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Tex Berg, från Norrbotten och Sidlandsmåla, är premiärutställare på Galleri 
Garvaregården. foto: Anders Karlsson  

Norrbotten i Småland  
Tex Berg ser gemensamma beröringspunkter mellan 
landskapen 
EMMABODA   

– Den bästa tiden uppe i Norrbotten är vårvintern, när vintern och isarna släpper, när ljuset 
kommer tillbaka och när hoppet åter tänds, och det speglas också mycket i mina bilder.  

Det säger konstnären Tex Berg, vars utställning på Galleri Garvaregården i Långasjö hade 
vernissage i helgen  

– Jag jobbar hela tiden med att försöka förmedla energi i bilderna och just övergången mellan 
de olika årstiderna är alltid fascinerande för mig, där jag försöker få fram brytningarna i 
naturen och dramat i de växlingarna som sker, och som egentligen är en spegling av hela 
livets gång, funderar han.  

Tex, som själv kommer från Norrbotten, men fann kärleken i Småland och sedan många år 
tillbaka bor delar av året i Norrbotten, och delar av året i Sidlandsmåla utanför Vissefjärda, 
känner det som lite av att skapa ett Norrbotten i Småland:  

Det finns en hel del gemensamma beröringspunkter. Kärvheten som finns i landskapet är en 
sådan, menar han.  



Öland gav inget  

– Jag hade en kollega här som skulle släpa med mig till Öland för att det var så fantastiskt där, 
men för mig gav det ingenting, skrattar Tex.  

Ett fåtal av motiven han ställer ut är däremot hämtade från småländska skogssjöar (samt en 
bild av hans sommargranne i Sidlandsmåla, arkeologen Lars Redin, tillika prästson från just 
Långasjö), men det är framför allt den norrländska naturen, med älvarna, forsarnas ohämmade 
kraft och islossningen på vårarna som skildras i hans målningar.  

Tex har även gjort en film kring sitt arbete, som där speglas hela vägen från att han gör en 
enkel skiss ute i den norrländska fjällvärlden och fram till dess att målningen färdigställs 
hemma i ateljén, en film som kommer att visas i slutet av juni på galleriet i Långasjö.  

Och att Tex Berg blev den förste att ställa ut där var inte bara en slump.  

Galleristen Britta Fransson kommer från Boden, och när hon och maken för några år sedan 
flyttat till Långasjö och skulle åka ut på Konst Runt hajade hon direkt till över ett av de 
medverkande namnen... – Tex Berg!  

– När jag växte upp i Boden var han lärare för mina systrar på Bodens högre allmänna 
läroverk, skrattar Britta som blev rejält överraskad över att nu plötsligt ha hittat honom mitt 
inne i de djupa småländska skogarna...  

Och på den vägen är det - när det nu var dags att öppna Galleri Garvaregården så blev just 
Tex Berg tillfrågad om han ville vara premiärutställare, och nu finns alltså hans målningar på 
plats i den till galleri iordningställda ladan.  

– Jag spenderar även själv allt mer tid här nere. Dels är jag här under sommarhalvåret från 
april till oktober, men numera även under december och januari, berättar Tex.  

– Vårmånaderna är dock den bästa tiden i Norrbotten, och det är då jag hittar den mesta 
inspirationen till mitt målande i naturen däruppe, poängterar han.  

Utställningen på Galleri Garvaregården pågår fram till den 6 juli, och sedan har Tex Berg 
utställningar på gång i både Jönköping och Karlskrona i sommar, innan han till hösten åter 
ska medverka i Konst Runt.  

Anders Karlsson
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