells monografi är inte lika heltäckande 

som Gauffins, framförallt inte när det gäller Sager-Nelsons tidiga år, där informationen 

dessutom nästan helt är hämtad från Gauffin, men genom sin fokus på relationen till 

Fürstenberg erbjuder den en tydlig bild av Sager-Nelsons ekonomiska och sociala situation. 

1966 färdigställde Salme Sarajas-Korte sin avhandling om de första finska konstnärer som 

mötte symbolismen i Paris. Avhandlingen utgavs 1981 på svenska under titeln Vid 

symbolismens källor: Den tidiga symbolismen i Finland 1890-1895. Sarajas-Korte beskriver 

ingående och initierat stämningen i sekelslutets Paris som fylldes av teosofiska, spiritistiska 

och anarkistiska influenser och där konst och mysticism möttes i sådana sammanslutningar 

som det symbolistiska brödraskapet Rose+Croix. Boken erbjuder därmed en mycket god bild 

av de idéer, organisationer och människor Sager-Nelson omgavs av under de perioder han 

verkade i Paris konstnärskvarter. Då Sager-Nelson umgicks mycket nära med de finska 

målarna Verner von Hausen (1870-1951), Väinö Blomstedt (1871-1947) och, för en tid även, 

Magnus Enckell (1870-1925) innehåller avhandlingen även information om vilken påverkan 

dessa konstnärer hade på Sager-Nelson samt vilka influenser han fick från caféer, salonger 

och utställningar som de besökte gemensamt.  

Utöver de ovan nämna större verken har det skrivits ett antal relevanta artiklar och kortare 

texter under åren. Redan 1923 skrev Tor Hedberg om Sager-Nelson i Tre svenska 

målargenier: Eugen Janson, Herman Norrman, Sager-Nelson. Texten är intressant genom att 

den skänker en bild av en tidig syn på Sager-Nelsons måleri. Hedberg poängterar Sager-

Nelsons geniala sidor och visar på släktskapet mellan honom och gamla mästare som Da 

Vinci och El Greco.  

Väl värd att nämna är även Lars-Göran Oredssons bildanalytiska text Tidsuttryck, 

själsavtryck: en Olof Sager-Nelson studie som återfinns i boken Kring 1900 från 1998. 

Oredsson genomför här den kanske mest ingående analys som gjorts av Sager-Nelsons 

porträttkonst där mystiska swedenborgska inslag kopplas till den samtida litterära 

symbolismen. 
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Än mindre finns skrivet specifikt om Sager-Nelsons målningar från Brügge och om influenser 

från den belgiska symbolismen. Några intressanta iakttagelser från tidigare forskning bör 

dock nämnas. Gauffin omnämner strävan mot den religiösa mystiken som huvudanledning till 

att Sager-Nelson reste till Brügge.
4
 Även Torell påpekar den religiösa mystiken i Sager-

Nelsons Brüggemålningar samt pekar på släktskapet mellan dessa tavlor och stämningen i 

Georges Rodenbachs roman Bruges-la-Morte som gavs ut två år innan Sager-Nelsons första 

besök i Belgien.
5
 Torell tycks dock inte tro att det finns någon väsentlig koppling mellan 

Sager-Nelsons målningar och Bruges-la-Morte utan menar endast att verken är skapade i 

samma romantiska anda. 

Vid sidan av de akademiska och konsthistoriska verk som behandlat Sager-Nelson bör även 

Albert Engströms Ur mina memoarer, som skrevs redan 1925, lyftas fram. Här lämnas de 

teoretiska diskussionerna åt sidan och istället beskrivs vännen, livsnjutaren och humoristen 

Olof Sager-Nelson genom ett antal varma men samtidigt upplysande anekdoter, skrivna av 

någon som kände honom väl.  

Det har även föreslagits att det är Sager-Nelson som figurerar under namnet Richard Walter i 

Emil Kléens självbiografiska roman Venus anadyomene.
6
 Denna roman skrevs redan 1893-

1894 och beskriver Kléens bohemliv i Stockholm från våren 1892 till våren 1893.
7
 Om det 

verkligen är Sager-Nelson som beskrivs i boken skulle det vara ett ovärderligt samtida porträtt 

av konstnären. Romanen behandlar dessutom en av de perioder i Sager-Nelsons liv som är 

minst kända och boken innehåller information som skulle tidigarelägga såväl hans 

symbolistiska debut som hans strävan att resa till Paris. Dessvärre finns det uppgifter i texten 

som motsäger att Sager-Nelson skulle vara Walter, exempelvis omskrivs ett möte mellan 

Walter och Kléens alter ego, Sten Helmer, som skulle ha inträffat i mars 1893, vilket är ett par 

månader efter att Sager-Nelson lämnat Stockholm, och istället befann sig i Värmland.
8
 Walter 

beskrivs även som en mycket mer utvecklad symbolist än vad det finns några belägg för att 

Sager-Nelson var vid denna tidpunkt, främst genom att målaren i Kléens roman senast hösten 

1892 ställde ut ett symbolistiskt verk i Köpenhamn som väckte stor uppmärksamhet.
9
 Även 

                                                           
4
 Gauffin, s. 226. 

5
 Torell, s. 132. 

6
 Emil Kléen, Venus anadyomene, Ellerström, Lund, 2008, s. 164. Förslaget att det är Sager-Nelson som gömmer 

sig bakom namnet Richard Walter presenteras i kommentarerna av redaktören David Almer. 
7
 Boken utgavs dock inte under Kléens livstid utan föll i glömska. Den återfanns först år 2006 och utgavs 2008, 

vilket innebär att den inte finns omnämnd i tidigare forskningen om Sager-Nelson.  
8
 Kléen, s. 99. 

9
 Ibid. s. 71f. 
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om det således är osannolikt att det är Sager-Nelson som beskrivs i romanen kan det inte 

slutgiltigt uteslutas, då den biografiska romanen som form ger utrymme för att tänja på vissa 

faktiska sakförhållanden. Vidare forskning om vem den, för svensk konst, tidiga 

symbolistmålaren Walter var skulle hur som helst vara mycket intressant. 

 

Teori och metod 

 

Uppsatsens kärna kommer att bestå av ett antal bildanalyser som får representera Sager-

Nelsons relation till den belgiska symbolismen. Dessa analyser kommer att genomföras 

utifrån Jan-Gunnar Sjölins version av det holistiska tolkningsperspektivet.
10

 Grunden för det 

holistiska perspektivet är att förståelsen för en bild ökar genom studiet av relationerna mellan 

olika bildelement. Genom att lägga fokus på relationerna istället för på enskildheterna 

framträder bildens betydelse tydligare. Holismen beaktar även bildens relation till andra verk, 

vilket gör perspektivet extra lämpligt för tolkningar av symbolistisk konst, där konstnären ofta 

skapar en värld av återkommande symboler och teman. I enlighet med uppsatsens syfte, att 

förstå Sager-Nelsons konst i förhållande till den belgiska symbolismen, kommer bilderna 

även tolkas utifrån deras relation till andra symbolisters bilder och texter. På så vis skapas en 

tolkningsmodell där bildelement, bild, konstnärskap och konstnärlig kontext ömsesidigt 

belyser varandra. 

Detta synsätt anknyter även till Hans-Georg Gadamers hermeneutik och till tanken att ”förstå 

helheten ur det enskilda och det enskilda ur helheten.”
11

 Det hermeneutiska perspektivet 

kommer även för övrigt att vara centralt i uppsatsarbetet. För att förstå Sager-Nelsons 

symbolism måste samtidens rörelser, teorier och centralgestalter undersökas för att på så vis 

närma sig konstnärens utgångspunkter och begreppsvärld. Som ett led i detta kommer ett 

kapitel att helt ägnas åt symbolismens teori och tidiga historia, där rörelsens manifest och 

filosofiska grund kommer att diskuteras.  

I enlighet med Gadamers hermeneutik ses tidsavståndet till de studerade objekten och 

händelseförloppen som en tillgång och inte som ett hinder.
12

 Från ett nutida perspektiv 

                                                           
10

 Jan-Gunnar Sjölin (red.), Att tolka bilder: bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av 
bilder från 1850 till i dag, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 166ff. 
11

Hans-Georg Gadamer, 'Om förståelsens cirkel', Filosofin genom tiderna: Efter 1950: Texter i urval av Konrad 
Marc-Wogau, Lars bergström och Staffan Carlshamre, S. 102-110, 2000, s. 102. 
12

 Ibid. s. 108ff. 



 
8 

 

framträder de mängder av olika motsägelsefulla idéer och tankar som frodades under 1890-

talet på ett tydligare vis än vad det gjorde för samtiden. Tidsavståndet gör det möjligt att 

urskilja tidens mest inflytelserika tankegods och betrakta teoriernas inbördes påverkan på ett 

sätt som Sager-Nelson själv inte hade möjligheten att göra. Det är således både tänkbart och 

troligt att Sager-Nelson påverkades av idéer och läror utan att själv vara medveten om det. 

En del av uppsatsen kommer att vara biografiskt inriktad. Biografin är inte syftet i sig, utan 

bör snarare ses som ett stöd för bildanalyserna. En ökad förståelse för personen Olof Sager-

Nelson kan ge nycklar och ledtrådar till hans konst. Kunskapen om vilka personer han kände, 

vilka skolor han besökte och vilka böcker han läste är väsentlig när olika tolkningar av hans 

verk ska vägas mot varandra. Viktigt att poängtera i detta sammanhang är att biografiska fakta 

aldrig ensamt kan svara på de frågor ett konstverk ställer, utan enbart ska ses som en av 

pusselbitarna. De biografiska upplysningarna kommer att användas med stor försiktighet då 

det finns många risker förknippade med biografiskt inriktad forskning. Allt för ofta är denna 

typ av konstvetenskaplig forskning genomsyrad av genidyrkan och konstnärskapen beskrivs 

ofta teleologiskt, allt i konstnärens liv har en mening som i positiv bemärkelse mynnar ut i 

den mogna konstnärens mästerverk. 

Det är även viktigt att notera att en levnadsbeskrivning alltid är en förenkling. I syfte att göra 

den beskrivna personen förståelig presenteras vanligtvis tydliggörande exempel för att lyfta 

fram det mest typiska för personen, men samtidigt förloras då mycket av den komplexitet som 

en individs personlighet bär på. Uteslutandet av dessa tydliggörande exempel kan emellertid 

resultera i en osammanhängande och svårförståelig personskildring. Trots de många 

svårigheter som är kopplade till biografisk forskning finns det många exempel på väl 

genomförda konstvetenskapliga biografier. En av dessa är Jeff Werners avhandling om Nils 

Nilsson, vars biografiska metod och tillvägagångssätt utgjort inspiration och vägledning för 

den biografiska delen av denna uppsats. Werner utgår ifrån en kronologisk livslinje, betraktad 

som en modell, som i sin tur kan kombineras med exempelvis idéhistoriska, psykoanalytiska 

och sociologiska modeller.
13

 Livsberättelsen som vetenskaplig utgångspunkt motiveras genom 

dess användbarhet gällande identifiering och tematisering samt genom möjligheten till 

jämförelse med andra livslinjer. Teorin är att mänskligt tänkande i grunden är av narrativ 

karaktär, vilket gör att vi med automatik sammanlänkar enskilda händelser, bilder etc. till en 

berättelse i tid och rum. Därför blir biografin ett ypperligt redskap för att överföra kunskap 

                                                           
13

 Jeff Werner, Nils Nilsson, Konstvetenskapliga institutionen, Univ. [distributör], Diss. Göteborg : Univ. 
Göteborg, 1997, s. 15. 
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och föreställningar. Werner är dock väl medveten om de vetenskapliga problem som biografin 

innebär, exempelvis lyfter han fram den urvalsproblematik som alltid finns inom biografisk 

forskning samt tendensen till att forskningen ofta bortser ifrån slumpens roll i formandet av 

ett människoöde.
14

 Samtidigt som han varnar för den biografiska modellens problemområden 

framhäver han likväl dess förtjänster och hävdar, med all rätt, att det vore befängt att bortse 

ifrån biografiska upplysningar som tydligt kan knytas till ett specifikt verk.
15

 

Tidigare forskning om Olof Sager-Nelson har nästan uteslutande grundat sig på bevarade 

brev, medan förvånansvärt lite bildanalytisk forskning genomförts. Delvis av denna anledning 

kommer detta arbete vara upplagt på omvänt vis, bildanalyserna utgör grunden medan brevens 

betydelse för uppsatsen kommer att vara begränsad. Självfallet är breven goda källor till 

förståelse av Sager-Nelsons språk, tankar och temperament, och som detta kommer de även 

att användas, men någon djupare analys med utgångspunkt i dem kommer inte att presenteras. 

Det finns även svårigheter förknippade med breven som källor som bidragit till beslutet att 

inte närmare analysera dessa. Det finns till exempel i princip inga brev skrivna till Sager-

Nelson bevarade, allt som finns att tillgå är breven han själv skrev, vilket innebär att 

kommunikationen ofta blir mycket svår att följa. Hur brevinnehållen ska tolkas är också 

många gånger problematiskt, inte minst gällande den stora mängd brev som Sager-Nelson 

skrev till mecenaten Pontus Fürstenberg. Dessa brev tycks innehålla en sammansmältning av 

uppriktiga känslor och tankar och tillrättalagda budskap, skrivna i syfte att tillfredsställa 

mecenaten och säkra nya penningtillskott. Vad som är uppriktigt och inte är dock sällan 

uppenbart, varför budskapen i dessa brev bör betraktas med viss försiktighet.  

Vad breven istället främst kommer att användas till är att spåra enskilda sakförhållanden 

angående exempelvis vilka böcker han läste, vilka personer han träffade och vilka 

utställningar han deltog på. Tydliga omdömen om andra konstnärer och teorier är även av 

visst intresse, men redan här uppstår problem med breven som källor då Sager-Nelson var 

synnerligen ombytlig i sina omdömen om andra människor.  

Det har under uppsatsens gång inte funnits tillgång till samtliga brev skrivna av Sager-Nelson. 

Gauffin, Torell och Sarajas-Korte har dock tillsammans, helt eller delvis, återgivit ett 

hundratal av breven, jämte ett stort antal brev skrivna mellan konstnärens bekanta, vilket 
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innebär att det likväl funnits tillgång till ett tillräckligt omfattande källmaterial för att uppfylla 

det syfte breven haft för uppsatsarbetet. 

