
olof Ahlberg, född 1876 och uppväxt i 
Häggenås, där föräldrarna var jordbrukare. 
Från början var det meningen att Ahlberg skul-
le ta över fädernegården. Han brukade ägna sig 
åt slöjd på lediga stunder, och något alster upp-
täcktes av skulptören Erik Olsson i Umeå. 1899 
fick han börja som lärling åt denne, och året 
därpå blev han elev på Tekniska skolan i Stock-
holm. Samtidigt med studier där fungerade 
han som lärare på skolan 1902-04. Reste med 
stipendium till Tyskland, och arbetade efter 
återkomsten som designer på C.G. Hallbergs 
guldsmedsfirma i Stockholm. 1908 var det dags 
för en ny utlandsresa, till Paris, och studier vid 
Académie de la Grande Chaumière för skulp-
tören Jean-Antonine Injalbert. 1909 fick han 
”Tvagning” antagen till Salongen i Paris. Slog 
sig sedan ner i Stockholm och bildade familj. 
Under 1910-talet fick han en rad framgångar. 
I Östersund utförde han reliefer till Rådhuset, 
både till portalerna och till Domssalen. Blev ut-
tagen till baltiska utställningen i Malmö 1914, 
och ställde ut i Rom och San Francisco. År 
1919 blev bronsdörrarna till Handelsbankens 
huvudkontor i Stockholm färdiga. Hans skulp-
turgrupp ”Far och son” antogs 1917 till Sve-
riges allmänna konstförenings höstsalong på 
Liljevalchs konsthall i Stockholm. Den återkom 
på jubileumsutställningen i Östersund 1920, 
och efter en insamling uppfördes skulpturgrup-
pen i Badhusparken. Jubileumsutställningen 
innebar Ahlbergs första chans att visa en mer 
samlad kollektion för både sakkunnig kritik och 
bred allmänhet. Han skulle sedan befästa sin 
ställning genom en stor och uppmärksammad 
kollektion på jubileumsutställningen i Göte-
borg 1923. 
Från början spände Ahlbergs verk över ett 
brett register. Han kunde i verk som ”Sorg” 
och ”Skrattet” visa en expressionistisk ådra, 
men hans konstnärliga temperament stämde 

inte överens med den beundrade Rhodins. 
”Tvagning” var realistisk, och avbildade utan 
att försköna. Snart skulle Ahlberg hitta sin spe-
ciella inriktning i en idealiserande realism med 
dekorativa drag. Balans och slutenhet ersatte 
rörelse och spontant uttryck. En resa till Italien 
1923 befäste hans beundran inför ungrenäs-
sansen. Den inriktningen skulle han utveckla 
under 1920-talet, och det var något som pas-
sade tidens smak för utsmyckning. Uppdragen 
blev många: krucifix för Alsens kyrka, skulptu-
rer för kyrkan i Rödön, Anton Genbergs byst 
för konstmuseet i Östersund och portalreliefer 
till det nya länsmuseet i Östersund som invig-
des 1930. Senare kom torgbrunnen i Sträng-
näs och en minnestavla över Alfred Nobel på 
Stockholms stadshus. Verken var idealiserade i 
meningen att de försågs med stiliseringar och 
förskönades, men visade ofta snarare frodiga 
eller spensliga kroppar än atletiska, och syd-
ländska drag i ansiktet var vanliga.
Under 1930-talet knöts Ahlberg till höger-
extrema kretsar i Stockholm kring nazisten 
Carl Ernfrid Carlberg. Samtidigt utvecklades 
hans kvinnoskulpturer efter just de ideal som 
nazisterna förespråkade. Den nordiska rasens 
kroppsliga egenskaper skulle avbildas. Det 
innebar smalt ansikte med nordiska drag, platt 
mage, smal midja, långa ben och små bröst som 
strävade uppåt. Det blev liksom i Nazityskland 
en utpräglad nakenskulptur med dessa ideal 
Ahlberg ägnade sig åt under 1930-talet. Ex-
empelvis ”Afrodite” framför Rådhuset i Öster-
sund, som inte invigdes förrän 1952, men som 
går tillbaka till skisser från 30-talet, och ”Mor 
och barn” som utfördes för Eastmaninstitutet 
i Stockholm men även finns i en liten gipsver-
sion på Storsjöteatern i Östersund. Tydligast 
är kanske fallet med den heroiska ”Diana” 
som liksom många skulpturer i Nazityskland 
gick upp i monumentalformat. Den står idag 

framför kommunhuset i Järpen och sjukhuset i 
Gävle samt i en gipsversion på Mittuniversite-
tets bibliotek i Östersund. Ahlbergs förmågor 
skulle snart ställas i kyrkans tjänst. 1940-41 blev 
hans altartavla för Ragunda kyrka färdig, lik-
som hans portalreliefer och utsmyckningar för 
den nyinvigda Stora kyrkan i Östersund. En 
dopaltartavla för hemförsamlingen Häggenås 
kyrka invigdes 1946, och sedan följde ett mo-
nument över bildhuggarna Edler vid Lockne 
kyrka. 1948 ställdes hans skulptur ”Löparen” 
upp vid Strömvallen i Gävle. Den hade stadens 
store son Gunder Hägg som modell, och skulp-
turen med dess skapare deltog samma år i OS 
i London. 
1943 invigdes hans 28 år tidigare färdigställda 
expressiva byst i röd granit över JLK:s inten-
dent Carl Lignell på länsmuseets innergård i 
Östersund. JLK:s 40-årsjubileum år 1952 fi-
rades med invigningen av Ahlbergs gravvård 
över Anton Genberg på Norra kyrkogården i 
Östersund. Ahlberg deltog regelbundet i SJK:s 
och JLK:s utställningar, samt ofta på Sveriges 
allmänna konstförenings utställningar på Lil-
jevalchs konsthall i Stockholm. Tillsammans 
med målaren Anton Genberg visade han en 
stor kollektion på konstmuseet i Östersund 
1931, och tillsammans med målaren Carl 
Gunne ställde han ut på Göteborgs konsthall 
1941. Två år senare följde en retrospektiv ut-
ställning på Konstnärshuset i Stockholm. Ahl-
berg, som gick bort 1956, donerade sin konst-
närliga kvarlåtenskap till Östersunds kommun 
på villkoret att det skulle visas för allmänheten. 
Så småningom ordnades en lämplig lokal i det 
gamla biblioteket, som i samband med detta 
ändrade namn till Ahlbergshallen. Numera är 
exponeringen av Ahlbergs verk begränsad till 
ett vindsutrymme där, men genom depositio-
ner är de spridda till skolor och andra offentliga 
lokaler över stora delar av Jämtlands län.

