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1.INLEDNING 

Det är ungdomens svårmod vi möter i början av Oskar Bergmans produktion med Offerlund 

(1905) medan mera livsbejakande målningar dominerar senare i Oskar Bergmans liv. 

Eftersom ingen uppsats har skrivits om Oskar Bergman och jag är intresserad av 1900-talsmåleri 

blev det naturligt för mig att skriva om honom. 

 

1.1 Syfte  

Uppsatsens syfte är att på ett översiktligt sätt utreda hur Oskar Bergmans landskapsmåleri 

utvecklas från första utställningen 1905 fram till hans död år 1963. För detta syfte analyserar jag 

ett urval akvarellmålningar med landskapsmotiv gjorda av Oskar Bergman. Min ambition är 

också att visa hur omvärlden såg på hans landskapsproduktion. Uppsatsen ämnar peka ut 

förändringar mellan det äldre landskapsmåleriet i akvarell och det mer moderna som kom att ta 

form runt 1950- och 1960-talen. Genomgående i uppsatsen finns en ambition att påvisa vilka 

yttre orsaker och förutsättningar som kan ha föranlett förändringar. I ett separat kapitel tas därför 

upp olika konstutställningar och hur dessa kom att uppfattas av såväl kritiker som publik. 

         

1.2 Frågeställningar  

Hur utvecklades Oskar Bergmans landskapsmåleri under perioden 1905-1963? Hur påverkades 

Oskar Bergman av andra konstnärer eller tidsstilar i sitt måleri under den aktuella tiden? Hur togs 

Oskar Bergmans målningar emot av allmänheten och kritiker? 

   

1.3 Metod 

 Uppsatsen utgår från analyser av akvarellmålningar Offerlund (1905), Gotländsk sommaräng 

(1926), Landskap med björk (1939) och Snöfall (1956) I metoden för bildanalysen har jag besökt 

Thielska Galleriet och Nationalmuseum och sett på Oskar Bergmans akvarellmålningar. Urvalet i 

bildanalysen är ganska utbrett  kronologiskt  med tjugo år mellan Offerlund och Gotländsk 

sommaräng, tretton år mellan Gotländsk sommaräng och Landskap med björk och sjutton år 

mellan Landskap med björk och Snöfall (akvareller ur Nationalmuseumets bildarkiv för att i 
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analysen kunna kontextualisera målningarnas motiviska och stilistiska utveckling i Bergmans 

landskapsmåleri). Vidare har jag använt textmaterial ( tidskriftsartiklar, recensioner, katalogtexter 

och uppslagsverk).   

      

Disposition: Kapitel ett är inledningen för uppsatsen och det följs av kapitel två där jag berätta 

något om Oskar Bergmans bakgrund, var han bodde, hans familj, hans utbildning och hans resor 

samt vad hans vänner och omgivning kom att betyda för honom som konstnär. Detta sker i en 

biografisk översikt. 

     I kapitel tre gör jag en landskapsanalys över akvarellerna Offerlund 1905, Gotländsk 

sommaräng 1926, Landskap med björk 1939 och Snöfall 1956. Jag gör en bildanalys av fyra 

målningar som skiljer sig från varandra både i tid och motiv. Jag analysera tavlorna formellt och 

motiviskt, för att utröna eventuell( vad man ser i förgrunden, bakgrunden, eventuella motiv i 

bilden, att från höger till vänster i tavlan upptäcka landskapets färger och detaljer, formen och 

harmonin men även påverkan av symbolism) påverkan av andra konstnärer eller författare. Dessa 

fallstudier av fyra akvarellmålningar förankrar jag i och jämför med konstnärens övriga 

produktion och olika kollegers. 

     I kapitel fyra berättar jag om Bergman som konstnär, hur och var han målade. Jag beskriver 

även om Bergman som landskapsmålare och i kapitel fem om förändringar i landskapsmåleriet 

under tiden 1905-1963. 

     I kapitel sex ser jag på kritiken som Bergman fick och hur marknaden var åren 1905-1963. 

     I kapitel sju har jag valt att göra en sammanfattning och en översikt av Oskar Bergmans 

produktion under den aktuella perioden, där jag lyfter fram resultaten av undersökningen. 

  

1.4 Material   

Mina källor har varit litteratur och Oskar Bergmans produktion av grafik, gobelänger, 

oljemålningar och akvarellmåleri. Fallstudierna har valts ut efter att ha gått igenom Bergmans 

produktion inom akvarellmåleri. Dessa fallstudier presenteras kronologiskt och de omfattar  

akvarellerna Offerlund (1905), Gotländsk sommaräng (1926), Landskap med björk (1939), och 

Snöfall (1956). 
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Min avgränsning är att jag utesluter den övriga måleriproduktionen som omfattar till exempel 

stadsmotiv och porträtt, men också andra konstnärliga media och tekniker som etsningar, grafik 

och textilgobelänger.  

 

Till bildmaterialet saknas uppgifter om storlek på tavlorna. Genom litteraturstudier och 

konsultation av personal har jag ändå inte fått fram storleken på tavlorna förutom tavlan 

Offerlund .  Litteratur är främst författaren Martin Strömberg, – Oskar Bergman, Stockholm, 

1976, Otto Carlsund, - Oskar Bergman, Stockholm, 1940, Oskar Bergman: utställningskatalog - 

Sveriges Allmänna Konstförening, Stockholm 1972. Samt en katalog från Helsingborg (den 17 

juni- 17 augusti), 1986, och katalogen Möt våren, Stockholm 1991.Utställningskatalog Galleri 

Vita Huset, - Oskar Bergman, Stockholm 1997, Gösta Lilja (med flera) - Svenskt 

konstnärslexikon, Stockholm 1972, Rolf Söderberg,  Den svenska konsten under 1900- talet, 

Stockholm 1961 samt Lars Westman - X-et och Saltsjöbaden, Borås 1997. 

     Vidare har jag gått igenom arkivmaterial: tidnings - och tidskriftsartiklar, handlingar som 

fotografier. Jag har använt intervjumaterial för att kontrollera fakta och analyser. En intervju med 

sonen Lars-Olof Bergman gjord år 1997. Allt detta stoff måste granskas källkritiskt.  

 

1.5 Forskningsläge 

Litteraturen om Oskar Bergman är knapp och hans konstnärskap är närmast outforskat. Som det 

är nu är det främst Martin Strömberg och Otto Carlsund samt Svenskt konstnärslexikon som 

behandlar konstnärskapet.  

