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1. Inledning 

”Landskapet är någonting så självklart att vi sällan reflekterar över det. Det bara finns där, 

omger oss och utmanar oss. Ändå är det så rikt och mångfacetterat” (Katarina Salzman och 

Henrik Svensson 1997, 9). I olika vetenskapliga traditioner har landskap länge tolkats på olika 

sätt och tolkas så även idag. Geografen Alexander Humboldt definierade landskap följande år 

1845: ”Summan av alla uttryck hos en trakt, såsom de uppfattas av människan” (Rapporter 

Institutionen för stad och land 2011, 3). Det som är intressant är att landskapet kan representeras 

på en mängd olika vis och Cosgrove och Daniels (1988) menar i The Iconography of Landscape 

att landskapen kan representeras på en målarduk. Denna studie är fokuserad på att pröva om 

konstverk kan användas i samband med dokumentation av landskapet, genom att jämföra 

historiska konstverk med historiskt kartmaterial. Studien kommer att undersöka vilka skillnader 

och likheter som kan upptäckas när man gör en landskapsanalys med utgångspunkt i jämförelser 

mellan konstverk och karta. Två fallstudier kommer att göras, där konstverk med liknande 

utgångspunkt med liknande motiv och hämtade från olika epoker jämförs med historiska kartor.  

I Regionmuséets Kristianstad samlingar finns åtskilliga målningar av konstnärer som har 

skildrat Kristianstads landskap ur olika perspektiv sedan stadens begynnelse. Konstnären har 

genom dessa målningar gett oss en uppfattning av det historiska landskapet genom deras ögon. 

Fascination väcktes över att konstnärens syn även kan vara ett vittnesmål om landskapets 

historia och idén kom då att utgå från landskapsmålningar i föreliggande examensarbete. I 

sökandet efter landskapsmålningar som kunde passa bra påträffades två konstverk, ett av 

Gustav Wilhelm Palm från år 1837 och ett av Axel Kleimer från år 1936. Det som är spännande 

är att konstverken är daterade med nästan 100 års mellanrum och konstnärerna har stått på 

nästan exakt samma plats för att skildra vyn från Härlövs ängar mot staden Kristianstad. 

Konstverken är valda utifrån att de dels skildrar Kristianstad, dels för att de har en liknande vy 

och dels för att de representera olika epoker, samt att det finns kartmaterial av Ljunggrens atlas 

från år 1854 och Häradsekonomiska kartan från år 1934–36, som ligger i närhet till dateringar 

av konstverken. 

Bakgrunden innefattar två delar, där den första är en teoretisk del där utgångspunkterna i studien 

presenteras samt begreppen landskap, konst, karta, landskapsmåleri/bildideal redogörs. Den 

andra delen är en historisk del där konstnärerna och deras konst presenteras samt relevant 

historia för den aktuella tiden kopplat till Kristianstad skildras. I resultatdelen sker en parallell 

analys av resultatet. 
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 Avgränsningar  

Kartor som kommer att beskrivas och analyseras tillsammans med konstverken är Ljunggrens 

atlas från 1854 och Häradsekonomiska kartan 1924–36, då de ligger närmst i tiden till 

konstverkens datering, samt kan de ge mest information till de olika temana som ska jämföras. 

I bakgrunden presenteras kartor som inte används i studien, detta för att ge en inblick av vilka 

historiska kartor som finns tillgängliga över Kristianstad, då det diskuteras i avsnittet källkritik 

rörande beroende att flera källor som berättar om samma sak är alltid bättre än en enda. 

Beskrivning och analys utförs till stor del av hela kartan för att skapa en helhet på landskapet, 

fast med extra fokus på den plats i kartan som är konstnärens utgångspunkt för konstverket.   

2. Syfte 

Syftet med studien är att utvärdera konst som historiskt källmaterial genom att peka på de 

skillnader och likheter som finns i konst och karta i beskrivandet av landskapet.  

3. Frågeställning 

Frågeställningen är följande: 

Instämmer, motsäger eller kompletterar karta och konst varandra i beskrivandet av landskapet? 

De fyra nedanstående aspekterna betecknas i metoden som tema. (se nedan under Metod och 

material). 

• Vad skildras i vegetationen? 

• Hur sätter vattnet sin prägel i landskapet?  

• Vilken bebyggelse förekommer?  

• På vilka sätt har människan och naturen format landskapet? 

4. Metod och material 

Den komparativa metoden kommer att tillämpas för de två fallstudierna. Detta för att kunna 

peka på de skillnader och likheter som finns mellan konstverk och karta i beskrivandet av 

landskapet. Enligt Thomas Denk (2002) i Komparativ metod: förståelse genom jämförelse går 

metoden ut på att skapa förståelse via jämförelse och kännetecknas av att det finns ett antagande 

om att det finns likheter och skillnader med det material som ska studeras. För att göra den 

komparativa metoden kommer fyra teman att beskrivas och analyseras i konstverk och karta i 

syfte att framställa om synen på landskapet instämmer, motsäger eller kompletterar varandra.  
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Temana har inspirerats utifrån Trafikverkets metod ”Integrerad landskapskaraktärsanalys” 

(ILKA) och syftar till att ge en helhetsbild av landskapets huvudsakliga innehåll, dess karaktär, 

egenskaper och värden (Trafikverket 2017). Metoden är känd som en landskapsanalys genom 

kursen ”Landskapsvård och landskapsplanering” inom Landskapsvetarprogrammet. 

