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En brokigt  blandad bukett
Till Lennart Lundborg 90 år

Utskrift 18 bjuder på ett brett innehåll, en lockande 

blandning av arkeologi, kulturgeografi, kulturmiljö- 

och byggnadsvård, konst och historia.  

Kort och gott en brokigt blandad bukett!

Numret är en vänbok tillägnad kulturprofilen och 

före detta länsantikvarien Lennart Lundborg på hans 

90-årsdag. I sammanlagt arton bidrag presenterar ett 

tjugotal författare såväl nya spännande forskningsrön 

som intressanta tillbakablickar på äldre projekt och 

reflektioner kring händelser. Merparten har en tydlig 

koppling till Halland och samtliga bidrags gemensam-

ma nämnare är att de alla är skrivna till Lennart.

Vi hoppas att denna rikt blandade artikelbukett i  

kombination med den genomgående varma berättar- 

tonen ska erbjuda läsaren mycket glädje och kanske 

även en och annan ny kunskap!

E N  D E L  AV  H A L L A N D S  K U LT U R H I STO R I S K A  M U S E U M
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Åsa Axberg

Oscar Ohlson – en Hallandsmålare

Det är inte ofta som konstnärer daterar sina verk så noga att de till och med skri-
ver datum utöver årtalet. Tvärtom kan man tvingas att gissa och göra extra efter- 

forskningar i ämnet, för det mesta utan resultat. Men på konstverket av Varbergs fäst-
ning av Oscar Ohlson (1847–1912) finns den noggranna signaturen ”Utsigt öfver Varberg 
från Getterön af Oscar Ohlson den 15 september 1889”. Målningen är utförd i olja med en 
inriktning mot realism och friluftsmåleri, typiskt för tiden, i slutet av 1800-talet. Stilen 
är opåverkad av de strömningar som fanns på kontinenten vid samma tid – impressionis-
men. Den tekniken fångade ju ljuset mer än verkligheten, stämningen och känslan mer 
än detaljerna. Här däremot, ser vi en ytterst detaljrik målning med en komposition som 
i förgrunden leder oss in i bilden. På nära håll ser vi stenar, sand och tång på stranden, 
viken med båtar och näset som de ankrar intill. På hällarna finns stöttorna till båtarnas 
vinterförvaring och till höger i bild kan man skymta en person. Troligen en fiskare som 
ska hänga sina sillgarn på ställningarna till höger för att torka i solen. I mellangrunden 
seglar några båtar och till vänster skymtar man landremsan som är staden Varberg, liv-
ligt skildrad med skorstensrök och flera fartyg i hamnen. Ett par väderkvarnar syns också 
mycket tydligt och det bestämmer målningen till tiden som ju är slutet av 1800-talet. 
I centrum finns själva fästningen gestaltad i ett milt solljus. På den här målningen kan 
man skymta byggnader i sydväst på fästningen som inte finns kvar i dag, men här tronar 
den historiska byggnaden majestätiskt i centrum av landskapet, oberoende av tiden. Till 
höger skymtar man utkanterna av staden, idag väl bebyggd men vid den här tiden en 
ödemark. Invånarantalet i Varberg vid den här tiden var bara drygt 4000 personer och 
centrum var fortfarande intakt med sitt utseende från sent 1600-tal.

Oscar Ohlson var en målare som gått lärling hos Alfred Wahlberg (1834–1906) som 
i sin tur var en landskapsmålare skolad i den äldre Düsseldorftradition. Vad menar 
jag med det? Vi får backa tillbaka till Alfred Wahlberg för att förstå. Han var elev vid 
Principskolan på Kungliga Konstakademien i Stockholm något år. Efter fortsatta stu-
dier i Düsseldorf, som då var centrum för europeisk målerikonst och som bildade skola 
för landskapsmåleriet i mitten av 1800-talet, fortsatte Alfred Wahlberg sin bana som 
konstnär i Sverige. Landskapsmotiven skulle vara dramatiska, stora i sitt format och 
målningarnas titlar kunde vara ”Månskenslandskap” och ”Svenskt landskap”, ”Svenskt 
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landskap i månsken”. Vid den här tiden gick man inte ut i landskapet och målade sitt 
motiv på plats, från början till slut. Man målade framför allt inomhus i en ateljé. Som-
maren 1881 reste Alfred Wahlberg runt i Sverige och var bland annat i Halland för att 
måla många pittoreska bilder med landskapsmotiv och folkliga motiv. 