 

Den franska symbolismens teori och tidiga historia 

 

Att ur konstvetenskapligt perspektiv definiera symbolismen är svårt, redan från första början 

var rörelsen spretig och tycks ibland rent av bara vara samlingsnamnet för en rad inbördes 

ganska olika riktningar med det gemensamt att de tog avstånd från realismen.
16

 Influenserna 

kom i stor utsträckning från litteraturen, från författare som Edgar Allan Poe (1809-1849) och 

Charles Baudelaire (1821-1867). Men influenserna kom även från det snabbt uppblossande 

intresset för andlighet, med centrum i Paris, där spiritism, ockultism och religiösa 

föreställningar trängdes med samhällsomstörtande anarkistiska ideal. Med rötter hos markisen 

de Sade och Baudelaire var detta även dekadensens storhetstid i Paris. Dekadensen sökte efter 

det mörka, perversa och sataniska i människan, de hyllade det sjukliga och sexuella och 

dyrkade alkohol, opium och andra berusningsmedel. De dekadenta författarna förmedlade ett 

moraliskt förfall som med tiden kom att sammankopplas med den mentalitet som brukar 

benämnas fin de siecle, och som innefattar den pessimism, melankoli och nervositet som 

utmärkte sekelslutets Paris. Ur denna typ av litteratur, idéer och strömningar sprang tanken att 

det fanns något bortom det vetenskapliga förnuftet och sinnenas vittnesbörd som även konsten 

borde gestalta, en ny romantik och en ny mystik. Olika konstnärer valde olika delar ur detta 

nyandliga komplex, som rymde allt från dekadenta sataniska perversioner till högstämd 

katolsk mysticism, där det de hade gemensamt med varandra främst var motståndet mot den 

gamla konsten och det gamla samhället. Med den gamla konsten menades all konst som i 

positivistisk anda ville avbilda verkligheten, så inte bara realismen och naturalismen utan 

även impressionismen förkastades. Istället blev de stora förebilderna för de tidiga 

symbolisterna sådana fantasifulla och genremässigt svårplacerade konstnärer som William 

Blake och Odilon Redon, men även märkligt nog klassicisten Puvis de Chavannes.
17

 

En vilja att samla och sammanfatta de nya idealen inom en skola ledde till att flera 

symbolistiskt manifest skapades. Först ut var poeten Jean Moréas som i Le Figaro 
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 Inte minst skiljer de symbolistiska uttrycken sig åt mellan olika regioner i Europa. Den teoretiska historik som 
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publicerade ett manifest i september 1886.
18

 Moréas manifest var snarare en sammanfattning 

av idéer som sedan en tid funnits i omlopp än en presentation av nya tankar och dessutom 

inriktad mot litteratur och inte mot måleri, men trots detta fick texten stort genomslag även 

inom bildkonsten och ses ofta som symbolismens startpunkt. Manifestet är emellertid en 

relativt vag redogörelse för en esoterisk, idéburen konst som långt ifrån fångar upp alla 

symbolismens relevanta inslag. Den största betydelsen fick Moréas artikel genom att den 

startade en intensiv diskussion kring symbolismen i tidningar och i konstnärskretsar vilket 

lyfte fram den nya riktningen ur realismens skugga.  

Även om symbolismen diskuterades livligt inom Paris konstliv och många unga studenter på 

stadens konstakademier anslöt sig till riktningen var dörren fortfarande stängd till de fina 

salongerna och utställningarna. Bland de relativt få betydande konstkritiker som stödde 

symbolismen märks framförallt Albert Aurier, som såg symbolismen som ett återvändande till 

den rena oförvanskade konst som fanns innan den moderna civilisationen degenererade den 

och som fortfarande fanns kvar i primitiva samhällen i Afrika och Oceanien.
19

 Mest 

inflytande fick Aurier genom sin artikel om Paul Gauguin i tidskriften Mercure de France i 

mars 1891, en artikel som erbjöd en tydlig definition av symbolismen och som på sätt och vis 

övertog rollen som det främsta symbolistiska manifestet från Moréas litterära manifest.
20

 

Utöver kopplingen till den primitiva konsten poängterar Aurier den konstnärliga 

subjektivitetens roll, men mer än något annat lyfte han fram den platonska idéläran som 

utgångspunkt för sann konst.  

Med idé menade Platon något evigt, oföränderligt och gudomligt, som den värld vi upplever 

bara är en återspegling av. Det finns enligt Platon således till exempel en trädets idé som är 

fullkomlig och oberoende av alla vår världs träd, medan de träd vi upplever med våra sinnen 

kan existera enbart genom att de är en del av trädets idé. I den mest välkända passagen av 

Staten redogör Platon för idéläran genom en liknelse.
21

 Han tänker sig att ett antal människor 

hållits fjättrade i en grotta, utan att kunna röra sig, allt sedan de föddes. Allt de kan se är 

skuggor av diverse föremål som passerar förbi. I ett sådant tillstånd, menar Platon, kommer 

människorna att uppfatta skuggorna som den enda sanna verkligheten. Samma relation som 
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skuggorna i liknelsen har till de föremål som kastar skuggorna, har föremålen i vår värld till 

idéerna. Oupplysta människor ser bara föremålen medan de upplysta ser idéerna. Enligt 

Aurier är det på samma vis med konsten. Realisterna målar den verklighet de ser med sina 

oupplysta ögon, medan de sanna symbolisterna ser bortom denna skuggtillvaro och målar 

idéerna. Denna slutsats går dock helt emot Platons konstuppfattning, som beskriver måleriet 

enbart som ett efterbildande av tingen, en verksamhet långt från ”det sanna väsendet”.
22

 Detta 

kände Aurier troligtvis inte till, alternativt valde han att bortse ifrån det. Det orsakade 

emellertid viss frustration bland många symbolister vilket ledde till att Platons lära 

kompletterades med Plotinos mer romantiska och konstvänliga filosofi inom den 

symbolistiska teoribildning som allt mer började ta form.  

Plotinos följde i Platons fotspår och utvecklade en filosofi som mycket påminner om Platons 

idélära, men med flera betydelsefulla förändringar. Den högsta verkligheten för Plotinos 

utgörs av vad han kallar Det Ena eller Gud, en fullkomlig och oföränderlig enhet varifrån 

resten av verkligheten har sitt ursprung. Från Det Ena strömmar fullkomlighet som blir 

upphov till de nivåer av olika verklighets- och fullkomlighetsgrad som utgör alltet. Närmast 

Det Ena återfinns förnuftet och där efter själen, längst ner i hierarkin finns materien. 

Människan som materiell varelse befinner sig långt ifrån det gudomliga, men genom att bortse 

från våra materiella kroppar och fokusera på den del av själen som är riktad mot förnuftet kan 

vi uppnå en besatthet av gudomen, en extas som för oss närmare den utstrålande 

fullkomligheten.
23

 I bästa fall kan en människa i denna extas skåda Det Ena. Dessa tankar 

kom att bli en central del av den symbolistiska teorin, konstnären sågs som ett geni med 

möjlighet att skåda högre andliga världar och ägde enligt Plotinos lära dessutom möjligheten 

att konstnärligt återge dessa gudomliga verkligheter. Symbolistiska konstnärer målade utifrån 

dessa teorier mängder av porträtt av människor som högtidligt och djupsinnigt skådar mot 

andra världar, tillsynes omedvetna om den materiella verkligheten omkring dem.  

Platons idélära och Plotinos gudomliga besatthet utgör två av symbolismens grundläggande 

teoretiska utgångspunkter. Till dessa ska även fogas en tredje utgångspunkt, Emanuel 

Swedenborgs korrespondenslära. Intresset för Swedenborgs läror var mycket stort runt 

sekelskiftet och inte bara inom symbolistkretsar. Hans spiritism som omfattar uppenbarelser, 

samtal med andevärlden och profetior var helt i samklang med tidens religiösa mystik. 
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Swedenborgs korrespondenslära är besläktad med nyplatonismen och bör främst ses som en 

vidareutveckling av Plotinos teorier, där dennes världsbild sammanfogas med Bibeln och med 

en kristen mystik. Alltet beskrivs i läran som ett stort antal sfärer, belägna utanför varandra. 

Samtliga delar av existensen strävar mot centrum där den gudomliga solen, källan till hela 

verkligheten, befinner sig och varifrån sanningen och den andliga fullkomligheten strålar ut 

mot de omkringliggande sfärerna. Hela denna i Plotinos anda utformade verklighet styrs 

enligt Swedenborg av ömsesidiga korrespondenser, där alla materiella företeelser står i 

relation till en andlig motsvarighet, som i sin tur är en representation av det gudomliga.
24

 Då 

det ansågs finnas en korrespondens mellan materien och andevärlden och mellan andevärlden 

och himmelriket gick det genom intuition, kärlek och själslig kontemplation att närma sig 

Gud och sanningen. Korrespondenslärans stora popularitet bland symbolisterna kan till stor 

del förklaras med att teorin lyckas kombinera den platonska och nyplatonska idealismen med 

Bibeln. Men även det faktum att Baudelaire lyfte fram Swedenborg och tolkade hans teorier 

ur estetiskt perspektiv var av stor betydelse för korrespondenslärans genomslag. 

Swedenborgska inslag var återkommande i Baudelaires poesi, ett talande exempel är dikten 

Correspondances från samlingen Les Fleurs du mal från 1857. 

”Som ekon flyter samman ur fjärran regioner 

Till en enhet av mörker och djup konsonans, 

Lika mäktig som natten och dagens glans, 

Så samspelar dofter, färger och toner.”
25

 

Även om symbolismen aldrig utvecklades till någon enhetlig skola så finns kopplingar, 

starkare eller svagare, till Platons, Plotinos och Swedenborgs idealistiska läror inom de allra 

flesta symbolistiska grenar. I den mån det går att tala om en symbolistisk teori så är det i 

sammansmältningen av dessa tre tänkares teorier, samt i det motstånd till erfarenhetsbaserad 

kunskap och modern vetenskap som deras idealism blir en naturlig följd av.  

Inom det breda konstnärliga fält som symbolismen utgjorde kom två huvudgrenar att 

utkristallisera sig, syntetister och rosenkreutzare.
26

 Syntetismen utvecklades av Émile Bernard 

och Paul Gauguin under 1880-talets sista år då de arbetade tillsammans i Pont Aven. De 
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målade tavlor med utjämnade, väl avgränsade färgfält där färgens roll var känsloförmedlande 

och inte avbildande och där genomarbetade perspektiv och detaljer utelämnades. Influenserna 

kom inte minst från de japanska träsnitten men även från de medeltida kyrkfönstrens rena 

färgfält. En av de grundläggande principerna de utgick ifrån var att lämna målandets 

reproducerande roll genom att måla direkt ur minnet. Det verklighetstrogna avbildandet 

reducerades på så vis till förmån för konstnärens känslor och egensinne. Runt Bernard och 

Gauguin växte ett litet konstnärskollektiv fram, Pont-Aven-skolan, som 1888-1890 förfinade 

de syntetistiska uttryckssätten. Även om syntetismen från första början hade en tydlig andlig 

prägel så var den teoretiska kopplingen till symbolismen från början relativt svag. Detta kom 

att ändras när en av Gauguins elever från Pont Aven, Paul Sérusier, återvände till Paris där 

han redan tidigare deltagit i undervisningen vid Académie Julian. I Paris mer filosofiska miljö 

kombinerade Sérusier de syntetistiska idealen med Platons idealism och bildade tillsammans 

med några vänner på akademin brödraskapet les Nabis.
27

 Genom nabiernas uttalat andliga 

filosofiska teorier infogades syntetismen i symbolismens mittfåra och kom med tiden att bli 

en länk mellan symbolismen och Art Nouveau. 

Om syntetismen ses som en symbolistisk gren som började med en stilutveckling för att 

senare tillägna sig en uttalad teori, så var förhållandet helt det omvända för rosenkreutzarna. 

Förgrundsgestalt för rosenkreutzarna var den synnerligen karismatiska ockulta författaren 

Joséphin Péladan.
28

 Péladan framstod inte bara som en vanlig ledare utan snarare som en 

messiasfigur som genom den sanna konsten skulle rädda världen från dess materialism och 

andliga förfall. Den rosenkreutzorden som Péladan återupplivade hade sitt ursprung i 1600-

talets Tyskland. Dess läror var mystiska och esoteriska, kristendom blandades med 

österländsk magi med inslag av exempelvis alkemi. Denna mysticism, omgestaltad i katolsk 

form och med en stor vurm för Platon och antikens Grekland fick genom Péladan ett enormt 

genomslag i Paris och lockade mängder av unga konstnärer till staden. Efter att ha byggt upp 

en stort anseende och fått många följeslagare arrangerade Péladan 1892 för första gången 

Rose+Croix-salongen som sedan skulle återkomma varje år fram till och med 1897. Trots att 

många av de inbjudna konstnärerna tackade nej, exempelvis samtliga engelska prerafaeliter, 

så blev salongen en publik succé med utställare som Ferdinand Hodler, Edmond Aman-Jean 
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och Carlos Schwabe.
29

 Även flera av nabierna deltog på Rose+Croix-salongen vilket visar på 

att det inte fanns någon vattentät gräns mellan dessa symbolistiska grenar. Rosenkreutzarna 

var emellertid mer religiöst och filosofiskt präglade än syntetisterna och med ett större fokus 

på att eftersträva det övernaturliga och magiska i konsten. De skapade aldrig någon enhetlig 

stil eller teknik, även om prerafaelitiska influenser ofta är påtagliga i verken. Istället utgjorde 

de mystiska, ockulta motiven själva kärnan i rosenkreutzarnas konst, som ofta direkt anspelar 

på Plotinos och Swedenborgs läror exempelvis genom att gestalta människor som strävar 

uppåt i bilden mot en strålande ljuskälla.
30

 

 

Den belgiska symbolismens särdrag 

 

Symbolismen i Belgien hade i grunden samma teoretiska utgångspunkter och förebilder som 

den franska symbolismen. Den uppstod genom direkt inflytande från Paris, var starkt knuten 

till nyplatonsk idealism och många av de främsta belgiska symbolisterna verkade dessutom 

under delar av sina karriärer i Frankrike. Generellt kan sägas om de stora belgiska 

symbolisterna att de stod närmare Péladans konstsyn än vad de stod Pont-Aven-skolan och 

nabierna. De religiösa inslagen är starkt framträdande och målningarna bär ofta ett tydligt 

släktskap med de brittiska prerafaeliterna. Flera belgiska målare, bland dem Fernand Khnopff 

och Jean Delville deltog redan i den första Rose+Croix-salongen och Delville påverkades så 

starkt av Péladans idealism att han tillsammans med Xavier Mellery och Èmile Fabry startade 

en egen salong i Bryssel som helt hade Rose+Croix-salongen som förebild.
31

  

På några centrala punkter utvecklades dock symbolismen i Belgien i andra riktningar än vad 

den gjorde i Frankrike, vilket gör det relevant att tala om en specifikt belgisk variant av 

symbolismen. Särskilt utmärkande är det mycket nära samarbetet mellan författare och 

konstnärer, där konstnärerna regelbundet fick uppdrag att illustrera litterära verk och där 

konstverken även för övrigt ofta direkt anspelade på symbolistisk litteratur.
32

 Khnopff målade 

scener ur Maeterlincks, Rodenbachs och Verhaerens verk, Mellery skapade en hel serie bilder 

där fysiska objekt representerade själsliga företeelser som byggde på Rodenbachs symbolism 
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och George Minne hade ett nära samarbete med Maeterlinck när han illustrerade dennes första 

drama. Medan de litterära influenserna i den franska symbolismen vanligtvis ligger på ett 

indirekt eller abstrakt plan är de litterära influenserna mycket starkare inom den belgiska 

symbolismen vilket ofta gör det möjligt att i en målning se direkta kopplingar till 

symbolistiska författares verk, eller rent av till enstaka textrader.  

Den belgiska symbolismen hade även en prägel av politiskt och socialt engagemang, där 

exempelvis såväl Khnopff som Minne hade nära kontakter med och direkt arbetade för den 

belgiska arbetarrörelsen. Jean Delville som tidigt blev övertygad socialist såg det som en 

självklarhet att konsten bar ett socialt ansvar och skrev även en uppmärksammad artikel om 

konstens förhållande till socialismen i La Jeune Belgique 1890.
33

 En starkt bidragande orsak 

till att många belgiska symbolister gav sitt stöd åt arbetarrörelsen var säkerligen den beundran 

de kände för den brittiska Arts and Crafts-rörelsen och dess förgrundsgestalt, socialisten 

William Morris. 

