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      Abstract 

         The artist Malte Nyberg  (1929-2013), born in Näske south of Örnsköldsvik, lived 

and worked as an artist in South Africa in 1955. He had also his first exhibition in 

Pretoria during this period. This was un unusual journey for an artist from the 

north of Sweden. He also lived and worked as a painter in Sudan in 1957-58.  

This essay focus on  Malte Nybergs motifs from Africa and the change of 

expression from 1955 to 2003. It also discuss  the Apartheidsystem in South 

Africa and has a postcolonial perspective on Malte Nybergs africamotifs. 

Nybergs art is also linked to expressionism. The essay also have an biographical 

methodology to analyse and describe the parallels between Malte Nybergs art and 

life. 
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       Förord 

         Jag skulle vilja tacka  min handledare Anna Rådström vid Institutionen för kultur- 

och medievetenskaper. Våra seminarier och diskussioner har varit väldigt 

utvecklande för mig i det här uppsatsprojektet. Jag vill också rikta ett tack till 

Malte Nybergs familj som hela tiden varit väldigt hjälpsamma och positiva i min 

forskning. Tack även till Cuno Bernhardsson och Göran Larsson på 

Forskningsarkivet vid Umeå universitet som alltid hjälpt mig att hitta dokument i 

Malte Nyberg XII:s arkiv. Ett tack till övriga personer och min familj som på 

olika sätt bidragit med hjälp och upplysningar i det här uppsatsarbetet. 
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      1. Inledning 

         Jag stiftade bekantskap med konstnären Malte Nyberg XII (1929-2013) från 

Näske i Köpmanholmen söder om Örnsköldsvik.  Det var under tidigt 1990-tal 

som jag några år arbetade som journalist på en tidningsredaktion i Örnsköldsvik 

och fick möjlighet att intervjua honom. Bland annat var det i samband med hans 

årliga sommarutställning i sin ateljé i Tolvhamn, Näske, där han visade sitt 

expressionistiska måleri med porträtt, motiv från Afrika och Ishavet.  Jag gjorde 1

även ett TV-reportage om Malte Nyberg  år 1997.  Sedan förlorade jag den 2

närmare kontakten men fortsatte att följa hans konstnärliga verksamhet genom 

tidningsartiklar och utställningar ända fram till hans död år 2013. Orsaken till 

hans signatur XII  (Tolv) som han efter några år lade till på sina målningar hade 

sin bakgrund i att hans far var tolfte barnet och döpts till Tolv-Erik Nyberg.   I 3

min uppsats har jag beslutat mig för att inte nämna  XII utan skriver endast Malte 

Nyberg. 

          Då jag i ett konstvetenskapligt perspektiv studerar hans konstnärskap  väcks 

många tankar. Hans berättelser om sin tid i Afrika kan jag plötsligt nu verifiera 

när jag går igenom hans  personliga arkiv som donerats av dottern Bodil Nyberg 

till Forskningsarkivet vid Umeå universitet. Arkivet är ca 1 hyllmeter och 

arkivmaterialet är fritt tillgängligt för forskning.  14 volymer (180:1- 14) 

innehåller personliga handlingar, manuskript och egna verk, andras texter om 

Malte Nyberg, korrespondens, handlingar rörande arkivbildarens verksamhet, 

 Per Grimell, Malte har nått absoluta toppen, Nya Norrland 14 juli 1994, Volym 180:14, ur Malte Nyberg XII:s 1

arkiv, Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.

 Per Grimell, TV-reportage om konstnären Malte Nyberg XII, Mittnytt, Sveriges Television, 19 maj 1997.2

Brevuppgift från Malte Nybergs syster Ulla Andersen, november 2015; utdrag ur Folkbokföringsuppgifter från 3

Skatteverket 2016-01-04.
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material från konstutställningar, fotografi- film- och ljudsamlingar samt 

tidningsklipp.   Dagböckerna från  tiden i Afrika har emellertid försvunnit trots 4

familjens sökande efter Nybergs död.  5

          I Malte Nyberg XII:s arkiv har jag nu haft chans att  följa både den unge 

äventyrlige konstnären med internationell utblick i Afrika  samt den mognare 

expressionistiske konstnären med sin bas i ateljén i Näske. 

         Varför vill jag skriva om just Malte Nybergs konstnärskap? En bra fråga.  

          De personliga upplevelserna av hans konst och person som mötte mig i yngre år 

har en viktig roll. Men att Malte Nyberg bodde och verkade i ett så perifert och 

kontroversiellt land som Sydafrika under en längre period måste betraktas som 

ovanligt när det gäller konstnärer från Örnsköldsvik. Det här är en intressant sida 

i hans konstnärskap som inte analyserats i någon konstvetenskaplig forskning.  

Hur påverkade dessa speciella erfarenheter hans konst? En utmaning är det också 

att vara den förste som analyserar honom i ett konstvetenskapligt perspektiv och 

få tillgång till hans personliga arkiv. Det är också intressant att som arkivforskare 

finna biografiska dokument för att på så sätt tolka hans konstnärskap i en 

vetenskaplig kontext. 

        

 Information hämtad 2015-11-27 från http://www.foark.umu.se/om/nyheter/2015-08-17/nytt-arkiv-konstnaren-4

malte-nyberg-xii.

 Muntligt samtal 3 januari 2016 med Mariann Andersson. 5
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        Syfte och frågeställningar 

         Mitt syfte med uppsatsen är att göra en jämförande biografisk analys av Malte 

Nybergs afrikanska motiv från 1955 till år 2003. Eftersom jag endast stiftade 

bekantskap med den äldre Nyberg är jag som forskare intresserad av om 

motivkretsarna och uttryckssättet i hans målningar ändrades genom åren. 

         Vilken utvecklingslinje går att finna i Malte Nybergs afrikanska motiv? 

         Hur påverkades Malte Nyberg av sina vistelser i Afrika? 

         Går det att kategorisera in Malte Nybergs konst i expressionismen? 

         Hur kan man beskriva Malte Nybergs konst med biografisk metod? 
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     Metod och teoretiska ingångar 

         Hur kan man tolka Malte Nybergs konst? Han var omskriven för sin kolorism i de 

expressionistiska och abstrakta målningarna, där ofta färgerna och formerna stod i 

blickfånget hos betraktaren. Motiven kom kanske lite i skymundan  bakom 

många av de mer abstrakta färgexplosionerna. Exempelvis upptäckte jag långt 

senare att min egen privata Malte Nybergmålning kanske är ett självporträtt och 

inte  enbart en abstrakt komposition. Men två motivkretsar dominerade redan i 

unga år: de afrikanska skildringarna och porträtten. Ishavsmotiven tillkom på 

senare år. I uppsatsen har jag valt  tidiga och senare verk med afrikanska motiv 

men också några porträtt för att studera hur han utvecklat samma motivkretsar.  

Jag använder en traditionell formal- och stilanalys när det gäller beskrivningar av 

verkens former, färger och stil. 

         Jag använder  mig också av den biografiska eller biografisk/psykologiska 

bildtolkningen som söker förklara konstverken utifrån tilldragelser i konstnärens 

liv, både yttre händelser och emotionella reaktioner. Metoden har en lång och 

mäktig tradition och är fortfarande  utbredd. Den strängt biografiska metoden 

menar att konstnärens liv och konst utgör en odelbar enhet. Detta synsätt har 

särskilt starkt ifrågasatts inom den nykritiska litteraturforskningen men också den 

franska strukturalismen visade  en stark kritisk hållning inför biografiska metoder.  

Roland Barthes motsatte sig i  sin essä Författarens död fixeringen vid  

författarens avsikter och biografiska sammanhang i läsningen av litterära texter. 

Han menade att författarens specifika text aldrig är något original utan endast en 

imitation av andras texter.   I boken Bildanalys - teorier, metoder, begrepp skriver 6

Peter Cornell: 

          När det gäller vissa yttre förhållanden som resor, ekonomi eller bestämning av motiv förefaller 

den biografiska metoden inte särskilt problematisk. Men vid tolkningen av själva konstverket 

 Roland Barthes, ”The Death of the Author”, s.146, ur Image Music Text, London, 1977, engelsk översättning 6

Stephen Heath. Barthes essä La mort de l´auteur publicerades ursprungligen i Mantéla V, år 1968. 
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reser den en rad försåtliga problem. /…./ I vilken utsträckning kan ett konstverk betraktas som en 

spegel av konstnärens psykologiska situation dvs som biografiskt källmaterial?    7

          Cornell skriver vidare att nyare studier har kullkastat vad man en gång trodde 

vara självklara antaganden om att vissa av Shakespeares tragedier och bittra 

komedier skrivits under perioder av tungsinne och depression. Men han menar att 

den uttolkare som är medveten om problemen när det gäller biografisk metod kan 

utföra insiktsfulla psykologiskt färgade tolkningar, dechiffrera privata symboler 

och referenser, kartlägga konstnärliga impulser, umgänge, uppdrag, social 

position, resor och konstverkets hela tillkomstprocess.  8

         Inom konstvetenskap har metoderna breddats genom åren och omfattar 

exempelvis ikonografisk, ikonologisk, semiotisk, feministisk eller 

diskursanalytisk metod.  Den biografiska metoden passar kanske bättre för 9

expressionism och ”sjukdomskonst” än för social realism och konkretism.  Jag 

har valt den biografiska metoden eftersom jag fått tillgång till Malte Nybergs 

arkiv vid Umeå universitet där det finns dagböcker, reseskildringar, skisser, brev 

och recensioner. Genom bl. a dokumenten tolkar och analyserar jag Malte 

Nybergs konst så långt det går när det gäller hans resor i Afrika, umgänge och 

bakgrunden till vissa motiv. Jag har valt att inte tolka in psykologiska 

dimensioner i målningarna eftersom Nybergs motiv från Afrika känns för allmänt 

hållna för en sådan analysering. Men en viktig del i tolkningen är också att  

kontextualisera konsten. Jag använder här postkolonial teori som handlar om den 

västerländska bilden av Främlingen och Den andre.  Postkoloniala studier 

handlar i hög grad om det svåra i att skapa rättvisa bilder och framställningar. 

Primitivism blev ett begrepp i 1900-talets västerländska konst, där konstnärer  

ville fånga det primitiva, naturnära och ursprungliga i ett lands kultur, exempelvis 

Afrika. Men skildringarna fick också kopplingar till svarthet, vildhet och 

 Peter Cornell; Bildanalys - teorier, metoder, begrepp, Möklinta 1985 &1988, s.78.7

 Cornell, s.79. 8

 Yvonne Eriksson och Anette Göthlund, Möten med bilder, Lund 2012, s.31.9
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avvikelse och påverkade den bild som västerlänningar fick av Afrika och vad 

kontinenten representerade.  Den postkoloniala teorin är ett komplext fält och 10

svårt att sammanfatta, men en tidig idé handlade om att undersöka hur bilden av 

västerlandet som upplyst och rationellt aktivt skapats genom att beskriva 

österlandet som irrationellt och mystiskt. I det postkoloniala fältet använder jag 

mig av teoretiska ingångar om primitivismen bland de konstnärliga 

avantgardekretsarna i Paris som Petrine Archer-Straw skrivit om i boken 

Negrophilia: Avant-Garde Paris and Black Culture in the 1920s. Det 

primitivistiska utforskandet hos de västerländska konstnärerna skapade exotiska 

bilder av den afrikanska kulturen som handlade om svarthet, vildhet och 

avvikelse.  

      
       Tidigare forskning och avgränsning, material och källkritik 

         Det finns såvitt jag kunnat konstatera ingen tidigare akademisk forskning om 

Malte Nyberg. När det gäller konstnärer från Örnsköldsvik  finns  det publicerade 

biografier om Hans Hedberg, Rune Pettersson, Arne Olsson och Bror Marklund. 

Men det enda biografiska verket om Malte Nyberg är en bok med hans 

dagboksanteckningar från Afrika som redigerades, formgavs och trycktes i 300 

exemplar av systerdottern Birgitte Björklund i samband med hans 50-årsdag år 

1991.  Han finns också omnämnd i kapitlet om konstnärerna i Örnsköldsvik 100 11

år.  Vad är orsaken till så få böcker om Malte Nyberg? Han var en välutbildad 12

konstnär och hade studier både vid Konstfack och Isaac Grünewalds målarskola i 

 Mikela Lundahl, ”Postkoloniala studier, konst och representation”, s.9-10, ur red Mikela Lundahl, 10

Postkoloniala studier nr.7 Stockholm 2002. 

 Birgitte Björklund Malte Målare XII i Afrika, Santa Barbara 1991, Volym 180:8, ur Malte Nyberg XII.s arkiv, 11

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.

 Tore Nordström, Kulturen lever, s. 329, ur Ove Lundberg och Karl-Eric Axenström, Örnsköldsvik 100 år 12

1894-1994, Örnsköldsvik 1993.
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sitt CV. Han hade också rest till Italien, Spanien, Grekland och under två perioder 

på 1950-talet till Afrika.   De andra kollegorna verkade i ett både nationellt och 13

internationellt centrum medan Malte Nyberg på något sätt hade hamnat i en lokal 

periferi. Han blev i 30-årsåldern alkoholist och fick dåliga nerver. Ibland var han 

psykiskt nere och kämpade med ångesten.   Nybergs alkoholism och psykiska 14

problem var allmänt kända i konstnärskretsar och bekräftas av anhöriga och 

vänner. Var en orsak  att en internationell karriär stannade upp därför att han 

insjuknade i alkoholism och depression? Eller handlar det om konkurrens och ett 

uteblivet nationellt genombrott? När jag studerat de arkiverade 

konstrecensionerna i arkivet hittar jag inga recensioner från nationella kritiker i 

rikstäckande tidningar som DN, Aftonbladet, Expressen eller Svenska 

Dagbladet.   En minskad internationell verksamhet bidrog möjligtvis till att det 15

aldrig skrevs någon bok. Ändå går det att se en internationell profil i början av 

hans bana om man gräver i arkiven. Hans första separata utställning hölls i 

Pretoria i Sydafrika år 1955, där han fick positiv kritik.   Han stannade aldrig 16

kvar i Afrika på samma sätt som exempelvis Hans Hedberg gjorde i Sydfrankrike, 

men de långa vistelserna i Sydafrika och Sudan påverkade honom under hela 

hans liv. Han gjorde också  en offentlig utsmyckning i Sydafrika. Det är en 

glasmosaik till en synagoga i Pretoria.  Andra internationella utställningar som 

kan nämnas är Nicolai Kirke i Köpenhamn, Grand Hotel i Khartoum, Sudan, 

Santa Barbara, Kalifornien och Fuengiola i Spanien.   17

          

 Uppgifter hämtade 2015-05-12 från www.allehanda.se/slakt-o-vanner/dodsfall/malte-nyberg-xii-till-minne-1. 13

 Lars Landström, Färgkompositionens mästare, Tidningen Ångermanland/ Örnsköldsviks Allehanda, onsdag 6 14

mars 2013.