 

 

2. OSKAR BERGMAN 

 

2.1 Biografiska uppgifter 

Oskar Bergman föddes den 18 oktober år 1879 på förlossningsavdelningen Pro Patria, i 

Stockholm och dog den 20 juli år 1963 på Nacka sjukhus. Han var då nära åttiofyra år. På 

Saltsjöbadens kyrkogård finns hans gravsten. 1  

                                                 
1 Utställningskatalog Galleri Vita Huset: Oskar Bergman, Stockholm 1997 
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Fadern August Wilhelm Bergman var plåtslagare. Han var femtioåtta år när han dog och lämnade 

åttaåriga Oskar Bergman med två bröder och en syster. Modern, trettioåriga Sofia Charlotta 

Bergman var född Krouthen och jämnårig kusin med den kände friluftsmålaren Johan  Krouthen 

(1858-1932), från Linköping. Familjen levde tryggt så länge fadern levde. De bodde i en 

tvårummare på Skeppargatan 23. Inne på gården fanns en trädgård där Oskar Bergman ofta lekte. 

Somrarna tillbringades på Fridhem vid Djurgårdsbrunn där man hyrde en stuga. Efter faderns död 

såldes plåtverkstaden och av pengarna köpte Sofia Bergman en cigarraffär. Familjen flyttade till 

Grevgatan 4.2   

     Familjen fick leva på sparlåga och Oskar Bergman blev en gatpojke som var med om alla 

upptåg och äventyr. Men Oskar Bergman började tidigt att visa att han kunde måla. 

     Sommaren år 1908 träffade Oskar Bergman sin blivande maka, hon hette Ellen Maria (Ella) 

Ullman och var tjugotre år. Oskar Bergman och Ella gifte sig den 14 maj år 1914 och de nygifta 

flyttade in i en lägenhet på Karlbergsvägen 82. Där bodde de till hösten 1917 då de definitivt blev 

Saltsjöbadsbor. Ella födde Oskar Bergman två barn. I februari 1915 föddes sonen Lars Olof och 

sedan kom Ingrid år 1921. På hösten år 1917 köpte Oskar Bergman en rödmålad mindre villa på 

Majorsvägen 7 i Neglinge som fortfarande står kvar. År 1941 vid 62 års ålder sålde Oskar villan 

och köpte ett större hus vid Ängsvägen 9 i Tattby där han bodde livet ut och vilken fortfarande är 

i familjens ägo. Hemmet blev hans förnämsta utställningslokal. I ett annat rum låg hans atelje.3   

 

 

2.2 Utbildning och yrkesverksamhet 

  

Hans tidigt väckta naturintresse under promenaderna kring Djurgården yttrade sig i barnsliga 

blyertsteckningar på papperslappar och kartongbitar. Han lärde sig uttrycka sina intryck och 

fantasier i bild. Han var begåvad men fick ändå nöja sig med relativt dåliga betyg. I folkskolans 

teckningsundervisning fick Oskar Bergman lära sig perspektivlära.4 

                                                 
2 Martin Strömberg: Oskar Bergman,Stockholm, 1975 sid.3 
3 Strömberg, 1975, sid. 57 
4 Strömberg. 1975, sid. 4 
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Äntligen tog skolan slut, efter sju års slit och sedan tog det praktiska livet vid. Oskar var tvungen 

att förtjäna sitt uppehälle. Problemet var att få ett arbete, det enda som stod till buds var 

springpojksjobb. Efter ett halvårs sökande fick han plats hos en skräddare.5   

 

 

På hans nästa jobb som kontorselev blev han ertappad med att rita av fönsterutsikter, vilket gav 

honom sparken. Sedan tog han ett målarjobb, då trodde han att han skulle få biträda med att måla 

tavlor i de finare husens entre´er men det som väntade var ett rent hantlangarjobb.6 

 

Våren 1896 tyckte Oskar Bergman att han hade fått nog av målarlärlingsarbetet och han började 

på Tekniska skolans aftonkurser, där terminsavgiften var fyra kronor. Han var då sexton år 

gammal och kurserna höll han på med i fyra år till 1900. Han har även ägnat sig åt studier i 

arkitekturinteriörer.7 På Tekniska skolan var Anders Forsberg hans lärare som han tyckte mycket 

om. År 1897 blev Forsberg redaktions sekreterare i tidningen Strix och tio år senare fick Bergman 

ge prov på sin illustrativa förmåga. Detta är den  utbildning den blivande konstnären fick. Längre 

fram förkovrar han sig genom självstudier.8   

 

Våren 1901 for han till Visby och tog en del dekorationsarbeten. Han reste även till Berlin för att 

titta på tavlor. Han såg renässanskonstnären Albrecht Durer, (1471-1528) som förebild. Vid 

återkomsten till Sverige slutade han måla plank på båtar och blev heltidskonstnär.9  

                                                                                                

Bergman besökte flitigt Nationalmuseum i Stockholm där han kände dragning till den äldre 

romantiska landskapsskolan med Marcus Larssons, (1825-1864) dramatiska naturstämningar och 

Edvard Berghs sagoversioner. Han kopierade små kopior av landskap gjorda av G. W Palm, 

(1907-1954) och Olof Arborelius, (1842-1915) samt August Malmströms, (1829-1901) Älvalek , 

vilkens bilder var nära hans egen natursyn. Kopiorna gav honom mellan trettio och femtio kronor 

styck.10   

                                                 
5 Strömberg, 1975 sid. 5-6 
6 Strömberg, 1975 sid. 6 
7Katalog Oskar Bergman .Gotlands Konstmuseum 1991 
8 Norrköpingstidningen, 1941-04-18 ( Klipparkivet, Konstbiblioteket ) 
9 Utställningskatalog, Helsingborg, 1986-06-17-1986-08-17 
10 Otto Carlsund: Oskar Bergman, Stockholm, 1940 sid.51   
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Bergmans utlandsresor år 1905 gick till Köpenhamn, Berlin, Munchen, Verona och Florens där 

Armand Point11 drev en målarskola. Vid hemkomsten hade han åtskilliga italienska landskap med 

sig. Senare år 1912 gjorde han en ny resa till Italien då i sällskap med Bertil Damm, (1887-1942).  

som målade 1400-talets mästares landskap. Oskar Bergman sökte aldrig in på konstakademin och 

inte heller några stipendium12.  