Det förmodligen mest uppmärksammade särdraget för den belgiska symbolismen är 

upphöjandet av tystnaden och isoleringen till centrala ideal.
34

 Teorin var att konstnären genom 

att isolera sig skulle nå kontakt med sin egen själ och genom den de högre verkligheterna i 

Plotinos och Swedenborgs mening. Den yttre världen var bara ett distraktionsmoment som 

konstnären eller författaren i största mån skulle avskärma sig ifrån. Även i verken återspeglas 

idealet både till titlar och till innehåll, bland målarna kanske främst hos Khnopff. Hans 

konstnärsmotto var att man bara har sig själv, och förmedlade detta budskap i mängder av 

bilder, exempelvis i en prerafaelitiskt influerad målning med den övertydliga titeln I lock my 

door upon myself 1891.
35

 Den främsta inspirationskällan till de belgiska målarnas strävan 

efter tystnad och ensamhet kom, som så ofta, från de belgiska författarna. Både Maeterlinck 

och Rodenbach skrev i slutet av 1880-talet och början av 1890-talet flera verk som helt 

kretsade kring isolering och tystnad. Maeterlinck såg stillheten och den aktiva tystnaden som 

en kraft som möjliggjorde kommunikation med det okända, och som den enda vägen till ett 

genuint liv.
36

 Rodenbach framhävde ensamhetsidealet om möjligt ännu starkare än 
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Maeterlinck. Med påverkan från Schopenhauer upphöjde han avskildheten till en moralisk 

princip i texter som Du Silence 1888 och La Régne du Silence 1891.
37

 Allra bäst 

sammanfattar Rodenbach den belgiska symbolismens kärna i en strof ur diktsamlingen La 

Vies Encloses från 1896. 

”Thus my soul, alone, and which nothing influences: it is as if enclosed in glass and in silence, given over entire 

to its own interior spectacle.”
38

 

 

Georges Rodenbach och Bruges-la-Morte 

 

Rodenbach bodde aldrig i Brügge, staden som han genom sin roman Bruges-la-Morte för 

alltid kom att förknippas med. Under hela sin uppväxt och skolgång levde han i Gent där han 

också debuterade som författare. Tillsammans med sin kamrat Emile Verhaeren, som liksom 

Rodenbach senare kom att bli en förgrundsgestalt för den belgiska symbolismen, deltog han i 

Gents litterära salong där han högläste sin poesi vilket resulterade i en 1877 utgiven 

diktsamling, Le Foyer et les Champs som fick goda recensioner i pressen.
39

 Under åren som 

följde var Rodenbach omväxlande bosatt i Paris, Gent och Bryssel. Han arbetade som jurist 

och som journalist, och skrev för exempelvis den parisiska tidskriften La Plume samt för flera 

belgiska tidningar, men han fortsatte även hela tiden att skriva poesi. Från slutet av 1880-talet 

bodde Rodenbach permanent i Paris och det var där som hans stora genombrott som författare 

kom genom den 1892 utgivna Bruges-la-Morte. Boken blev en enorm succé och sålde 

förmodligen bättre än någon annan bok i Frankrike detta år.
40

 På mycket kort tid gick 

Rodenbach från att vara en relativt okänd författare till att bli en ikon för en generation av 

unga konstnärer och författare. Utgivningen av den starkt romantiska och symbolistiska 

Bruges-la-Morte, som lämpligt nog sammanföll med symbolismens storhetstid, etablerade 

Brügge som den främsta vallfartsorten för symbolistiska konstnärer, vilket staden också 

förblev under många år. 

Romanens huvudperson är änklingen Hugues Viane, vars fru gått bort några år innan romanen 

tar sin början. I sin sorg har han flyttat till Brügge, för att få leva i en stad lika grå och dyster 

som hans egen själ. Rodenbach låter hela tiden Hugues känsloliv återspeglas i stadens 
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atmosfär och framställer Brügge nästan som en handlande och förnuftig person. Hugues 

högburna och ädla sorg överensstämmer med stadens strikta religiositet med kyrktorn som 

vakar över den melankoliska, färglösa staden där endast kyrkklockorna bryter tystnaden. För 

den olycklige Hugues blir Brügge en representation av den döda frun som han dyrkar så djupt 

att han bevarat hennes avklippta hår som en helig relik.
41

 Hans av respektfull sorg inrutade 

vardag bryts emellertid abrupt när han möter den unga dansösen Jane Scott som är så lik den 

döda hustrun att Hugues börjar inbilla sig att hon återvänt från de döda. Änklingen inleder en 

relation med dansösen, delvis under föreställningen att det är hans döda hustru som kommit 

tillbaka till honom, men innerst inne vet han att han begår en stor synd. Nu vänder sig även 

Brügge mot honom, med anklagande blickar och hans själ blir alltmer genomsyrad av stadens 

gråa gator. När han slutligen fullt ut inser sitt misstag och att Jane bara är en ytlig, elak 

lycksökerska brister det för honom och han stryper henne med sin döda hustrus hår. 

Romanens överdrivna romantiserande och de ständigt återkommande beskrivningarna av 

korrespondensen mellan Brügge och bokens huvudpersoner ter sig idag som något 

löjeväckande, men för sekelslutets symbolister träffade detta rakt i hjärtat. Stadens grå gator, 

medeltida arkitektur och kanaler blev högsta mode att avbilda för de från Paris strömmande 

konstnärerna. 
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Bakgrund 
 

När Olof Sager-Nelson föddes i Nolby, nära Säffle, år 1868 gjorde han det under namnet Olof 

Nelson. I kyrkböcker och i andra offentliga handlingar var detta konstnärens namn livet 

igenom, trots detta är han inom konsthistorien känd under namnet Sager-Nelson.
42

 Sager, som 

var moderns flicknamn, la Nelson till i samband med att han hösten 1893 lämnade Sverige för 

Paris, troligtvis för att undvika att bli förväxlad med andra konstnärer som bar namnet Nelson. 

Efter att ett tryckfel i katalogen till konstnärsförbundets stockholmsutställning våren 1894 

förvrängt namnet till Lager-Nelson återgick konstnären i vredesmod till att kalla sig enbart 

Nelson.
43

 Det var alltså endast ett halvår som Sager-Nelson använde sitt dubbelnamn, men då 

det är under detta namn han blivit inskriven i historieböckerna väljer jag att genomgående 

använda dubbelnamnet i uppsatsen. 

 

Uppväxt och utbildning  

 

De första åren i Olof Sager-Nelsons liv var svåra och omtumlande. 1873 avled hans mor och 

fem år senare fängslades hans far efter att ha utnyttjat sin position som 

poststationsföreståndare till att förskingra pengar.
44

 I samband med detta fick Olof och hans 

syskon flytta från Värmland till Åmål där de fick bo med sin farmor och faster. Den nya 

hemmiljön var förvisso trygg men utanför hemmet var det tuffare. Vetskapen om faderns 

fängelsedom uteslöt familjen Nelson från de flesta sociala sammanhang, något som sannolikt 

besvärade den blivande konstnären. Viss revansch fick Sager-Nelson när han 1885, tack vare 

en gammal bekant till fadern, fick plats på Chalmers tekniska institut, tanken var att han 

skulle bli ingenjör.
45

 Studierna gick dock dåligt, men trots detta blev tiden som 

ingenjörsstudent avgörande för Sager-Nelsons framtid, då han här mötte konstnären Johan 

Ericson (1849-1925) som arbetade som teckningslärare vid Chalmers. Ericson väckte det 

konstnärsintresse hos Sager-Nelson som tidigare mest kommit till uttryck i skämtteckningar 
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och skisser. Sensommaren 1886 fick Sager-Nelson för första gången chansen att se riktigt stor 

konst då det hölls en stor skandinavisk utställning på Valand i Göteborg.
46

 Johan Ericson som 

tillhörde den i Paris bildade opponentrörelsen ställde ut tillsammans med storheter som Carl 

Larsson (1853-1919), Bruno Liljefors (1860-1939), Ernst Josephson (1851-1906) och den 

finske realistmålaren Albert Edelfelt (1854-1905). För Sager-Nelson är det troligt att denna 

konstupplevelse bidrog till att han la mindre och mindre energi på ingenjörsstudierna till 

förmån för måleriet. 

Efter läsårets slut, sommaren 1887 avbröt Sager-Nelson sina studier på Chalmers slutgiltigt 

och inredde en ateljé hos sin faster i Åmål. Han var medveten om att det förr eller senare 

krävdes mer utbildning inom måleri än det han lärt sig av Ericson för att lyckas som konstnär, 

problemet var hur en sådan utbildning skulle finansieras. Här kom återigen Johan Ericson till 

hjälp genom att skriva ett rekommendationsbrev som Sager-Nelson kunde uppvisa, 

tillsammans med några av sina tavlor, för rit- och målarskolan Valands föreståndare Bruno 

Liljefors hösten 1888.
47

 Tack vare detta fick Sager-Nelson bli frielev vid Valand och slapp 

den vanliga avgiften, något som tillfälligt löste den unga konstnärens ekonomiska situation. 

Förutom Liljefors, som endast var 28 år när han 1888 ersatte Carl Larsson som lärare vid 

Valand, var den synnerligen bohemiske målaren Otto Holmström (1866-1915) den 

betydelsefullaste bekantskap Sager-Nelson skaffade sig under sin första studietid. Holmström 

var en mycket begåvad tecknare och den teckningsteknik som Sager-Nelson utvecklade under 

sin tid vid Valand påminner en hel del om Holmströms.
48

 Det finns inte mycket bevarat från 

Sager-Nelsons första Valandsperiod, men desto mer från den studieresa som han genomförde 

sommaren 1889 till Virestad i södra Småland. Ur dessa bilder framgår att han snabbt blivit en 

relativt skicklig realistmålare i en stil som visar släktskap med Bruno Liljefors och Albert 

Edelfelt.  

När Sager-Nelson återvände till Göteborg hösten 1889 var mycket förändrat. På grund av 

ekonomiska problem var det nära att det inte blev någon målarskola på Valand alls, men efter 

att Johan Ericson och hans fru Anna Gardell-Ericson erbjudit sig att på egen ekonomisk risk 

hålla i undervisningen kunde skolan fortleva, om än med färre elever.
49

 Även för Sager-

Nelson var de ekonomiska problemen stora. I perioder hade han inte pengar till mat och hyra 
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utan fick, utöver de små inkomster han fick genom att sälja teckningar, förlita sig till att 

bekanta då och då bjöd in till middag. Denna gång räddades situationen av att Johan Ericson 

och Bruno Liljefors intygade för prins Eugene att Sager-Nelson hade stor konstnärlig talang 

och var i stort behov av medel, vilket ledde till att målarprinsen gav ett bidrag på 200 

riksdaler till den hungrande konstnären.
50

  

För Valand fortsatte de ekonomiska problemen och hösten 1890 återupptogs inte 

undervisningen på skolan. För Sager-Nelson påbörjades ett kringflackande liv som kommer 

att pågå till våren 1893 och vars kronologi till viss del är svår att fastställa. Han signerar 

tavlor i Värmland, Åmål, Uppsala och Stockholm. För en tid, ovisst när, arbetar han dessutom 

som mönsterritare vid Nässjö tapetfabrik, vars produktion var inspirerad av Arts and Crafts-

rörelsen.
51

 Under dessa mycket fattiga år då den unga konstnären ofta var beroende av att få 

sova och äta hos kollegor och vänner utvecklades hans måleri och förhållande till konsten på 

avgörande vis. Det allra intressantaste och mest märkliga som inträffade i Sager-Nelsons 

utveckling under denna tid är att han utför vissa av sina tavlor i syntetistisk stil, den hösten 

1891 målade Höst vid Vänern är rent av Sveriges första fullständigt syntetistiska målning.
52

 

Hur denna nya konstriktning nått Sager-Nelson är inte klarlagt men troligt är att han sett foton 

eller rekonstruktioner av Gauguins verk, då det är osannolikt att han helt själv, parallellt med 

utvecklingen i Frankrike, antagit denna uttrycksform. 

En av de vänner som Sager-Nelson för en tid bodde hos var den dåvarande uppsalastudenten 

Albert Engström (1869-1940) som han lärt känna på en tillställning hos Bruno Liljefors. 

Enligt Engström besökte han och Sager-Nelson vid ett tillfälle likkällaren i Uppsala för att 

måla.
53

 Efter denna händelse ska Sager-Nelson återkommande åren därefter ha pratat om 

besöket i källaren och de färger han upplevde där. Engström menar att de gröngula 

ansiktsfärger som personerna i Sager-Nelsons målningar från 1893 och framåt oftast uppvisar 

har sin bakgrund i denna episod. Om det ligger någon sanning i detta eller om det ska ses som 

ett resultat av Engströms ofta fabulerande litterära stil är svårt att avgöra. 

Konstteoretiskt inföll en viktig period i Sager-Nelsons utveckling hösten 1892 då han befann 

sig i Stockholm. Han hade tidigare under året sporadiskt deltagit i Konstnärsförbundets skola 
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under Richard Bergh (1858-1919) och lärt känna många av tidens unga målare, exempelvis 

Fritz Lindström (1874-1962) och Axel Erdman (1873-1954). Dessa båda konstnärer ingick i 

en grupp som träffades regelbundet hos skulptören och målaren Knut Åkerberg (1868-1955), 

där konst, filosofi och andra stora livsfrågor diskuterades.
54

 Ivan Aguéli (1869-1917), som var 

symbolist, mystiker och swedenborgare hade ingått i gruppen tidigare och hans dunkla filosofi 

och erfarenheter från kontinenten hade satt sin prägel på gruppens diskussionsämnen. Vidare 

hade han hos Åkerberg lämnat ett antal foton av van Goghs och Gauguins verk samt en 

avskrift av Delacroix dagbok. Aguéli som återvänt till Paris, skickade dessutom därifrån brev 

till gruppen med foton av ny konst och där de nya idéerna beskrevs.
55

 Till denna 

sammanslutning sökte sig Sager-Nelson och fick här som aldrig tidigare en insikt i tidens 

konstfilosofi och viktiga rörelser. Sager-Nelson yttrade sig i dessa sammanhang negativt, både 

om Aguélis konst och om konstfilosofi i stort, men samtidigt är det odiskutabelt att hans konst 

efter detta antog ett mer internationellt uttryckssätt där inte minst likheter med van Gogh 

framträder.  

I december upphör mötena hos Åkerberg i och med att han reser till USA för att fortsätta sin 

karriär där. Många av de unga konstnärerna begav sig efter nyåret till Göteborg och Valand 

som blomstrade igen efter att Carl Larsson åter tagit över undervisningen. Fritz Lindström, 

Albert Engström och Axel Erdman hyrde ett litet fallfärdigt hus i Örgryte och i detta 

konstnärskollektiv vistades regelbundet även, den då hemlöse, bohemen Otto Holmström.
56

 I 

samband med att Erdman reste vidare till Paris någon gång på våren 1893 flyttade Sager-

Nelson in till kollektivet och upplevde där en intensiv period av målande och festande. Enligt 

Engström var Holmströms och Sager-Nelsons drickande många gånger tämligen okontrollerat 

och Engström fick mer än en gång hämta ut det båda vännerna ur arresten eller gömma dem 

från polisen.
57

 Vid sidan av det vilda livet kämpade Sager-Nelson med karriären. Idén hade 

växt sig stark hos honom att komma till Paris för att på plats få uppleva allt han hört om i 

Åkerbergs ateljé. Han bad Carl Larsson om hjälp med att rekommendera honom till 

mecenaten Pontus Fürstenberg, som hjälpt många unga konstnärer ut i Europa, men till en 

början avvisade Larsson denna önskan.
58

 Intressant är även att Sager-Nelson i samband med 

övertalningsförsöken till Larsson för första gången nämner sin strävan mot den symbolistiska 
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konsten.
59

 Det är även under denna vår som hans första symbolistiska verk tillkommer, en 

serie kattmålningar varav en hamnade i just Carl Larssons ägor. Till slut lovade emellertid 

Larsson att visa en av Sager-Nelsons målningar för Fürstenberg, och under sommaren 1893 

då Sager-Nelson målade vid Marstrand träffades han då och då mecenaten som följde hans 

och andra konstnärers arbeten där.
60

 Vad som sedan exakt hände är osäkert men någon gång 

under tidig höst 1893 bestämde sig Fürstenberg för att ekonomiskt stödja Sager-Nelson, så att 

han kunde resa till Paris för att under några år studera där. I september lämnade Sager-Nelson 

Göteborg och Sverige för att för en tid utveckla sin konst utomlands, men han kom aldrig att 

återvända.  