 Volym 180:14, Samlade tidningsklipp om Malte Nyberg och hans konst, ur Malte Nyberg XII:s arkiv, 15

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.

 Okänd artikelförfattare, Artist´s Work Rich In tone and Meaning, Pretoria News, torsdag den 7 juli 1955, 16

Volym 180:14, ur Malte Nyberg XII:s arkiv. 

 Brevinformation från Malte Nybergs syster Ulla Andersen 1 november 2015, Malte Nybergs brev 17

poststämplat 21 januari 1958, Volym 180:6, ur Malte Nyberg XII:s arkiv.
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         När det gäller hans konstverk har jag själv aktivt samlat in de flesta av de primära 

källorna som analyseras i uppsatsen. Jag har då tagit kontakt med museer, hans 

familj eller privata konstsamlare. Jag har först och främst studerat Nybergs 

målningar som finns på Örnsköldsviks museum, Sundsvalls museum, 

Västerbottens museum och Jamtli vilka alla är primära källor i forskningen.  

Örnsköldsviks kommun har den mest omfattande Nybergsamlingen som omfattar 

18 verk.  De övriga museerna som jag kontaktat har endast ett fåtal verk. Sedan 18

har jag personligen besökt Malte Nybergs syster Ulla Andersen i Bjästa och 

studerat hennes Nybergmålningar. Både hos henne och i arkivet har jag fått 

tillgång till skisser som kasserats av konstnären själv  eller aldrig var tänkta att 

visas upp offentligt. I bildtexterna anger jag om det handlar om en skiss.  Ulla 

Andersen har även givit mig värdefull biografisk information om sin brors liv. 

Även Malte Nybergs son, Johan Nyberg, har skickat mig bildfiler på sin privata 

konstsamling.  Jag har också haft mailkontakt med hans dotter Bodil Nyberg 19

som bor i södra Sverige. Ulla Andersens dotter, Benedikte Goldman,  har också 

hjälpt mig att  tolka och hitta bilder på Malte Nybergs glasmosaik i synagogan i 

Sydafrika. Jag har även fått se hennes privata Nybergverk.  Dessutom har jag 20

haft telefonkontakt med Mariann Andersson, Malte Nybergs sambo under 

1970-80-talen, som givit mig viktig information.  En viktig källa som rör 21

Nybergs Sudanvistelse är professor emeritus Håkan Törnebohm i Göteborg.Tack 

vare honom har jag både fått se gamla fotografier, en Nybergmålning och 

information. Även Siv Törnebohms son Klas Lenberg har bidragit med viktig 

källinformation då han skickat bilder och information på de ytterligare två 

Nybergmålningar från Sudan. Jag har också fått se en tidig målning i färg, Fort 

Jesus, Mombasa, med hjälp av Kristina Häggström och Eva Enmark. Även några 

målningar från Oskar Wedman och hans bror  i Örnsköldsvik har jag studerat. Jag 

 Inventarielista från Ulla Tällström 2015-05-19, Örnsköldsviks museum och konsthall; mail från Bengt 18

Nordqvist på Jamtli den 2015-11-24 med inventarielista av två verk; mail från Pia Hoxell Sundsvalls museum 
2015-06-10 om ett Nybergverk; mail från Suzanne Steneberg 2015-06-09 på Västerbottens museum om ett verk 
som finns i Stiftelsens Helgen Lindens samlinga,.

 Mailkontakt med Johan Nyberg den 6 juni 2015.19

 Mailkontakt med Benedikte Goldman 2015-09-13.20

 Telefonsamtal med Mariann Andersson  3 januari 2016.21
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har också genom Erik Lundkvist och hans syster Inger Einarsson Lundqvist fått 

hjälp med att finna Nybergs målning Missionären 2, som deras far kyrkoherde 

Erling Lundkvist i Nätra församling ägde.  Jag har även fått kontakt med 22

konstnären Lars Nordberg som ur sitt minne försökt minnas hur den nu försvunna 

målningen Ndebelegirl, ägd av hans far Olof Nordberg, såg ut när det gäller 

färgerna. Nordberg har i uppsatsens bilddel ritat en skiss ur sitt minne. 

         Vissa av Malte Nybergs verk från 1950-talet har jag hittat endast på svartvita 

fotografier i arkivet vid Umeå universitet. Tyvärr går det inte att fastställa 

färgkompositionen i dessa motiv eftersom verken är svåra att spåra. Men de 

svartvita fotografierna är viktiga dokument av hans tidiga konst och jag använder 

flera exempel i uppsatsen för att analysera  motivkretsar och stil. Genom arkivet 

går det också att finna verktyg för att källkritiskt kunna förhålla sig till de 

muntliga berättelser och historier som Malte Nyberg leverade till journalister och 

vänner. Exempelvis hans offentliga uppdrag i synagogan i Sydafrika som nu 

kunnat verifieras genom dokument. Men här finns också privata brev och 

dagböcker av känsligare natur. Hur gör man som forskare då man ska skriva en 

uppsats om en konstnär med biografisk metod? Kan man ta med allt som är 

intressant utan att kränka den personliga integriteten? Rent formellt gör jag som 

forskare inget fel om jag hittar  känsliga uppgifter som finns i Forskningsarkivet 

eftersom det inte finns några restriktioner kring användandet av uppgifterna. Det 

enda som sagts från Malte Nybergs familj är att de vill att handlingarna används i 

ett seriöst sammanhang.  Men när det gäller det etiska kommer vi naturligtvis in 23

på en problematisk fråga. Här har jag tagit del av andra forskares problematik när 

det gäller etik kring den biografiska metoden, bland annat konstvetaren Felicia 

Tolentino och hennes etiska metod rörande de brev hon fick till sitt förfogande 

från konstnären Vera Friséns familj: 

 Volym 180:12, ur Malte Nyberg XII:s arkiv, Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek; mailinformation 22

från Inger Einarsson Lundqvist 2016-04-11.

 Mailkontakt med Göran Larsson, Forskningsarkivet,  Umeå universitetsbibliotek, 2015-11-25.23
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                    Den största faran är såsom jag ser det är att jag i återgivandet av skeenden och detaljer  
                    som jag anser vara av betydelse för Vera Friséns konstnärskap, överskrider en gräns där  
                    den personliga integriteten utsätts för svåra kränkningar. /…./ Mina strategier för att kringgå  

                    detta har varit att fortlöpande i text och noter blottlägga och redogöra för de bakomliggande  
                    motiven till den kunskap jag sökt i materialet.  24

           Min metod är att jag även genomfört intervjuer med Malte Nybergs familj och 

vänner parallellt med  studier av arkivdokumenten. Intervjuerna med flera av 

familjemedlemmarna har genomförts via besök, telefon, brev eller mail. Jag har 

ställt frågor både om hans konst och liv. I brev- eller mailkorrespondensen har jag 

ställt upp frågor som de svarat skriftligen på och informerat alla om att jag kan 

komma att använda materialet i en akademisk uppsats. De skriftliga svaren finns 

arkiverade hos mig personligen. Det handlar sedan förstås också om vad som är 

relevant att ta med i en akademisk uppsats från Nybergs liv. Jag har under 

uppsatsarbetets gång valt att fokusera på  motiven från Afrika och då har en del 

känsliga fakta som rör andra delar i Nybergs liv inte tagits med i uppsatsen. 

     

      

          

       

 Felicia Tolentino, Porträtt av ett landskap - Vera Friséns gestaltning av naturen i Västerbotten, akademisk 24

avhandling Umeå universitet 2008, s.25.
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      Disposition 

         

         Kapitel 1 har först en inledning med en presentation om Malte Nyberg och 

motivering till ämnesval. Det följs av delavsnitten med  syfte och 

frågeställningar, metod och teoretiska ingångar, tidigare forskning, material och 

källkritik samt disposition.   

         Kapitel två, Konsten i ett biografiskt perspektiv, handlar om den biografiska 

metoden som fokuserar på ett specifikt konstnärskap. Det har varit ett vanligt 

perspektiv rent internationellt genom konsthistorien ända sedan Giorgio Vasari 

skrev Berömda renässanskonstnärers liv år 1550. Flera internationella och 

svenska biografier analyseras. Jag undersöker relationen mellan konstnär och 

konstverk utifrån teoretiska ingångar från bl a forskaren Yvonne Eriksson där hon 

anser att man i biografiska verk måste ställa frågan om det finns någon relation 

mellan konstnären och konstverken som skapats av honom eller henne.   25

         Det följs av kapitlet Malte Nybergs uppväxt och utbildningsår som handlar om 

hans barndom, släkt och familjebakgrund, konstutbildningar, arbeten, övriga 

utbildningar, övriga intressen och familjerelationer. Här blandas en mängd 

skriftliga källor från både intyg och betyg med muntlig och skriftlig information 

från anhöriga. Nybergs konstnärliga utbildningar i Stockholm behandlas. Han 

fick sannolikt influenser från expressionismen i både de praktiska konstskolorna 

men också under sina konsthistoriska studier. 

          I kapitlet Sydafrika 1955, presenteras Malte Nybergs konstnärskap i en 

sydafrikansk kontext. Det handlar om bakgrunden till att Nyberg reste till just 

Sydafrika som måste betraktas som mycket ovanligt för en konstnär från 

Örnsköldsvik. Det diskuterar också apartheidregimen hur Nyberg  samt andra 

svenska konstnärer upplevde samhällsklimatet. Kapitlet analyserar även ur ett 

 Yvonne Eriksson, ”The possibility and obstacles of reading sketches as a life”, s.51 ur The Challenges of 25

biographical Research in Art History Today, Helsingfors 2013.
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postkolonialt perspektiv den västerländska uppfattningen om Den andre och på 

vilket sätt vi i väst skildrat människor i andra världsdelar. Nyberg utgör inget 

undantag då det gäller att skildra det afrikanska folket som exotiska och 

primitiva.  

          I kapitlet Tidiga motivkretsar  bildanalyseras flera av hans tidiga motiv från 

Afrika. Dels görs formalanalyser som beskriver verkens stil och form och sedan 

analyseras motiven som oftast fokuserar på ett exotiskt och primitivt Afrika.  Det 

handlar även om hans första utställning i Pretoria och en offentlig 

konstutsmyckning i en synagoga. Även hans första svenska utställningar efter 

Sydafrikaperioden analyseras när det gäller innehåll och kritik. Kapitlet tar också 

upp Malte Nybergs offentliga kritik av apartheidregimen efter Sydafrikaresan i 

samband med en konstutställning i Umeå. 

         Kapitlet Sudan 1957-58 handlar om den andra Afrikaresan, där  en offentlig 

utställning med Malte Nybergs konst arrangerades i Khartoum. Några av 

konstverken från den här perioden analyseras. Kapitlet handlar även om de 

personer och miljöer som Nyberg stiftade bekantskap med under den äventyrliga 

resan då han under ett inbördeskrig reste ner till de stängda provinserna i södra 

Sudan. 

         Det följs av kapitlet Utvecklingen av motiven från Afrika, som diskuterar den 

förändring som Malte Nybergs konst och motiv från Afrika genomgick då han 

nådde en större abstraktion i sitt sätt att måla under senare delen av sitt liv. Tidiga 

exempel från 1960-och 70-talen visar hur han finner sin slutliga expressionistiska 

och abstrakta stil.   Efter detta följer en avslutande sammanfattning samt en bild- 

och källförteckning. 
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      2.  Konsten i ett biografiskt perspektiv 

           

          Då jag botaniserat bland bibliotekens konsthyllor har jag kunnat notera att många 

bokverk är konstnärsbiografier.  Metoden att fokusera på ett specifikt 

konstnärskap har varit mäktig rent internationellt sedan renässansens dagar. Då 

började fokus läggas på det ensamma och framgångsrika eller missförstådda 

geniet. Det verkliga genombrottet för konstnärsbiografin kom år 1550 som skrevs 

av Giorgio Vasari (1511-1574). Hans verk  Berömda renässanskonstnärers liv 

( Vite dé piu eccellenti pittori, scultori ed architetti) består av en mängd kortare 

levnadsteckningar över italienska renässanskonstnärer som Leonardo da Vinci 

och Michelangelo Buonarotti.  Hans biografi innehåller inte några inträngande 

psykologiska analyser utan består av anekdoter och upplysningar om 

arbetsvillkor, mecenater och ekonomi.   26

          I ett jämförande internationellt perspektiv har biografiska verk oftast en liknande 

metodisk grunduppbyggnad. Först behandlas konstnärens barndom och sedan 

analyserar författaren centrala konstverk och viktiga epoker i konstnärens liv i 

kronologisk ordning. Men det finns ett brett spektrum av variationer när det gäller 

hur konstnärers privatliv behandlas i biografiska verk. Flera internationella verk 

om modernismens stora ikoner som Pablo Picasso, Henri Matisse eller Marc 

Chagall har högt i tak då det gäller privata detaljer.  Vissa biografiska verk är 

också huvudsakligen textbaserade och presentation av konsten i form av bilder är 

minimal. Picassos hustru, konstnären Francoise Gilot, skrev biografin  Leva med 

 Giorgio Vasari, Berömda renässanskonstnärers liv, del 1, svensk översättning Ellen Lundberg Nyblom, och 26

del 2, svensk översättning Ane Randell. Göteborg 1984. 
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Picasso, en biografi som inte väjer för att skildra konstnärens mörka sidor.  27

Även författaren Arianna Stassinopoulos Huffington har skrivit biografin, Picasso 

- Skapare och förgörare, som också beskriver den kände konstnärens mörkare 

sidor.   Jag har också tagit del av flera inträngande biografier  om Marc Chagall 28

som fokuserar lika mycket på hans privatliv som hans konst.    Är konstnären 29

död och det har gått en längre period har författaren en större frihet att skriva om 

realistiska och känsliga levnadsförhållanden i konstnärens liv. Gränserna i 

biografierna har också flyttats fram från 1930-talet till 2000-talet. Ett exempel på 

detta är författaren och konsthistorikern Lena Holger som 70 år efter konstnärens 

död publicerade att Helmer Osslund hade en utomäktenskaplig son, något som 

inte nämndes i den tidigare biografin av Nils Palmgren och Terje Granberg från år 

1937.  Vid en jämförelse av biografierna om den svenska konstnären Nils Dardel 30

går det att  konstatera att Karl Asplunds biografi från år 1958 inte beskriver 

Dardels bisexuella läggning i direkta ordalag utan mera med omskrivningar 

medan den senare biografin av Erik Näslund år 2014 i prologen direkt skriver att 

Dardel var bisexuell med tonvikt på det homosexuella.  Både Asplund och 31

Näslund har också valt en biografisk metod för att tolka Dardels konst.  