 

 

2.3 Vänners och andra konstnärers påverkan 

 

De som tillhörde Bergmans stora vänkrets var konstnärer och författare. I augusti år 1901 

skaffade sig Bergman två originella kamrater. Det var tecknaren och visdiktaren Arthur Högstedt, 

(1877-1942) och den jämtlandsfödde målaren Olle Ågren, (1874-1962). Genom dessa kamrater 

fick han tillfälle att uppsöka bankiren Ernest Thiel, (1859-1947) som lät upprätta ett 

konstnärshem i Neglinge. Bergman hade många konstnärsvänner men han blandade sig aldrig i 

de konstpolitiska diskussionerna.13  

 

Neglingehemmet inhyste under de sex år det existerade flera kända namn, som Hjalmar 

Söderberg, (1869-1941) och Karl Isakson, (1878-1922) båda målare samt skulptör David 

Edström14. Oftast blev de tre månader till år som medlemmarna fick stanna på Neglingehemmet. 

Oskar Bergman tillbringade somrarna 1902, 1903 och 1904 tillsammans med vänner på 

Neglingehemmet.  

 

Ernest Thiel var mecenat för unga konstnärer. Han stödde Bergman ekonomiskt och förvärvade 

ett stort antal målningar och teckningar till sitt galleri på Djurgården.15  

 

En första kontakt med Gerhard Henning, (1880-1967) och diktaren Arvid Jacobsson16 resulterade 

i att de blev medutställare vid debuten i Konstnärshuset år 1905 dit även Ivar Arosenius, (1878-

                                                 
11 Har inte funnit Points födelse eller dödsår. 
12 Carlsund, 1940 sid. 80 
13 Carlsund, 1940 sid. 51 
14 Har inte funnit födelse eller dödsår på Edström. 
15 Strömberg: 1975 sid.10  
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1909) var bjuden. Nära vänner till Bergman var kända namn som Eyvind Johnsson, (1900-1976), 

Harry Martinsson, (1904-1978), Stellan Mörner, (1896-1968), Ivar Lo Johansson (1901-1990) 

och Edvin Öhrström.(1906-1994). 17 Bland mera ytliga bekantskaper kan nämnas Carl Larsson 

(1853-1919) som beställde en målning för 500 kronor av Oskar Bergman.                                                               

År 1907 umgicks Oskar Bergman sporadiskt med Carl Milles,(1875-1955) som lät honom bo i en 

lägenhet i Stockolm. I Saltsjöbaden träffade Oskar Bergman, Sven X- et Erixson, (1899-1970). 

De blev mycket goda vänner och arbetskamrater.18   

X-et gjorde som Bergman textiltryck till gobelänger utifrån målningar. Bergman och X-et var 

kändisar, de var fina grannar, de hade status.19 Båda gjorde sina dagsverken, båda satt på Den 

Gyldene Freden mellan varven. 1996 etablerades ett litet X-et museum i Tumba centrum. X-et 

målade till skillnad från Bergman naivistiskt, berättande och spontant, ett måleri som i slutet av 

1920-talet utvecklas i temperamentsfulla och färgexploderande sydländska bilder. Han målade 

expressiva arbets- och stadsskildringar under 1930-talet.20  

X-et räknas till de bästa vänner som Bergman hade. De drogs till varandra genom strävan att 

uppleva naturens närhet. Bergman och X-et hyste samma misstänksamhet mot Isaac Grunewald, 

(1889-1946) som "pratade" för mycket. Konst skulle man inte prata om tyckte X-et och 

Bergman.21  

När Bergman är 1948 flyttade till Saltsjöbaden hade han Isaac Grunewald, Nils Sjögren, (1894-

1952), Sven Erixson, Stellan Mörner, (1896-1968) Gustaf Nordahl, (1903-1992) och Edvin 

Öhrström, som de närmaste kontakterna. 

Bergman var den drivande i konstnärslivet i Saltsjöbaden under 1940 och 1950-talet. Han hjälpte 

och uppmuntrade vännerna.22  

När Bergman tog tåget ned till Skåne för att måla blev han alltid inkvarterad hos vänner. I Kivik 

fanns vännen Fritiof Nilsson (1895-1972) ”Piraten”, författare och historieberättare. Bergman 

kunde tillbringa månader borta. Detsamma gällde om han åkte upp till Norrland.23  

 

                                                                                                                                                              
16 Har inte funnit några födelse eller dödsår på Jacobsson 
17 Intervju med Lars Olof Bergman, 1997-09-25 
18 Möt våren,Utställningskatalog: ,Stockholm, 1991 
19 Lars Westman: X-et och Saltsjöbaden, Stockholm, 1996 sid.5 
20 Westman, Stockholm, 1996 sid. 103  
21 Bo Engman: Konstlexikon,Stockholm, 1976  
22 Oskar Bergman,Gotlands Konstmuseum, 1991 
23 Intervju med Lars Olof Bergman, 1997-09-25 
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När kamraterna var utomlands eller i trångmål var han ett fast stöd. Trots alla sina egna 

framgångar släppte Bergman aldrig kontakten med sina vänner. Bergman blev inbjuden av kung 

Gustav VI Adolf och drottning Louise att vistas på Sofiero men eftersom han ansågs som en 

egenartad förening av idealitet och bohemeri och drogs till udda och originella människor liksom 

de drogs till honom, trivdes han inte på Sofiero utan avbröt besöket.24   

     

Bergman sökte sin egen livsfilosofi. Han var sin egen härskare med Ella Bergman som stöd. Till 

de gemensamma vännerna som Ella Bergman och Oskar Bergman hade i Helsingborg hörde 

Walter Klein som företrädde museum föreningen. Det var han som såg till att akvarellen Vår i 

Skåne hamnade på Helsingborgs museum. Bergman följde med i musik och litteraturlivet. Han 

läste äldre klassiska verk som Emanuel Swedenborg. Bergman hade tack vare Emanuel 

Swedenborg börjat studera utvecklingen mot de metafysiska rymderna med frågeställningar som 

pånyttfödelse, livets mysterium och döden. Naturen måste av den seende människan omfattas 

med kärlek och ödmjukhet. Över detta filosoferade Bergman hela sitt liv och man kan säga att 

hans naturavbildande tavlor fått en djupare mening.25                   

 

 

3. LANDSKAPSANALYSER 

 

Tavla 1. Offerlund - målad år 1905 mäter 65 x 45 cm. Bild 1. 

Tavlan Offerlund består av fem tjocka träd i förgrunden som stäcker sig från marken upp till 

himlen. Den vänstra sidan är ljust grå med ett ensamt träd, medan den högra är helt mörk på 

grund av massiva trädstammar. Bakom de mörka trädstammarna ser vi ett ljust altare, en 

offerplats. Tavlan ser (forn)nordisk ut förutom altaret som ser mera klassiskt ut. Tavlan beskriver 

ett lugn och manar till andakt. Vi ser även drag av renässansen i de uppåtsträvande stammarna 

och cypresserna, liknande de Bergman gjorde från Syd frankrike runt 1914.26       

Målningen är dyster  och lite mystisk, vi ser ett stort träd i förgrunden med en djup trollskog bakom. 