  

Mötet med symbolismen i Paris 

 

Omedelbart efter ankomsten till Paris blev det uppenbart för Sager-Nelson att staden var 

betydligt dyrare än vad han och Fürstenberg räknat med. Brevkorrespondensen mellan 

konstnären och mecenaten kom alltså redan från första stund att handla om utökat underhåll, 

ett ämne som sedan ständigt återkom de följande åren.
61

 För att hålla priserna nere hyrde 

Sager-Nelson en kall, fuktig och mörk ateljé, som dock låg centralt i konstnärskvarteren.
62

 

Enligt vittnesmål från kollegor var den ljusfattiga ateljén målad helt i mörkgrönt och med ett 

tillika mörkgrönt draperi tvärs igenom rummet, en ljus- och färgsättning som mycket väl kan 

vara en bättre förklaring till Sager-Nelsons gröna porträtt, än Albert Engströms morbida teori. 

Sager-Nelson målade inte enbart i sin ateljé utan ägnade sig även åt friluftsmåleri samt 

besökte skolateljén Academie Julian där den framträdande Nabismålaren Paul Sérusier 

undervisade.
63

 Någon flitig besökare på Academie Julian blev aldrig Sager-Nelson men han 

fick säkerligen ändå mycket inspiration från den symbolistiskt präglade ateljén där Platon och 

Plotinos filosofier flitigt diskuterades.
64

 Det han ogillade på Julian var framförallt trängseln då 

ett stort antal elever undervisades samtidigt. Istället började han ta lektioner hos den unge 

symbolisten Edmond Aman-Jean.
65

 Aman-Jean var en symbolist i Sâr Péladans anda och hade 

bidragit till Rose+Croix-salongen både 1892 och 1893 då han till och med fick äran att göra 
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utställningens affisch. Under Sager-Nelsons tidiga period i Paris var han påtagligt inspirerad 

av Aman-Jeans teknik och läraren hade förmodligen ett starkt inflytande över att han snabbt 

tog till sig det mystiska, religiösa ideal som Sâr Péladan predikade, men nämnas bör att Sager-

Nelson redan i Sverige hade varit nyfiken på fenomenet Rose+Croix.
66

 Även om Sager-

Nelson fascinerades av konstnärerna kring Rose+Croix var hans främsta inspirationskällor, 

och de konstnärer han uttalade sig mest positivt om, de gamla mästarna. Han besökte flera 

gånger de stora parisiska museerna och beundrade Michelangelo, Poussin, Da Vinci och inte 

minst El Greco.
67

 

Kort efter ankomsten till Paris anslöt sig Sager-Nelson till stadens finska konstnärskollektiv. 

Han närmaste vän blev Werner von Hausen men även Väinö Blomstedt, Pekka Halonen och 

den ständigt sökande mystikern Magnus Enckell blev uppskattade kamrater. Blomstedt och 

Halonen var 1894 elever till Paul Gauguin som vid denna tid mycket uppskattades av Sager-

Nelson.
68

 Troligt är att han utöver de många Gauguindukar som han nu hade möjligheten att 

beskåda även via dessa båda konstnärer fick en inblick i Gauguins konstteoretiska idéer. 

Samtidigt som Blomstedt och Halonen var även Helmer Osslund (1866-1938) elev hos 

Gauguin, men inget tyder på att Sager-Nelson, som överhuvudtaget inte umgicks med många 

svenskar i Paris, hade någon egentlig kontakt med Osslund.
69

  

Magnus Enckell hade en hög position bland de finska konstnärerna och ansågs allmänt vara 

den främsta bland dem. Han höll sig dock lite på en kant och umgicks inte regelbundet med 

sina landsmän. Sager-Nelson lärde känna Enckell genom von Hausen och för en kort tid blev 

Enckell och Sager-Nelson oerhört viktiga för varandras konstutveckling.
70

 Enckell var 

intellektuell och beläst och besatt kunskap om Swedenborg och om La Plume-kretsens 

religiösa mystik. Allt detta lockade självklart Sager-Nelson som i sin tur inspirerade Enckell 

med sin livliga natur och sin förmåga att förmedla själsliga tillstånd i sina tavlor. Ibland är det 

emellertid oklart i vilken riktning influenserna förmedlats mellan de båda konstnärerna. Klart 
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är hur som helst att de snabbt blev så lika varandra i sina tankar och tavlor att 

vänskapsrelationen abrupt avbröts, då de båda till varje pris ville försvara sin egenart.
71

 

Det tog inte lång tid i Paris innan Sager-Nelson fullt ut blivit en symbolist. Han beundrade Sâr 

Péladan och läste Bibeln, Platon och Swedenborg. I restaurangen Soleil d’Ors källare ordnade 

La Plume möten, föreläsningar och utställningar. I den symbolistiska, ockulta miljö som 

källaren utgjorde lärde Sager-Nelson känna dekadenter, swedenborgare och anarkister, många 

av de människor som personifierade den ofta överspända parisiska fin-de-siecle-stämningen.
72

 

Troligen var det här han mötte Charles Grolleau, swedenborgare och poet, som stod modell i 

flera av Sager-Nelsons mest välkända målningar.
73

 Många av Sager-Nelsons föreställningar 

om det ockulta har säkerligen Grolleau som källa, men allra störst betydelse i detta avseende 

fick en annan gäst i Soleil d’Ors källare, Ivan Aguéli. Ingen annan nordbo hade som Aguéli så 

fullkomligt givit sig hän åt symbolismens alla spretande ideal. Han var övertygad 

swedenborgare, teosof och spiritist. I egenskap av anarkist var han ständigt jagad av 

ordningsmakten och spenderade även av denna anledning tid i fängelse.
74

 Aguéli studerade 

koranen och buddismen och ägnade så mycket tid åt att lära sig orientaliska språk att han i 

princip inte målade något alls under den tid han och Sager-Nelson var bekanta.
75

 Rent tekniskt 

påverkade Aguéli således inte Sager-Nelson, men filosofiskt och konstteoretiskt blev 

påverkan desto starkare. Sager-Nelson uttryckte sig ofta med viss skepsis gentemot 

konstfilosofi och var aldrig en lika uttalad symbolist som Aguéli, men hans målningar från det 

första året i Paris är likväl starkt präglade av mystik och stämningsfull symbolism. Tydligast 

exemplifieras detta av det porträtt av Aguéli som Sager-Nelson målade redan vintern 1893. 

Målningen som numera går under namnet Anarkisten visar Aguéli, djupt försjunken i 

allvarliga tankar. Kring Aguélis huvud är bakgrunden ljusare, en intressant detalj som Lars-

Göran Oredsson i sin analys av målningen tolkar som att Sager-Nelson målat en 

swedenborgsk aura kring vännen.
76

 Detta var det första av en serie liknande porträtt där 

bekanta avbildades i tankfulla poser, eller djupsinnigt blickande mot en högre verklighet. På 

många vis var det i dessa själsporträtt som Sager-Nelson nådde sin symbolistiska höjdpunkt, 
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men då ett antal av dem, däribland porträtten av Aguéli och Grolleau, ställdes ut på 

konstnärsförbundets utställning våren 1894 hånades de av kritiker och publik.
77

 Den gröngula 

ansiktsfärgen som återkom i flera av dessa målningar var mer än vad publiken i Stockholm 

kunde uthärda. Det gick så långt att Carl Larsson och Richard Bergh handgripligen fick 

skydda målningarna från att förstöras av de uppretade åskådarna.
78

 

 

Nya intryck i Brügge 

 

Under senvåren 1894 började Sager-Nelson tröttna på Paris och bestämde sig för att, som så 

många andra symbolister, bege sig till Belgien och Brügge. Någon gång under andra halvan 

av juni ankom konstnären till Brügge och tog direkt intryck av stadens konstutbud. Särskilt 

nämner han sin beundran för Hans Memling, men även Louis de Deyster och bröderna van 

Eyck.
79

  

Sager-Nelson uppskattade den tysta, lugna stämningen i Brügge som omväxling från det 

livliga Paris. Intressant är att han nu målade flera stadsvyer, något som inte varit så vanligt i 

Paris där porträtten dominerade. Den självvalda ensamheten denna tid kan säkert ha inverkat 

på motivvalen som ofta bestod av ödsliga, nästan folktomma, gator. I dessa bilder, menar 

Torell, ger Sager-Nelson ”en falsk bild av det högmedeltida Brügge” som egentligen myllrade 

av liv.
80

 Här begår Torell emellertid ett misstag, då Sager-Nelson inte på något vis ville 

gestalta medeltidens Brügge utan det romantiska, symbolistiska 1890-talets Brügge.
81

  

Under sommaren 1894 gjorde Sager-Nelson även kortare besök i Antwerpen och Amsterdam. 

I Antwerpen fattade han tycke för Edward Burne-Jones (1833-1898) prerafaelitiska konst.
82

 

Alldeles säkert hade han redan tidigare sett liknande konst på Rose+Croix-salongen, men inte 

lika utvecklat som hos Burne-Jones. Han var annars mycket kritisk till den konst han såg på 

den stora utställningen i Antwerpen, även om han lyfte fram exempelvis Erik Werenskiold 

(1855-1938) som ett gott undantag.
83

 För Sager-Nelsons egen del grusades förhoppningarna 
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om att få bidra till någon av sommarens viktiga utställningar. I München refuserades han och i 

Finska Konstnärernas utställning i Helsingfors, dit han länge planerat att sända ett antal verk, 

deltog han inte heller efter att Edelfelt i sista stund avrått honom från deltagande.
84

  

När Sager-Nelson återvände till Brügge sommaren 1895 var han en annan person. Hans hälsa 

hade varit skral redan i Sverige, men nu hade den snabbt försämrats. Han var drabbad av svår 

tuberkulos och orkade bara måla i kortare perioder. Av värde från denna sista tur till Belgien 

var mötet med en fransk-holländska målaren Georges de Feure (1868-1943).
85

 Den jämnåriga 

de Feure var en av mycket få konstnärer vid denna tid som Sager-Nelson uttryckte sig väl om 

och tog intryck av. Tydligast märks influenserna genom att Sager-Nelson i ett par målningar 

från Brügge använde en mycket ljusare färgskala än vad han gjort tidigare. 

 

En för tidig död  

 

Exakt när Sager-Nelson insjuknade i tuberkulos är omöjligt att svara på. Säkert är att han 

redan från unga år hade svag hälsa, klena lungor och ofta var sjuk. Då han sommaren 1893 

målade vid Marstand hade han varit svag och blivit ordinerad att sköta sig i den hälsosamma 

havsmiljön.
86

 Väl i Paris försämrades hälsan raskt, våren 1894 klagade han på att han aldrig 

kände sig frisk.
87

 I januari 1895 började han dessutom spotta blod.
88

 I detta läge spred sig en 

desperation hos Sager-Nelson, som under sitt sista år reste kors och tvärs i jakt på rätt luft och 

miljö, men utan tecken på att vilja vila. In i det längsta tycks han försökt dölja sanningen för 

sig själv. Exempelvis undersökte han sig inte hos läkare förrän i slutet av juni 1895, trots att 

Fürstenberg och flera andra bekanta försökte övertala honom att uppsöka sjukvård.
89

 Efter 

diagnosen önskade Fürstenberg att Sager-Nelson skulle skriva in sig på sanatorium i 

Tyskland.
90

 Konstnären var till en början av samma åsikt men den oroliga Sager-Nelson bytte 

ständigt plan och besökte istället på kort tid Brügge, Bryssel, Gent och Ardennerna där han 

målade vad han orkade mellan sjukdomens intensiva perioder. Oviljan till vila och behandling 

kan delvis ha orsakats av en stress att nå ett genombrott som konstnär. Sensommaren 1895 
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erhöll han dessutom sin första konstnärliga framgång då en målning fick gott beröm vid en 

utställning i Gent.
91

 Kringflackandet blev ett stort irritationsmoment för den tålmodige 

Fürstenberg, som ena stunden fick veta att Sager-Nelson skulle resa till någon kurort, för att i 

nästa brev få veta att konstnären rest till någon helt annan plats och därför återigen behövde 

mera pengar. 

För Sager-Nelson blev hans sista tid mycket ensam. Han hade för det mesta rört sig i utkanten 

av sociala sammanhang, trots att han hade en omtalad god social förmåga när han så önskade. 

Avsaknaden av nära bekantskaper blev dock påtaglig när han sjuk och desperat försökte hinna 

ikapp hälsan och karriären. I ett antal brev fyllda av rädsla, ilska och ensamhet försökte han 

övertala framförallt Werner von Hausen och Albert Engström att besöka honom men utan 

resultat.
92

 Tonen hos Sager-Nelson blev allt mer negativ och han uttalade sig mycket kritiskt 

om andra konstnärer och om samtiden i stort. Avståndstagandet från samtidens konst hade 

förvisso varit tydlig redan under första halvåret 1894, då han betecknade såväl 

impressionisterna som symbolisterna som dekadenta och ointelligenta. Gång på gång 

uttryckte han också att han själv inte tillhörde någon skola, utan att hans teknik var helt 

unik.
93

 Men då sjukdomstillståndet förvärrades blev avståndstagandet än tydligare och även 

tidigare uppskattade konstnärer som Gauguin och Bernard kritiserades nu hårt.
94

 

I takt med att Sager-Nelsons hälsa försämrades gav han sig iväg på allt längre och märkligare 

resor. Efter de många turerna inom Belgien blev det ett kort återbesök i Paris i november 1895 

innan han reste vidare till Marseille. Det fanns planer på att därifrån resa vidare till Italien 

eller Nordafrika men till slut hamnade han på Korsika. Förhoppningen var att Medelhavsön 

skulle bjuda på varmt, torrt väder men istället möttes han av oväder och skyfall. Han försökte 

fortsätta måla men orken var slut och ensamheten total. Den irrationella förhoppningen att 

kunna resa ifrån sin sjukdom fanns dock kvar. Mycket illa medfaren och med svåra smärtor 

begav sig Sager-Nelson i januari vidare till det som skulle bli hans slutdestination, oasen 

Biskra i Algeriet. På ett hotell i det stekheta Sahara levde han sina sista månader och fick 

under denna sista svåra tid äntligen uppleva en konstnärlig framgång. Vid en utställning i 

Bryssel hade några av Sager-Nelsons kvarlämnade verk gjort succé. I ett av hans sista brev till 
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Fürstenberg skriver han stolt att hans tavlor hängt bredvid den belgiske symbolisten Emile 

Fabrys målningar och att en recensent kallat honom för ”Ibsen i målarkonst”
95

 

Kort efter denna framgång, i april 1896 orkade inte Olof Sager-Nelsons lungor mer och han 

avled på Biskras militärsjukhus.
96

 De i Bryssel utställda målningarna skickades hem till 

Fürstenberg i Göteborg som anordnade en minnesutställning, men konstnärens kropp 

återsändes inte till Sverige utan han begravdes i en enkel grav i Biskra. 
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Analys 
 

Analysen av Olof Sager-Nelsons relation till den belgiska symbolismen kommer att 

genomföras i tre steg. I ett första steg kommer generella likheter och överensstämmelser 

mellan Sager-Nelsons verk och verk av de främsta belgiska symbolisterna granskas för att 

klargöra om Sager-Nelson influerats av någon eller några av dessa målare och författare. 