          Ett annat exempel är Färgformen - Åke Göranssons liv och konst. Här får vi följa 

Åke Göranssons säregna konstnärsliv som också skildrar hans psykiska sjukdom. 

Sannolikt skulle inte boken ha skrivit så utlämnade om sjukdomen om Göransson 

  Francoise Gilot och Carlton Lake, Leva med Picasso, översättning av Torsten Blomkvist, Stockholm 1967. 27

  Arianna Stassinopoulos Huffington, Skapare och förgörare, översättning Eva Liljegren, Stockholm 1989.     . 28

 Sidney Alexander, Marc Chagall - en inträngande biografi, översättning Margareta Eklöf, Västerås 1991; 29

Jackie Wullschlager, Chagall - Love and Exile, London 2008;. 

 Lena Holger, Helmer Osslund, Stockholm 2008, s.146; Nils Palmgren och  Herje Granberg, Helmer Osslund, 30

Stockholm 1937 och 1952.

 Karl Asplund, Nils Dardel 2 .- de senare åren, Stockholm 1958; Erik Näslund, Dardel, Stockholm 2014, s.15.31
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varit vid liv. Björn Axlund försöker koppla ihop både yttre händelser och inre 

psykologiska och emotionella reaktioner. I bildanalyserna används den 

biografiska metoden då flera av verkens motiv och form direkt associeras med 

Åke Göranssons sjukdomsbild. Exempelvis skriver Axlund: 

         Från 1932 finns tendenser i Göranssons måleri, som direkt kan förknippas med sjukdomens  

           utveckling. Den speglas dramatiskt i de göransonska ”gatorna”, där motivet successivt trans- 
           formeras och fastheten luckras upp.  32

           Författaren väljer att koppla samman Göranssons expressionistiska stil med hans 

sjukdomsbild men noterar samtidigt i boken att det mesta som Göransson 

producerar under åren 1930-32 utstrålar harmoni och målarlycka trots att 

konstnären  även under dessa år stundtals var i stark själslig obalans av sin 

sjukdom som senare diagnosticerades som schizofreni.   Det går att kritiskt 33

reflektera över Axlunds biografiska slutsater och ställa sig frågan om Göransson 

också kunnat använda samma expressionism i sina målningar om han hade varit 

fullt frisk?  

             De flesta biografier handlar om kända personer och det innebär att det 

biografiska materialet tas från både den offentliga och privata sfären. Det är 

problematiskt att dra gränsen mellan vad som ska vara offentligt och vad som bör 

hållas privat. Oftast är det vanligt att offentliga personer har en privat kärna som 

endast en liten krets känner till och som inte är tillgänglig för den stora 

allmänheten. Därför anser jag att det är viktigt att ställa sig frågan vad som är 

viktigt för allmänheten att få veta om den aktuella personen och vilken sorts 

biografiskt verk man vill skriva. Professor Yvonne Eriksson vid Mälardalens 

högskola som ägnar sig åt biografisk forskning om konstnären Vera Nilsson, 

skriver: 

 Björn Axlund, Färgformen - Åke Göranssons liv och konst, Stockholm 2003, s. 109.32

 Ibidem, s.109.33
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                      Writing about artists, a question that has to be asked is whether  there is any relation  
                      between  the artist and the artifacts created by her or him?  There are two level to focus  
                     on: the artifacts process by artists and the artist themselves. /…./. Visual artists, in turn,    

                     often sketch or paint the motifs before them, if they do not work conceptually./…/ In a  
                     biography, the author, composer or artist works of art will always be a part of telling about 

the actual person.  34

         Om man tänker på citatet ovan så går det att klarlägga att det fanns en relation 

mellan Malte Nyberg och hans motiv. Man kan se att han målade egna tolkningar 

utifrån sina upplevelser på resorna. Han hade faktiskt varit på plats i Afrika och 

sett motiven, inte stått och fantiserat fritt framför staffliet i en ateljé. Senare i livet 

när hans konst blev mer abstrakt, fanns många av hans tidigaste upplevelser kvar 

i motiven, men med andra  kompositions- och färgtolkningar. Däremot anser jag 

det vara svårt att tolka in privata specifika händelser eller göra psykologiskt 

färgade tolkningar utifrån den biografiska metoden i Malte Nybergs målningar, 

som det lätt går att göra med Nils Dardels verk, där det finns motiv och personer 

direkt kopplade till händelser i hans liv. Orsaken är att Nybergs motiv av landskap 

och människor är ganska generella. Även porträtten är oftast isolerade från en 

yttre kontext i hans målningar. Men det går att fastställa att de flesta motiven från 

den tidiga perioden är inspirerade från hans resor i Afrika.  

          

          

 Yvonne Eriksson, The possibility and obstacles of reading sketches as a life, s.51  ur Renja Suominen-34

Kokkonen, The Challenges of biographical research in art history today, Helsingfors 2013.
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      Malte Nybergs uppväxt och utbildningsår 

  

      Malte Nyberg föddes den 18 november år 1929 i Näske  som ligger nära havet 

vid Köpmanholmen söder om Örnsköldsvik i norra Ångermanland, 

Västernorrlands län. Hans föräldrar  var Tolv-Erik Nyberg och Emma Maria 

Nyberg . De hade ingått äktenskap år 1926. Han kom till världen  i farfar Erik 35

Olof Nyberg och farmor Maria Nybergs hus. Det var en stor jordbruksfastighet 

med omfattande skogstillgångar från Näske till Ullånger. Skogen köptes senare av 

skogsbolaget Forss AB i Köpmanholmen år 1906 för 60.000 kronor vilket var en 

stor summa på den tiden. 

         Farfar och farmor fick 14 barn men endast fyra överlevde vuxen ålder. 

         Maltes far,  döpt till Tolv-Erik Nyberg,  eftersom han var tolfte barnet, påbörjade 

lärarutbildning i Härnösand efter Hampnäs folkhögskola. Han  kallades hem då 

fadern Erik-Olof Nyberg avled år 1922. Han blev istället löjtnant i det militära 

och byggde värn efter norrlandskusten. Maltes mor Emma Maria (Maja) var 

dotter till hemmansägaren, kyrkvärden och skolinspektören Anton Alexander 

Berglund och läraren Olivia Lundblad.  Maja var intresserad av lyrik och hade 

musikalisk begåvning. Hon spelade piano till stumfilmerna på den lokala 

biografen i Bjästa.   36

          I början av 1930-talet flyttade Tolv-Erik Nyberg med familj till ett nybyggt hus 

på Fagerlandet i Bjästa. Orsaken var att Maltes morfar Anton Alexander Berglund 

 Folkbokföringsuppgfiter från Skatteverket januari 2016. 35

 Brev från Ulla Andersen, 1 november 2016. Där inget annat anges i kapitlet kommer uppgifterna från Ulla 36

Andersens brevinformation.
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hade avstyckat en jordbruksfastighet med skog och åkrar till sin dotter Maja och 

svärsonen. Ingen av morfaderns  söner ville överta herrgården i Bjästa som såldes 

och morfar flyttade då in till Tolv-Erik och Maja. Morfar Anton blev en viktig 

person som kom att stå familjen nära, bland annat när Nybergs far arbetade inom 

det militära. Senare blev Tolv-Erik Nyberg byggmästare i Nätra kommun och 

hemvärnschef. Han var också ordförande i flera föreningar. 

          

          År 1936 föddes Maltes syster, Ulla-Ann Nyberg. Hon tog studenten i 

Örnsköldsvik år 1957 och studerade sedan konsthistoria vid Stockholms 

universitet under ett år. Därefter utbildade hon sig vid Paul Petersens idrotts- och 

dansinstitut i Köpenhamn och arbetade sedan som idrottslärare på Bjästaskolan 

mellan åren 1962-1997. 

          Malte Nyberg var ett snällt och nyfiket barn. Allt skulle skruvas isär och 

undersökas såsom klockor, cyklar och senare motorcyklar och bilar. En moster 

såg tidigt hans begåvning och intresse för teckning och måleri. Hon ordnade så att 

han fick gå en Hermodskurs på distans vid tio års ålder i teckning och måleri. 

Nybergs mamma, syster och morfar satt ofta som modeller. Det finns en tidig 

porträttmålning,  där Malte Nyberg målat morfar Anton Berglund omkring år 

1945.  Oljemålningen är utförd i figurativ stil, men man kan redan här se hans 

tidiga konstnärliga begåvning. (Se bild 1). 

         Malte Nyberg gick endast sexårig folkskola och en ettårig fortsättningsskola år 

1943 eftersom det inte var vanligt att ta studenten under slutet av 1940-talet.  37

Han genomgick en tvåårig folkhögskoleutbildning vid Hampnäs folkhögskola i 

Örnsköldsvik under åren 1952-53, där han bland annat studerade svenska, 

litteraturhistoria, matematik, historia och geografi.  Han utbildade sig också till 38

underofficer vid Jägarskolan i Kiruna år 1951.   Han ska också ha gått på 39

Carlbergs officerskola. 

 Kursbetyg Fortsättningsskolan år 1943, Volym 180:1, ur Malte Nyberg XII:s arkiv, Forskningsarkivet, Umeå 37

universitetsbibliotek.

 Avgångsbetyg 1953 från Hampnäs folkhögskola, Volym 180:1, ur Malte Nyberg XII:s arkiv, 38

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.

 Avgångsbetyg från Jägarskolan i Kiruna 1951,Volym 180:1, ur Malte Nyberg XII:s arkiv, Forskningsarkivet, 39

Umeå universitetsbibliotek.
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         Sina konstnärliga utbildningar fick Malte Nyberg på Konstfack i Stockholm och 

Grünewalds konstskola sannolikt år 1954-55, som Isaac Grünewalds son Iván 

Grünewald drev i Stockholm efter faderns död.   Malte Nyberg ska också under 40

en tid ha studerat vid Stockholms konstskola.    Det bekräftas sannolikt av en 41

tidningsuppgift från 1956 som uppger att Malte Nyberg gått på Stockholms 

målarskola och Grünewalds konstskola.  Men det finns endast muntliga källor 42

och tidningsuppgifter, alltså inga skriftliga dokument, betyg eller fotografier från 

skolorna och råder viss osäkerhet om och när han studerade vid 

konstutbildningarna. Enligt Nyberg själv gick han en viss tid på Konstfack och 

Grünewalds målarskola , men hans syster Ulla Andersen vill minnas att han gick 43

på Stockholms konstskola och är mera osäker på uppgifterna om Konstfack. Det 

finns ett sparat intyg från utställningschef Sven Härnström daterat 27.12.54, som 

visar att Malte Nyberg arbetade med trädgårdsdekoration i Stockholm.  44

           Under utbildningstiden studerade han även konsthistoria.  Här kom han sannolikt 45

i kontakt med expressionismen och det abstrakta måleriet inom modernismen 

som han själv lite senare började utforska i sitt eget måleri. Vassily Kandinsky är 

känd för att ha skapat den första abstrakta målningen. I Malte Nybergs arkiv finns 

en sparad tidningsartikel om Kandinskys abstrakta konst så sannolikt inspirerades 

Nyberg av det internationella abstrakta måleriet.  För att finansiera sina 46

måleristudier arbetade Nyberg en tid som skidlärare och ungdomsledare 1954  i 

Stockholm  så att han kunde finansiera sina måleristudier. Senare fick han också 

 Hämtad 2015-05-12 från www.allehanda.se/slakt/o-ovanner/dodsfall/malte-nyberg-xii-till-minne-1,https://40

www.bukowskis.com/sv/fineartbukipedia/4459-ivan-grunewald, hämtad 2015-12-08. 

 Brev 1 november från Ulla Andersen.41

 Okänd artikelförfattare, Afrikamålare ställer ut i Strömsund, okänd tidning 1956, Volym 180:14, ur Malte 42

Nyberg XII:s arkiv, Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.

 Lars Elfving, radiointervju med Malte Nyberg XII, Örnsköldsviks närradio, 2005, Volym 180:13, ur Malte 43

Nyberg XII:s arkiv.

 Intyg från Sven Härnström, utställningschef, Stockholm 27.12.54,  Volym 180:1, ur Malte Nyberg XII:s arkiv.44

 Lars Elfving, radionintervju med Malte Nyberg XII, Örnsköldsviks närradio 2005, Volym 180:13, ur Malte 45

Nyberg XII.s arkiv.

 Gerd Reimers, Konstens höjd och botten, okänd tidskrift, okänt årtal, Volym 180:14, ur Malte Nyberg XII:s 46

arkiv.
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anställning som ridande polis i Kramfors, där han lånade hem en häst från I 21:s 

militäranläggning i Sollefteå. Han var också anställd som teckningslärare i 

Strömsund 1956 och idrottslärare på Norsjö realskola .  Senare hade han också 47

målarskola under flera perioder i sin ateljé i Tolfhamn, med elever som Bill 

Olson, Olle Gustafsson och Karin Öhgren. För att finansiera sitt uppehälle  

skaffade han han också skutor och sysslade med timmerbärgning och att bärga 

nedskurna båtvrak.  48

          

         Tolv-Erik Nyberg köpte en färghandel i Bjästa åt sin son i slutet av 1940-talet, där 

Malte Nyberg fick frossa i färger och experimentera inom måleriet. Men han 

visade mindre intresse för affärsrörelsen eftersom idrottsintresset också var 

omfattande. Malte Nyberg spelade fotboll, boxades, åkte skidor,  ägnade sig åt 

tyngdlyftning, backhoppning och akrobatik. Han deltog i SM i kombinationen 

längdåkning-backhopp och tog 11 distriktsrekord i tyngdlyftning och tangerade 

svenskt rekord i mellanvikt. Han uppträdde i folkparker i räckgymnastik. Han 

stod och gick på händer helst på höga höjder som exempelvis Sandöbrons räcke. 

          Malte Nyberg fick sonen Johan Nyberg år 1959 med Gunilla Norell. De  gifte sig 

den 3 april år 1956 i Själevads kyrka.  Han och sambon Mariann Andersson fick 49

även dottern Bodil Nyberg som föddes år 1979. Johan Nyberg utbildade sig till 

ekonom och Bodil Nyberg till socionom. Gunilla Norell var vävlärare och 

Mariann Andersson bibliotikarie.  50

          

 Brev från Ulla Andersen 1 november 2015 samt intyg från barnavårdsnämndens fritidsavdelning i Stockholm 47

1954.

 Lars Elfving, Intervju med Malte Nyberg, Örnsköldsviks närradio 2005, Volym 180:13, ur Malte Nyberg 48

XII:s arkiv.

  Tidningsnotis, Familjesidan, troligtvis Örnsköldsviks Allehanda den 3 april 1956, Volym 180:14, ur Malte 49

Nyberg XII:s arkiv.