Färgerna är dova och matta med mycket mörka inslag. Det är Arnold Böcklins, (1827-1901) symbolism 

med mörka dova inslag som besjälar framställningen i tavlan.Jag tänker på Offerlund när man hör 

                                                 
24 Westman: 1996 sid. 103 
25 Strömberg:1975, sid. 38  
26 Strömberg:1975 sid. 12 
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namnet Arnold Böcklin den mörka mystiska symbolismen. Böcklins klassiska inspirerande 

romantik runt 1900-talets början har betytt mycket för Offerlund. Tavlan fick Oskar Bergman  

köpa tillbaka från Bukowskis för samma pris som han en gång sålt den för. Han ville inte skiljas från den. 

Den som påverkade Oskar Bergman att måla tavlan Offerlund var Armand Point. Han var en fransk 

målare som i grunden var en symbolist. Han gav Oskar Bergman undervisning i all slags teknik som 

fresco, grisaille, tempera- och vaxmålning men också i emaljering och mosaik. 

Tavlan Offerlund är målad enligt ett gammalt recept, först grisaille, vilket innebär en målning i olika 

valörer av grått, därefter med lasurer, att målningen är målad med genomskinlig färg som låter 

underlaget skimra igenom.    

Jag tycker mycket av Offerlund påminner om Bauers förtrollande värld. Det är en sagovärld med mörka 

dunkla färger och tjocka trädstammar.27  Frågan är om inte Oskar Bergman också var påverkad av Emanuel 

Swedenborg som levde mellan år (1688-1772). Han var en djupsinnig religös tänkare filosof och teolog, en 

mystiker och naturforskare, vilket jag tycker syns när han målade tavlan Offerlund .Jag gör denna association 

på grund av Oskar Bergmans stora intresse i Swedenborg vid den tiden då motivet Offerlund skapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Carlsund: 1940 sid. 69   
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Bild 1. Offerlund målad år 1905, storlek 71x51 cm, Thielska Galleriet.  
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Tavla 2.  Gotländsk sommaräng målad år 1926. Bild 2.  

Tavlan Gotländsk sommaräng består till två tredjedelar av blommor, stiliserade för att visa sin spröda 

skönhet. Blomsterängen kan tolkas som något förgänglig, då blommorna vissnar ned efter blomningstidens 

slut. Bilden visar en högsommardag troligen juni eller juli. Blommorna böjer sig för vinden och vänder sig 

mot solen. Det är prästkragar, blåklockor och klöver bland annat som vi ser.       

Gotländsk sommaräng är en målning som är typisk för den senare produktionen av Oskar Bergman med 

nyutspruckna prästkragar som böjer sig för vinden. I bakgrunden ser vi björkstammar och ulliga moln mot 

en knallblå himmel. Ett gamalt vindpinat träd till höger samt två björkstammar och tre mindre träd vilket  

ger tavlan ett djup . Tavlan är ljus och lätt och inte lik Offerlund. Någon tryckande senhöst eller vinter  

finns inte i Gotländsk sommaräng som det gör i Landskap med björk eller i Snöfall.28 En serie av 

blomsterbilder av Oskar Bergman, kan ibland ge ett intryck av klosterarbete medan målningen Gotländsk 

sommaräng framstår som en bris, betydligt friskare med blomsterskildring i det fria, kanske ses de som  

bibliskt blommande ängar. Oskar Bergman ändrar motiv här och målar blommande sommaräng i stället för 

traditionella björkar eller dunkla, mystiska motiv från tidigare år. 

Oskar Bergmans anknytning till 1300- och 1400- talets Italien syns i motiv från Sydfrankrike, med 

blommande terrasser. Man talar om Fra Angelicos paradisiska ängel-och blomstervärld.29  Att hans konst 

visar på en jämförelse med  medeltida  och tidiga renässansmåleriet i Italien kan bero på att han flitigt turistade 

i Giottos (1276-1337), Piero della Fransescas (1416-1492) och Bernardino Pinturiccios (1454-1513) måleri.  

Varje blomsterstånd och trädgren ger hans komposition ett drag av fromhet, varje blomma är noga målad. 

Måleriskt tillför han inte något nytt i sin målning utan han går sin egen väg, en gång utstakade och hans konst 

är starkt personlig. I  jämförelse med Francois Bouchers, (1703-1770) pastoral, befolkar blommorna tavlan, 

liksom i alla de botaniskt noggranna blomsterstudier, vilka kan bli lite väl naturvetenskapliga i exakthet. 

Intrycket kan bli lite väl pretiöst och sirligt.30  I motivet plockar Oskar Bergman samman några hundra 

blommor, enbart så blir varje strå och blomma fullkomligt sin egen varelse. Trots denna minutiösa noggrannhet 

är det ingen steril naturalism, utan det finns djup och rymd i tavlan. Oftast är himlarna eller rymdmotiven blåa, 

förföriskt utmanande bakom blommorna. Det är ett stort tålamod som ligger bakom målningen Gotländsk 

sommaräng.  

 

                                                 
28 Strömberg: 1975 sid. 72 
  
29 Konstutställningen, Norrköpingsmuseum, 1925 
30 Gösta Lilja svenskt konstnärslexikon, 1952 
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Bild 2. Gotländsk sommaräng målad år 1926 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

Tavla 3. Landskap med björk målad år 1939. Bild 3         

I förgrunden ser vi tre björkar som är detaljerat återgivna. Landskapet är rent, inga störande föremål finns i 

bilden. Träden sträcker sig från marken upp till himlen. De dominerar tavlan. Mellan trädstammarna ser vi en 

stenmur som öppnar sig möt några låga hus och en gräskulle. I bakgrunden finns det småträd. Längst till 

vänster en gran. Tavlan skiljer sig från mörka Offerlund. Landskap med björk är ljus och klar i sina färger. 

Tavlan kan vara målad en senhöst. Det kan vara ett motiv från Gotland där det finns mycket stenmurar.  

Bergman är mest känd för sina landskap med björkar. Det är de nordiskt blåa himlarna. Björkarna går från 

violett till ljusgrönt grenverk. Huvuddelen av hans produktion var björkmotiv. De är lugna tavlor med 

skönheten till naturen som förmedlas.  

