
 

                                Gerhard Nordström 

 

Gerhard Nordström, född 15 augusti 1925 i Lund, är ett av fyra barn till prästen 

Joel Nordström och Ester Nordström. Han tillbringade sin barndom i Sjörup 

utanför Ystad och i Gessie söder om Malmö. 

Utbildning 

Gerhard Nordström utbildade sig för Tage Hansson på Skånska målarskolan i 

Malmö 1940–1942, och för Fritiof Schüldt vid Kungliga Konstakademien i 

Stockholm 1943–1949. Han hade sin första separatutställning i Malmö 1950. 

Undervisning 

Mellan 1964 och 1987 undervisade han tillsammans med Staffan Nihlén i måleri 

på Konstskolan Forum i Malmö. 

Måleriet 

Gerhard Nordström är känd för sin antikrigskonst, framför allt för sviten 

Sommaren 1970, en kommentar till Vietnamkriget och massakern i Song My. 

Demonstrationer, protestmålningar och protestmusik skapades mot USAs krig. 

Det var en aktivistisk tid. Gerhard Nordström lät sina bilder genomströmmas av 

tiden på ett dittills oanat vis. I vår måleritradition, där ju Nordström rör sig 

virtuost, spelar landskapet en viktig roll. I förståelsen av vår konsttradition är 

landskapsmåleriet i fokus. Det är en levande del av vår självförståelse. Därför 

målade nu Nordström landskapet i en rad stora målningar, närmast av 

panoramamässiga mått. Grönskan slog emot besökaren, inbjudande - till att 

sträcka ut sig i gräset, ha picknick eller bara allmänt koppla av. Men Nordström 

spräckte idyllen, han kombinerade de bestialiska stridshandlingarna i Vietnam 

med den svenska idyllen. I vår samtid bokstavligt talat sprängdes det koloniala 

övergreppet in. Blodbad, dödade människor, landskapet blev sig aldrig mer likt. 

Gerhard Nordström skapade en bildform för sitt politiska raseri, som även 

fungerade kommenterande, reflekterande över både vår civilisation och vår 

kulturtradition. 

Gerhard Nordström är även porträttmålare och han har bland annat blivit anlitad 

av Sveriges riksdag för att porträttera talmannen Thage G. Peterson. 



Priser och stipendier 

Skånes konstförenings tecknarstipendium, Ellen Trotzigs stipendiefond, 

LO:s kulturstipendium, Malmö stads kulturpris, 

Malmö Arbetarkommuns kulturpris, statligt arbetsstipendium, 

FCO:s stipendium, Lengertz kulturpris, Ystad kommuns kulturpris, 

Henry Mayne-stipendiet, Sydsvenska Dagbladets kulturpris. 

Representerad bland annat på  

Arbetets Museum i Norrköping, Borås Konstmuseum, Malmö Museum, 

Moderna Museet i Stockholm, Sveriges Radio/TV, Ystads militärmuseum 

Utställningar 

Blå Galleriet i Gärsnäs 

Charlottenborg i Köpenhamn 

Galleri Heland i Stockholm 

Galerie Dockor Glas i Stockholm 

Galleri Estetica i Malmö 

Krognoshuser i Lund 

Landskrona museum,  

Liljevalchs i Stockholm 

Ljungsjögården i Östra Tommarp 

Lunds Konsthall  

Länsmuseet Gävleborg i Gävle 

Malmö konsthall 

Nationalmuseum i Stockholm 

Sveagalleriet i Stockholm 

Södertälje konsthall 

Södertälje konsthall 

Tomelilla konsthall 

Uppsala konstmuseum 

Vikingbergs konstmuseum i Helsingborg 

Ystad Konstmuseum 


