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Abstract 
Uppsatsen är en biografisk och receptionshistorisk studie av en svensk nutida konstnär. 
Tidningarnas recensioner och artiklar, personliga samtal med Johan Thunberg och analys av 
Thunbergs målningar ger underlag till uppsatsen. Materialet har hämtats från bibliotekets 
mikrofilmsarkiv, tidningarnas internetarkiv och konstnärens hemsida på Internet med länkar 
till Konstnärslexikonet Amanda och Svenska konstnärer.  
 
Vid informationsinsamlandet av underlaget till uppsatsen har långsamt en ”bild” av Johan 
Thunbergs konstnärliga verksamhet vuxit fram som idag år 2011 kan ses som en mindre 
affärsrörelse. En intressant del i affärsrörelsen, förutom den konstnärliga kreativiteten att 
framställa originalmålningar, är marknadsföringen av enmansföretaget. En särskild analys av 
denna marknadsföring har gjorts.  
 
Slutligen har en analys av studien gjorts och slutresultatet redovisats.  
 
Nyckelord 
Konstvetenskap Mikrofilm Akryl 
Konstnär Johan Thunberg Internetpublicerad konst Akvarell 
Svensk nutidskonst Zinkplåtslitografi Ikonografi 
Rotary Bildlärare  
Laxön Artikel  
USA:s svenskbygder Recension  
Oslättfors bruk   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 (72) 
 

Innehållsförteckning 
Innehållsförteckning ............................................................................................................... 1 

Förord ..................................................................................................................................... 3 

Inledning ................................................................................................................................. 3 

Syfte ............................................................................................................................... 3 

Metod ............................................................................................................................. 3 

Material .......................................................................................................................... 4 
Sveriges natur ................................................................................................................. 4 

Johan Thunberg – biografisk bakgrund .................................................................................. 4 

Barn- och ungdomstiden ................................................................................................ 4 

Utbildning och utställningar ........................................................................................... 5 
Verksamhet som utbildad konstnär och teckningslärare ................................................ 6 

Utsmyckning av offentliga lokaler ......................................................................................... 7 

Jädraås skola 1979 .......................................................................................................... 7 

Strömsbro hälsocentral 1980 .......................................................................................... 7 

Gävle Lokaltrafiks kontor, Gävle 1983 .......................................................................... 7 

Royal Gym, Gävle .......................................................................................................... 7 

Bo 88, kulisser till gaturummet ...................................................................................... 7 
Rotskärsskolan, Skutskär 2010 ...................................................................................... 7 

Illustrationer av litteratur ........................................................................................................ 8 

Bråkiga ungar och snälla barn ........................................................................................ 8 

Drömmar om seglande skepp - Gävles sjöhistoria i kaptenstavlor ................................ 8 

Jungfrukusten - Strandhugg mellan Gävle & Hudiksvall .............................................. 8 

Henrik Nyquist & Mats Åstrand: En berättelse om järnbruken, fiskelägena, 
kartongfabrikerna, fyrarna och öarna utmed vår historiespäckade Gästrike- och 
Hälsingekust. Boken är illustrerad med bilder av Johan Thunberg som Kustmålare.  .. 8 

Jubileumslitografi ................................................................................................................... 8 

Utställningar ........................................................................................................................... 8 
Receptionshistorik – var 10:e år ............................................................................................. 9 

1971 utställning på Galleri Svarta Katten i Gävle .......................................................... 9 

1981 utställning på Gävle slott ....................................................................................... 9 

1981 utställningen ”Länskonst 81”, Hudiksvall ........................................................... 10 

1990 utställning på galleri Artis, Berggrenska gården i Gävle .................................... 10 

1994 utställning på Böna Café, Gävle .......................................................................... 10 

2001 utställning på Tallbo (tidigare landskapsmålare Ecke Hedbergs hem i Kungsfors, 
Gästrikland) .................................................................................................................. 11 

2003 utställning på galleri Blom-Lund, Gävle ............................................................. 11 

2009 utställning på Galleri K i Gävle ........................................................................... 11 

Marknadsföring - en analys .................................................................................................. 12 



2 
 

Internet ......................................................................................................................... 13 

Lokaltidningarna .......................................................................................................... 13 

Årligen återkommande utställningsevenemang ........................................................... 13 
Kursverksamhet ............................................................................................................ 13 

”Social” stödverksamhet ...................................................................................................... 14 

Skänker tavlor .............................................................................................................. 14 

Stödprojekt till förmån för hemlösa i Gävle ................................................................. 14 
Skutskärs Sportklubb 50 år .......................................................................................... 14 

Resultat ................................................................................................................................. 14 

Bildkonsten ................................................................................................................... 14 

Konstnärliga tekniker ................................................................................................... 15 

Ikonografi - motivinnehåll ........................................................................................... 15 

Verksamheten ............................................................................................................... 16 

Publiken ........................................................................................................................ 16 
Recensenterna ............................................................................................................... 17 

Slutsats ................................................................................................................................. 17 

Målningar ............................................................................................................................. 18 

Akrylmålningar ............................................................................................................ 18 

Akvareller ..................................................................................................................... 19 

Käll- och litteraturförteckning .............................................................................................. 20 

Muntliga källor ............................................................................................................. 20 

Otryckta källor .............................................................................................................. 20 

Tryckta källor ............................................................................................................... 21 

Gefle Dagblad .............................................................................................................. 21 

Arbetarbladet ................................................................................................................ 21 

Litteratur ....................................................................................................................... 22 

Konstnärsbiografi ................................................................................................................. 22 

Utställningsförteckning ................................................................................................ 22 

Verkförteckning ........................................................................................................... 24 
Illustrationer ................................................................................................................. 24 

Bilagor .................................................................................................................................. 25 

Bilaga 1 ........................................................................................................................ 25 

Oslättfors – Johan Thunbergs födelseort ...................................................................... 25 

Oslättfors Bruk – kort historik ..................................................................................... 25 

Orten och naturen ......................................................................................................... 25 

Byggnader .................................................................................................................... 25 

Bilaga 2 ........................................................................................................................ 26 

Kopior av artiklar och recensioner från Stadsbibliotekets mikrofilmsarkiv ................ 26 

Bilaga 3 ........................................................................................................................ 27 

Kopior av utskrifter av ”online”-artiklar och recensioner ............................................ 27 



3 
 
Förord 
Konstnär Johan Thunberg och jag är båda medlemmar i Älvkarleby-Skutskär Rotaryklubb. 
Han blev medlem år 2007, och från den dagen har vi i Rotarysammanhang lärt känna var-
andra. Tidigare skapade jag mig en uppfattning om honom och hans konst genom att läsa ar-
tiklar och recensioner i de lokala tidningarna.  
 
Sedan ett antal år har Johan Thunberg sin ateljé på Laxön som ligger mitt i Älvkarlebyfallen.  
Eftersom jag under större delen av min yrkesverksamma tid arbetat i Älvkarleby kommun, så 
känner jag väl till denna vackra och unika plats. Bekantskapen med Johan Thunberg, min 
kännedom om kommunens omgivningar och det faktum att han under de sista tio åren kunnat 
försörja sig på sin konst gör att det känns passande och intressant att skriva om honom och 
hans konstnärskap.   
 