Denna granskning kommer att vara bred och översiktlig, där överensstämmelser gällande 

motiv, symbolistiskt innehåll, stämning och färgval kommer att eftersökas. I detta skede 

kommer samtliga tillgängliga verk av Sager-Nelson, som faller inom avgränsningarna att ingå 

i analysen. 

Ett urval har gjorts angående vilka belgiska symbolister som ingår i undersökningen. Detta 

urval är baserat, dels på vilka konstnärer och författare som det finns belägg för, alternativt är 

högst sannolikt att Sager-Nelson haft god kännedom om, och dels på att dessa personer även 

är uppenbart representativa för den belgiska symbolismen. De symbolister som enligt dessa 

kriterier kommer att undersökas är målarna Félicien Rops, Jean Delville, Emile Fabry och 

Fernand Khnopff samt författarna Georges Rodenbach och Maurice Maeterlinck. 

I nästa steg kommer fyra av Sager-Nelsons verk från Brügge att analyseras. Dessa 

bildanalyser kommer att fokusera på de eventuella influenser som konstaterats från de 

undersökta belgiska symbolisterna, men också lyfta fram Sager-Nelsons relation till den 

symbolistiska teoribildningen. De verk som kommer att analyseras utgör ett spektra av 

sinsemellan relativt olika bilder, men med det gemensamt att Sager-Nelsons symbolistiska stil 

tydligt framgår i dem, samt att de är belysande exempel på Sager-Nelsons relation till den 

belgiska symbolismen och dess mästare. Hänvisningar till var dessa bilder, och även andra 

målningar och foton som diskuteras, finns återgivna presenteras i en bildförteckning i slutet 

av uppsatsen.  

Avslutningsvis kommer Sager-Nelsons förhållande till den specifikt belgiska symbolismens 

teoribildning att diskuteras, med utgångspunkt i de analyserade verken och med stöd av det 

biografiska bakgrundskapitlet.  
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Olof Sager-Nelsons relation till symbolisterna i Belgien 

 

Av den symbolistiska litteratur som cirkulerade i Paris när Sager-Nelson 1893 anlände till 

staden var några av de allra mest spridda verken skrivna av de belgiska författarna Maurice 

Maeterlinck och Georges Rodenbach. Troligt är att Sager-Nelson redan tidigt under paristiden 

introducerades till dessa båda storheter genom sina konstnärsbekanta och på de symbolistiska 

caféerna. I sökandet efter kopplingar mellan Sager-Nelson och nämnda författare har fokus 

legat på de vid tiden mest spridda och omtalade av deras verk, verk som Sager-Nelson inte 

rimligtvis kunde undgå att komma i kontakt med. I Maeterlincks fall handlar det om hans 

första drama, La Princesse Maleine, som innebar en stor framgång när den utgavs första 

gången 1889 samt hans största litterära succé, dramat Pelléas et Mélisande, som skrevs 1892 

och som hade premiär på scen i Paris i maj 1893. Båda verken är starkt sagobetonade och 

mycket romantiska, även för att vara symbolistiska. De båda dramerna är överhuvudtaget 

snarlikt upplagda med tydlig ödesmystik och med återkommande symboler. Ödesmystiken 

och den dystra karaktären ligger nära Sager-Nelson, men användandet av symboler skiljer sig 

starkt åt. Maeterlinck är så övertydlig i sitt symbolanvändande att dramerna näst intill är att 

betrakta som allegoriska snarare än symbolistiska. Sager-Nelsons tavlor återfinns däremot 

oftast i skalans andra ände, med en mångtydig symbolism som inbjuder till olika tolkningar 

och där den mystiska känslan är det centrala och innehållets betydelse i strikt mening är 

underordnat.  

Inte mycket tyder på att Sager-Nelson i någon större utsträckning influerats av Maeterlinck, 

men det finns ett undantag som likväl pekar mot att Maeterlinck hade en viss betydelse för 

konstnären. En för Sager-Nelson mycket viktig målning föreställer nämligen Maeterlincks 

sagohjältinna, prinsessan Maleine. Denna tavla kommer att diskuteras närmare i uppsatsens 

bildanalytiska del, men värt att notera redan nu är att målningen påbörjades flera månader 

innan Sager-Nelsons första besök i Belgien, vilket visar att det, precis som förmodat, var i 

Paris och inte i Brügge som konstnären först fick kontakt med den belgiska symbolismen.  

I undersökningen av Georges Rodenbachs inflytande på Sager-Nelsons konst har nästan all 

fokus legat på hans i särklass mest framgångsrika verk, Bruges-la-Morte, som var ett av de 

stora samtalsämnena i Paris från det att den publicerades 1892 och ett antal år framåt.  Det är 

visserligen tänkbart att Sager-Nelson utöver denna roman även kom i kontakt med 

Rodenbachs poesi, men då Bruges-la-Morte var Rodenbachs stora genombrott och helt 
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överskuggar hans övriga produktion, är det rimligt att anta att romanen utgör den överlägset 

bästa källan för sökande efter kopplingar dem emellan. Bokens enorma betydelse för Paris 

symbolister och den våg av resor till Brügge som den gav upphov till gör det sannolikt att 

även Sager-Nelson i sitt beslut att resa till Brügge var påverkad av den. Vid en närläsning av 

romanen blir också släktskapet till Sager-Nelsons Brügge-målningar påtagligt. Den tunga, 

ödesmättade stämningen är densamma, och de väljer båda att framhäva samma sidor av 

staden, de religiösa byggnaderna och människorna, kanalens svanar, stadens gråhet och 

ödsliga tysthet. En rad exempel på detta kommer att presenteras i bildanalyserna, där 

överensstämmelsen i vissa fall är så stor att enskilda stycken och motiv ur romanen kan anas i 

Sager-Nelsons målningar. Ett konstaterande som således kan göras redan i detta skede är att 

överensstämmelserna är så omfattande att det med största sannolikhet fanns en direkt 

påverkan från Rodenbach i Sager-Nelsons bilder från Brügge. 

Vad som blir uppenbart redan vid en första jämförelse mellan Sager-Nelsons konst och de 

undersökta belgiska målarnas verk är att inga genomgående likheter står att finna. Om det 

fanns någon direkt påverkan från någon av dessa konstnärer i Sager-Nelsons konst så var den 

inte genomgripande och Sager-Nelson var inte lärjunge eller efterföljare till någon av dem. 

Generellt kan sägas att Sager-Nelsons verk har en betydligt mer nedtonad symbolistisk fantasi 

än de belgiska symbolistmålningarna vars övernaturliga innehåll vanligtvis uttrycks explicit. 

Tydligast märks detta vid en jämförelse med Félicien Rops dekadenta symbolism. Rops konst 

är ofta vulgär, sexuell och med religiösa inslag som framstår som blasfemiska och 

satanistiska. De fjärran dimensioner och världar som Sager-Nelson hintar om genom en 

insiktsfull glimt i någons ögon, fyller Rops dukarna till bredden med. Att inga kopplingar 

skulle upptäckas mellan Sager-Nelson och Rops var redan initialt tämligen uppenbart, men 

Rops framträdande roll inom den belgiska symbolismen motiverar varför han likväl var 

relevant att inkludera i undersökningen.  

Närmare Sager-Nelson i sitt uttryck ligger i så fall Jean Delville. Där Rops är dekadent och 

vulgär är Delville romantisk och kärleksfull. Hans teosofiska symbolism med stark koppling 

till Péladan och den rosenkreutziska konsten uppvisar emellanåt liknande stämningslägen som 

Sager-Nelsons målningar, även om Sager-Nelson normalt skapade mer mörka och dystra verk 

än Delville. Vid ett närmare betraktande finns det dock inte mycket som tyder på någon direkt 

påverkan från Delville i Sager-Nelsons konst, likheterna beror med stor sannolikhet på de 

båda konstnärernas beundran för Péladan. Detsamma kan sägas om Delvilles konstnärsvän 
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Emile Fabry. Fabry som i sin konst var inspirerad av 1700-talsmålaren William Blake, 

avbildade strama, ganska livlösa människor, men med en tät mystik.
97

 Både stämning och 

färgval ligger relativt nära Sager-Nelson men någon relevant påverkan har sannolikt inte skett 

här heller. Likheterna i stämning beror återigen på konstnärernas gemensamma förebilder och 

teoretiska bakgrund och angående färgvalet så hade de båda utvecklat dessa färgskalor redan 

innan de fick möjlighet att se varandras verk.
98

 Mycket tyder dock på att Sager-Nelson 

beundrade Delvilles och Fabrys verk, och att denna beundran var ömsesidig. Som en av få 

utlänningar blev nämligen Sager-Nelson medlem i den av Delville, Fabry och Mellery 

grundade Cercle Artistique Pour l’Art och fick möjligheten att ställa ut tillsammans med dem 

i Bryssel i januari 1896.
99

 I ett brev till Fürstenberg omnämner Sager-Nelson i anknytning till 

utställningen Fabry som ”En af de mest framstående”.
100

 Det var stora ord för att komma från 

Sager-Nelson som sällan berömde levande konstnärer, och det faktum att han bjöds in till 

utställningen bör indikera att han hade hög status inom den symbolistiskt inriktade belgiska 

konstvärlden.  

Sist ut i granskningen av de belgiska symbolistmålarna är Fernand Khnopff, som var den 

kanske mest framstående av samtliga belgiska symbolistkonstnärer och den av de stora som 

målade mest i Brügge. En betydande del av Khnopffs Brügge-romantik skapades dock efter 

Sager-Nelsons målningar från staden, och de likheter som finns mellan Sager-Nelson och 

Khnopffs tidiga verk är ganska ytliga. Färgval och atmosfär har beröringspunkter, men inte i 

större utsträckning än vad som kan förväntas av två konstnärer inom samma rörelse. Ett 

undantag finns dock. Bland det stora antal bilder som beaktats i denna genomgång fanns det 

nämligen en som var riktigt intressant, Khnopffs 1892 skapade omslagsbild till Georges 

Rodenbachs Bruges-la-Morte. Denna bild kommer att diskuteras närmare i analysen av Sager-

Nelsons lavyr Brüggevision som uppvisar stora likheter med Khnopffs bild.  

Återkommande i genomgången är att Sager-Nelsons symbolistiska porträtt är mycket mer 

levande och realistiska än de belgiska motsvarigheterna. Särskilt gäller detta Fabrys och 

Khnopffs, men i viss mån även Delvilles bilder. Medan Sager-Nelson försöker fånga hela 

bilden i människornas blick är ögonen och minerna kalla och stela hos Khnopff och Fabry. 
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Detta ska inte på något vis tolkas som brist på förmåga, framförallt Khnopff skapade vid sidan 

av sin symbolistiska konst fantastiskt levande och känslomässigt gripande realistiska porträtt, 

utan som ett stilknep med syfte att förstärka det mystiska och övernaturliga. Slutsatsen blir 

likväl att Sager-Nelsons konst inte har mycket gemensamt med de belgiska målarnas. 

Sammantaget uppvisar hans tavlor betydligt större likheter med franska och finska 

symbolistmålningar än med belgiska. I porträtten anas influenser från Edmond Aman-Jean, 

och gällande motiv och stämning är Sager-Nelson mer besläktad med Magnus Enckell än med 

sina belgiska kollegor. Även om man bortser ifrån konstnärer som sannolikt haft direkt 

påverkan på Sager-Nelson, så blir det uppenbart att hans romantiska symbolism, med 

stillsamma miljöer och känslotyngda människor, till motiv och stämning ligger närmare den 

franska än den belgiska symbolismen och samma överensstämmelse i färg som finns mellan 

Sager-Nelson och Fabry återfinns även vid en jämförelse med exempelvis fransmannen 

Émile-René Ménards tidiga produktion. 

Vad som kan konstateras efter denna översiktliga del av undersökningen är att influenserna 

från de belgiska symbolisterna på Sager-Nelsons konst är mycket begränsad, bortsett från de 

influenser som kom ifrån Georges Rodenbach. Enstaka intressanta kopplingar har även 

noterats gällande Maurice Maeterlinck och Fernand Khnopff, men talande nog är det i 

Khnopffs fall i en bild tecknad på uppdrag av Rodenbach som likheterna med Sager-Nelson 

framträder. Då dessa iakttagelser kommer ligga till grund för bildanalyserna så kommer fokus 

i dessa ligga på Sager-Nelsons relation till Rodenbach och till Bruges-la-Morte. 

 

Brügge 

 

Målningen Brügge tillkom under Sager-Nelsons första vistelse i Belgien, sommaren 1894. En 

kullerstensgata löper mellan två kyrkobyggnader mot ett medeltida hus med trappstegsgavel. 

Detta kompositionsdrag, med en väg eller ett vattendrag som löper centralt mot bakgrunden, 

är återkommande i ett stort antal av Sager-Nelsons målningar enda tillbaka till Valandstiden 

och har den effekten att blicken dras mot bakgrunden även om tavlans huvudmotiv ofta finns i 

förgrunden. Så är fallet även i detta verk där blicken fastnar på bakgrundens 

trappstegsgavelförsedda hus istället för på de fem gummor i svarta kåpor som står mitt på 

gatan i tavlans framkant och upptar nästan halva bildytan. Effekten förstärks än mer av att det 

i rött målade huset är en av få färgklickar i bilden som i övrigt är målad i mestadels svart, 



 
35 

 

grått, vitt och brunt. Ovanför huset skymtar en orolig, gråblå himmel, avbildad i svagt lutande 

vågräta färgfält som bryter av och bildar ett tak för målningen, på ett sätt som för tankarna till 

Edvard Munch.  

Tavlan är tyngd av den religiösa mystik som både Gauffin och Torell omtalar i sina analyser 

över Sager-Nelsons Brüggemålningar. De massiva kyrkoväggarna pressar ihop bildytan från 

båda håll. En otydligt målad helgonfigur på den högra kyrkomuren förstärker den högtidliga 

stämningen. De allvarsamma gummorna, lågmält samtalandes med sänkta blickar är en del av 

den religiösa atmosfären, kanske är de på väg till mässan, eller just utkomna ifrån den? Gatan 

och byggnaderna är medeltida, men det är ingen skildring av det medeltida Brügge som 

Sager-Nelson förmedlar i målningen. Torells förmodan, att konstnären försökte återge det 

högmedeltida Brügge kan eventuellt ha sin grund i Sager-Nelsons förtjusning över stadens 

gotiska arkitektur och i kvinnornas ålderdomliga klädsel.
101

 Kvinnornas klädsel har förvisso 

medeltida anor men fortfarande vid tiden för Sager-Nelsons besök var de vanligt 

förekommande i staden. De avbildade gummorna var beginer och tillhörde en klosterliknande 

sammanslutning men var inte nunnor i egentlig mening. Beginernas historia går tillbaka till 

1100-talet då ett antal kvinnor valde att ägna sina liv åt bön, kyskhet och samhällstjänst, men 

utan att avlägga några klosterlöften, och fria att när som helst återgå till ett vanligt liv i 

samhället. Under högmedeltiden, den tid Torell antar att Sager-Nelson försökte gestalta, var 

beginerna vältaliga och spridda över stora delar av Europa, men fortfarande vid 1800-talets 

slut fanns det kvar beginer i några få städer, däribland i det strängt katolska Brügge. Det finns 

således ingen anledning att anta att konstnären försökte avbilda någon annan tid än sin egen. I 

Sager-Nelsons första brev till Fürstenberg efter ankomsten till Belgien finns en beskrivning av 

staden som väl svarar mot målningen och som visar på konstnärens uppskattning av Brügges 

lugna stämningsfulla karaktär.  