I Landskap med björk ser vi just en typisk Oskar Bergman, björkar under en klarblå himmel.Priserna på hans 

akvareller steg, branschen höjde på ögonbrynen, men hemma hos Oskar Bergman fanns inte en enda björk på 

väggarna. Renhet i motivet är inte alltid att förenkla och ta bort för Oskar Bergman gick den motsatta vägen. 

Han plitade samvetsgrant, nästan pedantiskt med sina vitstammiga björkar. Träden och himlarna är nog så 

pålitliga hötorgsingredienser, men han lyckades nästan alltid på något intuitivt troskyldigt sätt förädla dem, 

ge dem en dimension av upphöjdhet. Björkmotiven är landskap där tiden tycks stå stilla, inga vindar blåser, 

inga lidelser härjar. Man rör sig i något som ter sig som oskyldigt, obefläckad natur,( liknande japansk- 

kinesisk landskapsskildringar). Den högtidskänsla inför naturen som förmedlas av Oskar Bergmans 

björkmålningar stegras oftast till andakt och djup frid där björkarna ger en djup och äkta religös känsla. 

Trädstudier har med förkärlek odlats av Oskar Bergman,31 därför att han har gjort björken till symbol för 

svensk natur. Själv kände han sig urled på att avbilda björkar. Han förbättrar sina motiv genom att idealisera 

dem, de verkar nästan ibland rentvättade. Därför kallas hans konst ibland för turistmåleri.32  Man märker inte 

stilskiftningen fån en tid till en annan i hans björkmotiv. Förskjutningen i ämnesval och teknik är långsam  

och konservativ där han ser det som sin självklara plikt att måla björkarna som han ser dem och inte som  

de ser ut i verkligheten. Oskar Bergman målar de starkt förgyllda partier av guldbjörkar vilket är ett blont 

nordiskt björklandskap med sippor och violer som bildar sköna mönster. Det känns som John Bauers mättade 

sagostämning.33 Oskar Bergmans björkmotiv visar vitalitet, där inget  mänskligt liv får plats.34 

 

                                                 
31 A-H. Uppsala Nya Tidning, Oskar Bergman utställning, 1933-03-27 
32 Carlsund, 1940 sid. 98 
33 Utställningskatalog, Oskar Bergman, 1925 
34 Expresssen Skilda temperament 1947-03-08 
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Bild 3. Landskap med björk målad år 1939. Foto Bertil Höder 
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Tavla 4. Snöfall målad år 1956. Bild 4.                       

Vi ser ett vinterlandskap breda ut sig horisontellt. I förgrunden ser vi ett träd med detaljerat bladverk. I nedre 

hälften av tavlan är det vatten och träd som speglar sig i vattnet I mitten av tavlan möter oss en snötäckt bergsö 

med buskar blandat med lövträd. Längre bak i bakgrunden ser vi en strandremsa av berg med buskar och skog. 

Trädet i mitten har en många naturdetaljer, de är idealiserade. Snöflingor faller över landskapet. Vi ser träd ute 

på en stenhäll.  Träden speglar sig i det omkringliggande vattnet, i bakgrunden ser vi fastlandet med klippor och 

vegetation. Hans vinterbilder är oftast snötyngda träd, inbäddade i milt poetiskt grådis Tavlan är ljus och 

livsbejakande och påminner om japanskt träsnitt. Tavlan förmedlar en bild av harmoni och skönhet i naturen.  

Enhetligast och mest sammanhållna är i allmänhet Oskar Bergmans vintermotiv. De består av melankoliska 

landskap i en oändligt känslig gråskala, ett glest snöfall där varje flinga är lika minutiöst återgiven som 

vårbildernas vitsippor. Han återgår enligt mitt tycke lite till tavlan Offerlund i sitt färgval och även vad gäller 

formen. Inte alls lika mycket detaljer men ljuset finns i tavlan, effektfullt med de mörka stammarna dock med 

skillnaden  

att kylan gör sig påmind. Tavlan saknar skuggor men ger ändå ett djup..35  Målningen uttrycker starkt vemod, 

man tänker på John Bauer och hans sagostämning. Det är akvareller av stänkmaner som tillvaratar de 

underbaraste färgskiftningar. Vinterlandskapen är oftast i svart och vitt och mycket karga.36  

Oskar Bergmans sätt att måla tycker jag liknar i mångt och mycket om Gustav Fjaestads (1868-1948) 

målningsteknik.37  Vinterlandskapen är hårt stiliserade och påminner även om japansk konst, de har något 

förnämt över sig, något nordiskt som inte lämnar åskådaren oberörd.  Snömotiven varierar med en tydlig 

japansk influens.38  Mycket av hans vinterspeglingar i tavlorna finns i hans barndomsfantasi som den vuxne 

aldrig upphör att älska. Vinterbilderna visar på toppar i hans produktion. Få har som han lyckats förmedla en 

känsla av köld som den drömska stämning ett kallt  vinterlandskap kan förmedla. Med sparsamma färgeffekter 

och gråaktiga dagar når han nobla och kyliga resultat.39  Han jagar inte efter nyheter i motiven utan strävar till 

en fördjupning av uttrycket för den känsla som först och främst bär upp hans konst. Oskar Bergman antecknar 

några detaljer och några färganslag inför motivet och sätter sig sedan tillrätta i verkstaden för att göra 

ett vackert mönster av verkligheten. Han ansåg att grönt var den besvärligaste färgen att måla i 

medan blå var den bästa. Kanske var det därför han målade så många vintermotiv.40  Bergman 

                                                 
35 Stig Johansson Idyll och renhet- Svenska Dagbladet , 1979-09-15 
36 Tidningen, Oskar Bergman – Lunda utställning, 1933-10-14 
37 Tor Hedberg, Svenska Dagbladet, 1933-10-11 
38 Oskar Bergman ställer ut akvareller och etsningar,Konstföreningen, 1916 
39 Gottard Johansson, svenskt och österikiskt Svenska Dagbladet, 1947-03-06 
40 Utställningskatalog, Oskar Bergman,Stockholm 1925 
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kände samhörighet med de gamla tolkarna av nordisk folkfantasi. Man ser i hans hårt stiliserade 

och realistiska landskap en fläkt av japaneseri. Han studerade japanskt konst och det japanska 

träsnittet med intima detaljerade återgivande av naturen. Minsta blomma, varje kvist och blad, 

varje grässtrå, fallande snöflinga. För den skull fick inte helhetsintrycket i ett landskap gå 

förlorad i de oändligt många detaljerna.41  Bild 5. 