Följande teman kommer att undersökas i fallstudien: 

• Vegetation: Här beskrivs och analyseras synen på det växtliv som finns på marken och 

den grönska och floran som fyller landskapet som kan beskriva hur marken nyttjas och 

har nyttjats.  

 

• Vatten i landskapet: Här beskrivs och analyseras synen på vattnet som är en viktig 

beståndsdel för hur landskapet ser ut då det sätter sin prägel och formar stora delar av 

det.  

 

• Bebyggelse: Här beskrivs och analyseras synen på byggnaderna som bär med sig olika 

tiders ideal. Genom att titta på byggnader kan förståelse skapas för den utveckling som 

samhället gjort. 

 

• Kulturlandskapet: Här beskrivs och analyseras hur naturliga processer och 

människans handlingar har samverkat till att forma och omforma landskapet. 

 

Den teoretiska utgångspunkten för studien utgår från två resonemang. Dels i Lacina och Halas 

(2015) Landscape Painting in Evaluation of Changes in Landscape, dels i Engelin (2014) 

Landskapsmåleriets geografier Representationer av det jämtländska landskapet. 
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4.1 Konstverk 

4.1.1 Teckning från år 1837 

Gustav Wilhelm Palms utsikt mot Kristianstad från söder med Härlövs ängar i förgrunden. 

Teckningen tillhör Malmö museum (Figur 1). 

 

 

Figur 1. År 1837 tecknade Gustav Wilhelm Palm utsikten mot Kristianstad från söder med Härlövs 

ängar i förgrunden. Original. Källa: Malmö museum 
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4.1.2 Oljemålning från 1936 

Axel Kleimers utsikt mot Kristianstad från Härlövs ängar. Målningen tillhör Sparbanken Skåne 

i Kristianstad (Figur 2) och förvaras idag nere i bankvalvet. Ett besök gjordes på Sparbanken 

den 15/6 2020 för att fotografera konstverket för denna studie. Storleken på tavlan är 93x140cm.  

 

 

Figur 2. Axel Kleimers målning från år 1936 från Härlövs ängar. Foto: Anna Ottosson 
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4.2 Historiska kartor över Kristianstad 

Kartornas utveckling och förändringar kan sägas bero på olika skeenden eller intressen. 

Huvudsakligen är det syftet som legat till grund för hur kartans utformning blivit, oavsett om 

det varit en militärisk karta eller en stadsplan. På kartorna kan man många gånger följa 

utvecklingen bland annat hur landskap, kommunikationer och bebyggelse har förändrats.  

4.2.1 Skånska Rekognosceringskartan 

Den Skånska Rekognosceringskartan (Figur 3), framställdes mellan åren 1812–1820 som en 

rent militärisk karta i skala 1:100 000. Den återger därför i allra första hand sådant som var av 

intresse för krigsmakten, såsom vägar, vatten, byggnader och topografi. Kartan är ritad i 

”Lehmansk stil” där höjd redovisas genom streck i olika tjocklekar med fast lutningsgrad 

(Ehrensvärd 1985). Öppen mark utan symboler är inte alltid lika klart vad den betyder. Med 

tanke på kartans syfte att identifiera hinder i landskapet kan det antas att denna mark var 

lättframkomlig utan några större barriärer och att marken troligtvis också var torr. Åkermark, 

samt torr betes- och slåttermark är möjliga markanvändningar. Våtmark är representerad som 

horisontella streck med tilltagande täthet som representerar graden av fukt (Emanuelssons & 

Bergendorffs 1983). Anders Bois (1996) har skrivit om de historiska kartorna i Kristianstad i 

Gamla Christianstad och skriver att Skånska Rekognosceringskartan är den sista karta från den 

tid då Kristianstad var en fästning och staden räknades som en ”öppen garnisonsort” efter 

kungligt beslut år 1847. 

 

 

Figur 3. Ett utsnitt av den Skånska Rekognosceringskartan år 1812–1820 över Kristianstad. Skala 

1:100 000. Källa: Krigsarkivet IW 201.  
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4.2.2 Ljunggrens atlas 

Ulf Jansson (1993) skriver om Ljunggrens atlas i Ekonomiska kartor 1800–1934: en studie av 

småskaliga kartor med information om markanvändning. I Sverige började det under 1800-talet 

förekomma tryckta kartor i en större omfattning än tidigare. Då sockenkartorna från mitten av 

1800-talet strikt följde sockengränserna hamnade städer med tillhörande landsbygdsområde 

som fanns i socknar utanför karteringen. Detta innebar att det blev luckor i kartbilden och 

Ljunggrens atlas täcker dessa. Syftet med kartan var att lägga en grund för städernas beskattning 

och stadskartor i skala 1:20 000 samt en stadsplan på 1:10 000 blev resultatet. Både innehållet 

och utformningen i Ljunggrens atlas beskriver Jansson (1993) som homogent. Hela den 

karterade kartbilden är infärgad och skogen är beige, åkern gul, ängen grön och vattnet blått. 

Henrik Svensson (2013) upplyser att kartan över Kristianstad är från år 1854 (Figur 4) och 

Kristianstad var då den stad som förfogade över de största ägorna i form av åker och äng av de 

städer som var grundade under 1600-talet eller tidigare. Det är på Ljungbergs atlas som idén 

om boulevarder utvecklades och denna franska förebild gör sitt intåg i ”Lilla Paris”. 

Boulevarderna drogs fram på de forna vallgravarnas plats med dubbla trädrader och kanalen 

som hade tillkommit genom staden år 1616 fylldes igen och Nya Boulevarden anlades (Bois 

1996).  