  Brev från Ulla Andersen 1 november 2015.50

MALTE NYBERG XII  
!24



      Sydafrika 1955 

          

          Det var under mitten av 1950-talet som Malte Nyberg och hans livskamrat 

Gunilla Norell reste ner till Sydafrika. Anledningen var att hon fått ett 

vävlärarjobb på en skola i Pretoria. Den 23 oktober år 1954 reste Gunilla Norell 

själv med båt till Sydafrika. Malte Nyberg anlände först några månader senare.  

Örnsköldsviks Allehanda skrev: 

                         Gunilla Norell från Översjäla, ska fara till Afrika och lära negrerna väva.  

                              Nog för att de små negerbarnen kan behöva en varm ylleschal i kalla kvällar  
                              men Gunilla som är utbildad vävlärarinna ska hjälpa till i en engelsk vävskola  
                               i Pretoria, där man huvudsakligen ägnar sig åt möbeltyger, mattor och gardiner.  51

           Ordet ”neger” är i dag en kränkande benämning i vårt språkbruk när det gäller hur 

man beskriver mörkhyade personer, men under 1950-talet  ansågs det inte alls 

kontroversiellt att använda ordet. ”Neger” användes flitigt i både massmedia, 

litteratur och i vardagligt språkbruk.  Gunilla Norell hade utbildats vid 

Handarbetets Vänners lärarinneseminarium  i Stockholm. Vävskolan i Pretoria 

som bestod av elever från den svarta befolkningen leddes av en engelsk kvinna 

som genomgått samma utbildning i Stockholm. Med tanke på den 

apartheidpolitik som rådde vid den här tiden kan man fundera över skolans 

arbetsvillkor. Beställningsarbeten utfördes till de 75000 européer  som bodde i 

Pretoria. Vävskolan skulle också ha en utställning i Kapstaden under mars 1955. 

Den lokala tidningsartikeln diskuterar inte problematiken som rådde mellan 

svarta och vita i Sydafrika. Det gör inte heller någon annan av de tidningsartiklar 

jag funnit i arkivet från år 1955. Men Gunilla Norell uttalade sig om skolans 

elever som idag skulle uppfattas som nedsättande: 

           

 Okänd artikelförfattare, 21-årig Själevadsflicka vävlärarinna i Afrika, Örnsköldsviks Allehanda 15 oktober 51

1954, Volym 180:14, ur Malte Nyberg XII:s arkiv, Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.
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                           Oerhört intressant ska det bli att arbeta därute. Skolan har eget spinneri och 

                                 eget färgeri så man kan få precis de färger man önskar. Och motiv till mönster  
                                 behöver man säkert inte heller sakna. Det värsta blir nog att få negrerna att arbeta. 
                                 De är oerhört lata har den engelska lärarinnan sagt. Och tidigt på morgnarna måste  

                                 arbetet sätta igång för senare på dagen blir det för hett.  52

           

          Även Malte Nyberg blev omskriven en tid senare i lokaltidningen i samband med 

resan. Han använde också ordet ”neger” och gjorde kopplingar till natur och en 

primitiv tillvaro på landsbygden: 

                            Negrerna är naturen närmare än några andra. Och sånt tycker jag om.  

                                 Jag tänker måla dem. Hela deras tillvaro. Både ungas och gamlas. I stan  

                                 kommer jag absolut inte att stanna länge.  53

         Malte Nybergs uttalande om att ”negrerna är naturen närmare än några andra”  

har ett primitivistiskt och exotiskt förhållningssätt. Varför skulle just 

befolkningen i Afrika vara närmare naturen än människor i Kina eller Sverige? 

Helt klart hade han den koloniala västerländska uppfattningen om afrikanen som 

främmande och exotisk, primitiv och mystisk.   Han aviserade också med sitt 54

uttalande i tidningen att han inte var särskilt intresserad av den sydafrikanska 

befolkningen kontextualiserad och moderniserad i den tidens samhälle. Petrine 

Archer-Straw skriver i sin studie om hur 1920-talets avantgardekretsar i Paris 

utforskade begreppet primitivism i sin konst som blev ett hyllande av andra 

kulturer.  Men avantgardet utforskade ordets mer negativa innebörd och dess 

kopplingar till svarthet, vildhet och avvikelse. Det uttryckte också deras 

romantiska intresse till ursprung och det förhistoriska. Archer-Straw frågar sig 

vidare huruvida termen ”primitiv” överhuvudtaget har någon giltighet för att 

 Ibidem.52

 Okänd artikelförfattare, Bjästabo gör sverigepropaganda i nationaldräkt bland de svarta, okänd tidning, 53

okänt datum, Volym 180:14, ur Malte Nyberg XII:s arkiv. 

 Lize van Robbroeck, Race and Art in Apartheid South Africa, s.83, ur ed. Lize van Robbroeck, Visual Century 54

- South African Art in Context, volume two 1945-1976, Johannesburg 2011.
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beskriva andra kulturer. Dess tillkomst har att göra med hur 1800-talets européer 

definierade sig själva i förhållande till det rationella västerländska jaget.   55

         I dagboksanteckningarna skriver Malte Nyberg att han anlände till Gunilla Norell 

i Pretoria i början av februari år 1955. Efter att ha rest med båt till Kapstaden 

väntade en äventyrlig och improviserad färd. Först liftade han med en man som 

han kallade för Johnny på motorcykel. Sedan de fått punktering valde Nyberg att 

fortsätta resan på egen hand till fots och sov under bar himmel innan han kom 

fram till Pretoria.  56

          Malte Nyberg och Gunilla Norell upptäckte snart att det mesta i Sydafrika var 

olikt deras svenska förhållanden. Kultur, apartheid, mat, språk. Men Gunilla 

Norell trivdes på vävskolan. Hon träffade många nya människor och fick utlopp 

för sin kreativitet eftersom även hon hade en konstnärlig ådra. De fick vänner i 

den svenska befolkningen som långt senare besökte hemmet i Näske. Men 

apartheidpolitiken blev en jobbig upplevelse för båda. Speciellt då de fann många 

vänner ur den svarta befolkningen, vilket inte ansågs vara helt acceptabelt i det 

starkt segregerade sydafrikanska samhället.   57

          

        Tidiga motivkretsar 

         
         När man går igenom  Malte Nybergs målningar från perioden i Sydafrika går det 

att konstatera att  han utifrån sitt stora intresse för svart kultur,  valde att skildra 

den västerländska bilden av det primitiva och exotiska Afrika. Men det ska 

noteras att det endast är en bråkdel av hans verk från den här perioden som finns 

offentligt dokumenterade på fotografier eller existerar i offentliga samlingar idag. 

Mycket av hans tidigare konst finns i privata samlingar eller har försvunnit.  Men 

de motiv jag kunnat analysera avslöjar i huvudsak inte någon kolonial hållning, 

 Petrine Archer- Straw, Negrophilia: Avant-Garde Paris and Black Culture in the 1920s, London 2000, s.1155

 Malte Nyberg, Konstnär från Bjästa tog lift till Pretoria, Västernorrlands Allehanda tisdagen den 19 april 56

1955, Volym 180:14, ur Malte Nyberg XII:s arkiv; Birgitte Björklund, Malte Målare XII i Afrika, Santa Barbara 
1991, Volym 180:8, ur Malte Nyberg XII:s arkiv.

 Mailkontakt med Johan Nyberg 2015-11-11.57
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modernism eller samhällskritik. Det finns exempelvis inga motivkretsar som 

behandlar den rasistiska relationen mellan den styrande västerländska 

befolkningen och den svarta befolkningen i Sydafrika.  Från mitten av 1800-talet 

blev det vanligt att missionärer, upptäcktsresande och antropologer använde 

fotografier för att iscensätta den vite mannens dröm om det främmande och vilda. 

Illustrerad dags- och veckopress öppnade bildmässigt världen för allmänheten 

och det var framförallt genom dessa populärtidskrifter som människor fick 

vetskap om tidigare okända platser, andra folk och främmande företeelser. Men 

myten om det främmande och vilda förstärktes ibland på fotografierna.  Det var 58

med denna västerländska blick sprungen i en kontext från 1950-talet som Malte 

Nyberg gav sig ut i Afrika. 

          På en köpt motorcykel och med målarutrustningen på pakethållaren tog han sig ut 

till byarna, där den svarta befolkningen bodde utanför Pretoria. Malte Nyberg 

verkar ha målat direkt med oljefärg och staffli på platserna: 

          Det är ganska svårt att bli förtrogen med infödingarna där. Men har man fickorna fulla  

            med glaspärlor och kola brukar det alltid ordna sig. Men många kvinnor har sprungit och gömt  

            sig, när jag tar fram staffliet. /…/ Mapochannenegrerna har gjort det största intrycket på mig.  
            De är mycket konstnärliga. De målar och dekorerar sig själva och sina hus med otrolig fantasi.  59

             

           Stina Högkvist skriver i sin essä  Mörka hemligheter: Representationer av det 

vita och svarta Afrika i Nasjonalgalleriets samling, om hur norska konstnärer 

valde att skildra Afrika både under 1800-talet och 1900-talet: 

 Mari Granath, Synen på afrikanen, s.32 ur red. Eva-Lena Karlsson och Hans Öjmyr, Främlingen, 58

Nationalmuseums utställningskatalog Stockholm 1996.

 Malte Nyberg, Konstnär från Bjästa tog lift till Pretoria, Västernorrlands Allehanda tisdagen den 19 april 59

1955.
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         Jämför man skildringarna från Nordafrika med de från kontinentens södra halvdel framträder 

samma historiska vakum, där de yttre omgivningarna inte tillåts avslöja några spår av varken 
kolonialism eller modernism.  60

           Men det finns en skillnad mellan målningarna av norra och södra Afrika, menar 

Högkvist. Medan bilderna från Nordafrika ofta utspelar sig                                                

i städer, utspelar sig bilderna från den södra delen av kontinenten enbart i 

naturomgivningar. Motiven förmedlar en vildare verklighet där solens värme, 

människornas nakenhet och det exotiska djurlivet står i fokus. Som många 

konstnärer valde Malte Nyberg att söka exotiska motiv som han inte kunde finna i 

sina norrländska hemtrakter eller i Afrikas mer moderniserade städer. Det är  

motiv av den svarta ursprungsbefolkningen som dominerar i hans produktion från 

den här perioden. Exempelvis i motivet Ndebele Girl (se Bild 2), som i den första 

målningen visar en sydafrikansk Ndebelekvinna med ovanligt lång hals. Att just 

den kroppsdelen är väldigt lång i målningen beror sannolikt på att Nyberg 

studerade Ndebelekvinnorna då de bar sina traditionella nackringskragar vilket 

får deras halsar att se längre ut.   61

          Men hennes anatomiska kroppsformer när det gäller benen och armarna börjar 

likna en viss abstraktion. Hon har även skuggor kring ögonen och munnen är 

sluten.  Målningen finns endast på ett svartvitt foto i Malte Nybergs arkiv där det 

också står att verket tillhörde fil doktor Olof Nordberg (1909-1987) i Umeå. Han 

var lektor vid Folkskoleseminariet i Umeå, där Malte Nyberg hade en 

konstutställning år 1956. Jag har kontaktat hans barn som mycket väl kommer 

ihåg målningen med den afrikanska kvinnan. Efter föräldrarnas död såldes verket  

på auktion. Men äldste sonen, konstnären Lars Nordberg, minns att motivet hade 

 Stina Högkvist, Mörka hemligheter: Representationer av det vita och svarta Afrika i Nasjonalgalleriets 60

samling, ur www-idunn-no.proxy.ub.umu.se/kk/2010-03/art03, hämtad 2015-10-06. 

 Hämtat från Internet 2016-04-15 http://www.gettyimages.se/detail/nyhetsfoto/ndebele-woman-wearing-a-61

traditional-neckring-collar-nyhetsfoto/3350278.
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starka färger. Han förstår nu att Malte Nyberg var inspirerad av den färgsprakande 

Ndebelekulturen i Sydafrika: 

          Ansiktet minns  jag väl, i en platt, oskuggad, brun färg  

              och alla isättningarna i huvudbonad och hals i vitt, ockra och gult.  

              Jag tror säkert att vasens zikzak-mönster stod vitt mot svart  
              och gissar nästan säkert att randdekoren under och över var röd. 
              Jag minns så väl att jag inte fick ihop anatomin nertill; 

              vad var armar och vad var kropp eller kläder?  
              Det fanns rött där nere, kanske tre nyanser i de tre fälten?  62

      

          Lars Nordberg är mera osäker på målningens bakgrundsfärg. Han minns den som 

varmröd men den kan lika gärna ha varit grön eftersom färgen är så mörk på det 

svartvita fotot. Nordberg som själv har i datorn skissat en tänkbar färgåtergivning 

hur motivet kunde se ut. 

         I Nybergs andra variation av Ndebele Girl-motivet  som mer liknar en mindre 

akvarellmålning (se Bild 3) ligger  fokus på den afrikanska kvinnans ansikte som 

har mjukare och mer figurativa drag än i första målningen. 

                                                                                                                                                                                                              

Ett annat figurativt motiv sannolikt från år 1955 är Swazihövding (se Bild 4) som 

jag studerat på ett svartvitt fotografi. Malte  Nyberg skrev att han i Swaziland, ett 

litet land nära Sydafrika, träffade ”den ståtlige hövdingen Mzwanda”. När den 

afrikanske mannen efter en del besvär förstod att Nyberg ville måla av honom 

 Mail från Lars Nordberg 2016-04-14.62
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gick han in och tog på sig festdressen.   Sannolikt är det Mzwanda på målningen. 63

Han verkar vara en ung och vacker afrikansk man med en säregen utstrålning. 

Halsen och ansiktet är rakt och kraftfullt. Det är svårt att bestämma sig för om 

den afrikanske hövdingen har en volymiös afrofrisyr eller en afrikansk 

huvudbonad eftersom Nyberg målat porträttet i en ganska grov stil. Även näsan är 

förenklad med några triangelforamde streck. Mannens kraftiga läppar går nästan 

ner till det markerade hakpartiet. Ögonen är som svarta streck. Hans vita tänder är 

blottade i målningen. Han verkar ha en urringad dräkt på kroppen. När det gäller 

färgval under de tidiga åren har jag hittat ett skissporträtt på en ung afrikansk 

flicka  (Se bild 5)  som är ett exempel där Malte Nyberg använt sig av dovare 

jordfärger i bruna och gröna färgskalor. Redan här i de figurativa bilderna ser man 

att han börjat inspireras av expressionismen. Flickans ansikte är ganska grovt 

målat där skuggorna utgörs av dovare bruna, gröna och gula nyanser.  