Oscar Ohlson var vid tillkomsten för ”Utsigt öfver Varberg från Getterön af Oscar 
Ohlsson den 15 september 1889” 42 år gammal och han hade först avlagt en juristexa-
men i Uppsala men övergick sedan till att studera musik. Han kom att verka både som 
sånglärare och konstnär när han slog sig ner i sin kommande hemort Borås. Som elev 
till Alfred Wahlberg följde han i sin lärares spår och ägnade sig åt landskapsmåleri, med 
motiv från södra Sverige. Det var med inspiration från det franska friluftsmåleriet som 
konstnärerna på 1870- och 1880-talen började måla utomhus. Det fanns praktiska för-
utsättningar som gjorde det möjligt. Det engelska företaget Winsor & Newton började 
att sälja oljefärg, pigment och olja kombinerat i en tub vars skruvkork de uppfann 1842, 
vilket innebar att en friluftsmålare nu kunde ta sitt staffli, sin stol och sitt målarskrin 
med färdiga färgtuber och ge sig ut för att måla inför motivet, vilket varit betydligt 
svårare tidigare. Till sin hjälp gjorde konstnärerna skisser, antingen i blyerts eller olja 
som stöd för att kanske avsluta sitt verk i en ateljé.

Oscar Ohlsons skiss av Varbergs fästning från Getterön i Varberg var säkerligen en 
förberedelse till den större målningen och utförd sittande inför motivet. Kompositionen 
i skissen och den större målningen är densamma, men utseendemässigt skiljer de sig. 
Tekniken med de lätta flödande penseldragen i oljeskissen skiljer sig så totalt från den 
färdiga målningens detaljerade innehåll. Molnen i skissen får en framträdanden roll, 
alla detaljer är endast färgmarkeringar och målade i svepande rörelser. Målningen har 
ett framåtblickande utseende, mer impressionistiskt och för tiden mer modernt. Jag 
och många andra skulle gladligen ha nöjt oss med skissen på väggen därhemma, för det 
moderna utseendet utan detaljer har vi vant oss vid på 2000-talet. Men Oscar Ohlson 
hade i sin tradition inte de verktyg som krävdes för att utelämna detaljer i den större 
målningen och lämna den så rå och obearbetad som skissen är. 

Jag är personligen väldigt förtjust i Oscar Ohlsons målningar av Varbergs fästning. 
Jag stod också och beundrade den större målningen som då hängde utställd inne på då-
varande Museet i Varberg, nu Hallands kulturhistoriska museum, på den exakta hundra-
årsdagen 1989. Nu har det gått ytterligare tid, mer än trettio år och känslorna för verket 
finns kvar. Självklart är det för motivets skull som jag tycker om målningarna, Varbergs 
fästning, eftersom det har varit min arbetsplats under så många år. Varbergs fästning är 
ett samhälleligt byggnadsminne och skyddat för framtiden. Det finns många fler mål-
ningar av Varbergs fästning att tycka om, inte minst av Karl Nordström som ingick i 
Konstnärskolonin Varbergsskolan, och det kommer säkert att komma fler konstnärer som 
avbildar motivet i framtiden. Men just nu är dessa mina favoriter. Jag fascineras också av 
tekniken att fånga ljuset med stor precision och alla detaljer som han har lyckats att få 
med i den större målningen och skissens charmiga stil. Tillsammans ger de en inblick i 
konstnärens arbetssätt och en närvaro, en känsla av att vara där, den 15 september 1889.



 181Oscar Ohlson – en Hallandsmålare

Överst: Tavlan, en oljemålning på duk är monterad på spännram. I förgrunden, en vik på Getterön med små fiskebåtar och i 
fonden syns Varberg med fästningen. På ramen, en förgylld gips- och träram med likaledes förgyllda sädeskorn står det skrivet: 
"Utsigt öfver Varberg från Getterön af Oscar Ohlsson den 15 september 1889". Konstverket finns i samlingarna på Hallands 
kulturhistoriska museum i Varberg. 
Nederst: "Varbergs fästning från Getterön". Målningen finns i samlingarna på Hallands Konstmuseum i Halmstad. 
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