 

 

Figur 4. Ljunggrens atlas över Kristianstad år 1854 skala 1:20 000 Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv 

Kristianstads stad Ljunggrens atlas, litografi 1854 © Lantmäteriet  
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4.2.3 Generalstabskartan 

Den topografiska kåren upprättade under 1860-talet den så kallade Generalstabskartan (Figur 

5), med syfte att underlätta militärens förflyttningar i landskapet. Kartan ger en ingående 

beskrivning av topografiska förhållanden, skog och kommunikationer men också en översiktlig 

beskrivning av bebyggelse och markanvändning. Endast öppen mark kan särskiljas från skog 

och i praktiken är även detta svårt då gränsen mellan skog och öppen mark ofta är diffus 

(Jansson 1993).  

 

 

Figur 5. Utsnitt av Generalstabskartan över Kristianstad år 1862 (1827–1971) Skalan är 1:100 000 

Källa: Rikets allmänna kartverks arkiv akt: J243-6-1, Kristianstad © Lantmäteriet 
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4.2.4 Häradsekonomiska kartan 

Kartan trycktes i färg i skalorna 1:20 000 eller 1:50 000 och fick efterhand en standardiserad 

bladindelning. Häradsekonomiska kartan baserades på laga skifteskartor och ger en bra 

överblick över markanvändning, vegetation, bebyggelse, kommunikationer och gränser. Till 

kartorna hör en ekonomisk-statistisk beskrivning i form av böcker för varje län. Eftersom 

Häradsekonomiska kartan producerades under en avsevärd tidsperiod 1859–1934 skiftar både 

innehållet, kvalitén och även manér (Lantmäteriet u.å.). Kartan över Kristianstad (Figur 6), är 

gjord mellan åren 1926–34. 

 

 

Figur 6. Häradsekonomiska kartan över Kristianstad år 1926–34 skala 1:20 000 Källa: Rikets 

allmänna kartverks Kristianstad akt: J112-3-62 Häradsekonomiska kartan 1926–34 © Lantmäteriet  
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5. Bakgrund 

5.1 Teoretisk bakgrund 

5.1.1 Landskap som uttryck 

Landskap handlar om relationen mellan människa och plats. Europeiska landskapskonvention 

definierar landskap på följande sätt: ”ett område sådant som det uppfattas av människor och 

vars karaktär är resultatet av påverkan av samspel mellan naturliga och/eller mänskliga 

faktorer” (Europarådet 2000, 3) Florens, 20.10.2000 2011, 3). I Landscape redogör John Wylie 

(2007) för en del olika definitioner av ”landskap” och ger en god överblick över hur uttrycket 

har studerats och använts, med ett fokus på de senaste decennierna. I Landscape and Western 

Art menar Andrews Matthew (1999) att hela konceptet av ”landskap” är undersökt som en 

representation av förhållandet av den mänskliga och naturliga världen. Landskap uttryckt i 

konst kan berätta eller fråga oss om var vi hör hemma. Utan en ram skulle det inte vara ett 

landskap, då ramen i sin mening fastställer den yttre gränsen till vyn och definierar landskapet. 

”A landscape then is what the viewer has selected from the land, edited and modified in 

accordance with certain conventional ideas about what constitutes a “good view” (Matthew 

1999, 4). Här kan paralleller dras till landskapsmåleriet, som är ett sätt att ge uttryck för 

landskapet och detta anknyter till Cosgrove och Daniels (1988) som skriver att landskapet kan 

representeras på en målarduk.  

Kati Lindström (2011) påpekar att det finns skillnader på synen av landskap i Delineating 

Landscape Scmiotics: Toward the Semiotic Study of Landscape Processes. För 

konsthistorikerna är det givetvis” landskapet-som-vy” som gäller. En pittoresk blandning av 

kultur och natur, som inte sällan skapar ett estetiskt tilltalande landskap. Landskapsekologerna 

ser landskapet som en ”yta som är rumsligt heterogena i minst ett avseende” landskapet blir en 

definierad ram för tillfälle när det är rumsliga mönster man vill studera. Inom antropologin ses 

landskapet som ett förkroppsligande av sociala och kulturella strukturer, processer och värden. 

Landskap kan här vara utbytbart mot ”plats, ”omgivning” eller ”miljö” och kan ses som en del 

av den materiella aspekten av samhället som en del som kan lämna ledtrådar till andra 

samhällsaspekter. Vid förra sekelskiftet blev naturen ett landskap först med människans 

utnyttjande och tuktande och likhetstecken sattes mellan landskap och kulturlandskap. Sedan 

blev det naturförutsättningarna som människan hade att utnyttja landskapet, då gick det att prata 

om både natur- och kulturlandskap.  
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Sammanfattningsvist är ett landskap relationen mellan människa och plats. Ett landskap kan 

uttryckas genom landskapsmålningar. Synen på ett landskap kan vara en pittoresk blandning av 

kultur och natur, en definierad ram för rumsliga mönster eller ett förkroppsligande av sociala 

och kulturella strukturer, processer och värden.  

 

5.1.1 Konsten som en representation av landskapet 

Att tillämpa landskapskonst som historisk källa är sällsynt, fast det finns exempel på geografer 

som har arbetat med landskapsmålningar för att titta på landskapets förändringar. Lacina och 

Halas (2015) menar att de vanligaste metoderna för att bestämma landskapsförändringar i 

markanvändning och i landskapets karaktär är att jämföra kartor, fotografier, flygfotografier 

och under det senaste decenniet också satellitbilder på samma platser i olika tidshorisonter. 

