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Det här är Bror Hjorth. Han var konstnär, målade tavlor och 
gjorde skulpturer. Han bodde i Uppsala och hade ett hus med 
en ateljé där han gjorde sina konstverk. Huset han bodde i är 
nu ett museum som man kan besöka. 

Han föddes år 1894 och växte 
upp i den lilla byn Dalboda 
som ligger några mil utanför 
Uppsala. Han bodde där med 
sin mamma, pappa och store-
bror Gösta. Granne med famil-
jen bodde en man som hette 
Elis Pettersson. Han var målar- 
mästare och målade vackra 
mönster på möbler, dörrar och 
väggar. Men han målade tavlor 
också, och Bror Hjorth fick an-
vända hans färger och började 
drömma om att bli konstnär 
redan när han var liten. 
 

När Bror Hjorth var 24 år reste han till Paris för att bli konstnär. 
Han stannade länge, i nästan 10 år. Där lärde han känna andra 
konstnärer och han träffade sin fru, Tove Friis. Tillsammans 
med Tove fick han sitt enda barn, sonen Ole.  

Bror Hjorth i DalbodaB

Bror Hjorth



Nästan alla Bror Hjorths konstverk föreställer människor. En 
gång sa han att han bara gjorde konst som föreställde sådant 
han älskade. Ibland visar konsten hans familj och hans vänner. 
Ibland personer han hade hört talas om och beundrade, ibland 
är det någon han tyckte var vacker.  

När Bror Hjorth dog 1968 sparade man hans hus med alla 
konstverk och möbler. Hemmet blev sedan ett museum. 

”Jag kan bara måla det jag älskar” 





Fakta
Bror Hjorth levde mellan 1894 och 1968. Hans första fru hette Tove 

Friis och de fick ett gemensamt barn, sonen Ole som föddes 1930. 

1943 flyttade hela familjen in i huset i stadsdelen Kåbo, Uppsala 

som nu är museum. 1952 skiljde sig Tove och Bror. Fyra år senare 

gifte han om sig med Margareta Hjorth som han lärde känna när 

hon var hans modell. De var gifta fram till hans död.

Bror Hjorth blev en känd konstnär under sin livstid och han hade 

många utställningar. En höjdpunkt var nog när han fick ha en stor 

utställning med konst från hela sin karriär på Moderna Museet 

1967. Men det hade tagit många år innan han kunnat försörja sig 

på sin konst, fram tills han var i 50 års åldern fick han ekonomisk 

hjälp av sina föräldrar. Han skrev en bok om sitt liv och sin konst 

som heter Mitt liv i konsten. 

Bror Hjorths konst består av både skulpturer, målningar och teck-

ningar. Han tyckte mycket om folkmusik och sa en gång att han 

känt sig som en spelman i trä, sten och lera. Under 10 år på 50-talet 

var han professor (lärare) i teckning på konstakademin i Stockholm 

dit han pendlade med tåg från Uppsala. Hans konst finns förutom 

i Bror Hjorths Hus också hos privatpersoner, på andra museum och 

som offentlig konst ute på stan. I Uppsala finns t.ex. hans stora 

skulptur Näckens polska framför centralstation. 





Den här skulpturen föreställer någon som Bror Hjorth tyckte 
väldigt mycket om, nämligen hans mamma. Det är inte svårt 
att se att den här skulpturen är gjord av sten. Även om han hug-
git fram hennes ansikte är det fortfarande väldigt mycket kvar 
av den form stenen hade när han hittade den i naturen. Till och 
med laven som växt på stenen när den låg i skogen finns kvar.
Det var precis så Bror Hjorth ville ha det. Han valde noga 
materialet till sina skulpturer. I den här stenen av granit såg 
han sin mammas huvudform. Den mjuka rundningen på bak-
sidan påminde honom om formen på hennes sjal. Det är bara 
framsidan han har arbetat med. Men det fattas något i skulptu-
rens ansikte. Kan du se vad? 

Från början hade ansiktet en näsa som stack fram. Men den 
gick sönder efter att skulpturen var klar. Bror Hjorth tyckte inte 
att det gjorde något, han tyckte till och med att skulpturen blev 
bättre utan näsa.  

Prata om! 
Den här skulpturen är gjord av sten. Vad kan man mer göra 

skulpturer av? Egentligen kan man ju göra skulptur av vad  

som helst. Det som gör något till en skulptur är att den är  

tredimensionell. Det var ett konstigt ord. Vad betyder det?  

Läs vidare under Kubistisk flicka!

Min Jages stengumma

Mor (Min Jages stengumma), 1924.  

Se filmen





Kubistisk flicka är ett passande namn på den här skulpturen. 
Många av delarna på skulpturens kropp är kantiga som på en 
kub. Du tycker kanske att hon liknar en robot eller en mine-
craftfigur? När Bror Hjorth gjorde den här skulpturen tittade 
han faktiskt på en riktig kvinna. Alla delar som fanns på hennes 
kropp finns också på skulpturen, men allt har en kantigare och 
tyngre form. Hon står med armarna böjda och med händerna i 
sidorna, benen är tätt ihop och huvudet är vänt rakt fram.  
Hon ser väldigt bestämd ut i sitt kroppsspråk. 

