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Sigurd Bernholm  
1890 Gustaf Sigurd Bernholm föds 28 december i Norr Salbo, Västerfärnebo.  

1902 Familjen flyttar till Gävle. 

1915 Debuterar på Nya konstgalleriet i Stockholm. 

1917 Avslutar studierna vid olika privata konstskolor i Stockholm och köper 

en fastighet, Märgården på Lerdalshöjden i Rättvik. 

1928 Gifter sig med Anna Nita Carlson. Studieresa i Norge. 

1931 Studieresa i Danmark. 

1935 Studieresa i Norge. 

1936-37 Studieresor i Tyskland, Frankrike och Italien. 

1969 Avlider i Rättvik den 21 maj. 

 

Sammanställt av Thomas Kumlin, Avlidna Salakonstnärers Sällskap,  

i augusti 2017:  

Sigurd Bernholm var son till köpmannen J. Oskar Bernholm och Vilhelmina 

Karlsson. Fadern hade köpt en fastighet i Norr Salbo av sin far som hade gått i 

konkurs. Oskar avstyckade en liten del för egen del och sålde av resten. På den avstyckade tomten 

byggde han ett boningshus med en affärslokal och magasinsbyggnad. Där etablerade han sig som 

grosshandlare. Bostaden fick namnet Bernshill. 

Sigurd växte upp i Bernshill och när 

han fyllde 12 år flyttade familjen till 

Gävle där fadern etablerade sig som 

antikhandlare. Sigurd studerade vid 

tekniska skolan. Han hjälpte också till 

i faderns antikhandel och blev med 

åren en av Dalarnas främsta 

antikvitetskännare. Han började 

studera måleri efter att han 

träffat Helmer Osslund som gav 

honom de grundläggande råden i 

målning. 

Ett av råden var att han skulle fortsätta med det breda, saftiga och hämningslösa måleriet.  

– ”Du ska aldrig låta dem lära dej att måla annorlunda. Måla som du vill du och strunta i professorer”. 

Osslund var i Gävle för att göra målningar i läroverkets aula. De två fann varandra och den gamle 

mästaren gick mest varje morgon och hämtade Sigurd som fick hjälpa till med arbetet i aulan. 

Det gjorde att Bernholm aldrig sökte till Konstakademien. Däremot studerade han vid olika privata 

målarskolor i Stockholm fram till 1917. Han debuterade i en utställning på Nya konstgalleriet i 

Stockholm 1915 Han medverkade därefter i talrika utställningar i Stockholm och på landsorten.  

Genomförde studieresor till Norge 1928 och 1935, Danmark 1931, Tyskland, Frankrike och Italien 

1936 -37  

Vet du mera om Sigurd Bernholm eller känner du till konstverk av 

honom? Sänd mail till info@salakonst.se eller ring 076-106 82 20. 

http://salakonst.se/kontakta-oss/
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1917 köpte han en gammal och till stor del förfallen stuga, Märgården på Lerdalshöjden i Rättvik. Vart 

efter han fick råd rustade han upp stugan och byggde till mer rum och nya byggnader. Bland annat en 

stor ateljé (som en större tröskloge) med ett jättefönster som vetter mot Siljan, 50 meter över sjöns 

nivå. Gården har utvecklats som en större konstnärsgård där många gäststugor finns för konstnärer. 

Stugorna är inredda med gamla kulturföremål och antikviteter.  

Hans konst består av en vid motivkrets med bland annat blomsterstilleben, stadsbilder och mariner 

från Italien samt miljö- och landskapsbilder från Dalarna. Han har haft sitt staffli stående framför 

Sacré Coeur i Paris och Pantheon i Rom, vid fjälljokkar i Lappland och på kobbar vid Västkusten. 

Ofta har han stått mellan gamla lutande gråtimmerhus i dalafäbodarna. Han har varit en synnerligen 

flitig skildrare av stämningarna över de gamla fäbodvallarna. 

Bernholm är representerad vid bl.a. Gävle museum och Linköpings museum. 

1928 gifte han sig med Anna Nita Carlson. Paret fick inga egna barn. 

Den stora utställningsverkshet som de flesta konstnärer måste ägna sig åt slapp han, det skötte hans 

maka om. Hon hade ett mycket stort kontaktnät med många galleriföreståndare över hel landet. 

Bernholm var som människa en fängslande personlighet och god berättare. Han hade inställningen att 

människan bör försöka göra det trevligt åt både sig själv och andra. Man skall inte konstra till det hela 

alltför mycket. Världsfrågan får vila i frid för Bernholm, han tar inte problemen åt sig alltför mycket. 

Han vill måla – och när han inte målar vill han se glada människor omkring sig. 

 

 

 

 

Sigurd Bernholm, Vinterlandskap med älv, olja 1913, 62 x 104 cm. Auctionet 
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Ur boken Dalmålare av Nils Fjällman. Tidningsartiklar 1946-1947, sid 61-64: 
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Sigurd Bernhom, Vinterlandskap, oljemålning 1915, 30 x 40 cm. 
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Sigurd Bernholm, olja 1922, 42 x 44 cm. Metropol auktioner. 

 

 

Sigurd Bernholm, olja 1925, ca 49 x 50 cm. Barnebys auktioner. 
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Sigurd Bernholm, Silverbjörkar i ett vinterlandskap, olja 1926. 

 

 
 

Sigurd Bernholm, Vinterlandskap med stugor, olja 1928, 48 x 69 cm. 
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Sigurd Bernholm, Sommarlandskap med höhässjor, olja 1929, 45 x 60 cm. Auctionet. 
 
 

 
 

Sigurd Bernholm, Utförsåk, olja 1930, ca 62 x 86 cm. Stockholms auktionsverk. 
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Sigurd Bernholm, olja på duk 1935, ca 81 x 105 cm. Auctionnet.com 
 

 
 

Sigurd Bernholm, Kulla klädd i Orsadräkt, olja 1935, ca 65 x 55 cm. Stockholms Auktionsverk. 
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Sigurd Bernholm, Sjöbodar, olja på duk 1939, 37 x 57 cm. Auctionet.com 
 
 

 
 

Sigurd Bernholm, Hamnmotiv, oja på duk 1944, 41 x 61 cm. Auctionet.com 
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Sigurd Bernholm, Stilleben, Amaryllis, olja 1944, 77 x 46 cm. Auctionet.com 
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Sigurd Bernholm, olja 1945, 33 x 41 cm. Auctionet.com. 
 
 

 
 

Sigurd Bernholm, olja 1949, 26 x 32 cm. Auctionet.com. 
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Sigurd Bernholm, Bonde med häst, olja 30 x 32 cm. 
 
 
 

 
 

Sigurd Bernholm, Blomsterstilleben 
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Sigurd Bernholm, Stadsmotiv, pastell. 
 

 

 
 

Sigurd Bernholm, olja 21 x 36 cm. 
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Sigurd Bernholm, pastell 38 x 52 cm. 
 
 

 
 

Sigurd Bernholm, Utsikt över Siljan, olja 39 x 50 cm. Dalarnas Auktionsbyrå. 
 