           

          I Västernorrlands Allehanda tisdagen den 19 april 1955 skrev Malte Nyberg själv 

om tillvaron i Pretoria. Han berättade bland annat om ”boyen Sem” som dagligen 

kom till deras hyrda hus. Var han deras tjänstebiträde? Malte Nyberg skrev också 

att han blivit god vän med den unge svarte mannen David som arbetade som 

springpojke men drömde om att bli konstnär. David brukade få låna Malte 

Nybergs måleriutrustning ibland som tack för att han introducerat honom för 

”intressanta negrer”.   I hans artikel finns också två figurativa målningar, 64

Mapolchakvinnor i Transvaal och Abraham som är tiggare till professionen. Det 

sistnämnda motivet är ett socialt motiv som skildrade misären hos den svarta 

befolkningen. I artikeln skrev Nyberg: 

                   Jag har blivit bekant med tiggarna nere i city. Det är blinda, enbenta, lama gamla uvar  

                       som har var sin bit av Curch Street. Man vill gråta första gången man ser dem, men sedan  
                       man lärt känna dem, försvinner de sentimentala känslorna. De har sina tricks. Högst två  

 Birgitte Björklund, Malte Målare XII i Afrika,Santa Barbara 1991, s.18, Volym 180:8, ur Malte Nyberg XII:s 63

arkiv.

 Malte Nyberg, Konstnär från Bjästa tog lift till Pretoria, Västernorrlands Allehanda tisdagen den 19 april 64

1955, Volym 180:14, ur Malte Nyberg XII.s arkiv.
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                       mynt får ligga i mössan, och aldrig silvermynt, de stoppas snabbt i fickan. Kläderna, d.v.s  

                       trasorna, ska helst vara rena, en människa ger sällan i avsky, m m.  65

          Men att Sydafrika var ett välmående land endast för några få miljoner vita 

invånare  medan resten av den svarta befolkningen levde i fattigdom framgick 

inte av bilder eller artikeltext. Det enda Malte Nyberg nämnde som ett tecken på 

välstånd var att ”Swimm-polerna är välbesökta”.  Men han skrev aldrig  om den 66

hårdhänta apartheidpolitiken. Samma linje följde även  de sydafrikanska 

konstgallerierna som undvek de sociopolitiska problemen i landet. Innan år 1976 

var det verklighetsfrånvänd konst som hängde på väggarna som landskap, 

abstrakta experiment, figurstudier och stadslivskildringar. Den sydafrikanska 

konstdiskursen dominerades av en vit borgerlig grupp av konstnärer som 

influerades av antingen liberalism eller Afroprimitivism.  På 1980-talet är 67

apartheidregimen i Sydafrika ett tema bland exempelvis norska konstnärer. Kåre 

Bondensens teckning Sydafrika, Ett-två ett-två från  år 1985 visar en tydlig kritik 

mot den dåvarande apartheidregimen. På bilden marscherar en välgödd vit man 

på toppen av rad bajonetter. Med blicken i skyn ser han inte att raden av 

bajonetter snart tar slut för att ersättas av ett ensamt mer primitivt afrikanskt 

vapen. Avståndet mellan de två vapensorterna skapar en fallgrop.   68

         Om man jämför Bondesens mera direkt kritiserande bild med Malte Nybergs 

svarte tiggare, går det att tolka tiggaren som en symbol för den fattiga svarta 

befolkningen utan att direkt angripa apartheidsystemet.  Men hade Malte Nyberg 

tillhört en senare postmodernistisk generation, då apartheidregimen på allvar 

började ifrågasättas runt om i världen, hade hans motiv kanske sett annorlunda 

 Ibidem.65

 Ibidem.66

 Hazel Friedman, Beauty, Duty and Dissidence - Ideology and art in the heyday of apartheid,s. 27, ur ed. Lize 67

van Robbroeck, Visual century - South African Art in Context volume two 1945-1976, Oslo och Johannesburg 
2011.

 Stina Högkvist, Mörka hemligheter:Representationer av det vita och svarta Afrika i Nasjonalgalleriets 68

samling, hämtad 2015-10-05, www.-idunn-no.proxy.ub.umu/se/kk/2010/03/art03 
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och varit mera kritiserande mot regimen eftersom han var så medveten och 

kritiserande i sina dagböcker.  

                    
                      

          I en fotopärm med enbart svartvita bilder i Malte Nyberg XII-arkivet, är  

målningarna Missionär I och Missionär II ( se bild  6 och 7 ) dokumenterade.   69

Missionär II är 1,20 x 95 cm och finns också i en nytagen färgbild i uppsatsens 

bilddel.  I det första motivet som verkar mindre till omfånget kan man se en 70

mörk gestalt som håller upp ett mörkt kors mot en afrikansk människogrupp med 

svarta huvuden som målats i ljusa nyanser. Det är en figurativ komposition men 

ändå målad med förenklade drag. Men exakt hur färgerna ser ut vet jag inte 

eftersom jag endast sett målningen på ett svartvitt fotografi. Men målningen 

verkar dramatisk och utspelar sig på kvällen. Missionärsgestalten är vänd med 

ryggen mot betraktaren. En ljuskälla, sannolikt en eld, tycks lysa upp folkgruppen 

framför missionären.  I målningen Missionär II  är det missionären som målats i 

ljusa färger och den afrikanska folkgruppen som ska frälsas har mörka kroppar 

med kläder i röd och orange färgskala. Missionärens ansikte är ljust medan den 

svarta människogruppens ansikten är mörka. Missionären som står på en kulle har 

två svagt turkosblå och gröna färgpartier bakom sig. Även här är den figurativa 

skildringen förenklad och stiliserad. En varmt orangefärgad bakgrund lyser upp 

en stor del av målningens vänstra del och det verkar som om om motivet utspelar 

sig i dagsljus. Runda abstrakta gröna partier är målade till vänster om den 

afrikanska gruppen, men vad detta ska symbolisera är för mig oklart. Himlen är 

grön och blå. Nyberg kan ha inspirerats av missionärsmotivet under sin andra 

Afrikaresa då han kom i kontakt med missionärer i Juba.  Redan under mitten av 71

1950-talet experimenterade Malte Nyberg med en mer abstrakt stil.  Målningen 

 Volym 180:13, ur Malte Nyberg XII:s arkiv, Forskningsarkivet.69

 Mailinformation från målningens nuvarande ägare Inger Einarsson Lundqvist 2016-04-11. 70

  Malte Nyberg, Malte Målare paddlar nerför Nilen, Näske 1958, s.2, Volym 180:3,  ur Malte Nyberg XII:s  71

arkiv.
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Män och sköldar ( se Bild 8) är också ett exempel på detta. Men det finns också 

helt abstrakta motiv av Nyberg från mitten av 1950-talet. I en stor målning (se 

Bild 9) daterad år 1955, har han gått ett steg längre i abstraktion av motivet. 

Nyberg har målat stora husliknande formationer  framför en svart bakgrund. I 

fokus av målningen finns en grupp mindre former i de starka färgerna rött, vitt, 

orange och svart som man kan tolka som en människogrupp, ett motiv Malte 

Nyberg ofta återkom till i sina motivkretsar från Afrika. Här kan man också börja 

se Nyberg använda en starkare kolorism som skulle bli något av hans signum 

senare i livet. En annan av de tidiga målningar som jag lyckats spåra upp  i färg, 

är  Fort Jesus, Mombasa,  ( Se bild 10) som köptes av Stig Widmark i 

Örnsköldsvik och som nu finns i hans dotter Eva Enmarks ägo. Målningen är inte 

daterad men sannolikt måste Malte Nyberg under sin tid i Mombasa, en av de 

större städerna i Kenya, ha studerat Fort Jesus. Han var då på väg hem från 

Sydafrika och måste ha  blivit inspirerad av den verkliga fästningen på  den 

kenyanska ön.   Målningen är utförd i figurativ expressionistisk stil med grönt 72

hav, varm orangefärgad himmel, fästningen i ljusgul nyans och i förgrunden en 

människogrupp som omsluts av en aura av ett ljusblått moln med en mot den 

mörkblå marken. 

      De flesta universitet i Sydafrika uteslöt under 1950-talet den svarta afrikanska 

konsthistorien. Kanoniseringen av vit sydafrikansk och västerländsk konsthistoria 

pågick ända fram till 1990-talet, då apartheidpolitiken övergavs. Det var 

underförstått att man med afrikansk konsthistoria menade samtida konst 

producerade av vithyade sydafrikanska konstnärer.  Konstgallerierna var inte 73

heller öppna för den svarta befolkningen.  Sydafrikansk konst av svarta 74

konstnärer var i allmänhet förbisedd av lokala muséer under första hälften av 

1900-talet. The Johannesburg Art Gallery var först i landet som köpte ett verk av 

 Mailkontakt med Kristina Häggström och Eva Enmark, döttrar till Stig Widmark, 13 januari 2016;  Birgitte Björklund, 72

Malte Målare XII i Afrika, Santa Barbara 1991, s 34-38, Volym 180:8, ur Malte Nyberg XII:s arkiv.   

 Federico Freschi, Other Views: Art History in (South) Africa and the Global South,, s.94,  artikel hämtad från 73

www.dio.sagepub.com at Umea university Library den 8 oktober 2015. 

 Mailkontakt 2015-10-22 med Margaret Gärding, Umeå, som växte upp under apartheidsystemet i Sydafrika.74
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en svart konstnär (Gerard Sekoto) år 1940. Men det skulle dröja ända till år 1972 

innan ett nytt konstverk av en svart konstnär köptes in av galleriet. The South 

African National Gallery, Tatham Gallery och Pretoria Art Gallery förvärvade 

sina första verk av svarta konstnärer år 1964. År 1987 hade Johannesburg Art 

Gallery  endast 19 verk av svarta konstnärer i sin permanenta samling.   75

         Sannolikt var det galleri där Malte Nyberg hade sin första utställning endast avsett 

för den vita europeiska publiken. Sommaren år 1955 genomförde han en 

separatutställning i Pretoria på Gallerie Nicol. Pretoria News recenserade 

utställningen den 7 juli 1955 med rubriken Artist´s Work Rich In Tone and 

Meaning. Utställningen öppnades den 6 juli av baron C.J.Rappe, sekreterare på 

den svenska Legationen, som sannolikt hjälpte Nyberg att få ställa ut på galleriet. 

Det finns inga uppgifter om antal verk och motiv, men på tidningsfotografiet, där 

Malte Nyberg och Gunilla Norell poserar,  kan man notera en målning med svarta 

människor i bakgrunden. Sannolikt måste han ha ställt ut flera motiv som 

skildrade den svarta befolkningen, men motiven ansågs av dåtidens sydafrikanska 

samhälle troligen inte som kontroversiella.  På utställningen borde också  76

målningen Män och sköldar funnits med  eftersom proveniensen är baron 

Rappe.  I sina dagboksanteckningar skrev Malte Nyberg att han fått bra kritik 77

och en fin inledning på utställningen, men konstaterade också att det var svårt att 

få målningarna sålda.  Recensionen i Pretoria News fokuserade på målningarnas 78

stil och form: 

                       A MATURE ARTIST who has managed to retain his originality  

                            and freshly imaginative approach, Malte Nyberg-Tolf, is exhibiting 

 Lize van Robbroeck, Race and Art in Apartheid South Africa, s.82; ur ed. Lize van Robbroeck Visual Century 75

- South African Art in Context volume two 1945-1976, Oslo och Johannesburg 2011. 

 Mailkontakt 2015-10-22 med Margaret Gärding, Umeå, som växte upp under apartheidsystemet i Sydafrika.76

 Volym 180:12, ur  Malte Nyberg XII:s arkiv.77

 Birgitte Björklund, Malte Målare XII i Afrika, Santa Barbara 1991, s.8, Volym 180:8, ur Malte Nyberg XII:s 78

arkiv.
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                            at the Galerie Nicol. /…./. 

                            Mr. Nyberg-Tolf paints the African Native in his lush and decorative  
                            landscape, never allowing his pictures to become either sentimental  
                            or harsh. His color is sometimes subdued, always controlled, and yet  

                            manages to be both rich and warm. 
                            His composition is decorative, yet never without meaning.  
                            Both portraits and figure compositions show this feeling for color 
                            and decoration enriched by a sense of character and something beyond  

                            the mere outward  contour.  79

           
            

          En av de svenska konstnärer som också reste till Sydafrika var Vera Nilsson 

(1888-1979). Hon intresserade sig mycket för begreppet Négritude som den 

svarte diktaren Armé Césaire lanserat redan år 1939 och som Jean Paul Sartre tio 

år senare skulle belysa.  Négritude var de svartas sökande efter ett nytt 

rasmedvetande, deras svar på kolonialmakternas övergrepp. Vera Nilsson ville 

trots allt bara skildra det afrikanska folket som människor utan att vara politisk 

eller etnografisk.  Men konstvetaren Yvonne Eriksson menar att Nilsson 80

förmodligen aldrig fick en djupare psykologisk förståelse för de svarta 

människorna och att många av hennes afrikanska motiv är stereotypa 1950-

talsskildringar. Bilderna demonstrerar en naiv hållning om man tänker på 

problematiken hur människor utanför Europa framställdes under den här 

perioden.  Etnografi kommer från ethnos, som betyder folk/ras/nation och en 81

vanlig definition brukar vara att etnografin beskriver människor i olika länder 

med deras  seder, levnadsvanor och olikheter. Malte Nybergs afrikanska motiv 82

har en etnografisk tendens att på ett personligt men kanske inte alltid så 

djuppsykologiskt skildra afrikanerna ute i byarna. Motiv med titlar som Byliv, 

Nunnor, Zulugirl, Zwasis med horn, Dans, I Basutaland, Fruktförsäljare, 

Krokodilbärare, Kaffesäljare, Mot byn efter jakt, Byliv eller African Schoolgirls 

 Okänd författare, Artist´s Work Rich In Tone And Meaning, Pretoria News, Torsdag den 7 juli 1955, Volym 79

180:14, ur Malte Nyberg XII:s arkiv.

 Göran M. Silfverstolpe, Vera Nilsson, Eskilstuna 1986, s.128-129.80

 Yvonne Eriksson, ”The possibility and obstacles of reading sketches as a life”, s 58; ur redaktör Renja 81

Suominen-Kokkonen, The Challenges of biographical research in Art History today, Helsingfors 2013.