Både Johan Thunberg och jag kommer från bruksorter. Han är född och uppvuxen i den nu-
mera idylliska järnbruksorten Oslättfors vid Lundbosjön och jag i den relativt unga stålstaden 
Sandviken. Mina förfäder var mästersmeder vid Övre hammaren på Högbo bruk. Somrarna 
tillbringade jag vid sjön Öjaren strax norr om Sandviken. Min far och jag fiskade ofta i norra 
delen av sjön som har det fantasifulla namnet Trollriket och som ligger i ett naturområde 
mycket nära Lundbosjön. Det finns t.o.m. en liten, numera nedlagd, grävd kanal för timmer-
flottning mellan de båda sjöarna.  
 
Precis som Johan Thunberg kan även jag få stora skönhetsupplevelser när jag befinner mig 
ute i naturen. Vi delar intresset för den svenska naturen. Som ”gammal seglare” är jag särskilt 
förtjust i Roslagens skärgård och de kustnära miljöerna i Norra Uppland och vid Gävlebukten 
vilka präglas av gamla, idylliska fiskelägen som ligger väl skyddade från det öppna havet 
strax utanför.  

Inledning 

Syfte 
Konstvetenskapens syn på konstens historia ger ingående beskrivningar på faktorer som under 
tidens gång bidragit till konstnärers framgångar. Det framgår också vilka som varit gynnare 
av konsten och hur de kunnat styra konstnärernas val av motiv. 1 Mot denna bakgrund tycker 
jag att det skulle vara intressant att, ur ett biografiskt och receptionshistoriskt perspektiv, se 
närmare på Johan Thunbergs utveckling som konstnär. Finna den röda utvecklingstråd som 
fört honom till den situation som idag präglar hans konstnärliga utövande.  

Metod 
Genom att läsa tidningarnas artiklar och recensioner och genom att analysera hans målningar 
kan jag skapa mig en uppfattning om vilka faktorer som påverkat denna utveckling. Personli-
ga samtal med Johan Thunberg är naturligtvis också mycket viktiga i detta sammanhang. De 
texter som formulerats efter dessa samtal, t.ex. biografin, har Johan Thunberg fått ta del av 

                                                 
1Janson 2006. s 147, s 385. 



4 
 
och godkänna i efterhand. Uppsatsen bygger alltså på biografisk och receptionshistorisk me-
tod. 

Material 

Största delen av det skriftliga material som ligger till grund för uppsatsen är hämtat från gam-
la tidningsartiklar, dels i form av kopierade artiklar från Stadsbiblioteket Gefle Vapens mikro-
filmsarkiv och dels från lokaltidningarnas internetarkiv. Johan Thunbergs hemsida på Inter-
net, med länkar till ”Konstnärslexikonet Amanda” och ”Svenska konstnärer”, bidrar också till 
bilden om honom och hans verksamhet. I boken ”12 konstnärer från Gästrikland”  2 är Thun-
berg presenterad i ett avsnitt vilket just nu är den enda litteraturen om honom. 

Sveriges natur 
Under senare år har människor från det överbefolkade Centraleuropa hittat vägen till våra 
trakter för att här uppleva naturen och lyssna till ”tystnaden”. De tycker alla att vi svenskar är 
”rika” som har förmånen att leva mitt i denna storslagna natur. Det, som vi dagligen kan hitta 
runt stugknuten, måste centraleuropéer planera för och även betala för att få besöka, se och 
uppleva.  
 
I USA:s svenskbygder finns det människor som med nostalgisk känsla tänker på det land var-
ifrån deras förfäder en gång utvandrade. När de ser Johan Thunbergs målningar, blir de hän-
förda av hans genuina svenska motiv. Det är inte överraskande att han här, under de senaste 
åren, haft stora framgångar med sin konst. 3 Vi svenskar, som lever med de här motiven i vår 
närhet, blir hemmablinda och inte lika imponerade av dem. 

Johan Thunberg – biografisk bakgrund4 

Barn- och ungdomstiden 
Nils Olov Johan Thunberg är född i Oslättfors den 24 juli 1952. Hans far, Edvin Thunberg 
föddes i Oslättfors 1918. Fadern var anställd som skogsförman vid Korsnäs Sågverks AB som 
under tiden 1900 till 1989 är ägare av Oslättfors bruk. Johan Thunbergs mor, Elsy Forsman 
som tidigt påverkar hans utveckling till konstnär, föddes i Oslättfors 1926.  
 
Den konstnärliga talangen har Johan Thunberg förmodligen fått från familjen Forsman som 
tidigare haft konstnärer i familjen. Johan Thunbergs morfars bror, Julius Forsman var folk-
skollärare och träsnidare i Arbrå, och hans son Erik skapade väggbonader för papperstryck. 
Båda familjernas anfäder har varit smeder i Oslättfors. Under Johan Thunbergs barn- och 
ungdomstid flyttar familjen flera gånger i Oslättfors. Som tonåring bor han mitt emot kyrkan 
på ungefär samma plats där tidigare bruksherrgården legat.  

                                                 
2 Jakenberg 2010 
3 Gefle Dagblad Folk & sånt. 2001. 
4 Thunberg 2011 Samtal, när annat inte anges med särskild not är faktauppgifterna i ”Johan Thunberg –        
biografisk bakgrund” hämtade från dessa samtal 

http://www.gavle.se/Uppleva--gora/Bibliotek/Bibliotek-och-oppettider/Stadsbiblioteket-Gefle-Vapen/
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Utbildning och utställningar 
Johan Thunbergs skolgång börjar i Oslättfors skola som är en så kallad B-skola, d.v.s. flera 
årsklasser undervisas samtidigt av samma lärare. Eftersom det inte finns någon högstadieskola 
i Oslättfors, fortsätter han sedan i Nynässkolan i Gävle dit han pendlar med rälsbuss. Det är 
under den här tiden som han, på grund av att det finns flera pojkar i klassen med namnet Nils, 
ändrar sitt tilltalsnamn till Johan. Efter gymnasiet och ett antal tillfälliga arbeten beslutar han 
att satsa på ett yrke som konstnär.  
 
Sin första utställning har Thunberg redan 1971 på ”Svarta Katten”, silversmed Dalerik Erics-
sons galleri i Gävle. Där visar Thunberg, som rekordung utställare, pennteckningar och akva-
rellmålningar med djur- och naturmotiv från Oslättforstrakten. Ingemar Fransson, som recen-
serar honom i Gefle Dagblad, anser att Johan Thunberg med sina kolpennteckningar visar 
”känsla för naturstämningar” och gör ”träffsäkra djurstudier” som röjer ”en ingående känne-
dom om det vildas liv”. 5 Akvarellerna med Oslättforsmotiv finner recensenten Fransson 
mindre intressanta och stereotypa.6 
 
Johan Thunbergs utbildning till konstnär börjar på sätt och vis redan hemma i köket hos mor 
Elsy som, när hon vill ha en stund för sig själv, ger honom färger och penslar så att han kan 
sysselsätta sig själv vid köksbordet. Det är nu som hans konstintresse väcks, och redan vid 8-
10 års ålder intresserar han sig för hur andra konstnärer som Harald Wiberg och Gunnar Bru-
sewitz skapar sina verk. 7 Genom att kopiera deras målningar lär han sig att göra egna bilder 
med motiv hämtade från Oslättfors omgivningar.   
 