Lacina och Halas (2015) anser att landskapsmålningar kan användas på liknande sätt såväl som 

ovanstående nämnda metoder om konstverken är tillräckligt realistiska och detaljerade. 
Materialet som Lacina och Halas (2015) har använt sig av är landskapsmålningar som är gjorda 

av konstnärer från 1800-talet och första hälften av 1900-talet. Syftet med deras undersökning 

är att visa att uppfattningen av landskapsmålning inte bara behöver vara en estetisk upplevelse, 

utan att en landskapsekolog kan också hitta många specialiserade informationsbitar. Lacina och 

Halas (2015) lyckades att identifiera den exakta lokaliteten för 80 konstverk i det aktuella 

landskapet som undersöktes i Tjeckien och inte i något fall var det omöjligt att hitta det aktuella 

läget i landskapet som var representerat i målningen. 

Engelin (2014) har sin utgångspunkt i utställningen ”konstnärens landskap” och försöker finna 

hur det jämtländska landskapet kan tolkas genom det visuella landskapet som i 

landskapsmåleriet, genom att undersöka hur bilden/konstverket av landskapet ser ut och om 

denna bild går att koppla till skapandet av en regional identitet. Det finns flera sätt att se 

landskapets roll i skapandet av platsidentitet och studien handlar om och i så fall hur konsten är 

med och konstruerar en regional identitet. Engelins studie kan kopplas ihop med Andrews 

(1999) tankegång angående förhållandet av den mänskliga och naturliga världen och att 

landskap uttryckt i konst kan berätta eller fråga oss om var vi hör hemma. Konsten har en 

bärande roll i Engelins undersökning, det är genom konstnärens och utställningens    

producerande av verken som skapar representationen av landskapet. Huvudfokus i detta arbete 

är bilden av landskapet och hur den representeras och syftet är att studera representationen av 

det jämtländska landskapet, hur detta landskap förmedlas genom de konstverk som visas i den 

valda utställningen ”konstnärens landskap”. Cosgrove och Daniels (1988) behandlar även den 
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idén om landskapet som social konstruktion vilken innefattar den subjektiva förmågan att se 

olika platser. Engelin (2014) menar att rent visuellt och tekniskt är det ett landskap som visar 

sig i olja, akvarell och grafik, men representationen består dock inte endast av det visuella utan 

också i den tolkning som verken kan ligga till grund för. Engelin (2014) understryker att 

landskapet inte kan sägas existera endast i fysisk form, utan också är ett kulturellt uttryck att 

representera, strukturera och symbolisera den tid vi lever i och att representation kan ske på 

olika sätt, däribland genom landskapsmåleriet. Generellt, menar Engelin (2014) i sin slutsats, 

att det landskap som produceras är ett diversifierat och mångfacetterat landskap, men att vissa 

representerade element betonas i landskapet medan andra ignoreras, är urval i en form av makt 

där det som representeras aldrig kan vara detsamma som det representerade.  

Om konstverk kan användas som historisk källa diskuterar och analyserar skribenterna i Mer 

än tusen ord: bilden och de historiska vetenskaperna av Lars M Andersson, Lars Berggren och 

Ulf Zander (red.) (2001). Lena Liepe (2001) är en av skribenterna och hon argumenterar för att 

konstverket kan och bör användas som källor på sina egna villkor, då den främsta potential som 

kunskapskälla ligger just i dess visualitet som en egenart. Konstverket är inte bara ett innehåll 

som ska översättas i ord för att kunna förstås utan är meningsbärande i sig. Kulturgeografen 

Patrik Olsson (2012) har i Ömse sidor om vägen använt konsten för att titta på historiska 

landskap. Olsson (2012) pekar på att landskapsmåleri ofta innebär ett idealiserande av 

landskapet och detta gör att källkritiken extra viktig när landskapsmåleri används som 

källmaterial. Behovet av att känna till konstnären, beställaren och verket i sitt sammanhang är 

större och dessutom handlar det om tidsanda, personlig stil och bakgrund. Trots detta så skriver 

Olsson (2012) att synen på landskapet vid olika tider har ett stort värde i konsten och detta värde 

är tillräckligt för att studera landskapsmålningar, vilket även Liepe (2001) argumenterar för.  

Källkritiken som Olsson (2012) pekar på kan kopplas till källkritiken av bilder som är grundad 

i historievetenskapen. Enligt Parland-von Essen, Nyberg, och Bergenmar (2014) är bilder är en 

berättande källa där beroende, tendens och närhet är viktiga kriterier för granskningen. 

Beroende: Flera källor som berättar om samma sak är alltid bättre än en enda, men om en av 

dem helt bygger på den andra – är beroende av den – har den givetvis inget självständigt värde 

som källa. Närhet: Hur nära i tid och rum till det vi vill veta något om ligger källans tillkomst. 

Tendens: Här ställs frågan vilka avsikter och intressen som präglar källan det vill säga om det 

finns skäl att anta att framställningen är skev i en viss riktning för att någon har intresse av att 

ge en viss bild av en händelse eller ett förlopp.  
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Andersson et al (2001) vill fästa uppmärksamheten på konstverken som en rik och betydelsefull 

källa till kunskap för forskning och menar att det krävs målmedvetna satsningar på teori- och 

metodutveckling för studien av konstverken betydelse i historien och historiebeskrivningen. 