 

                                                 

 

Bild 4. Snöfall målad år 1962 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Carlsund: 1940 sid 41  
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4. OSKAR BERGMAN SOM KONSTNÄR OCH SOM LANDSKAPSMÅLARE 

 

Oskar Bergman blev en observant naturidylliker, en speglare av blommornas och växtlighetens 

fägring och livsrytm under årstidernas växlingar. Mellan åren 1897 och 1903 målade Bergman 

mycket i olja men återvänder till akvarellen för att han inte hade tillräckligt stor atelje. Han lägger 

ned mycket omsorg på alla detaljer.42   

Tidigt redan år 1905 arbetade Bergman, med skärgårdsbilder, i målningar av klippor och 

havsutsikt finns det en lagrad, oerhörd energi, en kraftig färghållning som domineras av djupröda 

toner. Målningarna är utförda i både akvarellteknik och olja och han har påverkats av Axel 

Sjöbergs målningssätt. Han var en skärgårdsmålare född (1866-1950).43  

 

Sommaren 1939 var Bergman på Gotland och målade en kvinna som står som en antik 

Venusstaty. Målningen liknar ett klassiskt mytologiskt motiv i det svenska landskapet. Mellan  

Under våren  1947- 1958 gjorde han många litografier för Konstfrämjandet. Dessutom 75 

etsningar  en teknik han lärt sig av Gerhard Henning.44  

 

Han ställde ut och fick omväxlande kritik. På varje vykort Bergman har målat har det funnits en 

osynlig adressat, nämligen Gud.45  

 

Han tog den idylliska naturen till sig där naturen skildras med humor och poesi kanske, för att 

dämpa sin egna oroliga tillvaro.46  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Strömberg, 1975 sid.55  
43 Strömberg, 1975 sid. 47                    
44 Svenska  Dagbladet: Oskar Bergman, 1940-01-10 
45 Strömberg: 1975 sid.75 
46 Norrtäljetidningen: Oskar Bergman – han gjorde björken till symbol för svensk natur, 1976-03-11 
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Bild 5. Chu-ta.Stockholm, 1949 Japanskt landskap, träsnitt. 
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Figurteckning var inte Bergmans starka sida. Bergman målade trots detta porträtt av Gösta 

Ekman, (1890-1938) Isaac Grunewald och Nils von Dardel, (1888-1943).47  

Hans landskap som målats vid sekelskiftet blev överförda till gobelänger vävda i ull och lin av 

Handarbetets vänner år 1909. 48  

 

Av de cirka 5000 målningar som Bergman målat är ägare av Bergmans konst ca 1000 tavlor 

skänkta och ca 1000 sålda till privatpersoner och museer, som till exempel Nationalmuseum, 

Thielska Galleriet, Stockholms Stadsmuseum, Lunds, Karlstads, Östersunds, Västerås och 

Hamburgs museum samt Svenska teaterförbund och H. M. Konungen. Ca 500 tavlor är 

uppbrända, och lika många är kvar i Bergmans egna ägor.  

 

Bergman  sökte sig till nyidealismens naturskildringar till Durers inträngande realism, japansk 

tuschmålning och träsnitt samt till persiska miniatyrer. Allt detta berör naivismen. Bergman 

arbetade i täckande vattenfärg och gouache, som är täckande vattenfärg ibland med bindemedel, 

harts i.49  

 

Till det yttre levde hans ett lugnt liv. Han hade en daglig rytm som började med en 

morgonpromenad under vilket han skissade i blyerts. Han uppsökte ett lämpligt motiv. Efter en 

tupplur målade han snabbt och färgen flöt igen över papperet. I bland målade han två målningar 

per dag.50    

 

Oskar Bergman slog igenom på 1910-talet som landskapskonstnär, han sålde bra för att sedan 

råka in i en svacka som varade under 1920- och 1930-talet. Han fick inte sälja något. Han tog 100 

kronor för ett björkmotiv. Många tänker på våren när man ser hans landskapsmålningar. Hans 

måleri gör att man glädjs åt det man känner igen och fascineras att det fantasifulla och många 

gånger overkliga i landskapet. Det är imponerande hur han med sina jättenävar kunde måla 

                                                 
47 Västmanlands Folkblad: Utställning Oskar Bergman 1934-11-13 
48 Strömberg  1975, sid. 19 
49 Utställningskatalog,  Möt våren,Stockholm 1991 
50 Strömberg: 1975 sid. 54 
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miniatyrer inte mer än 5x4 cm och det är förvånandsvärt hur mycket han kan få in på denna lilla 

yta. Han gjorde de noggrannaste observationer åt hur man målade snö, berg, träd och blommor.51  

 

Trots Bergmans skicklighet använder han fixersprutan för att skapa sina högblåa himlar. Papperet 

lades sedan på tork på elementet. Tekniken gör att de blå himlarna blir väldigt jämna. Han 

använder färgerna kobolt eller ultramarinblått. När publiken fick veta om att Bergman använde 

sig av fixativspruta som inte är tillåten i en målares utrustning enligt en oskriven lag reagerade de 

starkt negativt.52  

 

Bergman säger att det går på ett ut om målaren använder pensel, kniv, en träpinne fingrar en 

fixativspruta eller ett vedträ. Huvudsaken är att tavlan säger vad konstnären vill ha fram.53   

 

Bergman har blivit lika oberörd av impressionism, expressionism och andra rörelser i tiden som 

han från början stod oberoende av naturalismen och nationalromantiken. Han har hållit sin egen 

linje med envishet och konsekvens. Perspektivets lagar får då och då se sig överträdda. Träd i 

jättevärlden eller blommor som småbuskar. Han älskar att bygga upp landskap som inte 

existerar.54  

I en del akvareller tycker man sig märka en viss anknytning till surrealismen, genom den starka 

detaljnaturalismen, de hårda färgerna skapar en overklighetsstämning som står surrealismen 

nära.55   

Måleri kan vara varandras motsats ibland bättre dagar ibland sämre med otrygghet och oro men 

Bergman har värme, stillhet och meditation och han är älskad av publiken.56  

 

5. GENOMGRIPANDE FÖRÄNDRINGAR INOM LANDSKAPSMÅLERIET FRÅN 1905-

1963. 

 

                                                 
51 Carlsund: 1940 sid. 65  
52 Carlsund, 1940 sid. 96-97 
53 Carlsund, 1940 sid. 98 
54 Alfred Fjelner: Utställningen Oskar Bergman,Stockholm 1921 
55 Östergötlands dagblad  Detaljmålare på museet,1941 
56 Utställningsrond, mars 1953 
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Den förändring som sker är att Bergman går från att måla dov mörk mystik till sommarljusa 

björkmotiv. Bergmans landskapskonst är lyriskt betonad, det är ett stämningsmåleri med detaljer. 