Kubistisk flicka

Fakta
När Bror Hjorth gjorde skulpturen hade han just kommit till Paris 

och där såg han och inspirerades av konstnären Pablo Picasso.  

Picasso är bl.a känd för sin kubistiska konst. Men när Picasso lek-

te med synvinklar och målade tavlor där man kunde se människor 

både framifrån och bakifrån samtidigt, experimenterade Bror 

Hjorth bara med kroppsdelarnas former. 

Skulpturen är gjord av gips och har transporterats hem från 

Paris. Det finns tre till exemplar av den här skulpturen. De är 

gjorda i brons. En står i Bror Hjorths Hus trädgård,  en tillhör 

Moderna Museet och en står i någons hem.  

Kubistisk flicka, 1921.  

Se filmen



Testa! 
Tredimentionalitet. Gå runt en kompis eller en pedagog och upptäck 

att det finns former på alla sidor. Människor är tredimensionella och 

det är skulpturer också. Kolla runt i förskolan efter fler saker som är 

tredimensionella. Hitta något som är tvådimensionellt, dvs platt!



Den här skulpturen föreställer Mahatma Gandhi. Han var från 
Indien. På den tiden var Indien inget självständigt land, utan 
det var Storbritannien som bestämde över indierna . Många 
var arga och det blev flera strider. Men Gandhi sa att man inte 
skulle använda våld och väldigt många människor lyssnade på 
honom. Tillsammans protesterade och demonstrerade de. Och 
till slut fick de som de ville. Indien blev ett eget land, utan att 
det blev krig.

Bror Hjorths skulptur är gjort av svartek, det är ek som legat i 
vatten och mörknat. Han har använt träets färg som hudfärg till 
Gandhi. Färgen på hans glasögon och kläder har Bror Hjorth 
målat dit. Den här skulpturen finns det bara en av och den står 
kvar i ateljén i Bror Hjorths Hus.  

Gandhi

Gandhi, 1936.  







Engelbrekt med näven 
Titta på den här skulpturen. Den föreställer en man med ena 
armen i luften. Handen är knuten. Mannens mun är lite öppen 
och över den har han en buskig mustasch. Mungiporna sluttar 
nedåt och man kan se hans tänder, det ser nästan ut som att 
han morrar hotfullt. 

Skulpturen föreställer Engelbrekt. Han levde i Sverige för flera 
hundra år sedan. Han blev känd i historien för att han var 
svenskarnas ledare i en strid mot danskarna, det så kallade 
Engelbrektupproret. Kanske ville Bror Hjorth att Engelbrekt 
skulle se bestämd och stark ut. 

Testa att hålla upp din arm på samma sätt som Engelbrekt gör. 
Märker du att din arm sticker upp längre än hans? Bror Hjorth 
har medvetet gjort Engelbrekts arm kort, hans panna smal och 
ögonbrynen utstickande för att ge honom ett kraftfullt uttryck.

Engelbrekt med näven, 1934.  

Testa!
Kroppsspråk. Ställer er som skulpturerna gör. Får det er att känna 

er arga, bestämda, blyga, kära? Får ni olika känslor av att stå som 

Gandhi och som Engelbrekt? Hur står man när man är ledsen, lyck-

lig, eller rädd? Fortsätt gärna att experimentera med kroppsspråk 

t.ex. genom att leka charader. Ge ett barn en känsla och be hen visa 

känslan med kroppen. De andra får gissa vilken känsla som visas!  



Fakta
Skulpturen Engelbrekt med näven var Bror Hjorths bidrag i en 

tävling, där vinnaren skulle få göra en stor skulptur av Engelbrekt 

i Arboga. Bror Hjorth hade tänkt sig att skulpturen skulle visa hela 

Engelbrekts kropp, ha ena näven i luften och i den andra skulle han 

ha ett svärd. 

Han gjorde en liten skulptur för att visa hur han tänkt sig och skick-

ade in den tillsammans med det stora huvudet till tävlingsjuryn. Men 

han vann inte. Istället gjorde han flera bronsskulpturer som hamnat 

lite här och där. En står utanför Katedralskolan i Uppsala och en 

annan finns i Oslo. En tredje variant har varit med om ett riktigt 

äventyr. Den skulle varit med på en utställning i Brasilien år 1957. 

Men båten som skulpturen reste med började brinna och sjönk med 

hela sin last. Alla trodde att skulpturen var borta för alltid och Bror 

Hjorth fick pengar från försäkringsbolaget för sin förlorade skulptur. 

Men flera år senare bärgade man delar av båten och fick då upp 

skulpturen, som hade klarat sig oskadd. Bror Hjorth fick då möjlig-

het att köpa tillbaka skulpturen, men det ville han 

inte. Kanske hade han inte kvar pengarna han fått. 

Skulpturen ägs nu istället av Nationalmuseum och 

kan ses i riksdagshuset i Stockholm. 

Engelbrekt med näven, 1934 och Engelbrekt (skiss), 1934-66.  
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Näckens polska, 1967.  