Andersson et al (2001) påstår att det är få utanför konsthistorikerna som arbetar med konstverk 

som källor, skälet till detta kan vara den generellt sett konservativa ämnesuppdelningen. Att 

objektiva analysmetoder saknas är en viktig förklaring till att vetenskapen inte utnyttjat 

konstverk som källor. 

5.1.2 Kartan som en representation av landskapet 

Inom landskapsstudier finns det en vana att använda historiska kartor för att skapa en förståelse 

för varför landskapet ser ut som det gör idag och kartor används ofta som källor för att påvisa 

hur det historiska landskapet har sett ut. I Kartans prakt och praktik skriver Jansson och 

Lundström (2008) att flera teoretiska strömningar har lett oss till att se närmre på kartan, då 

insikten om att kartan inte kan ses som en objektiv representation av verkligheten. Enligt 

författarna är J. B Harley en av förgrundsfigurerna inom kritisk kartografi och han ansåg att 

kartan måste tolkas som en subjektiv representation. Det primära med kartor var att registrera 

olika företeelser eller att kartlägga ett område. Wood (2010) skriver om kartan som argument i 

Rethinking the Power of Maps och menar att den karta som vi känner till är inte gammal och 

kartans uppgång är även uppgången av den moderna staten. Wood (2010) menar att kartan inte 

är grundad i någon primär instinkt att kommunicera en känsla av plats, någon känsla av här i 

relation till där. Kartor är utformade för att tjäna statens intressen och i stället förse stater med 

medel för att organisera och hävda sina intressen. Här dras paralleller till de historiska kartorna 

som finns i Sverige, då syftet för dem ofta varit att organisera för tillväxt och ekonomiska skäl. 

Wood (2010) hävdar att kartor inte bara är representationer av världen, men är förslag med 

makten att förändra den.  

Vidare skriver Wood (2010) att kartan låter oss inte se något, fast den låter oss se det någon 

annan har sett, räknat ut eller fantiserat ihop. Jansson och Lundström (2008) menar liknande att 

kartan aldrig är neutral utan kartografen har ett bakomliggande syfte med sin karta. Kartor har 

skapats av olika anledningar och en karta även har en dold agenda kan den påverka oss mer än 

vi tror. Det lättaste sättet att släppa makten från kartan är att utgå från att kartan är ett förslag. 

Så länge kartan övertygar som representation av verkligheten kommer vår fantasi att uppfatta 

en karta som en spegel av världsbilden. Den mottagna bilden är alltid otillräcklig, felaktig, och 

ofta falsk, eftersom den alltid är i spänning med de dominerande intressena.  
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På Landskapsvetarprogrammet lär vi oss att vara kritiska mot kartografin som Wood (2010) 

förespråkar och att kartan inte är en avbild av verkligheten, fast rent övergripande kan det lite 

försiktigt påstås att kartan många gånger används som ett slags vittnesmål för det förgångna 

inom flera områden där historiska kartor studeras.   

I Cartography the Ideal and Its History avvisar Matthew H. Edney (2019) termen kartografi. 

Han utmanar alla som studerar kartor och kartografi att ompröva sitt sätt att se på ämnet. För 

att belysa detta djärva argument avslöjar han bristerna i det ideal som utvecklats i Väst sedan 

1800-talet. Edney (2019) menar att man ska avkoda en karta genom sina egna kognitiva 

kunskapslager och rumsliga förståelse kan tillgången till dessa abstrakta bilder av världen 

förstås. Även Jansson och Lundström (2008) menar att kartan viss utsträckning har ett eget 

språk som behöv förstås och avkodas för att göra en analys och tolkningen i en analys blir allt 

svårare ju äldre kartan är. 

Sammanfattningsvis kan det uttryckas att det som gäller för konst även gäller för en karta. Både 

konst och karta är en tolkning av verkligheten av en konstnär och en kartograf, som i sin tur 

tolkas av betraktaren. En tolkning är alltid subjektiv, detta på grund av att det en svår relation 

mellan vad som gestaltas i bilden och hur den är återgiven och där behöver vi avkoda för att 

kunna göra en tolkning. Avkodningen gör att det inte går att göra en objektiv tolkning av verken 

konstverk eller karta för att dra en slutsats med ett sakligt och opartiskt förhållningssätt.  

5.1.3 Landskapsmåleri & bildideal 

I Konstnärer ser på Sverige: landskapsmåleri under tre sekler skriver Ulf Fuhrborg (1996) om 

den svenska landskapskonsten. Detta måleri är ungt och det är först under 1800-talets 

naturromantik som landskapet blev en egen genre i konsten och fick då en snabb en ökad 

attraktionskraft. I Landskapsbilden Ur den europeiska naturkännarens historia förklarar Allan 

Ellenius (1992) att syftet med landskapsbilder har skiftat under olika tidsepoker. 1800-talets 

landskapssyn belyser den realistiska landskapsuppfattningen och 1900-talets är de många 

ismernas århundrade med expressiva färglandskap.  

Per Hjertzell (1996) menar i Konst och visuell kultur i Sverige 1810–2000 att när realistiskt 

friluftsmåleri tillkom blev den i hög grad en emigrantkonst, då flera konstnärer hade lämnat 

Sverige under en tid för detta decenniums konstcentrum nämligen Paris. Hjertzell (1996) påstår 

att mycket av vår syn på landskapet har vi fått genom konstnärer som under alla årstider gett 

oss en bild av svensk natur. Tomas Björk (2007) skriver i Konst och visuell kultur i Sverige 

1810–2000 att friluftsmåleriet är ett måleri som kom att ingå i en central beståndsdel i den 
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strävan mot en mer trogen verklighetsåtergivning som uppkom på 1800-talet. Under tidigare 

århundrade hade konstnärer utfört skisser och studier utomhus, nu hände det allt oftare att hela 

målningen fullbordades på detta sätt. Om den moderna konsten skriver Birgitta Rapp (1996) i 

Konst och visuell kultur i Sverige: 1810–2000. Den slog igenom på 1880-talet i Sverige och 

honnörsorden för konstnärerna blev sanning och natur, då det sanna var viktigare än det sköna. 