Över perioden är 1905-1963 bevarar Bergman något av idealiseringen i sina landskapsmålningar. 

Det finns drag hos honom som erinrar om både Nils von Dardel och Nils Ferlin, (1898-1961) i 

stämning och idealitet, ett så kallat bohemeri. Tidningarna skrev mycket under 1920-talet när han 

var som mest populär. Kvaliteten på arbetena var hög. Allmänheten höll sig sval till en början 

men 1940 blev han folkkär. Den kronologiska utvecklingen visar att förändringar inom 

landskapsmåleriet som skett genom åren inte ligger på format av målningarna utan på färgens 

framsteg och den rikare kompositionen.  

Färgkompositionen har gått från grått och vitt till ett rikare färgbad och målarsättet från enkla 

linjer till ett myllrande av mönster och hela tiden med fast och skarp naturiakttagelse.57  

 

Bergman skiljer inte färg och linje åt, hans tavlor är inte platta ytor utan djupa vidder. Landskapet 

blev för Bergman var djurlivet var för Bruno Liljefors (1860-1939). Tekniska skolans jugendstil 

under 1890-talets slut har spelat en stor roll för hans närsynta teckningar. Man tycker sig se en 

stegrad mognad de senare åren av Bergmans produktion.58   

 

Det är färgvalet som skiljer tavlorna från varandra. Han tar upp den byzantiska guldgrunden när 

han målar höstmotiv med ekar och han använder sig av koboltblå när han avbildar vårmotiv med 

björkar. Det är mycket vitt och grått när Bergman skildrar vinterlandskap och slutligen används 

ett mångfald av pastellfärger vid de sköna sommarmotiven med blomsterängar. Åren runt 1939 är 

han stramare och kargare i sina motiv. Bergmans konst utgör närmast en förbindelselänk mellan 

sekelskiftes symbolism och 1920-talet. Symbolismen återfinns även hos Bergmans samtida, 

finländska Hugo Simberg. Bergman snuddar vid samtida strömningar men tar aldrig steget fullt 

ut åt något håll.59  

 

En tidig målning som Offerlund från Böcklins värld. Han var en sen romantisk symbolist med 

övertydlig realism i sina målningar. Stora arkadiska landskap, svårmodigt stämningsfulla, 

                                                 
57 Konstföreningen, Oskar Bergman ställer ut akvareller och etsningar. 1916 
58 Socialdemokraten, 1921-10-06   
59 Dagens Nyheter: En skenbar vanlighet, 1972-03-19  
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befolkade med mytologiska figurer, som gör naturen mänsklig kännetecknar hans konst. 

Förändras han i måleriet utifrån religösa funderingar och tavlorna får mera mystik över sig.60 

 

Bergman skildrar 1920-talet som idyller, han är traditionsvänlig och återblickande. Han har en 

förkärlek till guldgrund när han målar till exempel 1912-1914 italienska landskap där man ser hur 

trädgrupperna står uppställda som soldater för drabbning på en medeltida tid, medan det blommar 

på sluttningarna. Enkelt och perfekt från Franciskus och Fra Angelicos stämningar. Bergman 

uttrycker landskapets själstillstånd, inte konstnärens.61Bild 7. 

 

Bild 6. Italienskt landskap målad åren 1912-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Kari Marklund: Nationalencyklopedin, 1990 
61 Strömberg, 1975, sid. 12  
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Efter genombrottet 1912 kom Bergman i den förmånliga situationen att inte behöva ta hänsyn till 

publikens smak för att kunna sälja sin konst.62Man kan tro att det ljusnade lite för Bergmans 

konstnärskap, men erkännandet har låtit vänta på sig i Sverige.   

  

                                                                                              

Oskar Bergman delade in sin produktionen efter geografiska grunder, efter motiv och årstider i ett 

tjugotal grupper                                                                      

Vissa personer säger att sådana landskap Oskar Bergman målade inte är jordiska utan idyller, 

vilsamma och problemlösa. Man söker i konsten det man inte finner i livet. Hade det funnits 

byggnader i Bergmans målningar hade man lättare kunnat placera dem i tiden.63                                                 

 

6.  KRITIK OCH MARKNAD ÅREN 1905-1963   

 

                  

År 1905 anordnade Konstnärshuset en utställning där Bergman debuterade tillsammans med Ivar 

Arosenius, Gerhard Henning och Arvid Jacobssen. Bergman gjorde succe men konstkritikerna 

var negativa. Bergman målade idyller men var han trovärdig.64 

 

Oskar Bergman målade ca 5000 verk som har visats vid minst fyrtio utställningar, förutom 

Sverige i Helsingfors år 1908, Berlin år 1909 och 1911, Wien år 1910, Dresden och Rom år 1911 

och slutligen Köpenhamn år 1911 och 1916. Han har också deltagit vid vernissager i Chicago och 

Washington. Fler utländska museer har förvärvat hans konst.65  

Bergman tog ca 40-50 kronor för en akvarell på den tiden och han oroade sig mycket över antalet 

sålda tavlor. I ett brev till Albert Engström,(1869-1940) beklagar han sig över att publiken i 

Finland 1908 inte hade tid att köpa tavlor på grund av rådande general guvenörsbråk. 66  

 

                                                 
62 Strömberg: 1975, sid. 66   
63 Carlsund  1940 sid. 98 
64 Utställningskatalog, Oskar Bergman – Möt våren,Stockholm, 1991 
65 Dagens Nyheter: Konstkrönika, 1940-11-07 
66 Oskar Bergman, 1934-11-23 



24 
 

På en separatutställning år 1909 i Stockholm tillsammans med Ester Almqvist, (1869-1934), 

Arvid Jacobssen67 och Eva Åström, (1864-1942) visade Bergman små tavlor. Kritikern Johan 

Atterbom tyckte att Bergman var en artistbegåvning över genomsnittet, och att han hade ett 

egendomligt naivt och primitivt sätt att måla.  Knut Barr skrev samma år att Bergman är bäst på 

teckningar i svart och vitt eller tavlor med lite färg. Bergman fick ofta höra att han söker sina 

förebilder i japanska konstnärer, vilket gjorde honom arg. Priset per tavla ligger år 1909  på drygt 

100 kronor styck . Han ställde ut ca 60 stycken år 1909.68  

                                                                                         

År 1911 deltog Bergman vid den internationella utställningen i Rom. Där blev vinterlandskapen 

en succe. Vid genombrottsåret 1912 i Hallins konsthandel visade han upp ett hundratal 

oljemålningar, akvareller, laveringar och teckningar i blyerts och svart krita. På den Baltiska 

utställningen i Malmö år 1914 delade Bergman utställningssal med John Bauer, vilket  ansågs 

som fint, eftersom Bauer hade framgång som konstnär.69  

 

År 1917 på Gummersons konsthandel låg priserna plötsligt på 1.500 kronor för en akvarell. Det 

är oklart om han sålde någon konst på denna utställning. År 1920 hade Bergman  två 

utställningar. En i Helsingborg där han blev hyllad av kritiken . Den andra på Valand i Göteborg 

där han blev kyligt mottagen. Det var oroligt i konstnärskretsarna i Göteborg och konstpolitiska 

motsättningar och generationsbrytningar var tydliga. Enligt recensionerna var Bergman otidsenlig 

och färgen var till besvär. Allt detta bidrog till att Bergman undvek att ställa ut i Göteborg. 