”Och stämningen med klockorna som ringa och de svartklädda qvinnorna och de gamla ornerade husgaflarne 

utåt gatan och kyrktornen allt detta är öfverväldigande.”
102

 

Sedan visar självklart inte målningarna från Brügge en helt sann bild av staden. De element 

som konstnären inte uppskattade och som inte passade in i den dystra stämningen valdes bort, 

exempelvis de många cyklister som vid denna tid var ett vanligt inslag i gatubilden. Här gör 

Sager-Nelson samma val som Rodenbach, förstärker de romantiska, religiösa och dystra 

inslagen i staden och utelämnar det som skulle upplevas som modernt eller sekulärt.  
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Rodenbachs beskrivningar av staden återkommer ständigt till de religiösa byggnaderna, 

kyrkor och kapell, och till de gamla kvinnorna i sina svarta kåpor som rör sig genom de 

annars folktomma gatorna. I förstautgåvan av Bruges-la-Morte 1892 fanns dessutom 35 foton 

infogade i syfte att förstärka romanens stämning. Dessa foton visar främst kyrkor, kanaler och 

ödsliga gator, men i ett av dem ses också ett antal beginer på väg till en kyrka.
103

 

Överensstämmelsen mellan dessa beskrivningar och bilder och flera av Sager-Nelsons tavlor 

från Belgien är slående, inte minst i just målningen Brügge.  

”...this emptiness without passersby-apart from a few old women in black cloaks, heads buried beneath hoods 

who, similar to shadows, were returning from having been to light a candle in the chapel of the Holy Blood.”
104  

Sager-Nelsons målning framstår som vore den en färgläggning av Rodenbachs text, med sina 

kåpförsedda gummor just utkomna ur kapellet. 

Utöver den uppenbart dystra stämningen läser Torell även in en dödssymbolik i bilden.
105

 Han 

tolkar den knotiga handen som den ena kvinnan sträcker fram som ett tecken på undergång 

och död, och menar samtidigt att den bortvända kvinnan strax bakom är att betrakta som den 

första kvinnans skugga, på väg ut ur bilden och mot graven. Tolkningen är inte orimlig, om än 

lite vågad. Undergångsstämningen i tavlan är inte att ta miste på och den knotiga handen, som 

utgör målningens centralpunkt, och som de två gummorna längst till vänster tycks fokusera 

sina blickar på, är tydligt skelettlik. Med den svarta kåpan och den knotiga handen som 

sträcker sig mot de andra gummorna påminner bilden om ett klassiskt medeltida dödsmotiv, 

som inte minst genom den tyska nyidealismen och den franska symbolismen fått en renässans 

under 1800-talets senare hälft. I avseende på handens betydelse för bilden bedömer jag 

således Torells tolkning vara korrekt, men mer tvivelaktig är hans analys av gummans 

påstådda skugga. Det är förvisso ett märkligt faktum att beginen längst till höger är vänd bort 

från samtalet, men att hon representerar en skugga på väg mot graven är en något långsökt 

förklaring. Den bortvända kvinnan är avbildad tredimensionellt och hennes kåpa är rent av 

mer realistiskt återgiven än kåporna på gummorna i målningens vänsterkant. Att hon i 

realistisk bemärkelse inte ter sig som en skugga innebär inom symbolismen naturligtvis inte 

att hon inte representerar just en skugga, men det finns inget i bilden som stödjer en sådan 

tolkning och inte heller i Sager-Nelsons övriga produktion återfinns några liknande inslag 

som skulle kunna stärka teorin. Gumman bör snarare uppfattas som ytterligare en detalj i 
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målningen som genom sin bortvändhet bidrar till bildens dystra stämning och ödsligt 

stillsamma karaktär.  

Tavlans intressantaste inslag är emellertid inte kvinnorna utan bakgrundens röda hus. På ett 

kusligt vis har fasaden avbildats med mänskliga drag, huset tycks blicka mot betraktaren, fast 

ur någon sorts slummer med halvöppna ögon och höjda ögonbryn. Den mystiska och kusliga 

känslan förstärks av kompositionen som leder uppmärksamheten till huset, samt av att 

beginerna är tillsynes helt omedvetna om den betraktande staden. Troligen är det framförallt 

denna målning som Björn Fredlund syftar på när han i sin monografi över Ivar Arosenius 

skriver; 

”I Sager-Nelsons målningar från Brügge, vallfartsmålet för 90-talets symbolister, har arkitekturen ibland fått ett 

mänskligt uttryck...”
106  

Tyvärr utvecklar inte Fredlund påståendet ytterligare, varför det är omöjligt att veta hur han 

tolkar detta stildrag hos Sager-Nelson. Eventuellt är Gauffin inne på samma spår när han 

skriver; 

”Det är som om en febersjuk i en mardröm hade sett den döda staden vakna ur sin dvala och som en fientlig och 

skrämmande makt vända sig mot den störande inkräktaren och hotfullt sträcka mot honom sina gripklor.”
107

 

Precis som Fredlund låter Gauffin påståendet hänga i luften, och nämner inget närmare om 

vad han läser in i detta. Den vaknande staden tycks anspela på huset, men gripklon torde 

snarare syfta på gummans skelettlika hand. Vad Gauffin menar med stadens gripklor blir 

således svårtolkat. Likaså ställer jag mig tveksam till hans bild av staden som en fientlig och 

skrämmande makt, för trots målningens obehagliga dödsstämning så avbildas inte staden 

fientligt eller aggressivt i bilden. 

Inspirationen till den förmänskligade staden kommer med hög sannolikhet från Rodenbachs 

Bruges-la-Morte, där staden blir en motsvarighet till huvudpersonen Hugues Vianes döda 

hustru. 

”Bruges was his wife, while she was Bruges. Their destinies were joined together.”
108

 

Detta element var så centralt för Rodenbach att han redan i förordet beskriver 

förmänskligandet av staden. 
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”In fact, this city of Bruges, which I have chosen with especial pleasure, appears almost human… It establishes a 

pervasive influence on its residents, molding them according to its bells and rituals.”
109

 

Brügge är en individ som påverkar människorna, som tränger sig in i deras känslotillstånd och 

leder deras tankar och handlingar. Hugues sinne speglas hela tiden i staden, exempelvis 

upplever han att katedralen skrattar åt honom efter att han brutit mot kyrkans regler.
110

 I en av 

de passager där förmänskligandet av staden är som mest påtagligt framstår likheterna mellan 

romanen och Sager-Nelsons målning mycket tydligt. 

”A sensation of death emanated from the shuttered houses, from windows like eyes blurred in the throes of 

death, from gables tracing crape staircases in the water.”
111

 

Rodenbachs beskrivning är otäckare än Sager-Nelsons tavla men kopplingen är uppenbar, 

fasaden får liv med fönster som ögon. De suddiga ögon Rodenbach beskriver får sin 

motsvarighet hos Sager-Nelson genom den halvtäckande gröna färgen på fönstrens övre del. 

De gröna gardinerna är målade med mycket tunn färg, så att de underliggande fönsterspröjsen 

lyser igenom. 

Sammantaget är detta en av de bilder från Brügge där Sager-Nelsons influenser från 

Rodenbach är mest påtagliga. Inte bara stämningen och miljön överensstämmer utan även 

detaljer på ett sätt som näppeligen kan vara ett sammanträffande. 

 

Brüggevision 

 

Troligen tillkom även lavyren Brüggevision under Sager-Nelsons första vistelse i Belgien, 

sommaren 1894. I förgrunden ses en ung kvinna, med långt utsläppt hår och med en allvarlig, 

tankfull blick, avbildad snett framifrån. Bakgrunden ser ut som en platt kuliss, tydligt 

avskuren från kvinnan. Centralt, direkt bakom kvinnan, återkommer Sager-Nelsons vanliga 

kompositionsdrag, i detta fall genom en kanal som stilla flyter fram under en bro i bakgrunden 

och sedan fortsätter rakt mot betraktaren. En ensam svan seglar fram på kanalen, just under ett 

träd vars grenar hänger långt ner mot vattnet. I vänsterkant ses en begin i svart kåpa hasta 

fram, förbi några av Brügges medeltida husfasader. Som en ytterligare påminnelse om stadens 

religiösa karaktär sticker ett kyrktorn fram bakom några höga träd. Bilden är ur en aspekt 

ovanlig för Sager-Nelson. Stämningen, kompositionen och miljön känns igen men den unga 
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kvinnan är tecknad med en för konstnären sällan förekommande teknik. Med lätta tunna linjer 

närmar sig Sager-Nelson Art Nouveau och skapar ett kvinnoporträtt i Alfons Muchas anda. 

Samtidigt som han i porträttet experimenterar med en ny stil behålls många av hans särdrag, 

inte minst de utdragna formerna i kvinnans ansikte och hand, vilket förvisso passar väl till ett 

Art Nouveau-motiv.  

Torell ser i bilden ett försök från Sager-Nelson att sammanföra sin egen tid med medeltiden, 

så som konstnären uppfattade den.
112

 Den unga kvinnan skulle i så fall representera 

konstnärens samtid medan bakgrunden skulle vara en medeltida skildring. På samma vis som 

med målningen Brügge är detta dock ett misstag. Både gumman och arkitekturen är en 

avbildning av hur staden såg ut vid 1800-talets slut, att byggnaderna uppfördes på medeltiden 

betyder självklart inte i sig att det är en medeltida scen som skildras. 

Åter är miljön och stämningen däremot mycket lik den som beskrivs i Bruges-la-Morte. Inte 

bara de folktomma gatorna med enstaka svartklädda kvinnor för tankarna till Rodenbach, utan 

även svanen, som för symbolisterna stod för djup andlighet och poetisk inspiration.
113

 Svanen 

som var diktarguden Apollons fågel hade genom Wagner, Böcklin och Mallarmé blivit ett 

mycket viktigt motiv för Frankrikes symbolister medan motivet var betydligt mindre 

förekommande bland belgiska målare. Inom den belgiska symbolistiska litteraturen var 

svanen emellertid en flitigt använd symbol, inte minst i Rodenbachs och Maeterlincks verk. 

Även om Rodenbach varken var tidig eller unik i sin svansymbolik fick hans beskrivningar av 

Brügges svanar stor betydelse för symbolismen genom bokens massiva succé och spridning. 

De Parissymbolister som vallfärdade till Brügge åren efter Bruges-la-Morte ville nästan 

samtliga ge sin version av Rodenbachs svanar. 

”The influence of the city on him was beginning again: lesson in silence from the still canals, their calm 

ennobled by the presence of stately swans…”
114

 

Det finns hos Rodenbach även en direkt koppling mellan stadens beginer och kanalens svanar 

vilket gör Sager-Nelsons bild än mer intressant. 

”The deadened atmosphere of the place is really only for a few beguines who walk there with light steps, for they 

seem to glide rather than walk; if anything they are swans, sisters of the white swans of the long canals.”
115
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Svanen och beginen speglar på så vis varandra och skänker en from prägel till miljön bakom 

kvinnan. De är däremot båda vända snett bort ifrån kvinnan, ett tecken måhända på att hon 

inte delar deras fromhet? 

Den mest intressanta figuren i bilden är dock den unga kvinnan. Hon är unik för Sager-Nelson 

inte bara genom den teknik hon är tecknad med utan också genom att hon så tydligt bryter 

mot den högtidliga, religiösa atmosfären. Personerna i Sager-Nelsons målningar från Brügge 

är främst munkar och beginer, och de andra människor som förekommer är genomgående 

strikt klädda. Den unga kvinnan med sitt utsläppta långa hår markerar något helt annat. Torell 

gör i en bildtext till Brüggevision sin enda antydan om en direkt koppling mellan Rodenbach 

och Sager-Nelson när han skriver: 

”Är det den mystifierande dansösen Jane Scott i George Rodenbachs roman Bruge-la-morte [sic], som möter oss 

i bildens förgrund?”
116

 

Mycket tyder på att just så är fallet, eller att det i alla fall finns en direkt koppling mellan 

bilden och Bruges-la-Morte. När Rodenbachs roman utkom för första gången 1892 pryddes 

framsidan av en bild signerad Fernand Khnopff som bär stora likheter med Brüggevision. 

Kompositionen är densamma, en ung kvinna med långt utsläppt hår i förgrunden och där 

bakom en kanal som kvinnan nästan tycks flyta fram på. Även i Khnopffs bild återkommer 

bron och kyrktornet och dessutom är de båda bilderna tekniskt likartade. Den stora skillnaden 

mellan bilderna är att kvinnan i Khnopffs version är Hugues döda hustru, som ligger 

nedbäddad bland blommor och med håret böljande över kudden. På så vis avbildar Khnopff 

bokens första del med den älskade avlidna hustrun som en representant för den döda staden, 

medan Sager-Nelson avbildar romanens senare del, förfallet genom en klassisk fame fatal, 

dansösen Jane Scott. Sammantaget är likheterna mellan bilderna så stora att det är högst 

sannolikt att Sager-Nelsons lavyr är skapat med Khnopffs bild som utgångspunkt. Känslan av 

att likheterna inte är slumpmässiga stärks även av det tydliga sätt som Sager-Nelson 

framhäver hårets betydelse i bilden, där kvinnan låter håret löpa mellan fingrarna på sin 

långsmala hand. Håret är den mest centrala symbolen i Bruges-la-Morte. Hugues skär av en 

bit av sin döda hustrus hår som han sedan behåller som ett minne,
117

 och romanen slutar med 

att han stryper Jane med denna makabra relik.
118
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Det finns även en annan bild i Bruges-la-Morte som uppvisar stora likheter med 

Brüggevision. Ett av de i originalutgåvan inkluderade fotografierna visar nämligen en vy som 

i så hög grad överensstämmer med den i Brüggevision att det är troligt att Sager-Nelson 

tecknade tavlan vid platsen för fotografiet. Perspektivet är detsamma, den enkelbågade bron 

har samma utseende och kanalen svänger i båda bilderna svagt till vänster. Vänster om 

kanalen finns det i båda bilderna en smal väg, medan husen sträcker sig enda till kanalkanten 

på den högra sidan. Även träden bakom bron och kyrktornet återkommer även om tornen inte 

har helt samma placering. Slående är även att trädet vars grenar hänger ner ovanför svanen i 

Sager-Nelsons Brüggevision återfinns i exakt samma position i fotografiet från Bruges-la-

Morte. Extra intressant blir det att Sager-Nelson valde att porträttera Jane Scott mot denna 

bakgrund när man beaktar vilken betydelse just detta foto hade i romanen. På den plats där 

fotot är infogat beskrivs Janes förfall, hur hon börjar klä sig hafsigt och hur hennes hår 

övergår till att bli en ”confused mass”.
119

 Det av Sager-Nelson framhävda håret blir alltså här 

återigen en viktig symbol i romanen. 

