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Hesselboms fattiga Kungsholmshem
E

n av Sveriges vid förra 
sekelskiftet mer omta-
lade landskapsmålare 

var Otto Hesselbom. 
Han föddes år 1848 i 

Ånimskog vid Vänerns västra 
strand och kom till Stock-
holm första gången 1868. Vid 
fyrtio års ålder kom han in 
på Konstakademin efter att 
en konstprofessor uppmärk-
sammat honom på National-
museum. 

Efter avslutade studier kunde 
han debutera som konstnär 
vid en stor jubileumsutställ-
ning i Berlin år 1896. Samma 
år förlovade han sig med 
Hanna Öberg, en sömmerska 
som han träffat hemma hos 
baptistpastorn John Hedberg 
på Södermalm. De gifte sig år 
1900. 

Bröllopet fi rades hemma 
hos brudens värdfolk på 
Fleminggatan 46, där Han-
na sedan tidigare hyrde ett 
rum som Otto nu fl yttade 
in i. Karl Jäder beskriver i en 
biografi över Hesselbom 
lägenheten på Flemingga-
tan:

”Allteftersom Hesselbom blev 
mer omtalad, började tid-
ningarna även intressera sig 
för hur konstnären hade det 
hemma hos sig. En av besö-
karna författaren Ernst Hög-
man, gick dit ut en marsdag 
– till en av de stora sten-
tärningarna längst bort mot 
skogen, som han uttryckte 
sig. Den kärva kylan, luftens 
smutsiga färgton, de förbi-
skyndande människorna med 

fattigmansmörkret i ögonen 
lade förstämningens sotsky 
över gatan. I bostadskasernen 
luktade fattigmans kök i trap-
porna, som krällde [kryllade] 
av barnungar.”

En annan iakttagare, konst-
närsvännen G.A. Petré, gav 
en något positivare bild:

”Hesselbom står där och 
målar och gnolar på oratoriet 
Skapelsen: Sakta rinner fram 
ur dal’n med långsam gång 
en skuggad bäck – och just då 
målar han den bäck på du-
ken, som framkallat idé-
associationen och kommit 
honom att sjunga det cite-
rade partiet.”

Från och med sekelskiftet blev 
Hesselbom alltmer berömd 
och han uppmärksammades 
i Paris, Venedig och Berlin. 
Långsamt växte även hans 
rykte i Sverige och hans tav-
lor såldes till allt högre priser. 
1905 kom han till Säffl e för 
att måla altartavlan i mis-
sionskyrkan, och året därpå 
valde han och Hanna att 
tillsvidare bosätta sig på or-
ten. Otto Hesselbom levde i 
Säffle fram till sin död år 
1913.
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”I bostadskasernen 
luktade fattigmans-

kök i trapporna, 
som krällde [krylla-
de] av barnungar.” 

Otto Hesselbom, Promene-

rande människor i Haga-

parken, 1894. Beskuren.

Otto Hesselbom, Landskapsbild med vatten och timmerbro, 1890. Beskuren.

Otto Hesselbom, Landskapsbild med sjö och skog, 1890-tal. 

Konstnären själv framför 

staffl iet.
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