Efter skolans slut beger han sig ut för att studera naturen som han nu betraktar med andra 
ögon, en konstnärs ögon. En sjökant, en åker – motiven som han upptäcker fascinerar och 
inspirerar honom. Senare på kvällen målar han vid köksbordet. Med Wiberg och Brusewitz 
som förebilder inspireras han till ett naturalistiskt måleri. Naturbilderna, som nu även innehål-
ler djur och fåglar, gör han främst i akvarell senare också i olja. 1974 antas Thunberg till Väs-
terbergs folkhögskolas konstutbildning trots att han inlämnar ansökan för sent. Till ansökan 
har han bifogat ett antal av sina bilder, och kanske är det bedömningen av dessa som gör att 
han blir antagen.   
 
Höstterminen 1974 börjar Johan Thunberg på Västerbergs konstskola i Gävle på Nedre Åkar-
gatan där tidigare Gefle Ångväveri haft sina lokaler. Här följer han under två år olika konst-
kurser med utövande konstnärer från Gävleregionen som kursledare. Det är främst kurser i 
måleri som intresserar honom, men Thunberg deltar även i andra kurser som teckning, grafik, 
skulptur, keramik, formgivning och konsthistoria. Några av lärarna i måleri under den här 
tiden är konstnärerna Bertil Bertell, Juho Suni och Harry Ceson. Lärare i formgivning är de-
signern Hans-Erik Persson.  

                                                 
5 Fransson 1971  
6 Fransson 1971 
7 Jakenberg 2010 
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Verksamhet som utbildad konstnär och teckningslärare 
1977 börjar Johan Thunberg en tjänst som teckningslärare vid Perslundaskolan i Ockelbo. Nu 
kan han prova på hur det är att vara lärare, samtidigt som han får ett välbehövligt tillskott till 
hushållskassan. Efter ett år vid Perslundaskolan fortsätter han ytterligare ett år på Konstskolan 
i Gävle. Förutom att han är elev på skolan, har han nu även fått uppdraget att undervisa i 
zinkplåtslitografi.  
 
Under hösten 1978 visar han sina naturmålningar på galleri ”Sveabrunn” i Stockholm, 8 och i 
maj 1979 har Konstskolans elever sin årliga konstutställning på Gävle slott. Han deltar här 
med en bild av Oslättfors kyrka, en litografi som recenseras av kulturskribenten i Gefle Dag-
blad, Björn Widegren. Recensenten tycker att bilden ”är styvt gjord” men anser att änderna, 
som Johan Thunberg placerat i förgrunden, ”stör helhetsbilden”. 9 
 
Efter avslutad utbildning på Konstskolan i Gävle 1979, får Thunberg åter anställning som 
teckningslärare vid Perslundaskolan i Ockelbo där han arbetar under olika perioder under tio 
år. Här i Ockelbo trivs han bra i sin lärarroll. Det är också här som Thunberg får uppdraget att 
tillsammans med elever och bybor utsmycka den nybyggda s.k. byskolan i Jädraås.  
 
På fritiden målar Thunberg i bostaden-ateljén i Oslättfors där han bor med sin dåvarande 
sambo. Thunberg kombinerar nu sitt yrkesliv som konstnär med anställningar som tecknings-
lärare vid olika skolor i främst Gävleområdet men även i Ockelbo och Hofors. 1987 föds so-
nen Jacob, och 1988 flyttar familjen till ett nybyggt parhus på Bruksallén i Mackmyra. Thun-
berg fortsätter att måla på fritiden i hemmet, men efter separation från sambon 1989 hyr han 
en ateljélokal i en gammal kyrka i Norrsundet. År 1990 flyttar Thunberg till en stor lägenhet 
på Drottninggatan 30 i Gävle som han låtit bygga om och inreda efter egna ritningar. Här bor 
han några år innan han flyttar till ett radhus i stadsdelen Sätra. Först år 2001, efter framgång-
arna med konsten i USA, anser Thunberg att han kan sluta som bildlärare och ägna hela sin 
tid åt konstnärskapet.  
 
Idag (år 2011) bor Johan Thunberg med sin nuvarande sambo, Britt-Marie Myhrman i en villa 
på Rotskär i Skutskär, och sedan år 2006 har han en egen ljus ateljé på Laxön mitt i Älvkarle-
byfallen. Ateljén, som har ett visst kulturhistoriskt värde, var under 100 år förläggningssjuk-
stuga för Svea Ingenjörregemente.10 Den är vackert belägen med Laxöns skog och forsande 
vatten strax intill. Här kan Thunberg bedriva sin skapande verksamhet och även samla delta-
gare till de akvarellkurser som han leder. På ateljéns norra och södra vägg finns långa fönster-
rader som fyller behovet av ljus i ateljérummet och även ger en god kontakt med naturen 
utanför vilket är något som Johan Thunberg uppskattar mycket. Förutom det stora ateljérum-
met finns ett par mindre personalrum och ett något större utställningsrum där Thunberg visar 
sina målningar och ibland även andra konstnärers alster.  

                                                 
8 Arbetarbladet - konst 1978. 
9 Widegren 1979. 
10 Wikipedia. 2010. 
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Utsmyckning av offentliga lokaler11 

Jädraås skola 1979 
Under sin tid som lärare vid Perslundaskolan får Johan Thunberg uppdraget av Ockelbo 
kommun att tillsammans med elever i Jädraås skola och byborna i Jädraås utsmycka skolans 
väggar. 

Strömsbro hälsocentral 1980 
I Strömsbro får han uppdraget av Landstinget Gävleborg att utsmycka hälsocentralens väggar 
med motiv från Strömsbro. Målningarna blir mycket omtyckta av ortsborna. När sedan hälso-
centralen byggs om år 2003-2004, bevaras målningarna genom att väggarna flyttas utan att 
målningarna skadas.  
 
I samband med konstutställningen på Gävle slott 1981, uttrycker Olle Lundgren (konstnär och 
högskolelektor) vid recension av akvarellen Storgatan i Strömsbro sig mycket positivt över 
Johan Thunbergs förmåga att dokumentera och visualisera med akvarell. En metod ”som vida 
överträffar färgfotots möjligheter i den vägen, särskilt i fråga om arkivbeständighet”. En så-
dan förmåga ”bör på sikt leda till bestämda uppdrag från olika institutioner i samhället”. 12 

Gävle Lokaltrafiks kontor, Gävle 1983 
I samband med att Gävle Lokaltrafik får ett nytt kontor utsmyckas cafeteria och matsal. Moti-
ven hämtar Thunberg från lokaltrafikens historia. Hösten 2004 förstörs utsmyckningen när 
kontoret rivs för att ge plats åt varuhuset K-rauta. 13, 14 

Royal Gym, Gävle  
Utsmyckningen förstörs senare p.g.a. ombyggnad av lokalen. 15 

Bo 88, kulisser till gaturummet 
På Vasaskolans gård byggs en katedralliknande tältkonstruktion som skall täcka Bo 88:s 2000 
kvadratmeter utställningsyta. Ytan inramas av fem meter höga, målade kulisser med stadsmo-
tiv. Johan Thunberg målar kulisserna med hjälp av Konstskolans elever. 16 

Rotskärsskolan, Skutskär 2010  
Efter ombyggnation av Rotskärsskolan får Johan Thunberg uppdraget av kommunen att ge 
skolan en konstnärlig utsmyckning. Hans uppdrag är att visa fem Skutskärsprofiler vars per-
sonligheter skall symbolisera arbete, utsatthet, laganda, kunskap och kamratskap. Utsmyck-
ningen kallas Återspegling. Konstverket skapas genom att profilernas siluetter sågas ut från 
rektangulära plexiglasskivor. Dessa skivor med utsågade partier placeras sedan hängande från 
biblioteksentréns tak där det infallande ljuset återspeglar siluetterna. Av de utsågade figurerna 
skapas skulpturer genom att de placeras i socklar av björkträ. Varje figur bemålas med ordtext 
                                                 
11 Kulturnätverket Om konstnären 2011, när annat inte anges med särskild not är faktauppgifterna under denna 
rubrik från ”Johan Thunberg - Galleri på Svenska konstnärer”. 
12 Lundgren 1981. 
13 Gefle Dagblad 1983. 
14 Gefle Dagblad 2004 
15 Thunberg 2011 Samtal 
16Åhs 1988.  
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som karaktäriserar figurernas personlighet. Skulpturerna placeras i biblioteksentrén. Thunberg 
kompletterar utsmyckningen med den tredelade målningen Billudden i höstljus och målningen 
Kvällsljus i Kungsådran.  