 Stuart Hall; Representation - Second Edition, Los Angeles, London, New Dehli, Singapore, Washington DC,  82

s.127.
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för tankarna till att Nyberg varit en slags betraktande etnolog som studerade det 

afrikanska folket ute i byarna.  Något som han skildrat med sitt måleri. Men 83

varken Nyberg eller Nilssons skildringar moderniserade eller utvecklade den 

västerländska synen på Den andre. Men likt Vera Nilsson fascinerandes han över 

den svarta befolkningens utseende och skönhet. I sin dagbok beskriver han 

särskilt de svarta kvinnornas anatomiska eller fysiologiska konstitution men 

använde tidstypiska formuleringar som det sedan länge omdiskuterade ordet 

”ras”:                      

                 Kvinnorna här äro de vackraste man kan få se av raser och äro alltid iklädda sin  

                     vackra dräkt. Jag fascineras alltid av deras fötter och händer. Friska och vackra i  
                     form dessa kroppsdelar. Patineringen är grov och det verkar som om de bränt händer  
                     och fötter över en eld och sedan smörjt dem in med aska.  84

         Idag råder en större försiktighet med det omdiskuterade rasbegreppet rent 

internationellt och numera används istället andra uttryck som exempelvis etnisk 

folkgrupp. Även om Nyberg fascinerades över de svarta kvinnornas händer och 

fötter verkar det ändå inte vara intryck som han förevigade med penseln. I 

målningarna som jag kunnat analysera gjorde han istället en förenkling och 

abstraktion av deras kroppar. Mikela Lundahl anser att om vissa av Vera Nilssons 

motiv skapats idag hade de varit omöjliga, exempelvis målningen Négritude som 

visar en vit kvinna som målar svarta män. Hennes motiv är målade i kubistisk stil 

och som överdrev läpparnas storlek och därmed faller in i de stereotypa nästan 

karikerande bilder av svarta som var typiska för tiden och som idag kan uppfattas 

som rasistiska.  85

          

 Volym 180:12, Malte Nybergs XII:s arkiv, Forskningsarkivet, Umeå universitet.83

 Birgitte Björklund, Malte Målare XII i Afrika, Santa Barbara 1991, s.16, volym 180:8, ur Malte Nyberg XII:s 84

arkiv.

 Mikela Lundahl, ”Vera Nilsson och negrofilin”, s.22, ur Vera Nilsson. 4/10 -2014 – 6/1 2015, Liljevalchs 85

katalog nr 499, Stockholm 2014.
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         Malte Nyberg kritiserade i sin dagbok apartheidpolitikens grymhet mot den svarta 

befolkningen i Sydafrika även om vissa av hans formuleringar om den svarta 

befolkningen i citatet känns tidstypisk: 

                  Negrerna äro vad de vita har gjort dem till. De äro musikaliska och barn,  

                    med känsla för konst och det som lyser på rätt sätt. /…./ Ja, de intresserar  
                    mig och penseln. Men de vita har brukat dem på fel sätt. De utnyttjar deras nivå,  
                    de äro djur utan själ. Äro de det? Deras blod är rött och deras svett luktar sammalunda  

                    som de vitas men de äro   mörka i skinnet…För en som inte ens vill döda en glad fluga  
                    eller  en mus spricker hjärtat när jag ser de svarta och deras leverne här…..  86

           Rasismen hade stöd i  sydafrikansk lag. Det var ett segregerat land som Malte 

Nyberg och Gunilla Norell upplevde i Sydafrika. Hur stor deras kunskap var om 

landets politik innan resan är oklart. Men mycket snart blev de medvetna om att 

svarta behandlades enligt lagen som mindre värda än vita. Exempelvis tvingades 

den svarta befolkningen alltid ha med sitt pass och de fick inte vistas på samma 

ställen som den vita befolkningen.   87

           Men en svensk konstnär som vågade vara politisk i sin konst var Berta Hansson 

(1910-1994). Hon bodde  i Sydafrika under åren 1952 till 1953 och vid 

ankomsten till Kapstaden förfärades hon över de sydafrikanska raslagarna. Dessa 

hade instiftats bara några år tidigare, 1948. Överallt - på bänkar, bussar, ingångar 

och vägvisare - fanns anslag för att skilja svarta människor från vita. Vita fick inte 

beblanda sig med svarta och bröt man mot dessa lagar kunde man straffas. Berta 

Hansson engagerade sig på olika sätt i kampen för de svartas rättigheter och 

skapade exempelvis gobelängen Tropik, där hon försökt gestalta de svartas 

kamp.  I Malte Målare XII i Afrika finns ytterligare en dagboksanteckning med 88

tidstypiska formuleringar om den svarta befolkningen, där Nyberg reflekterade 

över de orättvisa livsvillkoren: 

                    I vår tid äro vi så civiliserade tycker vi. Vi lever i den tid då vi ska bli herre över  

 Birgitte Björklund, Malte Målare XII i Afrika, Santa Barbara 1991, s.7, Volym 180: 8, ur Malte Nyberg XII.s 86

arkiv.

 Tove Jonstoij, Rasismens historia, Drömmen om en värld där alla har lika värde, UR, avsnitt 10 av 10, 2009.87

 Gunilla Carlstedt och Christina Åkerlund, Berta Hansson, Rimforsa 2010, s.60-74.88
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                    atomkraften. Men i Sydafrika dödas tre till fyra svartingar per år av omänskliga farmare.  

                    De piskas ihjäl eller svälter ihjäl. För hur skall en stor familj kunna leva på hundrafemtio  
                    kronor om året i dessa dagar? I en negervänlig tidning kunde vi se att en av dessa stackars  
                    negerdrängar i sin hunger stulit en sak från sin bonde och sålt den för att få mat till ungarna.  

                    Han piskades halv ihjäl av bonden som också anmälde honom för myndigheten.  
                    Polisen tilldelade negern fängelsestraff och böter med 100 pund= 1500 kr.  
                    Åh, dessa stackars bröder. Det är en ”kall” plats på jorden detta Sydafrika.  

                    Trots det tropiska klimatet.                                                                                                                       89

          

         När den sydafrikanske konstnären Ronnie Harrison målade den symboliska  Black 

Christ år 1962 blev han både arresterad  och torterad.   Målningen föreställde 90

ANC-ledaren Albert Luthuli som Jesus och som romerska soldater syntes de 

högsta ledarna för apartheidregimen, premiärminister Hendrik Verwoerd och 

justitieminister John Forster i Sydafrika. Nyberg måste sannolikt ha varit 

medveten om att det var politiskt riskabelt för konstnärer att måla 

samhällskritiska motiv under sin vistelse i Sydafrika. Mindre kontroversiellt blev 

hans offentliga konstuppdrag  i en synagoga i Pretoria (se bild 11). Troligen fick 

Nyberg chansen till det religiösa utsmyckningsuppdraget sedan han utfört 

gravstensarbeten i mosaik.   Enligt sparade dokument skapade han ett 91

glasmosaikverk i samarbete med Ravenna Mosaics i Johannesburg till den 

nybyggda  Sydenham  Highlands North Synagogue i Johannesburg.  I ett brev 

föreslår Ravenna Mosaics några minimala ändringar i Malte Nybergs skiss.  92

Med stor sannolikhet måste det röra sig om det mosaikverk som går att se på 

 Birgitte Björklund,  Malte Målare XII i Afrika, Santa Barbra 1991, s. 23, Volym 180:8, ur Malte Nyberg XII:s 89

arkiv.

 Hazel Friedman, Beauty, duty and dissidence - Ideology and art in the heyday of apartheid, s.31 ur ed. Lize 90

van Robbroeck, Visual Century South African Art in Context volume two 1945-1976, Johannesburg och Oslo, 
2011.

 Lars Elfving, intervju med Malte Nyberg, Örnsköldsviks närradio, 2005, Volym 180:13, ur Malte Nyberg 91

XII:s arkiv.

 Volym 180:8, Korrespondens angående konstnärlig uppdrag från Ravenna Mosaics, ur Malte Nyberg XII:s 92

arkiv. 
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Sydenham Highlands North Synagogas hemsida.  I ett mail har synagogan 93

bekräftat för mig att de inte vet vilken konstnär som utfört mosaiktavlan. De 

känner inte heller till om synagogan har några äldre dokumentet om 

glasmosaiken.   I upprepade mail har jag försökt få synagogan att forska vidare 94

när det gäller mosaikverkets historia och skicka mig nya bilder, men det har varit 

svårt att få ytterligare information. Breven från Ravenna Mosaics är de enda 

dokumenten som bekräftar att Malte Nyberg formade motivet till glasmosaiken. 

Men genom Benedikte Goldman, har jag kunnat studera mosaikverket närmare på 

nya bilder.   Antagligen har synagogan haft ett ord med i laget om hur 95

glasmosaiken skulle utformas eftersom motivet har så klar judisk symbolism. 

Mosaikverket är utförd i figurativ stil och längst ner finns Menoran, den 

sjuarmade ljusstaken.  Två uppsträckta händer omges med den judiska bönesjalen 

”talit”  som syns intill de brinnande ljusen. Ordet ”Herren” på hebreiska står i 

skrift mellan de två händerna. På den blå himlen lyser flera Davidsstjärnor. 

Händerna skulle kunna tolkas som Guds händer som ofta förekommer inom både 

judisk och kristen konst. Men på det sätt som händerna är utformade kan också 

det vara fråga om en ”priestly blessing” som de judiska prästerna utförde i 

synagogorna.    96

           

         Hösten år 1955 var perioden i Sydafrika för Malte Nyberg och Gunilla Norell 

slut. De valde, sannolikt av ekonomiska skäl, att lifta hem till Sverige, en resa 

som startade i september och avslutades först i november då de nådde Stockholm.  

De hade då legat sjuka i malaria i Mombasa, jagat krokodiler i Swaziland (Malte 

 http://www.sydshul.co.za/index.php/about-us/sydenham-past, hämtad 2015-10-23.93

 Mailkontakt den 13 maj 2015 med Shirley Stein, secretary Sydenham shul.94

 http://jewishphotolibrary.smugmug.com/AFRICA/AFRICASouth/SOUTHAFRICA/Gauteng/95

ZAJoburgSydenhamHighlandsNorth/i-zPpVHHR, hämtad den 13 september 2015. 

 Benedikte Goldman, mail 2 november 2015; Wikipedia hämtad 6 november 2015 https://en.wikipedia.org/96

wiki/Vulcan_salute.
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sköt en jättekrokodil på tolv fot), simmat omkring bland hajar i Durban och varit 

nära att bli stenad av religiösa fanatiker i Tanganyika, som råkade i uppror då de 

såg Gunilla Norell i shorts.  97

                   I Malte Målare XII i Afrika summerade Nyberg resan och reflekterade åter 

över Sydafrikas apartheidsystem: 

         Om man i tankarna går tillbaka och ser tiden i Sydafrika i stort, vad har givit största 

           berikandet?  Jo, den svarta brodern, det friska svarta folket med fantasin, de oförstörda  
           barnsliga negrerna som skrattar och sjunger när de äro glada och gråter när de äro olyckliga.  

           Dessa har gifvit målaren i mig så mycket av inspiration. Jag har fröjdats vid anblicken av de  
           vackra kvinnorna och deras lediga rörelser och så mycket annat. De lever in i Afrikas röda jord,  
           dessa barn, och de äro äkta och sunda i sina moral. Besvikelserna har dock varit många, men alla  

           har orsakats av kategorin ”Europeans”. Det är något fel med det hela. Ett stort misslyckande, detta  
           att kuva det ofantliga Afrika.  98

           Det verkar vara först år 1956 som Malte Nyberg berättade öppet om Sydafrikas 

rasdiskriminering. Han var aktuell med en separatutställning på Semis i Umeå, 

där han ställde ut oljemåleri och teckningar.  Artikeln hade rubriken Hatet glöder 

i Afrika - Målare i Umeå berättar: 

         Det går inte att tänka sig hur fruktansvärt det är i Sydafrikanska unionen, med dess 

rasdiskriminering. Ingen neger får åka spårvagn, ingen neger får bo inne i storstädernas centrala 
delar. Ingen neger får äta på restaurang eller sätta sej på en parksoffa. Därför ser man överallt vid 

lunchdags tusentals negrer på trottoarerna iförda sina västerländska trasor till kläder och tärande 
sin enkla måltid.  99

           Här skrädde inte Malte Nyberg orden om hur verkligheten såg ut med 

apartheidsystemet i Sydafrika. Längre fram i artikeln trodde också Nyberg att den 

svarta befolkningens uppror snart skulle komma. Konstutställningen i Umeå fick 

 Okänd artikelförfattare, Stockholmstidningen, lördagen den 26 november 1955, Volym 180:14, ur Malte 97

Nyberg XII:s arkiv.

 Birgitte Björklund, Malte Målare XII i Afrika, Santa Barbra 1991, s.31, Volym 180:8, ur Malte Nyberg XII:s 98

arkiv.

 Parlé, Hatet glöder i Afrika - Målare i Umeå berättar, Västerbottens folkblad lördagen den 20 oktober 1956, 99

Volym 180:14, ur Malte Nyberg XII.s arkiv.
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god kritik men recensenten noterade att Malte Nyberg inte skildrade 

verklighetens Afrika, det land han såg med sitt blotta öga, utan hade omvandlat 

den främmande miljön till en egen personlig tolkning. Kritikern syftade på färger 

och former, inte på att målningarna inte handlade om det hårda apartheidklimatet: 

          

         Det är ingalunda något turistmåleri med billiga effekter. Det är ingalunda det Afrika och de 

afrikaner han ser med sitt blotta öga. Tvärtom har han lyckats omvandla den främmande miljön 
och färgen till ett högst personligt engagemang, som tyder på att vi har att göra med en ovanlig 
målarbegåvning. Hans linjer är ytterst välberäknade och hans färg håller beundransvärt fint. 

Dissonanserna blir så fina i samklangen att man stundtals häpnar.  100

           

                 

         Förutom utställningen i Umeå hade den 27-årige Malte Nyberg även hunnit med 

en separatutställning i Strömsund. Ett 30-tal konstverk i Samrealsskolans 

teckningssal fick också god kritik. Det måste betraktas som Nybergs första 

separatutställning i Sverige.  Malte Nyberg arbetade då som lärare i teckning och 

välskrivning i Hoting  och på samrealskolan i Strömsund. Vid vernissagen fick 

utställningen stor uppmärksamhet av många besökare. Flera målningar fann 

också köpare första dagen.  101

  

         Utställningarna i Norrland avlöste nu varandra. Våren år 1957 var Malte Nyberg 

aktuell med en separatutställning på Sundsvalls Museum. Signaturen Morris 

ansåg att han var en intressant målare om än inte fullt självständig: 

          Han arbetar gärna med stor formgivning och ordnar sina motiv med stark känsla för komposition.  

            Ofta suger hans modeller fram våldsamt påträngande för åskådaren. Det hela skulle lätt bli till 
formlöshet, men med en kraftig konturmarkering blir det en fast sammanhållning över de vita 
dukarna.  102

           

         

 S.L-n, Konstrond i Umeå m.o, okänd tidning, 1956, Volym 180:14, ur Malte Nyberg XII.s arkiv.100

 Okänd artikelförfattare, Afrikamålare ställer ut i Strömsund, 1956, okänd tidning, Volym 180:14, ur Malte 101

Nyberg XII:s arkiv.