Insikten växte samtidigt fram att det sanna och sköna inte behövde vara något 

motsatsförhållande och bilder trädde fram från det historieromantiska och realistiska. I 

Konstvetenskap: en introduktion beskriver Dana Arnold (2006) att den moderna konsten rusade 

ut på scenen och presenterade en helt ny uppsättning värden och en estetik som krävde nya 

gensvar.  

Sammanfattningsvis kan det svenska landskapsmåleriets historia/utveckling beskrivas som det 

är först under 1800-talets naturromantik som landskapsmåleriet utvecklades och blev en egen 

genre i Sverige. Från början var det helt romantikens ideal som gällde och på senare 1800-tal 

uppkom friluftsmåleriet. Den moderna konsten slog igenom på 1880-talet i Sverige och då det 

sanna var viktigare än det sköna. De konstverk av Palm och Kleimer som kommer att beskrivas 

och analyseras i denna studie ingår båda i 1800-talets naturromantik och friluftsmåleriets 

tradition om än på olika sätt och vid olika tidpunkter.  

5.2 Historisk bakgrund 

5.2.1 Staden Kristianstad  

Kristianstads historia har beskrivits många gånger, standardverk i genren är Karl Enghoff 

Kristianstads historia (1949), Sune Friströms Gamla Kristianstad (1998) och senast Ingmar 

Ottossons Renässansstaden i Vattenrike 400 år (2013) som gavs ut i samband med stadens 400 

årsjubileum. År 1614 antecknar i sin dagbok Kristian Ⅳ ”Den 19 maj blev den nya fästningen 

på Allö afstucken” Enghoff (1949, 4). Allö var på denna tid ett trångt utrymme och bestod till 

största delen av sumpmark. Historien om Kristianstads grundläggning är historien om 

upphävandet av stadsrättigheterna för två gamla platser i närheten nämligen medeltidsstäderna 

Vä och Åhus. Avsikten för stadens uppförande var främst att skapa ett lås för Skånes östra 

gräns, då kampen om makten i Östersjöområdet trappades upp med Sverige Enghoff (1949). 

Grundformen som kan ses i fästningsstaden avspeglar sig i stadsbyggnadsidealet renässansen. 

Enligt Friström (1998) är köpstaden både nyanserad, logiskt utarbetad och väl genomtänkt 

redan från begynnelsen och den första stadsplanen (Figur 7), visar fyra större platser som är 

reserverade för särskilda ändamål. Det var torgen, platsen för kyrkan och Kungsgården.  
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Figur 7. Kristianstads ursprungliga stadsplan från år 1658. Källa: Krigsarkivet Kristianstad. 

Fortifikationens ritningar. Förslag. Christianstat Anno 1658. SE/KrA/0424/072/075 

5.2.2 Kristianstad i konsten 

Konsten i Kristianstad och Kristianstad i konsten beskrivs förtjänstfullt av Thorsten Andersson 

och Gunnar Lindbom i Kristianstad en bildkavalkad genom fyra sekel i (1984). Här finns de 

två konstverken som ligger till grund för denna studie presenterade. Andersson och Lindbom 

(1984) visar även upp andra konstnärsskildringar av staden Kristianstad genom tiderna. Den 

äldsta och mest kända är Erik Dahlbergs förlaga från år 1658 (Figur 8), till ett kopparstick som 

senare färdigställdes av fransmannen Nicolas Perelle. Andra konstnärer som skapat konst i 

Kristianstads landskap är för att nämna några Gustav Rydberg (1835–1933), Gustav Bergman 

(1835–1914), Carl Trägårdh (1865–1946), Agda Holst (1886–1976) och Anderas Björkman 

(1913–1989).  

 

 

Figur 8. Utsnitt av förlagan till det kända kopparsticket som återger Karl X Gustav intåg i mars 1658 är 

den äldsta kända skildringen av Kristianstad och är gjord av Erik Dahlberg (1625–1703). Källa: 

Andersson & Lindbom (1984) 
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5.2.3 Konstnärerna och tidens Kristianstad 

Gustav Wilhelm Palm  

Gustav Lindgren (1933) berättar om Palms (Figur 9), liv i sin omfattande akademiska 

avhandling Landskapsmålaren Gustaf Wilhelm Palm: 1810–1890 och skriver följande: den 20 

augusti år 1837 håller Palm sitt intåg i sin hemstad, där han inte varit på 14 år. Han fyller flitigt 

på bladen i sitt skissblock och den 28 augusti gör han blyertsteckningen av Kristianstad södra 

sida med Härlövs ängar i förgrunden, som är ett av verken som kommer att användas i studien. 

Palm som föddes 1810 på Herrelövs gård utanför Kristianstad var aktiv i mer än 60 år och hans 

konstnärliga verksamhet sträcker sig över en lång tidsrymd. Det är en tid fylld av konstnärliga 

brytningar och i de konsthistoriska dragen återfinns både de romantiska, klassicistiska och 

impressionistiska.  