Illustrationer av litteratur17  

Bråkiga ungar och snälla barn 
Ann Christin Thimon: Erfarenheter från pedagogiskt arbete med barn och ungdomar med As-
perger syndrom18 (Illustrationer av Johan Thunberg) 

Drömmar om seglande skepp - Gävles sjöhistoria i kaptenstavlor 
Ingvar Henricson: Gävles sjöfarthistoria berättas med utgångspunkt från Länsmuseet Gävle-
borgs omfattande samling av fartygstavlor/kaptenstavlor. Johan Thunberg medverkar med en 
akvarell av skeppet Gerda. 19 

Jungfrukusten - Strandhugg mellan Gävle & Hudiksvall    
Henrik Nyquist & Mats Åstrand: En berättelse om järnbruken, fiskelägena, kartongfabrikerna, 
fyrarna och öarna utmed vår historiespäckade Gästrike- och Hälsingekust. Boken är illustre-
rad med bilder av Johan Thunberg som Kustmålare. 20 

Jubileumslitografi 
Gävle 550 år: Johan Thunberg skapar år 1996 en jubileumslitografi till firandet av att Gävle 
den 19 maj 1446 fick sina stadsprivilegier. 21  

Utställningar 
Redan 1971 visar Johan Thunberg målningar på galleri Svarta Katten i Gävle. Han uppmärk-
sammas av Gävles båda tidningar Gefle Dagblad (GD) och Arbetarbladet (AB). Den positiva 
recensionen i GD av Ingemar Fransson22 bidrar säkert till hans beslut att satsa på ett yrke som 
konstnär vilket kanske gör utställningen till en av de viktigaste i hans liv.  
 
Utställningar är dock alltid viktiga för konstnärer! Det är genom dem de når sin publik, och 
det är genom dem de får feedback på konsten genom recensioner och publikkontakt vilket i 
sin tur leder till utveckling av både konstnär och konst. Johan Thunberg deltar tidigt i Läns-
konsten (” (Utställningar som anordnas av Gävleborgs Läns Konstförening för att främja 
konstintresset och stödja och stimulera alla verksamma och/eller födda konstnärer i Gävle-
borgs län.)23 som han medverkar i under 12 år.24 Thunberg ställer ut sina målningar företrä-
desvis i Gävle och i närliggande orter men även i Stockholm. I utlandet är det främst i USA:s 

                                                 
17 Kulturnätverket Om konstnären 2011. 
18 Micromarc 3 2011 
19 Bokstugan. 2011 
20 Bokbörsen. 2011 
21 Gefle Dagblad - Gefle från A till Ö 2008 
22 Fransson 1971. 
23 Gävleborgs läns Konstförening 2011 
24 Thunberg 2011. (1). 
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svenskbygder som Thunberg haft stora och framgångsrika utställningar. 25 (Se Utställnings-
förteckning under Konstnärsbiografi nedan!) 

Receptionshistorik – var 10:e år 
Jag har valt att se på någon eller några utställningar ungefär var tionde år under fyra årtionden 
för att undersöka vad Thunberg visar och hur hans kritiker bedömer honom. 

1971 utställning på Galleri Svarta Katten i Gävle 
Johan Thunberg visar kolpennteckningar med djur- och naturmotiv och akvareller med motiv 
från Oslättfors brukssamhälle. I Gefle Dagblad recenserar nyhetsjournalisten Ingemar Frans-
son utställningen. Han tycker att Johan Thunberg ”kommer bäst till sin rätt” som naturteckna-
re. De ”träffsäkra djurstudierna röjer en ingående kännedom om det vildas liv”, och han har 
en god förmåga att visa känsla för naturstämningar. Akvarellerna från bruket finner Ingemar 
Fransson ”stereotypa och ointressanta” i jämförelse med Johan Thunbergs övriga verk. 26  
  
I Arbetarbladet återfinns en artikel/recension som inte är undertecknad. Enligt Ingemar Frans-
son27 är det den framlidne konstkännaren Sigge Lindwall i Sandviken som är författaren. 
Lindwall tycker att ”täckfärgsmålningarna”/akvarellerna som avbildar miljön i Oslättfors ”är 
naivt målade, mycket detaljrika och har en slags Sörgårdenstämning över sig”. Johan Thun-
berg har redan fått beställning på sju kopior av ”Oslättfors kyrka” vilket tyder på att målning-
arna är populära hos publiken. ”En ny bygdemålare kanske?”. 28 

1981 utställning på Gävle slott 
Johan Thunberg visar teckningar och akvareller med fågel- och naturmotiv från Oslättfors-
trakten och oljemålningar med havsmotiv från kusten utanför Gävle. Han visar också skisser 
till utsmyckning av Strömsbro Hälsocentral som ligger ungefär fyra km norr om Gävle i villa-
förorten Strömsbro. Gefle Dagblads kulturreporter Björn Widegren skriver i sin recension av 
hans bilder att det finns en risk att de blir för söta då Johan Thunberg målar naturbilder med 
fåglar. (Redan i en recension 1979 uttrycker han samma åsikt.) Han tycker bättre om en blåto-
nig oljemålning med havsmotiv som ger en stämning av sommar och hav, ”det starkaste jag 
hittills sett av honom”. ”Låt fåglarna flyga sin väg ett tag. Glöm sjöbodarna, de mjukar upp 
bilderna för mycket. Och arbeta inte för mycket med båtarna, även de hotar någon gång att 
‘spränga’ bilden”. Björn Widegren anser att Johan Thunberg är inne i en mycket stark fas i  
sitt unga målarliv, men han måste lära sig att sovra och inte alltid rusa iväg och ställa ut. Skis-
serna till utsmyckningen av Strömsbro Hälsocentral anser Björn Widegren lova ”något allde-
les extra” som färdiga målningar. 29,30 
 
Arbetarbladets recensent Olle Lundgren ser mycket positivt på Johan Thunbergs skisser till 
utsmyckningen av Hälsocentralen och lovordar, som ovan redan nämnts, Johan Thunbergs 

                                                 
25 Thunberg 2011. (2) 
26 Fransson 1971. 
27 Fransson 2011. 
28 Lindwall 1971. 
29 Widegren 1981 
30 Widegren 1979 
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förmåga att dokumentera och visualisera en miljö i akvarell. Som målare i olja anser Lund-
gren att Johan Thunberg är relativt omogen men nämner ändå den blåtonade målningen Segel 
i Vilanovabukten som har en mer koloristisk ansats. Lundgren är inte lika negativ till fåglar 
som Björn Widegren utan uppmärksammar på ett positivt sätt naturstudien Tranorna lättar; 
en oljemålning som visar ”en tecknares sätt att tänka i bild”. 31  

1981 utställningen ”Länskonst 81”, Hudiksvall 
Johan Thunbergs måleri recenseras av Göran Norström, kulturredaktör på Gefle Dagblad, som 
finner att Johan Thunberg ”bytt skepnad igen”. Visar nu ett varligt stämningsmåleri med 
bland annat båtar i diffust blått. Kanske ”inte den lyster blått kan få men det finns en så ärlig 
vekhet i hans blåbild att man stannar länge inför den”. 32  

1990 utställning på galleri Artis, Berggrenska gården i Gävle 
”Måleri måste inte vara lätt” – Björn Widegren kulturredaktör Gefle Dagblad recenserar33 
Johan Thunbergs måleri: ”Båtar i dis, en ’Liljeforsräv’ och bleka ballerinor samsas med näs-
tan hypernaturalistiska utsikter och en kroginteriör”.   
 