 Morris, Säsongens sista utställning, okänd tidning, 8 maj 1957, Volym 180:14, ur Malte Nyberg XII.s arkiv102
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          Då Malte Nyberg ställde ut på Lilla Galleriet i Luleå, troligtvis år 1959, snuddade 

recensenten vid att motiven inte hade något etnografiskt innehåll utan att bilderna 

huvudsakligen var av dekorativt slag: 

          Större delen av denna utställning har fått motiv från Malte Nybergs Afrikaresa, och även om 

bildinnehållet har mycket litet med etnografika att göra är det inte en svårighet att spåra påverkan 
av primitiv bildsymbolik. Nyberg går knappast på djupet med den symboliken utan använder 
främst förlagorna i den anda vi är vana att betrakta dem: som bilder av huvudsakligen dekorativt 

innehåll. Kraften och bredden i de stora oljorna gör en nästan omtumlad, men artisteriet går ibland 
varligt nära gränsen till det hafsiga.  103

          

          Sudan 1957-58 
          

         Den äventyrlige Malte Nybergs inhopp som lärare på en skola i Jämtland var bara 

ett tillfälligt mellanspel. I slutet av november år 1957 reste han ner till Sudan i 

Afrika under fyra månader. Ett stipendium på 2000 kronor från Örnsköldsviks 

konstförening möjliggjorde den länge planerade resan. Då hade han och Gunilla 

Norell gift sig och köpt ett stort hus  i Näske, en liten by vid havet som ligger 

nära Köpmanholmen och Bjästa söder om Örnsköldsvik. Den här gången följde 

inte hustrun med på grund av ekonomiska skäl även om deras son Johan föddes  

först den 5 oktober år 1959.   Orsaken till att Nyberg riktade in sig på just 104

Sudan är oklar. Hans anhöriga känner heller inte till varför valet föll på just detta 

land. Det var ett land med inrikespolitiska oroligheter där ett inbördeskrig pågick 

mellan norra och södra Sudan under 1955-1972. Orsaken var att de södra 

provinserna inte fick självstyre och då gjorde lokala militära förband myteri år 

1955. Förbanden bildade senare stommen i gerillarörelsen Anya Nya (Ormgiftet), 

 Signaturen C.H, Konst, Norrbottens-kuriren, okänt datum; Recensionen har sannolikt skrivits någon gång 103

under maj månad 1959 eftersom en annan daterad tidningsartikel av Gunnar Forsberg, Ingen dussinkonstnär fast 
han heter Tolv!, NSD, torsdagen den 14 maj 1959, finns med i Malte Nyberg-arkivet, där det står att Malte nu 
ställer ut i Luleå, Volym 180:14, ur Malte Nyberg XII:s arkiv

 Gunnar Forsberg, Ingen dussinkonstnär fast han heter Tolv!, NSD 14 maj 1959, Volym 180:14, ur Malte 104

Nyberg XII.s arkiv.
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som fick starkt stöd hos dinkafolket i södra Sudan.   Då jag läser 105

korrespondensen hem till familjen samt de tidningsartiklar han levererade till 

Örnsköldsviks Allehanda nämnde Nyberg att det var svårt att få tillstånd att 

paddla kanot längs Nilen på grund av säkerhetsrisken.  Anledningen till att han 106

också ville ner just till de stängda provinserna i Södra Sudan är också oklar.  Men 

tillslut lyckades en kommissarie ordna så att han fick åka dit i rollen som 

journalist.   Tyvärr har Malte Nybergs familj inte lyckats hitta hans dagbok från 107

resan.  Men i en  text som Nyberg skrev sedan han kommit tillbaka till Sverige, 108

finns levande och detaljerade beskrivningar om då han tillslut fick tillstånd att 

resa till Juba i södra Sudan: 

          Guvernören slog ifrån sej: en kanotfärd till Mongalla? Otänkbart! Alltför äventyrlig.  

            Jag fick förresten aldrig träffa honom personligen, han hade lagt sig sjuk efter ett ganska  

            uppmärksammat besök av premiärministern, vilken följt med i samma flygplan som jag.  
            Men efter tre dars påtryckningar genom distriktskommissarien gav guvernören vika. För  
            säkerhets skull fick jag underteckna ett papper att jag reser på egen risk mot myndigheternas  

            tillrådan.  109

            I Jubas utkant bodde han först en vecka på en missionsstation. Nyberg skrev att 

missionärernas inflytande var mycket begränsat efter de senaste årens 

inrikespolitiska oroligheter i Sudan.  När kanotstocken levererats siktade 110

Nyberg och sitt resesällskap,  en flodhästjägare och hans två medhjälpare, på att 

paddla längs Nilen mot Mongalla. 

 Lena Höglund, Länder i fickformat: 301 Sudan Sydsudan, Utrikespolitiska institutet 2012, s.13.105

  Malte Nyberg, Sudan i valtider - lidelsernas land, Örnsköldsviks Allehanda, okänt datum, 1958; - Brev från 106

Malte Nyberg till föräldrar och syster 1958. volym 180:6: familjekorrespondens, Volym 180:6, ur Malte Nyberg 
XII:s arkiv.

 Okänd artikelförfattare, okänd artikelrubrik, okänt datum, Volym 180:14 ur  Malte Nyberg XII:s arkiv.107

 Notering av Mariann Andersson, Malte Nybergs sambo, intill ett tidningsurklipp från Örnsköldsviks 108

Allehanda tisdagen den 18 mars 1958, Volym 180:14, ur Malte Nyberg XII.s arkiv.

 Malte Nyberg, Malte målare paddlar nerför Nilen; Näske 1958, s.2, Volym 180:3, ur Malte Nyberg XII.s 109

arkiv.

 Ibidem.110
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          Förutom att undvika krokodiler längs Nilen och ormar på landområdet frodades  

olika sjukdomar hos den svarta befolkningen. Malte Nyberg drabbades av 

dysenteri och malaria och låg mycket sjuk i flera dagar under kantotresan. När jag 

läser om hans äventyrliga resa förundras jag över att han överlevde alla 

händelser:  

          Marcelino kommer in. Han ser uppriktigt glad ut att jag är bättre. Han säger att jag sovit i tre 

dagar och tre nätter och att dom kristna infödingarna bett för mig, åtminstone har dom sagt så. På 
svaga ben tar jag mej ner till vattnet. Undviker bybadet, som jag misstänker vara smittokällan till 

min dysenteri och mitt malariaanfall. Bredvid mig står drickande får. Jag hör ett våldsamt plask 
och ser ett gulgrått gap knipa ett lamm. Vild uppståndelse bland fåren, jag flyr. Vacklar hem på 
ännu ömkligare ben.  111

          

         Malte Nyberg målade även efter resan i Sudan upp bilden av ett mystikens och 

mörkrets land men även de livgivande färgernas kontinent. När han berättade om 

Afrikanerna för en journalist så var det fortfarande den primitiva och naturnära 

livsstilen hos afrikanerna som han hyllade i artikeln: 

          Jag bodde en tid i en by i södra Sudan tillsammans med en ståtlig och stolt folkstam. Tolerans, 

avsaknad av rädsla för döden och ett olympiskt lugn var karaktäristiska drag frö denna av kulturen 
anfrätta grupp. När man såg en inföding stå på marken var det nästan som fötterna växte ner i 
jorden, så stadigt och jordbunten var ställningen.  112

           

          I Sudan fick även Malte Nyberg hjälp av Håkan Törnebohm (1919-), professor i 

filosofi vid Khartoums universitet under åren 1957-63.    Av breven att döma 113

fick Nyberg  stanna som gäst i Håkan och Siv Törnebohms hem under en månad 

innan sin resa till Juba. De hjälpte honom också att arrangera en konstutställning, 

 Ibidem.111

 Gunnar Forsberg, Ingen dussinkonstnär fast han heter Tolv!, NSD, torsdagen den 14 maj 1959; Volym 112

180:14, Ur Malte Nyberg XII:s arkiv. 

  Patrick Collinson,The History of a History Man, okänd förlagsort 2011, s 147, utdrag från memoarboken 113

finns i Volym 180:5, ur Malte Nyberg XII-arkivet; Wikipediatext om Håkan Törnebohm hämtad 
2015-11-05 ,https://sv.wikipedia.org/wiki/Håkan_Törnebohm.
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där intäkterna gick till en flygbiljett hem till Sverige.   Enligt Malte Nyberg 114

själv var han den förste europé som ställde ut i Khartoum och fick mycket 

uppmärksamhet.  Han intervjuades av radio och blev omskriven i landets 115

tidningar.  Det finns inga sparade artiklar, radiointervju eller dokument från 116

Sudan som jag kunnat hitta och som verifierar Nybergs påståenden. Men 

utställningen hölls på ett större hotell i Khartoum som Malte Nyberg kallar  för 

”lyxgrandhotell”. Det bekräftas av Håkan Törnebohm.  117

          I tidningsintervjuer berättade Malte Nyberg att utställningen blev mycket 

uppmärksammad och att både utrikesministrar och diplomater sett hans konst.    118

          96-årige Håkan Törnebohm kommer ihåg då Malte Nyberg var gäst i deras 

bostad och minns honom som ”en trevlig karl”. Plötsligt en dag kom Nyberg in i 

deras trädgård då de drack te och Håkan Törnebohms kollega presenterade 

honom med orden ”Här kommen en viking.” Han kommer också ihåg  att det  

hölls vernissage på det stora hotellet och att Malte Nyberg fick sälja bra med 

konstverk.  Håkan Törnebohm har forfarande kvar en målning som sannolikt 119

var ett av utställningens 16 verk. Oljemålningen, utan titel, ( se Bild 12) har ett 

figurativt motiv med en svart båt som är fylld till bristningsgränsen med vitklädda 

människor.  Bakom båten syns olika byggnader i något som liknar stadsmiljö och 

en orangefärgad himmel.  Sannolikt är motivet från Khartoum, då Malte Nyberg 

suttit och avbildat flodlivet vid Nilen. Det finns även två andra verk som Nyberg 

målade under Sudanperioden och som Siv Törnebohms son Klas Lenberg äger. 

Den ena målningen ska, enligt Lenberg, vara ett porträtt på Siv Törnebohm men i 

Nybergs högst personliga tolkning ( Se Bild 13). Den andra målningen ska 

 Ibidem, s.8.114

 Okänd artikelförfattare, okänd rubrik, Örnsköldsviks Allehanda den 18 mars 1958 , Volym 180:14 115

Tidningsurklipp, i Malte Nyberg XII:s arkiv.

 Lars Elfving, Intervju med Malte Nyberg XII, Örnsköldsviks närradio 2005, Volym 180:13, ur Malte Nyberg 116

XII:s arkiv.

 Brev från Malte Nyberg 1958, Volym 180:6, ur Malte Nyberg XII:s arkiv; telefonintervju med Håkan 117

Törnebohm  2015-11-19.

 Igon, okänd titel, Örnsköldsviks Allehanda tisdagen den 18 mars 1958, Volym 180:14, ur Malte Nyberg XII.s 118

arkiv.

 Telefonintervju med Håkan Törnebohm, Göteborg, 2015-11-19 samt digital bildfil 2015-11-19 på Malte 119

Nybergs oljemålning hos Håkan Törnebohm.
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föreställa en prostituerad kvinna från Genua som spelar dragspel ( Se Bild 14). 

Om Nyberg såg kvinnan i verkliga livet eller på en bild är svårt att säga, uppger 

Lenberg.  Båda målningarna har en högt uppdriven kolorism. Det var sannolikt 120

genom Törnebohms som Malte Nyberg fick de flesta av de nya och kontakterna. 

(Se bild 15 och 16) I ett brev hem till familjen skrev han: 

           

         Jag ska tala om att jag  haft en riktig semestermånad hos professorns, ätit gott, badat, solat o 

bekantat mig med de flesta professorer, ministrar och ambassadörer. Och nu på lördag öppnar vi 
min utställning på lyxgrandhotell o hoppas sälja någon av de 16 målningarna o div. teckningar 

under den tid av 3 dagar utst. pågår.    121

         Den brittiske historikern Patrick Collinson (1929-2011), som också undervisade 

på universitetet i Khartoum, berättade i sin memoarbok om hur han träffade Malte 

Nyberg hemma hos Törnebohms  år 1958. (Se Bild 15)  Han besökte senare 

Malte Nyberg i Näske kring sommartid samma år.  Siv Törnebohm ska också ha 122

sålt Nybergs målningar till FN-chefen Dag Hammarsköld: 

          Att Malte Nyberg så småningom kom hemflygande kan han bl. a tacka Dag Hammarsköld för. 

Den professorsfru, i vilkens hem Malte bodde, sålde tavlor bl. a åt FN-chefen för 2.000 kronor 
och då köpte hemlängtande Malte flygbiljett för hela slanten och var på 18 timmar hemma igen.  123

           På hösten samma  år 1958 ställde Malte Nyberg ut på Folkan i hemstaden 

Örnsköldsvik och nu kan man börja se hur en mer abstrakt expressionism började 

växa fram i hans måleri.  Örnsköldsviks Allehanda valde att publicera motivet 

Hamn. Konstkritikern Rolf Hoffman är mycket positiv i sin recension och 

betraktade den här utställningen som ett genombrott. Han noterade också att 

 Muntligt telefonsamtal samt mailkorrespondens med Klas Lenberg den 2016-01-18.120

 Brev från Malte Nyberg till föräldrar och syster 1958, volym 180:6, ur Malte Nyberg XII:s arkiv.121

 Patrick Collinson, History of a History Man,, okänd förlagsort 2011, s.147, Volym 180:5, ur Malte Nyberg 122

XII:s arkiv. 

 Okänd artikelförfattare, okänd rubrik, tidningsurklipp, troligtvis 1958, Volym 180:14, ur Malte Nyberg XII:s 123

arkiv, Forskningsarkivet, Umeå universitet.
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Nyberg inspirerades av konstnären Bernhard Buffet i sin figurativa stil men också 

att måleriet förändrats: 

         Förr höll Malte färgskalan nere och det fick bara liksom glöda - nu låter han färgen stiga hur högt 

som helst, ja han t.o.m drar sig inte för att använda de moderna självlysande färgerna. Format har  

aldrig Malte varit rädd för - med förtjusning kastar han sig över en stor duk, koncentrerar 
målningen i mitten och låter några linjer som energiska känselspröt förmedla övergången mot 
ramen.  124

            

                                          

       Utvecklingen av motiven från Afrika 

         Malte Nyberg återvände aldrig till Afrika efter resan till Sudan år 1958. Däremot 

valde han att göra flera resor till bland annat Spanien 1960, 1962 och 1980.  125

Orsaken till att han valde närmare resmål kan ha berott på att han och Gunilla 

Norell gift sig och fått sonen Johan. Det var inte lika okomplicerat att ge sig ut på 

långa äventyr. Det var också en ekonomisk fråga. Under den första vistelsen i 

Sydafrika hade  Gunilla Norell haft en stadig inkomstkälla och ett 

konststipendium förverkligade den andra resan till Sudan.  Men de starka intryck 

han fick i Afrika fanns alltid kvar i minnet och motiven utvecklades under hela 

hans liv. Det är oklart exakt när Malte Nyberg började finna sin stil med mjukare 

abstrakta former, men någon gång under början av 1960-talet är min slutsats. 