Vid den tid Brüggevision skapades arbetade Sager-Nelson även på den målning som han 

hoppades skulle bli hans mästerverk, Prinsessan Maleine.
120

 Konstnären ägnade stor energi 

och möda åt tavlan som tog över ett år att fullborda, även om arbetet sannolikt låg nere under 

hans visit i Belgien. Målningen är relevant i sammanhanget då den uppvisar intressanta 

likheter med Brüggevision, och med tanke på hur högt Sager-Nelson själv värderade 

Prinsessan Maleine är det mycket troligt att den fanns med i tankarna då Brüggevision 

tillkom. Prinsessan Maleine föreställer en mycket ung kvinna, som precis som kvinnan i 

Brüggevision har långt utsläppt hår och ansiktet riktat snett åt bildens vänsterkant. Den lätt 

melankoliska blicken och den smala handen återkommer även i båda bilderna. Verken har 

även det gemensamt att de porträtterade kvinnorna ensamma utgör bildernas förgrunder, och 

med en stor distans till bakgrundernas miljöer. Sager-Nelsons sagoprinsessa är dock inte 

avbildad i stadsmiljö utan sitter framför en spegelblank sjö, och där bakom reser sig en 

parkliknande skog. Men intressant nog återfinns svanen som symbol även här. Två svanar 

flyter stilla, vända mot varandra, vid sjöns bortre strand. Således fanns svanmotivet hos 

Sager-Nelson redan innan han besökte Belgien. Det finns likväl en koppling till den litterära 

belgiska symbolismen. Maurice Maeterlinck, som vid Sager-Nelsons ankomst till Paris var en 

mycket hyllad symbolist skrev 1889 sitt första drama, La Princesse Maleine. Att Sager-
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Nelson i sitt mästerverk lät porträttera Maeterlincks bleka, sjukliga sagoprinsessa tyder på att 

även han beundrade dramatikerns synnerligen känslosamma verk. I dramat är svanen symbol 

för Maleines rena, oskuldsfulla väsen, när prinsessan dör flyger alla svanar iväg från slottets 

vallgrav, utom en svan, som död flyter på rygg utanför Maleines fönster.
121

 Maeterlinck 

använder svanen som stämningsförmedlare på liknande vis i en rad dramer, där fåglarnas roll 

ofta är att indikera eller förebåda förändring, vilket möjligtvis kan ha varit en bidragande 

orsak till Sager-Nelsons återkommande användande av svanen som symbol.
122

 Samhörigheten 

mellan svanen och flickan förtydligas i Sager-Nelsons målning genom hennes kritvita 

klänning. 

Sammantaget tyder mycket på att Sager-Nelson, när han skapade den av Rodenbachs Bruges-

la-Morte inspirerade Brüggevision, även hämtade element från sin egen målning, Prinsessan 

Maleine. En målning som i sin tur hämtade sin inspiration från Maeterlincks drama med 

samma namn, vilket tydligt visar på den betydelse den belgiska symbolistiska litteraturen 

hade för Sager-Nelsons konstnärskap.  

                                                                                                                                                              

Gata i Brügge 

 

Sager-Nelsons kanske allra mörkaste och dystraste tavla från Brügge är den 1894 målade 

Gata i Brügge. En melankolisk stämning svävar över den grå kullerstensgatan som är 

avbildad enligt Sager-Nelsons vanliga komposition, betraktad rakt framifrån, med täta rader 

av hus på båda sidor. De grågröna husen är flammiga på ett sätt som får dem att framträda 

som smutsiga och fuktiga. Längre fram tycks husen växa in över kullerstenarna och omsluter 

gatan helt, kanske är det en återvändsgränd eller också fortsätter gatan in bakom någon av 

husgavlarna. Slutenheten skapar en känsla av påträngande tungsinthet med en stark 

samverkan mellan färg och motiv.  

”Gatan sluter sig om betraktarens blick och överför en känsla av ensamhet. Den utgör ett psykiskt rum.”
123
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Så beskriver Björn Fredlund målningens ödesmättade stämning där det psykiska rummet väl 

illustrerar det vemod gatan innesluter. Över denna mörka, instängda gata tronar ett högt 

gråbrunt kyrktorn som en påminnelse om stadens religiösa karaktär. I relation till tornet 

framstår gatans hus som små, sammanpressade och obetydliga. Det är inte långsökt att, likt 

Gauffin, läsa in en undergångsstämning i bilden.
124

 Himlen bakom tornet är förvisso ljus, men 

i en gråblå dämpad ton. 

Längs kullerstensgatan går ett par helt svarta gestalter i långa kåpor. Möjligtvis kan det vara 

munkar, men troligtvis är det återigen strikt katolska kvinnor som avbildas i verket. Gatan ser 

ut att ta slut några meter framför dem men kanske finns där en dörr in till kyrkan. Stämningen, 

miljön och motivet är åter helt i Rodenbachs anda. 

 ”In the empty streets, where every now and then a street lamp keeps life going, rare silhouettes were few and far 

between, common women in their long black cloaks like bells of bronze, swaying like them. And in a parallel 

direction, the cloaks and the bells seemed to be following an identical route towards the churches.”
125

 

Atmosfären som Sager-Nelson skapar i Gata i Brügge är förmodligen den som ligger allra 

närmast Rodenbachs ödesmättade stämning. Däremot kan inget specifikt textställe eller 

enskild plats koppla samman målningen med Bruges-la-Morte, utan här handlar det istället 

om en stark överensstämmelse i stämning och anda. Den mörka, mardrömslika målningen 

visar upp samma vemod och tystnad som Rodenbach förmedlar i sin roman, det enda ljud som 

bilden rymmer är det från kyrktornets klockor.  

Mest intressant i relation till Rodenbach är i Gata i Brügge den nedtonade färgskalan med 

gråa, mörkgröna och bruna nyanser täckta av en sotig svärta. Färgvalen var centrala i Sager-

Nelsons konstnärskap och färguttrycken var i enlighet med symbolistisk teori 

stämningsskapande och vittnade om själsliga tillstånd snarare än de var avbildande. I Gata i 

Brügge är detta extra påtagligt då han genom att låta staden framstå som övertydligt sotig och 

grå lyckas förmedla en stillsam melankoli. Rodenbach gör i Bruges-la-Morte samma sak 

genom att gång på gång romanen igenom påtala stadens oändliga gråhet och låta denna gråhet 

bli till en bild av Hugues inre själsliv. 

 ”Ah! Always that greyness of the streets of Bruges! Hugues felt his soul coming more and more under this grey 

influence.”
126
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Denna påverkan som staden hade på människorna var så central för Rodenbach att han 

ständigt återkom till den. 

 ”Mute analogies! Reciprocal penetration of soul and material things! We enter into them, while they impregnate 

us.”
127

  

Staden har en egen personlighet och ande som sakta sipprar in i människornas själar och 

förändrar deras psyken. Både Rodenbach och Sager-Nelson använder en mytisk och förenklad 

bild av Brügge, den döda staden, för att förmedla och överföra känslor och stämningar. Om 

Sager-Nelson i detta varit inspirerad av Rodenbach eller om de båda, som barn av samma 

symbolistiska ideal, oberoende av varandra valt att framhäva staden grå tungsinne, är omöjligt 

att med säkerhet svara på. Rodenbachs storhet och betydelse för parisersymbolisternas 

uppblossade intresse för Brügge, samt den överensstämmelse mellan övriga analyserade 

målningar av Sager-Nelson och Bruges-la-Morte ökar dock sannolikheten för att influenserna 

till konstnärens gråsvarta Brügge-skildringar kom från just Rodenbach.  

 

Från Brügge 

 

En av få målningar som den sjuke Sager-Nelson mäktade med att måla under sin sista sommar 

i Brügge, 1895, var den ljusa och färgrika Från Brügge. I en kanal simmar tre svanar i rad 

framför en rad av ljusgula hus med trappstegsgavlar. Framför husen på tavlans högra halva 

växer höga, smala popplar och bakom dem höjer sig ett par kyrktorn. De enda riktigt mörka 

delarna av målningen utgörs av ett mörkgrönt, nästan svart barrträd i bildens högra kant, samt 

av en ensam begin som rör sig framför husraden. Verket, som var ett av de sista som 

konstnären fullbordade skiljer sig på många vis från hans övriga produktion. De ljusa, lätta 

färgerna gör att målningen saknar den dystra melankoli som vanligtvis präglar Sager-Nelsons 

tavlor, till förmån för en glädje som den allvarligt sjuka konstnären knappast kan ha känt 

själv. Färgvalet har med stor sannolikhet influerats av Sager-Nelsons nyfunne vän, 

Rose+Croix-målaren Georges de Feure.
128

  

Till den positiva atmosfären i bilden bidrar även den rörelse som gestaltas i den. Svanarna, 

beginen och molnen rör sig samtliga mot bildens vänsterkant. Även popplarnas kronor och 

kyrktornets tupp är vända åt och strävar mot vänster. Då den vänstra delen av målningen är 
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avsevärt ljusare än den högra ger bilden en känsla av rörelse från mörker, mot ljus. Rörelsen 

leder betraktarens blick från högerkantens mörka träd, förbi raden av ljusare popplar och 

deras speglingar i kanalen, till vänsterkantens vita svanar i det ljusa vattnet och hus som badar 

i solljus. Troligen har svanarna ytterligare en betydelse i avseende på ljuset. I egenskap av att 

vara Apollons fåglar sågs de även som budbärare för det gudomliga ljuset, vilket Sager-

Nelson med stor sannolikhet kände till.
129

 Strävandet mot ljuset får i bilden således en religiös 

betydelse med direkta kopplingar till de filosofiskt religiösa föreställningarna hos Plotinos och 

Swedenborg med en strävan mot högre nivåer och sfärer, mot den gudomliga solen. I 

sekelslutets symbolvärld finns det många kopplingar till den grekiska mytologin. Eventuellt är 

det inte bara svanarna i bilden vars symbolinnehåll kan spåras till den grekiska antiken, utan 

även de popplar de rör sig bort ifrån. I grekisk mytologi växte popplar vid dödsrikets portar, 

där det mörka Hades mötte de stupade hjältarnas boning, Elysion. Det var inte ovanligt att 

popplar användes som dödssymboler under 1800-talet så det är fullt tänkbart att Sager-

Nelsons mot ljuset simmande svanar rör sig bort ifrån dödsriket.
130

  

I tidigare forskning har denna rörelse mot ljuset inte noterats utan fokus har istället legat på 

bildens formupprepningar. Popplarna, deras tydliga speglingar i kanalen, husen och svanarna, 

alla är de uppradade på ett sätt som får dem att se matematiskt utplacerade ut. Sven Sandström 

beskrev det som meningsfulla formupprepningar med ett nästan heraldiskt uttryck.
131

 Björn 

Fredlund går ett steg längre och menar att upprepningarna ”ger associationer till rimmen i en 

dikt”.
132

 Detta är en träffande beskrivning då tavlan onekligen har något poetiskt över sig. 

Släktskapet till Rodenbach är i Från Brügge inte alls lika påtagligt som i övriga analyserade 

målningar. De ljusa färgtonerna och de få grå nyanserna skänker en helt annan känsla än de i 

gråskala beskrivna stadsvyerna i Bruges-la-Morte. Likväl tyder mycket på att scenen är 

hämtad ur, eller åtminstone inspirerad av Rodenbachs roman. 

”And this water itself, in spite of so many reflections-corners of blue sky, roof tiles, snowy swans sailing by, 

green waterside poplars-unifies itself in colorless paths of silence.”
133
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Rodenbachcitatet beskriver onekligen Sager-Nelsons målning väl, men svanar som seglar 

förbi en rad av popplar är inte ett tillräckligt unikt motiv för att det inte skulle kunna vara en 

slumpartad överensstämmelse. Men Rodenbach beskriver inte primärt varken popplarna eller 

svanarna utan de reflektioner i vattnet som miljön ger upphov till och hur dessa speglingar 

sammansmälter. I Sager-Nelsons målning är just reflektionerna mycket framträdande, 

speglingar av himmel, popplar, svanar och takpannor som möter varandra och som på sina 

håll flyter samman. Sager-Nelson målade vatten genom hela sin karriär, enda från de tidiga 

åren vid Valand till de sista målningarna i Brügge men inte i någon annan tavla som funnits 

tillgänglig att granska har vattenspeglingarna varit så genomarbetade som i Från Brügge. 

Detta tyder på att det finns en koppling mellan målningen och Rodenbach, då det känns som 

en osannolik slump att Sager-Nelson just i ett verk där svanar simmar vid en rad av popplar 

lägger så stor energi på vattnets reflektioner om det inte var just för den målande 

beskrivningen i Bruges-la-Morte.  

I ytterligare en passage av romanen skildrar Rodenbach en liknande miljö. 

”Suddenly, a wind blew up. The poplars on the bank were complaining. On the canal alongside him a stirring 

disturbed the swans…”
134

 

Detta citat bär inte samma starka överensstämmelse med Sager-Nelsons tavla. Rodenbach 

beskriver en scen där en stark vind rör upp vattnet och slutligen får svanarna att lyfta från 

kanalen. Visserligen vittnar Sager-Nelsons popplar om en stark vind som får kronorna att böja 

sig men bilden är likväl lugn, och svanarna framstår som helt ostörda. Även om inspirationen 

till Sager-Nelsons verk sannolikt främst kom ifrån det först beskrivna textstället i Bruges-la-

Morte är också det andra citatet intressant då det faktum att Rodenbach återkom till samma 

tema visar på scenens betydelse för romanen.
135

 Första gången svanarna glider förbi 

popplarna är stämningen lugn och hoppfull men vid nästa tillfälle, då Hugues liv katastrofalt 

störtat samman genom den syndiga relationen med Jane, kommer en kraftig vind som får 

svanarna att lämna kanalen. Återigen blir således miljön en spegling av romankaraktärernas 

själsliv. 

En avslutande detalj angående målningen som måste beröras är signaturen. Enligt all tidigare 

forskning använde Sager-Nelson, som tidigare nämnts, bara sitt dubbelnamn under en kortare 

period från hösten 1893 till våren 1894, men här i en av hans sista verk, målad sommaren 

1895 dyker så signaturen Sager-Nelson upp igen. Varken Gauffin eller Torell nämner något 
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om signaturen när de diskuterar målningen och inte heller i någon annan litteratur har något 

resonemang angående detta noterats. Inte i någon annan tavla målad senare än våren 1894, 

och inte heller i något senare skrivet brev har användande av dubbelnamnet kunnat 

konstateras.
136

 Hur ska detta tolkas? Fanns det någon speciell anledning till att konstnären 

valde att signera just denna målning med Sager-Nelson? Var det ett misstag av den svaga och 

febriga målaren, eller kan det rent av vara så att signaturen är tillagd i efterhand av en 

välmenande kollega? Tyvärr kan inga tillfredsställande svar på dessa frågor presenteras, och 

kanske skulle en färganalys av målningen och signaturen behöva göras för att kunna fastställa 

signaturens äkthet.   

 

Olof Sager-Nelsons relation till den belgiska symbolismens teori 

 

Även om det redan konstaterats att Sager-Nelson, med undantag för Rodenbach, inte i någon 

större utsträckning var influerad av Belgiens symbolister är det likväl relevant att fråga sig i 

vilken utsträckning hans konstnärskap faller inom den belgiska symbolismens grundläggande 

teoribildning. Det faktum att han i större utsträckning välkomnades på belgiska salonger och 

utställningar än på franska skulle eventuellt kunna tyda på att hans konst stod närmare de 

belgiska idealen. För att nå klarhet angående detta kommer Sager-Nelsons konstnärskap i 

detta kapitel att diskuteras i förhållande till den belgiska symbolistiska teori som tidigare 

presenterats. 