 Björn Widegren anser vidare i samma recension att Johan Thunberg ännu inte funnit sin stil 
utan söker sig fram genom att presentera olika stilar. Widegren anser att Johan Thunberg ännu 
inte gjort klart för sig vad han vill med sitt måleri och tycker att sökprocessen inte behöver 
redovisas. Det vore bättre om Johan Thunberg först tänkte igenom vad han vill med sitt måleri 
och sedan visar upp vad han kommit fram till.  
 
Widegren tycker nu 1990, liksom tidigare, att Johan Thunberg har talang men att den måste få 
en riktning. ”Det handlar alltså inte om att motiven är olika. De behöver inte alls vara desam-
ma inte heller färgerna. Men sättet att använda färgen (och ljuset), sättet att förhålla sig till ett 
motiv måste märkas i varje bild”. Björn Widegren tycker om kroginteriören; särskilt gubben i 
blått till höger i bilden som ”är uppfattad med närvaro och skarp blick”. Utsikterna är också 
lyckade, en från ateljén i Norrsundet, den andra en vinterutsikt mellan blå fönsterramar. 
”Mycket enkelt och mycket ’rakt’”. Han anser att Johan Thunberg kanske skall börja just här 
måla sig till insikt och det problem måleriet hela tiden ställer. 34 

1994 utställning på Böna Café, Gävle 
Johan Thunberg visar akvareller med vårvintermotiv hämtade från kusten vid Bönan och från 
öarna Eggegrund och Iggön. Kulturredaktör Björn Widegren recenserar35 utställningen i Gefle 
Dagblad. Han tycker att målningarna blir riktigt bra då Johan Thunberg ”håller nere färgen, 
låter ljuset dämpa en husväggs röda färg eller låter diset sila intrycken”. Scenerna runt lots-
platsen uppskattas! Som vanligt tycker inte Björn Widegren om blommorna och fåglarna i 
Johan Thunbergs bilder. Då blir ”det lätt lite stelt och platt”. En sjöbod kan också ”bli lite för 

                                                 
31 Lundgren 1981 
32 Norström 1981 
33 Widegren 1990 
34 Widegren 1990 
35 Widegren 1994. 
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upplinjerad och livlös”. Johan Thunberg kommer bäst till sin rätt ”när våren kommit och snön 
ligger kvar som ett ’softande’, uppmjukande inslag”. 36   

2001 utställning på Tallbo (tidigare landskapsmålare Ecke Hedbergs hem i Kungs-
fors, Gästrikland) 
Johan Thunberg visar här akvareller med sommar- och vintermotiv från företrädesvis Gästrik-
land men även från Värmland och Italien. Lisa Pehrsdotter, Arbetarbladets nöjesredaktör re-
censerar37 Johan Thunbergs landskapsmåleri som hon finner passar väldigt bra i Tallbos uthus 
med naturen alldeles utanför. I utställningslokalen befinner hon sig fortfarande ”mitt i natu-
ren” som Johan Thunberg fångar ”med lätta, lätta penseldrag”. Hans målningar ”blir som en 
dokumentation över landskapet”. Några är avbildade med exakthet som t.ex. björkarnas nä-
vermönster, ”nästan redovisande”. Andra målningar är mer fria, svävande med milda färger 
som vid Konsumbadet i Novemberljus 1 och Novemberljus 2. 38  

2003 utställning på galleri Blom-Lund, Gävle 
Kulturredaktör Björn Widegren, Gefle Dagblad recenserar39 utställningen som han misstänker 
styrs mer av ”konstens kommersiella villkor än till det konstnärliga” vilket ”påverkar min 
bedömning”. Galleri Blom-Lund är ett nytt galleri i Gävle och ”valet av Thunberg tycks passa 
Blom-Lunds koncept”. 
 
Johan Thunberg visar motiv från Gävle och naturbilder. Bilder att ”känna igen sig i: Hamnen, 
gamla kåkar och gränder, väl avbildade. Tiden tycks ha stått stilla i denna idyll”. ”Det gör 
bilderna livlösa och opersonliga. Som om meningen bara var, att man ska bli vänligt stämd 
och få något trevligt att hänga på väggen”. 40 

2009 utställning på Galleri K i Gävle 
Johan Thunberg visar här akvareller och oljemålningar med naturmotiv från Älvkarleby och 
det italienska landskapet Ligurien. Niels Hebert, Arbetarbladets kulturreporter recenserar41 
Johan Thunbergs målningar. Han anser att Johan Thunberg målar det han ser och vad han tror 
publiken vill se.  
 
Johan Thunberg är tveklöst tekniskt skicklig. Han kan måla grenverk, träbrygga med rimfrost 
och båten i morgonljus. ”Men vad finns det mer i målningarna?”  Stämning? Lovar båten 
spännande färder, eller har Bodaån något att berätta där den stilla flyter genom Skutskär? Ak-
varellerna och oljemålningarna väcker inga frågor hos Niels Hebert. 42   
 

                                                 
36 Widegren 1994. 
37 Pehrsdotter 2001. 
38 Pehrsdotter 2001. 
39 Widegren 2003. 
40 Widegren 2003. 
41 Hebert 2009.  
42 Hebert 2009.  
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Akvarellerna från Ligurien känns för Niels Hebert som ett något friare och mindre förutsäg-
bart måleri. Johan Thunbergs styrka ligger ”åt det illustrerande hållet”. ”Han går inte på dju-
pet”. ”Var och en får känna efter vad bilderna väcker i själ och hjärta”. 43  
 
Kulturredaktör Björn Widegren, Gefle Dagblad skriver44 att han går och ser utställningen men 
”undrar lite varför”. Han anser också att Johan Thunberg är tekniskt skicklig. Han målar före-
ställande så att man ser vad det är. Det ”uppskattas av den breda publiken”. Björn Widegren 
förstår också att amerikanarna i svenskbygderna, där Johan Thunberg har haft stora fram-
gångar med sin konst under de senare åren, uppskattar hans konst. Förmodligen ser de nostal-
giskt på hans bilder; man minns hemlandet, saknar det kanske. 45  
 
Precis som Nils Hebert vill han att det skall finnas något mer i bilderna. En tolkning av land-
skapen istället för ett återgivande. Akvarellerna från Ligurien tilltalar honom mer. Här har 
Johan Thunberg nått en större frihet i sina målningar. Avslutningsvis tycker han att Galleri K 
inte skall visa målningar av den så ”populäre Thunberg”, som redan har så stor publik, och 
inte ”sätta det kommersiella före kvaliteten”. 46  

Marknadsföring - en analys 
Johan Thunberg driver sin konstnärliga verksamhet som en liten affärsrörelse där marknadsfö-
ringen av honom själv och konsten är en mycket viktig del i affärsidén. Sedan 2006 har atel-
jén på Laxön med sina vackra omgivningar och kulturhistoriska byggnader fått en central be-
tydelse i denna affärsverksamhet. Förutom att ateljén är ändamålsenligt inredd för den konst-
närliga verksamheten, så har den även försetts med speciella inredningsdetaljer för att göra 
den så välkomnande och trivsam som möjligt för besökande.  
 