 

 

Figur 9. Gustaf Wilhelm Palm, konstnär, född 1810 i Kristianstad, död 1890 i Stockholm. Konstnär 

Salmson, Axel Jakob Titel G.W. Palm. Källa: Digitalmuseum Identifikationsnummer L 2636–82  
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Kristianstad 1830-tal  

Runt år 1837 då Palm gjorde sitt konstverk i Kristianstad skriver Ottosson (2013) följande om 

staden. Befolkningen hade mer än fördubblats sedan 1800 – talet och var då uppe i 5440 

personer. Under detta decennium blev det mer ordning i Kristianstad, då stadens fäder hade 

bestämt att gator skulle sopas rena två gånger i veckan och gatubelysningen blev stadens ansvar. 

Flera av husen i staden vid huvudstråken fick riktiga trottoarer och ute på landsbygden pågick 

det laga skiftet på bred front. Vidare skriver Ottosson (2013) att år 1847 kom beslutet att 

fästningen ska upphöra och staden ska öppnas, med detta kom en ny stadsplan för Kristianstad. 

Förebilden var Paris och boulevarderna som anlades blev sinnebilden för en öppnare stad som 

gav fritt tillträde åt alla. Samma år som beslutet om att lägga ner fästningen utbröt en stor brand 

i Kristianstad, vilket ledde till att 36 hus i stadens sydvästra delar nära Lilla torg brann ner.  

Runt år 1860 börjar Kristianstad industrialiseras på allvar och det är även nu en rad 

representativa byggnader börjar uppföras i sten och tegel. Landshövdingsresidens, läroverk, 

stadshus och ett nytt rådhus är exempel. Trefaldighetskyrkan erhåller runt år 1865 sitt nya torn. 

Alla dessa nybyggnader som uppfördes runt 1860 skapar den centrummiljö som känns igen 

idag.  I Gamla Kristianstad skriver Falk (1996) om en stor förändring i landskapet som gjordes 

under 1870-talet. För att vinna mark till odling torrlades då Nosabysjön, genom att det byggdes 

en vall tvärs över mynningen och vattnet kunde pumpas ut från sjön. Med alla dessa 

omvälvande skeenden som händer i stadens historia efter Palms besök 1837 kan hans konstverk 

ses som ett förevigat ögonblick från de sista åren av den gamla garnisonsstaden.  

Axel Kleimer  

I förordet i boken Konstnärsminnen beskriver Harald Schiller (1948) Axel Kleimer (Figur 10), 

som en intimist till konstnär som arbetade i litet format. Han sökte motiv både utomlands och i 

Sverige, då helst i Skåne. Barndomen tillbringade han på vintrarna inne i Kristianstad och 

somrarna utanför staden i Hammarslund. Kristianstad och Kristianstadstrakten utgjorde flera 

motivval genom konstnärens liv och han har ägnat studier med utmärkt skicklighet vad lufttoner 

och belysning angår. Kleimers måleri bestod av försiktigt friluftsmåleri, realistiskt 

landskapsmåleri samt stadsmotiv. Formatet är vanligen litet och färgen särdeles harmonisk. 

Schiller (1948) anser att studiernas värde bör betonas ur kulturhistorisk synpunkt, då många av 

de hus och gatumotiv som Kleimer förevigat nu är försvunna. Andersson och Lindbom (1984) 

skriver att Kleimer år 1936 målade den utsikt mot Kristianstad från Härlövs ängar, som är det 

andra verket som ingår i studien. Enligt Andersson och Lindbom (1984) är detta en av de gånger 

han vågade på sig en större landskapsmålning, då han helst höll sig till det lilla formatet.   
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Figur 10. Axel Kleimer, 1881–1945. Självporträtt. Källa: Regionmuséet Kristianstad arkiv KrM 

KCD005619 

Kristianstad 1930-tal  

Runt år 1936, då Kleimer gjorde sitt konstverk i Kristianstad skriver Ottosson (2013) att redan 

vid sekelskiftet 1900 var befolkningen uppe i runt 10 000 personer i Kristianstad och staden 

hade sedan länge hade sprängt sina bojor och växte ständigt över nya ytor på områden som 

exempel Näsby och Nosaby. Tiden som sedan kom efter andra världskriget var en tid av 

optimism och framtidstro. Redan innan kriget hade det genomförts en inventering av de 

historiska byggnaderna i centrum och det var underförstått att mycket skulle komma att rivas. 

Staden skulle moderniseras genom att gamla stadsmiljöer skulle renoveras och gator skulle 

breddas. Framtiden skulle byggas med betong, glas och asfalt och under de två första åren på 

1960-talet revs 23 äldre hus. Domus, Framtidens hus och det nya vattentornet ”betongsvampen” 

är byggnader som uppkom. Kleimers konstverk visar en stad som är öppen och som ständigt 

växer på alla håll, fast det är innan staden kommer att moderniseras och många gamla 

stadsmiljöer ännu finns kvar.  

 

 



20 

 

6. Resultat 

6.1 Konstverk och karta 1830-talet  

Utifrån GW Palms konstverk har konstnärens utgångspunkt tolkats in och markerats i 

Ljunggrens atlas (Figur 11). 

 

 

Figur 11. Den röda markeringen visar den plats i Ljunggrens atlas, varifrån GW Palms vy i konstverket 
utgår från. Källa: Krigsarkivet IW 201. 