Skulpturen Näckens polska står framför centralstationen i Upp-
sala. Den är 6 meter hög och gjord av brons. På skulpturen kan 
man se fyra personer. Det är två sagofigurer, Näcken och Huld-
ran, också två personer högst upp på skulpturen som verkar 
dansa. 

När Bror Hjorth var liten kände de flesta barn i Sverige till 
historierna om Näcken och Huldran. Det sas att Näcken bodde 
under vattnet och att han kom upp ibland och satte sig mitt ute 
i forsen med sin fiol och började spela. Om någon gick förbi 
och hörde Näckens musik blev den personen förtrollad. För så 
vackert spelade han, att man ville gå närmare och närmare för 
att höra musiken ännu bättre. Gick man för nära kunde man 
ramla ner i vattnet. Och det var just vad Näcken ville, för då fick 
han ju sällskap under vattnet. Men att ramla i vatten kan vara 
farligt för människor. 

Näcken var inte så snäll. Det var inte Huldran heller. Det sägs 
att Huldran bodde i skogen och var väldigt vacker. Om man 
mötte henne  i skogen på kvällen, just när det började bli 
mörkt, kunde det hända att man blev förtrollad av hennes 
skönhet och blev kär i henne. Följde man då efter henne så 
kunde man gå vilse. Men Huldran var bara vacker på framsi-
dan. På ryggen, som hon gömde under sitt långt hår, såg hon ut 
som en gammal ihålig trädstam.   

Näckens polska



Testa!
Dansstopp! Spela musik, förslagsvis en polska spelad av Bror Hjorths 

son Ole. Sök efter Ole Hjorth på Spotify. På albumet Arabiskan, 

finns t.ex. låtarna: ”Polkett efter Olle Falk” och ”Bondpolska efter 

Bo Larsson” som får det att spritta i benen! Stäng av mitt i låten. 

Känn efter och tänk på hur kroppen ser ut när den stannar mitt i 

dansen. Det här dansstoppet behöver inte vara någon tävling.  

Kolla bara häftiga frusna dansposer!

Lyssna

Fakta 
Skulpturen Näckens polska är Bror Hjorths största skulptur. Det tog 

också lång tid för honom att göra den. Från att han fick uppdraget 

av Uppsala kommun tills skulpturen invigdes tog det sexton år. 

Innan Bror Hjorth började med skulpturen i verklig storlek byggde 

han delvis om sin ateljé. Han göt en betongplatta på golvet så det 

skulle hålla för den tunga skulpturen. Han byggde en balkong i 

ateljén, för att stå på när han skulle jobba på skulpturens topp. Han 

gjorde också många tecknade skisser och små skulpturer för att be-

stämma ungefär hur skulpturen skulle se ut. När skulpturen var helt 

klar nådde den nästan ända upp till taket i ateljén. 

Den skulptur som står på stan är gjuten i brons. Men Bror Hjorth 

gjorde den först i gips i sin ateljé. Den höga gipsskulpturen sågades 

sedan i lagom stora bitar för att kunna tas ut genom dörren. De-

larna göts därefter i brons och fick olika färger genom patinering 

innan allt svetsades ihop och sattes på plats framför stationshuset.
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Gör en skulptur i lera av någon person, djur eller sago- 
figur som du tycker om! 

Glöm inte att jobba på skulpturens alla sidor så att den 
blir tredimensionell. Fundera på vad din skulptur gör 

med sin kropp! Dansar den? Har den kanske spring i 
benen, är den sur eller kanske trött? Du bestämmer!

Tänk på att skulpturen håller bäst om du inte delar leran 
utan formar kroppsdelarna direkt ur lerklumpen. Om du vill 
kan du måla din skulptur med färg när den är klar! Ta gärna 
mycket färg på penseln, för färgen bleknar när leran torkar. 

Skapa själv i lera! 

Se filmen



Tips för att jobba vidare på egen hand! 

Gör en skulpturvandring i förskolans omgivning.  

Kanske finns det någon offentlig skulptur ni kan få syn på? 

Offentliga konsten i Uppsala kommun har en bra konstguide för 

barn som du kan ladda ner från kommunens hemsida. 

Här hittar du Bror Hjorths skulpturer  
ute på stan i Uppsala: 

• Engelbrekt med näven – Katedralskolan, Skolgatan 2

• Näckens polska – Uppsala central, Olof Palmes plats

• Nathan Söderblom – Odinslund utanför ärkebiskopsgården

• Gustaf Fröding – Värmlands nation, Ingmar Bergmang 2

• Kubistisk flicka – Bror Hjorths Hus trädgård, Norbyv 26

Konstverk av Bror Hjorth inomhus  
i offentliga miljöer i Uppsala: 

• Stina Aronsson - skulptur, Stadsbiblioteket 

• Säterjäntans söndag - relief, Stadsbiblioteket

• Vördnad för livet - relief, Akademiska sjukhuset ingång 70 

• Pan spelar - relief, Matikum, Thunbergsvägen 3 

• Strindberg - skulptur, Katedralskolan, Skolgatan 2

• Intåget i Jerusalem - altarmålning, Salabackekyrkan
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