I taket finns, förutom lysrör och spotlights, även två stora ljuskronor tillverkade av gamla 
spinnrockshjul. På en torr trädgren, som sticker ut en bit från väggen strax under taket, står en 
rovfågel med utbredda vingar, i ett hörn hänger ett rävskinn och därunder står en uppstoppad 
mård.  De atmosfärskapande detaljerna kompletteras av en klädhängare bestående av en torr, 
knotig och vriden trädstam med utstående grenar, en gammal radiogrammofon från 50-talet 
och en soffa. Målningarna finns utställda i ateljérummet och i utställningsrummet där ibland 
också gästande konstnärer är inbjudna att hänga sina verk. På ett långt bord ligger datorfram-
ställda fotoutskrifter i flera storlekar av hans målningar. För att framställa dessa fotobilder, 
anlitar Johan Thunberg det grafiska produktionsföretaget S-Tryck AB i Skutskär47. För en be-
sökare, som inte köper någon målning, är det kanske trevligt att, som minne från besöket, in-
handla en fotobild som då också signeras av Johan Thunberg. Detta är ett tämligen nytt sätt att 
marknadsföra sina bilder som Thunberg på detta sätt använder sig av. 
 

                                                 
43 Hebert 2009.  
44 Widegren 2009 
45 Widegren 2009 
46 Widegren 2009 
47Thunberg 2011 Samtal 
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När Johan Thunberg befinner sig i ateljén står oftast ”firmabilen” utanför. Den känns lätt igen 
genom att den har försetts med reklam för affärsrörelsen; palett med penslar och namnet Jo-
han Thunberg. Bilen har en central betydelse i samband med skapandet av målningarna. Han 
använder den nämligen som en ”miniateljé” när han, på plats framför ett naturmotiv, målar en 
akvarell eller gör skisser för större målningar. Han berättar också gärna för sina åhörare hur 
hans verk kommer till och hur då bilen används48.  

Internet 
Som modern företagare använder sig Johan Thunberg av Internet för att världen över kunna 
sprida information om sig och sin verksamhet. Han har en egen webbplats, hemsida49 som 
han kan redigera själv. På samma sätt medverkar han i det webbaserade kulturnätverket Kul-
tur 1 där han finns i konstnärslexikonet Amanda 50 och i Svenska konstnärer 51. Till sin hjälp 
har han Svensk Press 52; en internetbaserad, oberoende presstjänst och nyhetsbyrå i Gävle. Till 
den senare skickar han obearbetade nyhetsartiklar som där redigeras och publiceras direkt på 
Svensk Press och på Thunbergs hemsida. Publicering sker också på andra nättidningar, t.ex. 
Gestrike Magasinet 53 som även är en gratistidning i Gävleborgs län.  

Lokaltidningarna 
Kulturredaktörerna i de båda lokala tidningarna Gefle Dagblad och Arbetarbladet recenserar 
regelbundet Johan Thunbergs konst när han medverkar i utställningar i Gävleregionen, och 
tidningarnas nyhetsreportrar skriver gärna nyhetsartiklar 54 eller gör längre reportage 55 om 
Johan Thunberg och hans verksamhet. Thunberg kan därmed klassas som en i regionen eta-
blerad konstnär. 

Årligen återkommande utställningsevenemang 
Under påskveckan har de senaste åren anordnats en konstrunda, Gästrike konst till ett stort 
antal konstnärer i västra Gästrikland. Johan Thunberg har varje år deltagit i Gysinge med en 
utställning i Krokiga Smedjan. Laxö Art Expo56, ett evenemang som Johan Thunberg är en av 
initiativtagarna till, samlar i slutet av maj ett stort antal konstnärer på Laxön. Här ställer de ut 
sin konst i för tillfället anordnade lokaler. Evenemanget lockar många besökare till Laxön och 
naturligtvis även till Johan Thunbergs ateljé, och i början av juni äger Fallens dag rum som 
även då lockar många besökare till Laxön och till ateljén57.  

Kursverksamhet 
Johan Thunberg håller regelbundet kurser i akryl- och akvarellmålning i ateljén på Laxön eller 
på andra platser som, t.ex. Gårdskär 58. 

                                                 
48 Thunberg 2011 Samtal 
49Thunberg 2011. (3) 
50 Kulturnätverket Lexikon 2011. 
51 Kulturnätverket Om konstnären 2011. 
52 Svensk Press. 2011. 
53 Gestrike Magasinet. 2011. 
54 Gefle Dagblad Folk & sånt. 2001. 
55 Släkt &Vänner. 2008.  
56 Ekman 2010. 
57 Thunberg 2011. (2)  
58 Thunberg 2011. (4) 
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”Social” stödverksamhet 

Skänker tavlor 
Johan Thunberg skänker gärna målningar till allmännyttiga ändamål vilket naturligtvis är en 
behjärtansvärd handling men som samtidigt skapar ”goodwill” för hans verksamhet. 

Stödprojekt till förmån för hemlösa i Gävle 
I samband med en Rock-konsert på Café Furiren på Laxön auktioneras en tavla ut skänkt av 
Johan Thunberg. Intäkterna från konserten och auktionen överlämnas sedan till Röda 
set59. 

Skutskärs Sportklubb 50 år 
Till Skutskärs Sportklubbs 50-års jubileum målar Johan Thunberg en akvarell med SSK-
motiv. Han låter rama in den och skänker den sedan till sportklubben med uppmaningen att 
auktionera ut den för att på så sätt stödja sportklubbens verksamhet. Utropspriset är 3000 kro-
nor 60. 

Resultat  
Johan Thunbergs konstnärliga verksamhet har under åren förändrats. Under 30 år, från den 
första utställningen år 1971 till år 2001 då han beslutar att sluta som bildlärare 61, har han va-
rit konstnär på ”fritiden”. Nu kan han försörja sig på konsten vilket innebär att han kan ägna 
hela sin tid åt den konstnärliga verksamheten. Vilka är då framgångsfaktorerna? 

Bildkonsten 
 För närvarande finns det inget fotogalleri, fortlöpande fotodokumentation som gör det möjligt 
att följa Johan Thunbergs utveckling inom bildkonsten under de 40 år som han varit verksam 
som konstnär. Ett foto, taget i april 2011 av en tavla i Oslättfors kyrkas sakristia, är just nu 
den enda dokumentationen från Johan Thunbergs tidiga bildproduktion. Bilden föreställer 
Oslättfors kyrka, och den är enligt signaturen målad 1977. Receptionshistoriken, ovan speglad 
genom tidningsartiklar/recensioner kan dock ge en viss information om utvecklingen. 
 
År 1971 karaktäriseras Johan Thunberg av nyhetsjournalisten Ingemar Fransson som en natur-
tecknare. Kolpennteckningarna med djur- och naturmotiv visar att Thunberg har känsla för 
naturstämningar. Akvarellerna med motiv från Oslättfors brukssamhälle är stereotypa och 
ointressanta. Konstkännaren Sigge Lindwall tycker också att de är naivt målade.  
 