Orsaken är att jag funnit en stor väggmålning på Lasarettsgatan 14 i Örnsköldsvik 

som enligt både Ulla Andersen och Mariann Andersson måste ha skapats av 

 Rolf Hoffman, Malte Nyberg-Tolf´s utställning - ett genombrott, fredagen den 26 september 1958, Volym 124

180:14, ur Malte Nyberg XII: arkiv. 

 Mailkontakt med Ulla Andersen 2016-03-01.125
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honom under 1960-talet.  Huset byggdes år 1960  och en av hyresgästerna 126 127

som vill vara anonym och som bott i hyreshuset ända sedan byggnadsåret, vill 

minnas att Malte Nyberg stod och arbetade på målningen år 1960 eller 1961. Han 

ska även ha haft med sig konstnären Arne Olsson som också arbetade på 

målningen. Jag har själv studerat motivet på plats och kan se att han nu börjat 

finna sin typiska abstrakta stil i kompositionen med förenklade människofigurer 

och abstrakta bakgrunder i starka färger ( se Bild 17). Målningen är indelad i tre 

delar. Den övre halvan består endast av en monokromt grön bakgrund. I 

målningens mittenparti ser vi en grupp förenklade människofigurer i svarta och 

blåa silhuetter. En av figurerna ser ut att hålla i ett spjut. Dessa figurativa inslag 

skulle senare försvinna i de flesta av Malte Nybergs landskaps- och gruppmotiv 

som skildrade Afrika.  Mellan de olika människofigurerna i väggmålningen finns 

rektangulära former  i blått, vitt och grönt vilka kan tolkas som land och hav. I 

bildens absoluta mitt finns två kvadratiska former, den ena i starkt orange färg 

och den andra i vitt. Vad dessa abstrakta former ska symbolisera är oklart. Men 

man får en känsla av ett det är ett afrikanskt landskap med en grupp människor. 

Dessa motivkretsar är ständigt återkommande hos Malte Nyberg under hela livet.  

         På Örnsköldsviks museum finns oljemålningen Grupp Sudan som är inregistrerad 

år 1971 ( se Bild 18). Här har Nyberg inte delat upp himmel och mark i olika 

färger utan målningen har endast svart bakgrund som dominerar bilden. Men i 

förgrunden märks en markant skillnad när det gäller gruppkompositionen vid en 

jämförelse med den tidigare väggmålningen. Nu är människorna ännu mer 

abstrakta och har fått mjuka former i blåa, gröna och vita nyanser. Just de 

mjukare formerna är något som Malte Nyberg sedan fortsatte med under hela 

livet. Man skulle kunna tolka in bilden som att en grupp människor befinner sig 

ute i den afrikanska svarta natten.  Jag har också hittat en oljemålning från år 128

1972 med titeln Afrikansk grupp ( se Bild 19).  Här kan man också se de mjuka 129

 Muntligt samtal med Mariann Andersson  2016-01-03.126

 Muntligt samtal med Enar Tervahauta, HSB Athens:s ordförande, 2016-05-20. 127

 Mailinformation från Ulla Tällström, Örnsköldsviks museum 2016-03-01.128

 Mailkontakt med Oskar Wedman, Örnsköldsvik, ägare av Malte Nybergs oljemålning Afrikansk grupp från år 129

1972.
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och runda abstrakta formerna i det koloristiska motivet som skiljer sig mot de mer 

kantiga abstrakta motivformerna under 1950-talet. 

         Intressant är det också att studera ett relativt sent afrikamotiv, Landskap South 

Sudan, som Örnsköldsviks kommun köpte in så sent som år 2002 (se Bild 20). 

Målningen är uppdelad i mitten med en varm röd bakgrund mot en svart 

förgrund. I fokus finns även här en abstrakt komposition med mjukare former i 

lila, rosa, svart och stänk av vitt. Landskapet skulle också kunna tolkas som en 

människogrupp med silhuetter. Mellan 1970-talmålningarna och de senare verken  

skiljer sig inte kompositionen och formerna åt nämnvärt. 

          

         Jag kommer ihåg under våra samtal och intervjuer att Malte Nyberg kallade sig 

själv för en romantisk expressionist.            130

         Man skulle kunna kategorisera in Malte Nyberg i den nyexpressionism som 

utvecklades i Sverige under 1950-talet. Det som var nytt efter andra världskriget 

och i det tidiga 1950-talet var den ökade koncentrationen på färgen och formen 

som bärande uttryck. Termen nyexpressionism refererar till den tidiga 

modernistiska expressionismen från 1900-talets början. Nyexpressionismens 

signum var en kombination av impulser från både det äldre måleriet  och den 

informella konsten, som satte färg, material och spontan angivelse i förgrunden.  

         I nyexpressionismen gestaltades traditionellt konsthistoriska motiv som stilleben, 

porträtt och landskap i ett fritt penselarbete och i en mer öppen form. Till 

nyexpressionismen räknas den så kallade Saltsjö-Duvnäsgruppen, där Evert 

Lundquist, Olle Nyman, Roland Kempe och Staffan Hallström ingick.  131

Elisabeth Lidén skriver i sin avhandling Expressionismen och Sverige att rent 

allmänt kan det fastslås att färgen utgjorde ett av expressionisternas viktigaste 

medel. En expressionistisk målare brukade också angripa duken direkt med 

färgen, utan att först teckna upp motivet. Detta är ett grundläggande drag i 

expressionismen och samband med konstnärens strävan efter omedelbarhet i 

 Per Grimell, Muntliga samtal och intervjuer med Malte Nyberg under 1990-talet.130

 Yvonne Eriksson och Bia Mankell, 1950-talet, s 227. ur Lena Johannesson; Konst och visuell kultur i Sverige 131

1810-2000, Stockholm, 2007.
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gestaltningen. Även deformation av det figurativa motivet utgjorde ett drag hos 

de expressionistiska konstnärerna.  132

          Lidéns analys av den expressionistiska konstnärens ganska improviserade 

arbetsmetod stämmer in på Malte Nybergs arbetssätt. Han berättade för en 

journalist: 

           

         Vet du förresten hur det går till då jag gör en tavla? Jo, först målar jag över den otäckt vita duken. 

Vill inte se det sterila vita lysa mot mig. När duken väl är överkladdad ställer jag mig vid stafflit. 
Och funderar? På vad? Jo, på vad jag ska måla…..Ett par timmar kan jag stå sådär och låta 

fantasin verka. Då kan det bli några trevande rörelser och slingor med penseln och alltefterhand 
växer det fram någonting. Vad det ska bli vet jag inte förrän jag är färdig. Kan börja med ett 
ansikte och sluta med en fågel.  133

          

           

            I nedskrivna anteckningar från år 1985 som tycks vara ett svar till en person vid 

namn Eje på några frågor,  skriver Malte Nyberg själv om sin alltmer abstrakta 

konst och arbetsmetod. Det är dock lite anmärkningsvärt att han i texten kallar 

sina penselstreck för impressionistiska eftersom många tolkar hans motiv som 

expressionistiska: 

          Vad föreställer målningen? Svar: Det du upplever när du ser min fyrkant! Men har det inte med natur att 

göra? Svar: Jag skapar måleri baserat på vakna drömmar, på något jag har någon gång upplevt. Sedan 

kommer grovjobbet! Att skapa objektet! Och med min känsla för kalla och varma färger treva (r jag) mig 

fram i impressionistiska och smått romantiska penselstreck (för att) bygga upp upplevelser….  134

         När det gällde både motiven från Afrika och porträtt målade han ofta ur minnet. 

Han berättade på äldre dagar att han ofta kom ihåg ansikten som han mött långt 

tillbaka i livet.  135

 Elisabeth Lidén, Expressionismen och Sverige, Stockholm 1974, s.72-140.132

 Sture, ”Man talar om”, okänd tidning, okänt årtal, Volym 180:14, ur Malte Nyberg XII:s arkiv.133

 Malte Nyberg, Privata anteckningar, Volym 180: 3, ur Malte Nyberg XII:s arkiv.134

 Lars Elfving, Intervju med Malte Nyberg, Öppet Forum, Örnsköldsviks närradio 2005, Volym 180: 13, ur 135

Malte Nyberg XII.s arkiv.
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         Intressant att notera är ett expressionistiskt självporträtt Malte Nyberg  målade så 

tidigt som år 1955.  Målningen sticker ut under den här perioden och har den 136

stil som Nyberg kommer att utveckla under senare delen av sitt liv i sina övriga 

målningar. ( Se Bild 21). De expressionistiska porträtten blev en av de 

motivkretsar som Malte Nyberg ägnade sig åt under hela sitt målarliv. Själv har 

jag en målning som jag vill tolka som ett av Malte Nybergs självporträtt. Jag 

köpte målningen i början av 1990-talet och den påminner om hans självporträtt 

från år 1955 men i en mer abstrakt form. ( Se bild 22). Varför blev det så många 

porträtt på honom själv och andras ansikten? I en radiointervju reflekterade Malte 

Nyberg själv: 

                   

                   En efterhängsen tanke som förföljer mig. Varför gör jag så många ansikten?  

                      Dessa evinnerliga face som jag återkommer till varje målarperiod. Förmodligen  

                      är det ett psykologiskt tema sprunget ur ensamhet och ödslighet. För när man har  
                      dessa ibland uttrycksfulla inramade anleten på ateljéväggarna har man sällskap.  137

         Det fanns också en praktisk aspekt. Då Malte Nyberg inte längre orkade resa och 

hitta nya motiv blev självporträtten en enklare väg att hitta ett motiv. Han 

behövde inte finna nya modeller eller resa långväga. Då räckte det med att titta 

sig själv i spegeln och tolka sitt eget ansikte som var hans enda sällskap i dessa 

stunder.  

          

          

 Målningen finns hos Johan Nyberg, Örnsköldsvik.136

 Lars Elfving, radiointervju med Malte Nyberg XII, Örnsköldsviks närradio  år 2005, Volym 180:13, ur Malte 137

Nyberg XII.s arkiv. 
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         Avslutande sammanfattning 

         Malte Nyberg vistades i Sydafrika år 1955 och Sudan år 1957-58 vilket måste 

betraktas som ovanligt för en konstnär från Norrland. På plats i Afrika valde han 

att skildra den afrikanska kulturen. Det visar de motiv som jag studerat under det 

här uppsatsarbetet. Med en västerländsk blick som fostrats i 1950-talets kontext 

med den koloniala synen på Den Andre som exotisk, primitiv och mystisk måste 

hans 1950-talsmåleri betraktas som exotiska skildringar av det afrikanska 

samhället. Malte Nyberg var fascinerad av Afrikas starka färger och de naturnära 

folkstammarna vilket märks i hans måleri. Han gav sig ut på landsbygden i både 

Sydafrika och Sudan och kom med ett etnografiskt seende att skildra exempelvis 

Ndebelekvinnor och Swazimän i olika situationer. Motiven handlade om 

afrikansk dans, byaliv, krokodiljakt, män och sköldar, nunnor, porträtt eller 

landskap.  I Sydafrika mötte han det hårda apartheidsystemet och i Sudan rådde 

politiska oroligheter och inbördeskrig då Nyberg besökte länderna. Men han 

valde inte att skildra de samhällspolitiska problemen i sitt måleri. Däremot 

reagerade han på rasismen i Sydafrika och kritiserade  samhällsvillkoren för de 

svarta i sina dagböcker men också offentligt efter vistelsen i Sydafrika. Både i 

Pretoria och Khartoum arrangerade han också uppmärksammade 

konstutställningar för att sälja sin konst.  

           

          Under 1960-talet förändrades Malte Nybergs afrikanska motiv till alltmer 

abstrakta  och expressionistiska motiv som skulle komma att känneteckna hans 

personliga stil. Det visar en väggmålning som skapades på Lasarettsgatan 14 i 

Örnsköldsvik under 1960-talet. Några oljemålningar från tidigt 1970-tal som jag 

studerat visar att han gick ännu mer in i abstraktionen när det gäller de afrikanska 

motiven som han fortsatte att skildra ända fram till 2000-talet. Ju mer abstrakta 

Nybergs motiv desto mer försvann den tidigare exotiska och primitivistiska 

bilden av Afrika. Man skulle kunna länka in honom i gruppen av svenska 
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konstnärer som kom att bilda en nyexpressionism i Sverige efter Andra 

Världskriget. 
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     Bildförteckning: 

          

         Bild 1: Malte Nybergs morfar, utan titel, odaterad,  sannolikt målad år 1945, 

målad av den unge Nyberg. Foto: Per Grimell 

         Bild 2: Ndebelegirl första versionen, odaterad. Fotograf okänd.  

         Från Malte Nyberg  XII:s arkiv, Umeå universitet. Även en färglagd  

         version av konstnären Lars Nordberg ur hans 

         minne vars far Olof Nordberg ägde målningen. 

         Bild 3: Ndebelegirl, andra versionen, odaterad. Fotograf okänd.  

         Från Malte Nyberg    XII:s arkiv,  

         Umeå universitet. 

           

         Bild 4: Swazihövding.Odaterad. Fotograf okänd, ur Malte Nyberg 
         XII:s arkiv, Umeå universitet. 

         Bild 5: Skissporträtt, odaterad. Fotograf: Per Grimell. Tillhör Ulla Andersen.  

         Bild 6: Missionär 1, odaterad. Fotograf okänd, ur Malte Nyberg XII:s arkiv. 

         Bild 7: Missionär 2, odaterad. Mått: 1,20 x 95 cm.  
         Foto: Inger Einarsson Lundqvist 2016.  
         Tillhör Inger Einarsson Lundqvist. 

         Bild 8: Män och sköldar, odaterad. Fotograf okänd. Ur Malte Nyberg XII;s arkiv. 

         Bild 9: En abstrakt komposition, utan titel, 1955. Tillhör Ulla Andersen. 
         Fotograf: Per Grimell. 

         Bild 10: Fort Jesus, Mombasa, odaterad, troligtvis 1955-56. 
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         Foto: Eva Enmark 2016.    Målningen tillhör Eva Enmark. 

        Bild 11: Malte Nybergs glasmosaik i en synagoga i Pretoria, utan titel, 1955.  
        Foto från internet: Per Grimell. 

        Bild 12: Utan titel, Stadsmotiv från Sudan 1957-58. Målningen tillhör Håkan  
        Törnebohm, Göteborg. Foto: Håkan Törnebohm 2015. 

       Bild 13: Porträtt på Siw Törnebohm, Sudan, 1957-58. Foto: Klas Lenberg 2016.  
       Målningen tillhör Klas Lenberg. 

       Bild 14: Prostituerad kvinna från Genua,1957-58, Foto: Klas Lenberg 2016. 
       Målningen tillhör Klas Lenberg. 
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