(Senare år 1939 vågade han igen och då med målarkamraten Olle Ågren). Skånska Aftonbladet 

skriver år 1921 under rubriken "teater, konst, litteratur" att Bergman är en originell målare utan 

att bli modern. En skribent tyckte att konstnären gick till överdrift med sin noggrannhet. 

Inflytesrika kritiker som August Brunius och Gotthard Johansson visade stor förståelse för 

Bergmans konst när andra kritiker bannlyste honom. Bergmans landskapsskildringar kunde 

ibland vara alltför utstuderade och att de var för artificiellt sötaktiga. Priset per målning är vid 

denna tidpunkt 1200 kronor. På utställningen år 1935 på Galerie Moderne räddas Bergmans 

målningar från att klassificeras som rena barnsligheter av en väl sammanhållen komposition samt 

                                                 
67 Har inte hittat födelse eller dödsår på Jacobssen 
68 Skärgården på 150 dukar, Utställningskatalog, Stockholm 1916 
69 Strömberg: 1940 sid. 27 
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framför allt ett mycket säkert färgsinne.70 Hösten år 1937 skrev Gottard Johansson om Bergmans 

separatutställning på Galerie Moderne att vinterlandskapen var det mest suggestiva som skapats i 

svensk konst. Priserna låg på ca 300-1000 kronor för en akvarell och Bergman ställde ut 85 

stycken.71                                                                                              

Mot den dramatiska politiska bakgrunden på 1930-1940 talet tedde sig Bergmans måleri en smula 

egendomligt och främmande. Den uppfattningen hade konstkritikerna när de skrev om hans 

utställningar under krigsåren. Bergman ville inte tala om krigsåren, Efter andra världskriget 

tyckte däremot kritikerna att Bergman hade fått mera värme och framtidstro i sin konst. Detta 

ledde till en förbättrad försäljning. Plötsligt uppskattade man det naiva i hans målningar.72 

 

Sammanfattning är att Bergman hade sin utställningsdebut i Konstnärshuset 1905 det var under 

den tiden han  målade Offerlund . Han gjorde succe trots negativa recenssioner av 

konstkritikerna. Sex år efter debuten deltog Bergman vid den internationella utställningen i Rom 

1911 där han gjorde succe med sina vinterlandskap. Därefter har han fortsatt måla vinterlandskap 

under åren som Snöfall som tillkom 1956. Han har deltagit i fler separatutställningar efter år 

1911.  

 

7.  SAMMANFATTNING 

 

Syftet med uppsatsen är att presentera och lyfta fram Bergmans landskapsmåleri under perioden 

1905-1963. Det är en spännande tid, då många stiländringar sker inom svensk konst och 

konstpolitik likväl som utställningsverksamhet.   

 

Bergmans målningar togs emot av allmänhet och kritikerna på ett ganska positivt sätt .( En 

anledning till att Bergman under sin produktiva tid inte fick den uppskattning och det erkännande 

som man nu kan tycka att han förtjänar, kan ha varit att han var så bred i sin produktion och gick 

sina egna vägar med exprimenterande av olika tekniker). Konstkritiken tycks ha haft svårt att 

placera honom i någon speciell konstriktning och därför känt sig osäkra på Bergman. Bergman 

var beroende av kritikerna och deras omdömen för att få sälja sina tavlor. Under 20-talet fanns ett 

                                                 
70 Skånska Dagbladet, 1935-02-11 
71 Carlsund: 1940 sid. 91 
72 Gottard Johansson, Svenska Dagbladet, svenskt och österrikiskt, 1947-03-06    



26 
 

starkt behov av att finna köpare för sina målningar. Det gällde inte bara att försörja familjen utan 

lika mycket att vidga sitt yrkesutövande. Därför behövde Bergman resa och se nya typer av 

landskap 

 

 

Hur utvecklades Bergmans landskapsmåleri under perioden 1905-1963? I stora drag kan man 

säga att Bergman utvecklas från att gestalta dova, mörka sagomotiv med uppåtsträvande 

trädstammar, målningar som är dystra och lite mystiska med mycket mörka inslag till en 

fantasifull, ljus och färgrik landskapskildrare med björkstammar och vita ulliga moln mot en 

knallblå himmel, eller minutiöst noggrant målat hundratals blommor som vänder sig mot solen 

mot en blå himmel. ( Det finns inga skuggor i Bergmans tidiga landskap. Dessa landskap utstrålar 

en detaljskarp realism, utan att träden kastar skuggor på marken. Det finns inget ljus. Hans senare 

produktion kännetecknas av mycket detaljrika och avbildande naturskildringar). 

 

                                                                                              

Hur påverkad var Bergman av andra konstnärer eller tidsstilar under sin period 1905-1963 som 

landskapsmålare? Även om Bergman ansågs gå sina egna vägar och ansågs oberörd av inflytande 

från olika ismer kan man tolka många olika stilar i hans målningar. Från påverkan av Böcklin, 

Bauer med symbolism och mytologiska motiv till naivism och inspiration från japanskt träsnitt. 

Exempel på påverkan från Bauer år målningen Offerlund. Bild 1. Det mörka skogmotivet med 

kraftiga trädstammar och mystiska dunkel. Tecken på inverkan av japanskt träsnitt finner vi i 

målningen Snöfall. Bild 4. Målningen är detaljrik med knappa färgregister, mycket svart och vitt. 

 

Avslutningsvis vill jag säga att Bergman som landskapsmålare, inte kan betraktas som någon 

nyskapare.  Men Bergman tillhörde den grupp av konstnärer som blev kallad populär under sin 

levnadstid. Han intar en särställning i svenskt akvarellmåleri och han har lämnat efter sig ett 

mycket fint och uppmärksammat måleri. 
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