Recensenten Olle Lundgren lovordar 1981 Johan Thunberg för hans sätt att dokumentera och 
visualisera en miljö i akvarell, skisser till utsmyckningen av Strömsbro Hälsocentral, men 
tycker samtidigt att han är omogen som målare i olja. På Länskonst 81 visar Thunberg åter ett 
varligt stämningsmåleri med båtar i diffust blått.  
 

                                                 
59 Andersson 2009. 
60 Folk & sånt. 2010 
61 Thunberg 2011. (1). 
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År 1990 framställer Thunberg fortfarande sina motiv i disig miljö. Kulturredaktören Björn 
Widegren anser att Johan Thunberg ännu inte har funnit sin målarstil utan söker sig fortfaran-
de fram. 1994 betonar Widegren att Thunbergs bilder kommer bäst till sin rätt med ”softan-
de”, uppmjukande inslag.  
 
Nöjesredaktören Lisa Pehrsdotter tycker 2001 att Thunberg fångar landskapet med lätta, lätta 
penseldrag. Några motiv är avbildade med exakthet som t.ex. björkarnas nävermönster. Andra 
målningar är mer fria, svävande med milda färger. 
 
Både Arbetarbladets recensent Niels Hebert och Gefle Dagblads kulturredaktör Björn Wide-
gren framför år 2009 åsikten att det skall finnas något mer i bilderna; landskapet skall tolkas 
istället för att återgivas. 
 
Idag år 2011 tycker jag att Thunberg har kvar sin känsla för naturstämningar från år 1971 när 
han med sin naturalistiska målarstil avbildar det vackra i naturmotiven. Johan Thunberg har 
funnits sin målarstil som han behärskar och som han har framgång med. 

Konstnärliga tekniker 
Johan Thunberg målar idag sina bilder med akrylfärg som har högre lyster och som han anser 
vara mer miljövänlig än oljefärgen 62. Enligt recensenterna är han tekniskt skicklig när han 
målar med akrylfärg, se receptionshistoriken ovan. Akvareller gör han företrädesvis med mo-
tiv från italienska Ligurien. I samband med en offentlig utsmyckning har han använt sig av 
plexiglasskivor ur vilka han skurit figursiluetter. Vid några tillfällen har han framställt litogra-
fiska bilder 63,64.   
 
Eftersom Johan Thunberg idag inte målar i olja och att det för närvarande inte finns äldre bil-
der i olja tillgängliga, så har jag inte haft möjlighet att skapa mig en uppfattning om Thun-
bergs förmåga att framställa naturbilder med den tekniken. Akrylbilderna har hög lyster och 
jag finner att Thunberg med den tekniken skapar vackra naturbilder. Hans förmåga att återge 
ljuset i motiven under olika årstider eller under olika tider på dygnet, vilket jag särskilt beund-
rar, gör han lika bra i akryl som i akvarell. 

Ikonografi - motivinnehåll  
De noggrant valda motiven är hämtade från naturen kring Älvkarleby, de kustnära miljöerna i 
Norra Uppland och Gävlebukten, Värmland och italienska Ligurien. Han återkommer gärna 
till samma motiv som han avbildar under olika årstider och ljusförhållanden. Han söker inte 
längre nya motiv utan verkar vara nöjd med de nuvarande. Hans målarstil är naturalistisk på 
så sätt att han återger det vackra och sköna i naturen så realistiskt som om motivet hade foto-
graferats 65. Naturen är Johan Thunbergs stora inspirationskälla, och som förebild ser han gär-

                                                 
62 Thunberg 2011 Samtal  
63 Kulturnätverket Om konstnären 2011. 
64 Widegren 1979. 
65 Widegren 2009 
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na Anders Zorn (”Främst är naturen” 66) vars bilder han många gånger studerat på museet i 
Mora 67.  
 
Redan 1971 lovordar Ingemar Fransson Johan Thunbergs förmåga att återge stämningar i na-
turmotiven. Under årens lopp har dock en recensent, Gefle Dagblads kulturredaktör Björn 
Widegren, ständigt visat sitt missnöje med Thunbergs val av motiv. Har någon gång Thunberg 
målat naturbilder med djur eller fåglar så har han omedelbart förkastat dessa. Arbetarbladets 
kulturreporter Niels Hebert har i en recension år 2009 intagit samma hållning som Widegren. 
Båda vill att Johan Thunberg skall ”tolka” landskapet istället för att återge det.  
 
Johan Thunbergs genre är naturbilder och jag tycker att de skall bedömas från den synpunk-
ten. De människor som tycker om Thunbergs bilder har säkert en speciell personlighet. Lik-
som jag är de naturälskare vilka i likhet med Anders Zorn sätter naturen i främsta rummet. De 
ser hur Johan Thunberg fångar stämningen, ljuset och hur han återger det speciellt unika i vårt 
svenska landskap.  

Verksamheten 
Idag driver Johan Thunberg sin konstnärliga verksamhet som ett mindre affärsföretag. Han 
producerar, skapar målningar som han säljer till en publik som värdesätter hans motiv och stil. 
Han utsmyckar offentliga lokaler och gör illustrationer till böcker. För att nå ut till sin publik 
deltar han och anordnar utställningar i Sverige men också i USA. Marknadsföringen sker 
främst genom ortens lokala tidningar, Gefle Dagblad och Arbetarbladet som ofta har artiklar 
om Johan Thunbergs framgångar men även recensioner i samband med någon utställning. 
Med sin hemsida på Internet kan han världen över sprida information om sig och sin verk-
samhet. Genom sin kursverksamhet i akryl- och akvarellmålning och genom att skänka tavlor 
till välgörande ändamål, skapar han en ”goodwill” för verksamheten. 
 
Jag är övertygad om att Johan Thunberg i hård konkurrens med andra konstnärer haft fram-
gång med sin konstnärliga verksamhet tack vare en genomtänkt affärsidé för sitt enmansföre-
tag. Företaget står stadigt på tre ben; produktionen, skapande av bilder som är anpassade till 
den rådande marknaden, marknadsföringen och kunderna. Genom att Thunberg målar i akryl, 
vilket är en mer lättsam teknik än olja och akvarell, kan en hög produktionstakt hållas. Mark-
nadsföringen sker, förutom genom information i de lokala tidningarna, med det moderna 
samhällets senaste teknik, Internet. ”Goodwill”-skapande aktiviteter ingår också i Thunbergs 
marknadsföringsprogram. Det stora genombrottet för företaget gjordes när en ny publikgrupp, 
svenskamerikanarna i USA, upptäcktes. Då höjdes produktionen och även priserna på produk-
terna.  

Publiken 
Johan Thunbergs sätt att se motivet i naturen återskapar han på duken. Detta innebär att pu-
bliken, ofta naturälskare som ser naturen på samma sätt, uppskattar hans bilder. I USA:s 

                                                 
66 Brummer 1994. s 17 
67 Jakenberg 2010. s 129 



17 
 
svenskbygder har Johan Thunberg de senaste åren haft stora framgångar med sin konst 68. 
Han har sålt många av sina målningar. Här ser dock köparna bilderna ur ett annat perspektiv. 
Bilderna påminner dem om deras förfäders hemland vilket väcker nostalgiska känslor och 
som får dem att köpa hans konst.  