olof Ahlberg
1876-1956 

Här får den konstintresserade läsa och lära om 
den regionala konsten. Boken ger en intressant över-
blick av länets konstliv, beskriver viktiga konsthändelser 
och berättar om konstföreningens betydelse under det 
sekel som gått. 
 Boken är vackert utformad och innehåller en mängd 
olika konstverk från samlingarna och konst som på   
annat sätt har anknytning till länet. 
 Hundra konstnärer har valts ut för att skildra konst-     
utvecklingen i länet från modernisternas kamp i början 
av 1910-talet, traditionalisternas motstånd,  krigets olika 
ideologier, efterkrigstidens förändringsiver, 1970-talets 
sociala engagemang, postmodernismen under senare 
delen av seklet till vår internetbaserade konst.
 

100 år ocH Hundra konstnärer kommer att     
uppskattas av både den som är insatt i föreningens 
verksamhet och i länets konsthistoria, men också av 
den som vill njuta av bilder av jämtländsk konst.
 
Boken är skriVen aV JaMtLis konstexperter Sten 
Gauffin och Christina Wistman samt av konstvetaren 
Torbjörn Aronsson och bygger på aktuell forskning. 
 De har grävt djupt i arkivmaterial, läst tidningsklipp 
och intervjuat konstnärer för att få fram en initierad och  
intresseväckande berättelse om konsten under 100 år. 
 100 år och hundra konstnärer har ett generöst      
format 240 x 300 mm, nära 300 sidor och ett stort antal 
färgbilder av århundradets konstverk.

andra Jämtländsk a konstnärer sökte 

sig till paris. Bengt Hamrén, Pelle Havne 

och Bernhard Önstad tog lektioner hos 

den skicklige pedagogen andré lohte. han 

gav sina elever stor frihet, och menade att 

det finns tre sorters konstnärer - de som 

satte linjen och dess spel i första hand, 

sedan ljus- och färgkonstnärer. 

 lohtes moderata kubism satte sina spår 

i hamréns och havnes verk, som fick ett 

stramt formspråk. men för båda var färgen 

viktig, och hamrén skulle under 30-talet 

utvecklas till fullödig kolorist. önstad var 

mer den mjuka linjens och de dämpade 

färgernas mästare.

 i tyskland skulle tillbakablickandet ge 

upphov till en ”den nya sakligheten” med en 

realistisk, distanserad konst som byggde på 

traditioner från 1800-talet. i frankrike fick 

sakligheten varmare färger. inriktningarna 

fick få avläggare i sverige, och av de jämt-

ländska konstnärerna kom Acke Åslund 

och Karl Örbo närmast. betraktar man de-

ras målningar kommer man främst att tänka 

på sekelskiftets national- och hembygdsro-

mantik, med dess hyllningar av starka män i 

samspel med naturen. liksom leonardo da 

vinci var åslund besatt av att måla hästar 

i rörelse. han hade bara en skärva av den 

store renässansmästarens geni, men en 

skärva som han utvecklade till fulländning 

under ett långt konstnärsliv. 

det var anatomiska praktexemplar till hästar 

åslund avbildade. lätt idealiserade skild-

ringar, där musklerna fick spela. ofta i ar-

bete och galopp, ibland med atletiska unga 

människor i solig natur. med sina kampar 

introducerade han ett nytt motiv i den jämt-

ländska konsten, som skulle skänka honom 

evig popularitet hos de jämtar för vilka 

hästen var en landskapssymbol. som sann 

konstnärsbohem och ungkarl levde han på 

södermalm i stockholm. den flitige teck-

ningsläraren karl örbo var en man av an-

nan läggning. ofta anlitad organisatör i det 

stockholmska kulturlivet fann han sina arke-

typer i måleriet. han heroiserade med sina 

realistiska målningar den hårt arbetande 

landsbygdsbefolkningen på ett sätt som på-

minner om carl wilhelmson. de uppträder 

stolta, slutna i sig själva och i sin vardag.
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20-talet och

öppna gränser 
till kontinenten

Torbjörn Aronsson

www. jlk-konstforeningen.se, konstforeningen@jamtli.com. JLks kansli tel. 063-15 01 78.

förköp Vår 
JuBiLeuMsBok
före 10 MaJ!

”100 år ocH 
Hundra 
konstnärer.”

Konstföreningen firar hundraårsjubileum i år och den 24 maj 
kommer en ny bok, ett praktverk på 280 sidor, om konsten i länet,
”100 år och hundra konstnärer”.

330:-
Rek pris 430:- 
Boken hämtas i 

Jamtlis reception, annars 
tillkommer frakt.
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MeJLa din BestäLLning
konstforeningen@jamtli.com

eLLer ring
JLks kansli tel. 063-15 01 78