Inledningsvis kan konstateras att Sager-Nelson i likhet med de flesta belgiska symbolister 

stod närmare Péladans mysticism än vad han stod Pont-Aven-skolan och nabierna. 

Influenserna kom förvisso från båda håll, men Sager-Nelsons religiösa mystik med 

swedenborgska inslag har mer gemensamt med rosenkreutzarnas ideal än med syntetisternas. 

Detta ska självklart inte tolkas som ett fjärmande från den franska symbolismen, både 

rosenkreutzarna och syntetisterna är lika centrala inom symbolismen i Frankrike, men Sager-

Nelsons nära relation till Péladans ideal är ändå viktigt att framhäva eftersom alternativet 

skulle innebära en svagare koppling till symbolismen i Belgien.  

Det politiska och sociala intresse och engagemang som var vanligt bland Belgiens symbolister 
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finns det emellertid inget som tyder på att Sager-Nelson delade. Han uttryckte inga egentliga 

politiska åsikter i sina brev och anslöt sig inte till någon politisk gruppering. Den av Sager-

Nelsons bekanta som var mest politiskt engagerad, Ivan Aguéli, vittnar också om att politik 

inte intresserade kollegan.  

”Nelson delade absolut icke min smak för rövarkulor och sprängämnen och jag minns tydligt att han på det 

skarpaste ogillade anarkisterna […] Han var artist, men inget annat. […] Ga' satan i politik...”
137  

Intressantare är Sager-Nelsons förhållande till tidens författare. Här har konstnären mycket 

gemensamt med de belgiska symbolisterna och deras ideal, genom att regelbundet låta sig 

inspireras av litterära verk i sin konst. Främst gäller detta influenser från Rodenbach, men det 

finns fler exempel. Kopplingarna till Maeterlinck har redan diskuterats, och ett annat exempel 

är Sager-Nelsons porträtt Decipeln, som enligt Lars-Göran Oredsson sannolikt är inspirerad 

av den franske författaren Paul Bourgets (1852-1935) roman Le Disciple från 1889.
138

 

Romanen var genom sitt avståndstagande till naturvetenskaperna och sin hyllning till känslan 

mycket populär bland symbolisterna långt in på 1890-talet. Sannolikheten för att tavlan 

verkligen bygger på Le Disciple förstärks även av att brev som Sager-Nelson skrev till 

Richard Bergh i samband med att målningen skulle ställas ut i Stockholm. I brevet poängterar 

Sager-Nelson att tavlan inte ska ställas ut under namnet lärjunge utan att det ska vara 

disciple.
139

 Tydligt är alltså att Sager-Nelson i flera verk utgick ifrån litterära texter. Direkta 

samarbeten med författare förekommer däremot inte, bortsett från att Sager-Nelson vid något 

eller några tillfällen sände bilder till vännen Albert Engström som denne i minst ett fall 

inkluderade i Söndags-Nisse.
140

 Detta är dock inte att betrakta som ett egentligt samarbete, 

utan snarare ett utslag för Engströms välvilja att hjälpa sin ekonomiskt utsatta vän. 

De belgiska symbolisternas glorifierande av ensamhet och isolering levde Sager-Nelson på 

många sätt upp till. De allra flesta av sina resor företog han ensam och i långa perioder 

framstår det som att han hade väldigt lite kontakt med andra människor, exempelvis under 

vistelserna i Belgien. Men bilden av Sager-Nelson är motsägelsefull. Han beskrivs av sina 

bekanta och kollegor som mycket social, men samtidigt uttrycker de ofta att han aldrig 

öppnade sitt innersta för någon och inte ens han närmaste vänner tycks ha känt honom på 

djupet. Aguéli beskriver Sager-Nelson som en god vän, men säger samtidigt att de aldrig gick 
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varandra in på livet och aldrig biktade sig för varandra.
141

 Han nämner också att Sager-Nelson 

regelbundet umgicks med fransmän, men att han inte hade någon förtrogen bland dem.
142

 Inte 

heller Albert Engström förstod sig på Sager-Nelson, utan såg honom som en ”humbug”.
143

 

Allra mest tragiskt visade sig de bekantas avstånd till Sager-Nelson under hans sista år, då han 

ensam flackade runt genom Europa och i åtskilliga brev försökte få främst Engström och von 

Haussen att ansluta sig till honom, men utan att lyckas. 

Under perioder av arbete isolerade sig Sager-Nelson ofta helt från omgivningen. Sager-

Nelsons bekant i Paris, Tage Zickermann, skriver att konstnären när han fått en idé stängde in 

sig i veckor utan att träffa någon.
144

 Också hans tavlor vittnar om ensamhet. Hans ödsliga, 

mörka motiv, ofta med enstaka små människor som hastar fram, möter väl ensamhetens ideal. 

Eller som Fredlund skrev om Gata i Brügge, den ”överför en känsla av ensamhet”.
145

 

Sammantaget är det uppenbart att Sager-Nelson i flera aspekter ligger nära den belgiska 

symbolismens ensamhetsideal. Han arbetade ofta isolerat och skrev själv att han 

var; ”sysselsatt med studiet af mig sjelf”.
146

 Ensamheten var dock inte alltid självvald så 

kanske levde han upp till idealet i större utsträckning än vad han själv önskade. 

Det är tveksamt om Sager-Nelson reflekterade över sin relation till den belgiska symbolismen, 

eller om han ens upplevde den som teoretiskt avvikande från symbolismen i Paris. Genom 

sina ensamhetsmotiv och genom sin starka koppling till den litterära symbolismen blir hans 

konst emellertid nära besläktad med den belgiska symbolismen och dess teorier, något som, 

om inte annat, kan förklara hans popularitet i Belgien och hans medlemskap i Cercle 

Artistique Pour l'Art. 
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Sammanfattning och diskussion 
 

Hur ska då Sager-Nelsons relation till den belgiska symbolismen sammanfattas. Ja, först kan 

fastslås att hans konst inte ligger nära någon av de undersökta belgiska symbolistmålarnas, 

varken till stil eller till innehåll. Sager-Nelsons subtila, lågmälda mystik har fler 

beröringspunkter med den konst som skapades i Paris än med den som skapades i Belgien. 

Angående ideal och teoretiska utgångspunkter finns däremot stor överensstämmelse mellan 

Sager-Nelson och hans belgiska kollegor. Sager-Nelson arbetade i långa perioder i stor 

avskildhet vilket enligt den ensamhetsvurmande belgiska symbolismen var en nödvändighet 

för sant konstskapande. Likaså delade han de belgiska symbolisternas entusiasm och intresse 

för den säregne men karismatiske Joséphin Péladan och hans djupt religiösa mystik. Det finns 

däremot ingen anledning att tro att Sager-Nelson i någon större utsträckning stod under 

påverkan från den belgiska teoribildningen, intresset för Péladan hade exempelvis uppkommit 

redan i Sverige. Troligtvis är det istället tillfälligheter som gör att han stod nära den belgiska 

symbolismens ideal, tillfälligheter som dock mycket väl kan förklara varför han under sin 

levnad uppnådde större framgång i Belgien än i något annat land. 

På ytterligare ett område hade Sager-Nelson mycket gemensamt med de belgiska 

symbolisternas ideal, nämligen den starka kopplingen till den litterära symbolismen. I Sager-

Nelsons fall bestod denna koppling främst av en betydande påverkan från Georges Rodenbach 

och dennes roman Bruges-la-Morte, men i enstaka verk kan inspiration även spåras till 

Maurice Maeterlinck och Paul Bourget. Det blev under arbetets gång allt mer uppenbart hur 

starkt påverkad Sager-Nelson var av Rodenbach och hur begränsade influenserna var från de 

belgiska symbolisterna i övrigt. Med anledning av detta gjordes en avvägning huruvida 

uppsatsen helt skulle ägnas åt relationen mellan Sager-Nelson och Rodenbach och om delarna 

rörande de belgiska symbolisterna i övrigt helt skulle strykas. Slutsatsen blev dock att dessa 

delar trots allt är av intresse, dels för att avsaknaden av betydande kopplingar är ett viktigt 

resultat i sig, men även för att influenserna från Rodenbach framträder som än mer centrala 

när det blir uppenbart att Sager-Nelson inte i nämnvärd utsträckning sökte inspiration eller 

vägledning från andra belgiska symbolister. 

Troligtvis hade Sager-Nelson läst Rodenbachs Bruges-la Morte en tid innan han anlände till 

Brügge för första gången sommaren 1894, men någon uppenbar koppling till romanen finns 

inte i något verk från tiden innan resan till Belgien. Väl i Brügge gestaltade Sager-Nelson 
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dock den ålderdomliga staden i en stämning och med ett motivval som direkt för tanken till 

Bruges-la-Morte. De av Rodenbach beskrivna gatorna, ödsliga och gråa, där bara någon 

ensam begin syns till och där klockorna från de många kyrktornen är det enda som bryter 

tystnaden återges hos Sager-Nelson på ett så likartat sätt att misstanken omedelbart väcks att 

likheterna beror på något utöver det faktum att det är samma stad och samma tid de skildrar. 

De valde båda att utelämna alla företeelser som skulle kunna upplevas som moderna, de fick 

gatorna att framstå som mer folktomma än vad de rimligtvis var och poängterade ständigt det 

högtidligt religiösa genom att framhäva den sakrala arkitekturen och de fromma invånarna. 

Dessa likheter är emellertid inte bevis nog för att Sager-Nelson var influerad av Rodenbach. 

De var trots allt båda symbolister, verksamma i samma tid och i liknande miljö och var 

påverkade av samma teorier och ideal, inte minst genom det tankegods som härstammade från 

Péladan och Swedenborg. Att de med detta i åtanke skildrade Brügge på ett likartat sätt är inte 

förvånande. En möjlighet skulle också kunna vara att Sager-Nelson bara var indirekt påverkad 

av Rodenbach, genom att han tog intryck av andra symbolister som i sin tur var inspirerade av 

Rodenbach, men utan att ha någon egen relation till författaren. Överensstämmelserna är dock 

så omfattande att en direkt påverkan är en högst rimlig förklaring, men för att kunna fastslå ett 

sådant samband krävdes en djupare analys. När uppsatsens fyra bildanalyser genomfördes, 

parallellt med en djupläsning av Bruges-la-Morte blev det uppenbart att likheterna inte bara 

handlar om ytliga överensstämmelser eller indirekt påverkan utan att kopplingarna är 

betydligt starkare än så. Intressant nog kunde vissa slutsatser dras redan efter en noggrann 

genomgång av de bilder som originalutgåvan av romanen innehöll. Till det tidigare 

konstaterandet, att Sager-Nelsons konst inte uppvisar några egentliga likheter med de främsta 

belgiska symbolistmålarnas verk, uppmärksammades här ett undantag. Den av Fernand 

Khnopff tecknade omslagsbilden till Bruges-la-Morte, föreställande Rodenbachs sorglige 

hjälte Hugues Vianes avlidna hustru framför en av stadens kanaler är till stil, teknik, motiv 

och perspektiv snarlik Sager-Nelsons lavyr Brüggevision. Sager-Nelsons bild tycks dessutom 

vara tecknad från samma plats som ett av de i Bruges-la-Morte infogade fotografierna är 

taget, vilket ytterligare tyder på att Brüggevision är skapad med utgångspunkt i Rodenbachs 

roman. Sannolikt vandrade Sager-Nelson runt i det mytiska Brügge med den populära 

romanen tillhands, kände igen platserna och inspirerades av såväl bilderna som texterna. 

Fotografierna visade tomma gator, lugna kanaler, kyrkbyggnader och beginer, bilder som 

mycket påminner om Sager-Nelsons tavlor. 
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Men länken mellan Rodenbach och Sager-Nelson märks än mer tydligt när texten beaktas. 

Miljö och motiv går igen, med svanar och heliga män och kvinnor, men framförallt återfinns 

textställen och beskrivningar som Sager-Nelson tycks ha tagit rakt ur boken och omvandlat 

till färg på sina dukar. Den medvetna, ständigt vakande staden hos Rodenbach där husen 

halvslumrande betraktar människorna har hos Sager-Nelson avbildats i form av ett medeltida 

hus som gäspande vaknar och tittar fram mellan två grå kyrkobyggnader. En romantisk 

passage där Rodenbach beskriver hur några svanar glider förbi en rad av popplar på en kanal 

som glittrar av speglingar från himmel, takpannor och strandens träd återges av Sager-Nelson 

med stor exakthet på en av hans sista tavlor. 

Det vore kanske möjligt att var för sig hitta förklaringar till de många likheterna mellan 

Rodenbachs verk och Sager-Nelsons Brügge-målningar som ifrågasätter en direkt påverkan, 

men när allt vägs samman, stämningen, färgerna, kompositionerna och motiven framträder en 

helhet som bortom rimliga tvivel visar på att målaren var starkt inspirerad av såväl texterna 

som bilderna ur Bruges-la-Morte. Konstaterandet att Sager-Nelson var påverkad av 

Rodenbach är inte förvånande. Många unga symbolister reste från Paris till Brügge under 

1890-talet med den uttalade ambitionen att i färg skildra de av Rodenbach beskrivna 

miljöerna, så även om Sager-Nelson aldrig angav detta som skäl för sin resa till staden var 

resultatet inte oväntat. Trots detta har tidigare forskning inte velat se några egentliga 

kopplingar mellan de båda symbolisterna. Att miljöer och stämningar påminner om varandra 

påtalas förvisso men inte mycket mer och att Sager-Nelson skulle varit påverkad av 

Rodenbach på mer än en ytterst begränsad nivå förnekas genomgående. Anledningarna till 

detta kan vara flera. Dels kan det bero på att Sager-Nelsons konstnärskap fortfarande är 

besynnerligt outforskat överhuvudtaget, så att influenserna helt enkelt inte upptäckts, men 

dels beror det sannolikt på en ovilja att se kopplingarna. Axel Gauffin la stor möda på att få 

Sager-Nelson att framstå som en unik konstnär, ett geni som bara i obetydlig omfattning 

påverkades av andra konstnärer, och då av mästare som van Gogh och El Greco. Denna bild 

ville även Sager-Nelson själv sprida, i sina brev återkom han ofta till att han var opåverkad av 

tidens stilar och ideal. Senare texter om Sager-Nelson i exempelvis uppslagsverk, men även 

Torell i sin bok om konstnärens relation till Pontus Fürstenberg, har i stor utsträckning 

accepterat Gauffins bild av Sager-Nelsons egenart varför sökandet efter inspirationskällor 

varit begränsat. Dessutom bör nämnas att Bruges-la-Morte inte är en roman vars storhet och 

förmåga att engagera överlevde sin samtid. För en nutida läsare, och säkert även för Gauffin, 

framstår romanen som övertydlig i sitt symbolspråk och som så överdrivet romantisk att det 
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upplevs som löjeväckande. Kanske har det därför funnits en motvilja till att betrakta Sager-

Nelson, Sveriges förmodligen främsta och mest säregna symbolistmålare, som en av alla 

konstnärer som lät sig ledas och inspireras av Rodenbach. 

Olof Sager-Nelson levde ett kort men intensivt liv. Genom denna uppsats har några få frågor 

om konstnären kunnat besvaras, men fortfarande finns det ett stort behov av vidare forskning 

kring detta mångbottnade konstnärskap. Intressant vore exempelvis att närmare studera Sager-

Nelsons relation till Swedenborg och till Bibeln, men mycket är också outforskat angående 

hans tidiga utveckling till syntetist. 
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