Recensenterna 
Vid många tillfällen har recensenterna inte varit nöjda med Johan Thunbergs konst. Björn 
Widegren liksom Niels Hebert kräver att det skall finnas något mer i bilderna. ”En tolkning av 
landskapet istället för ett återgivande” 69. Skall Johan Thunberg överge sin målarstil? Ibland 
kan en recension säga mer om recensenten än om konstnären. 
 
Jag tycker inte att Johan Thunberg skall överge sin målarstil eller ändra sitt val av motiv. Idag 
år 2011 har Thunberg framgång med sin konst och ett framgångsrikt affärskoncept bör inte 
ändras. Kanske är det de båda recensenterna som bör ändra sitt sätt att se på Johan Thunbergs 
konst? 

Slutsats 
De faktorer som lett till Johan Thunbergs framgång med sin konstnärliga verksamhet har jag 
ovan ingående redogjort för. Thunberg har under årens lopp utvecklat en egen målarstil för att 
i akryl eller akvarell återge stämning och ljus i de unika naturmotiven. Bilderna kan med for-
muleringar lånade från konsthistoriens klassiska formalanalys, enligt Wölfflin70 karaktäriseras 
som måleriska, djupa, öppna, enhetliga och oklara.  
 
Verksamheten driver Johan Thunberg som ett mindre enmansföretag med bl. a. en egen hem-
sida på Internet. Thunberg når därmed lätt sin publik nationellt och internationellt. Genom att 
signera fotoreproduktioner i ateljén använder sig Johan Thunberg av ett tämligen nytt sätt att 
som regionalt etablerad konstnär arbeta med sin konst.   
 
 Verksamheten vitaliserades år 2001 då en ny publikgrupp upptäcktes i USA. 

                                                 
68 Thunberg 2011. (5) 
69 Widegren 2009 
70 Wirulf 1957. s 1760  
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Målningar 

Akrylmålningar 

 

Figur 1 Gårdskär 1 80 x 100 cm 

 

 

Figur 2 Vinterljus i Gårdskär 80 x 100 cm 
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 Akvareller 

                        

Figur 3 Salskrakar vid Bodaån 50 x 70 cm 

                                    

Figur 4 Bodaån i Skutskär 50 x 70 cm 

I en naturalistisk målarstil avbildar Johan Thunberg det vackra i naturmotiven från Älvkarle-
by. Johan Thunbergs sätt att återge ljus och djup i bilden uppskattas.71     

                                                 
71 Thunberg 2011. (5) 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Oslättfors – Johan Thunbergs födelseort  
Det lilla, idylliska samhället Oslättfors ligger mitt i skogen, ca två mil nordväst om Gävle, vid 
Testeboån där Lundbosjöns utflöde i Testeboån börjar. Ortens namn kan härledas från ordet 
”os”, som är ett äldre ord för utlopp, och från ”slätt” som kommer från det släta markområde 
som breder ut sig efter forsen76. Förmodligen har det funnits människor vid Lundbosjöns 
strand sedan en lång tid tillbaka. En rund stenyxa, s.k. Trindyxa, har hittats på platsen vilket 
talar för att det redan under stenåldern fanns människor här. Det är dock först i slutet av 1600-
talet, i samband med den växande järnhanteringen i landet, som orten börjar öka i storlek.  

Oslättfors Bruk – kort historik77 
År 1697 får inspektoren vid Högbo Bruk, Johan Röök tillstånd att anlägga en stångjärnsham-
mare vid Lundbosjöns utlopp i Testeboån. Ur transportsynpunkt är valet av plats för hamma-
ren inte den bästa. Transportvägarna för tackjärnet från ”Öster- och Västerbergslagen” och för 
det färdigsmidda stångjärnet till Gävle skulle bli långa. Men de viktigaste kriterierna för en 
sådan anläggning, nämligen vattenkraft och god tillgång på skog till träkol, är ändå uppfyllda. 
Tackjärnet och träkolet kan under vintertid fraktas fram över tillfrusna sjöar och vattendrag, 
men för att frakta stångjärnet till Gävle måste Röök bryta ”en kostsam väg genom stenig och 
besvärlig skogsmark och bergsbackar samt över träsk och mossar”.   
 
I slutet av 1800-talet, då familjen Lundeberg är ägare till bruket, flyttas järnhanteringen till 
Forsbacka bruk som då hastigt byggs ut till en storindustri. Vid Oslättfors bruk är 1881 sista 
året för stångjärnssmidet och manufaktursmidet upphör 1887. Bruket lever sedan vidare som 
en mönsteranläggning för skogs- och jordbruk. 

Orten och naturen 
Idag domineras orten av bruksgatan med arbetarbostäderna. Till bostäderna hörde tidigare 
uthusbyggnader och ladugårdar för smedernas kor. På norra sidan av gatan finns fortfarande 
många av uthusbyggnaderna kvar. Även smedjan, brygghus, kolhus, kvarn, vagnslider och 
andra ekonomibyggnader från järnbrukstiden är bevarade78. Bruksgatan leder ned mot sjön 
där den vackra, vita kyrkan är belägen alldeles vid stranden. Den lilla orten, som ligger mitt i 
gästrikeskogen vid den stilla skogssjön, dammarna och forsarna, ger ett harmoniskt intryck. 

Byggnader  
De byggnader som främst präglar Oslättfors går även att finna på andra gamla järnbruksorter 
nämligen arbetarbostäder längs bruksgatan, smedja, kolhus, kvarn, brukskontor etc. I Oslätt-
fors är det den vackra, vita kyrkan vid stranden av Lundbosjön som nu dominerar bilden av 
orten.   
 

                                                 
76 Moberg, Kerstin, o.a. 1997. s 5 
77 Moberg, Kerstin, o.a. 1997.s 7-17  
78 Gävle kommun. 2011. 
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Kyrkan, som år 1825 flyttas till sin nuvarande plats mitt emot den då befintliga herrgården, får 
vid södra gaveln en tillbyggnad av ett kyrktorn med lanternin. Ingången till kyrkan, vars por-
tal har en enkel klassicerande omfattning, går genom tornets bottenvåning. Långhuset är rek-
tangulärt och har i norr en utbyggd sakristia. Det brutna, plåttäckta sadeltaket är valmat i norr. 
Väggarna är reveterade och artikulerade med pilastrar. Kyrkorummet, som har ett flackt trä-
tunnvalv, präglas av den samtida altarpredikostolen, de vackra kristallkronorna skänkta av 
familjen Lundeberg och det av Julius Forsman år 1944 snidade krucifixet.  
 
Herrgården uppförs förmodligen av brukets tredje ägare, Peter Strömbäck d. y. efter 1700-
talets mitt. Samtidigt med att kyrkan flyttas görs omfattande ombyggnationer av byggnaden 
som midsommaren 1935 förstörs helt av en vådeld som orsakats av ett åsknedslag. 
 
I början av 1800-talet är den nyklassicistiska byggnadsstilen aktuell. Även i den lilla orten 
Oslättfors får byggnader klassicerande detaljer som t.ex. omfattningen av kyrkans portal. En 
annan byggnad som uppförs i klassicistisk anda är ”Biljarden”; en liten byggnad (nu förstörd) 
som tillhör herrgården och som är avsedd för biljardspel. Den uppförs i opanelat, gulmålat 
timmer och förses med rundbågiga fönsteröppningar och ett lågt tälttak. 
 
Oslättfors har bevarat en bebyggelse av största intresse nämligen smedsstugorna från 1700-
talets början. Vid den tiden ligger stugorna spridda väster och norr om bruksanläggningen. 
Idag används smedsstugan vid ”Vreten” som fritidshus.    
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