6.2 Vad skildras i vegetationen? 

6.2.1 Karta 

 Ljunggren beskriver vegetationen med olika färger och Kristianstads landområden visas som 

antingen vita=skog, gröna-=äng, eller svagt gula=åker. Staden ligger längst ute på en halvö och 

stadskärnan omsluts till övervägande del av ängar, längs Helgeås strandkant finns namn som 

Commendantsbetet och Commendantängen utmärkta. Det faktum att landområden utanför 

Kristianstads stad i övrigt visas som vita gör att stora delen av det landskap som kartan avbildar 

visas som en frånvaro. En svart skraffering i kartan tyder på sankare områden. Ut mot 

Härlövsängar visar det ett större sankare område med äng och skog och känslan är att den enda 

platsen i kartan man kan gå torrskodd är inne i staden. Området strax söder om staden bildar en 
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udde där somliga åkrar förekommer, men de avsevärt mycket större områdena med åkermark 

finns i öster vid Österäng och i norr vid Näsby och Nosaby. Vid skjutbanan och vid Tivoli finns 

trädsymboler som visar på ett parkliknande område, annars är frånvaron av trädsymboler i 

kartan markant förutom vid ett område vid Lingenäset. 

6.2.2 Konstverk 

I konstverket syns en större öppen gräsmark i förgrunden, här växer inga buskar eller något sly 

på marken vilket tyder på hävd, kanske med slåtter eller med betesdjur. Gräsmarkerna saknar 

dock hägnader, kanske har vattnet fungerat som en naturlig avgränsning i landskapet. När det 

gäller trädens karaktärer har Jacobsson1 hjälp till att tolka. Tämligen i mitten av konstverket 

står en träddunge (Figur 12), bestående av enstaka flerstammiga träd i ganska ung ålder. Det 

ser ut att vara en buskig trädsort som hassel Corylus avellana L., syren Syringa vulgaris L. eller 

salix Salix L. trots detta är de trädlika, då de inte har några blad kring stammarna. Detta kan ha 

uppstått beroende på betesdjur, i så fall kan de ha en så kallad beteshorisont. 

 

  

Figur 12. Detalj från konstverk. Enstaka flerstammiga träd i ganska ung ålder. Källa: Malmö museum 

 

 
1 Åsa Jakobsson Biolog Regionmuseét Kristianstad mailkontakt 2/10–2019 
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I den högra kanten är träden annorlunda med den rundare formen i kronan och mörkare färgen. 

Bakom dessa rundare trädformer finns en trädlinje med troliga lövträd. Vid vattnet syns en ö 

med mycket buskar eller träd, stammarna syns nertill även på dem fastän de är långt borta. På 

andra sidan vattnet syns öppna ytor med gräsmarker, detta kan vara Commendantsängen som 

finns utritad i Ljunggrens atlas.  

6.2.3 Jämförelse 

I kartan finns gröna landområden som har en svart skraffering, detta tolkas som äng i ett vått 

landskap. I konstverket finns öppna gräsmarker som även kan tolkas som ängar och Helgeås 

närvaro i landskapet gör att det förnimmas ett intryck av våta marker även i konstverket. 

Konstverket visar en mer detaljerade bild i form av träd och buskar som växer i landskapet. De 

som upptäcks när en jämförelse görs av vegetationen är att den instämmer mellan karta och 

konst. Konstverket kompletterar även kartan med en syn på vad som växer på den våta ängen, 

med en detaljerad syn på träd och buskar där det går att urskilja arter, storlek och relativ ålder 

på några av dem.  

6.3 Hur sätter vattnet sin prägel i landskapet? 

6.3.1 Karta 

Kontrasten i kartan mellan vatten och land år slående och vattnet ger en känsla av gräns och 

barriär i landskapet. Kartografen använder en blå linje för att markera övergången mellan land 

och vatten tillsammans med en svart skraffering. Denna skraffering som visar sankare områden 

längs Helgeå upphör sedan längre ut i Hammarsjön. De klart blå kanalerna runt Kristianstad 

drar ögat till sig och skapar en karaktäristisk struktur på staden (Figur 15). I övrigt är de stora 

skraffrerade våtmarksområden som sticker ut, kanske framför allt längs med Helge ås västra 

strand. Nosabysjön öster om staden är ännu inte dränerad och går sömlöst över i Hammarsjön. 

På karta betecknas ”Båthamn” vid den västra delen av kanalen som på denna tid delade 

stadskärnan i två delar. Både vattendrag, kanaler och sjöar utgör troligen alla transportleder i 

olika former.  
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Figur 13. Utsnitt från Ljunggrens atlas med exempel på de klarblå kanalerna runt Kristianstad som 
drar ögat till sig och skapar en karaktäristisk struktur på staden. Källa:  

6.3.2 Konstverk  

Helge å flyter stilla och mäktigt fram i konstverket och upplevs med sin närvaro som en gräns 

genom hela landskapet, en gräns mellan stad och land. Våtmarksområdena är svårare att tydligt 

uttala sig om i konstverket, fast uttrycket i skissen skapar en förnimmelse av fuktiga och våta 

landområde. Vattnet upplevs som ett viktigt element i konstverket och känslan av stadens läge 

på en halvö fångas verkligen av konstnären genom att Helgeås existens i landskapet är så tydlig.  

6.3.3 Jämförelse karta och konstverk 

Kontrasten mellan land och vatten i karta uppvisar tydliga gränser i landskapet och den svarta 

skraffering i kartan visar på våtmark. Kanalerna som går runt staden skapar en väldigt 

karaktäristisk form på stadskärnan. I konstverket visar sig vattnet som en stor del av landskapet 

då det går rakt genom hela landskapet och uttrycket i konstverket skapar en förnimmelse av 

fuktiga och våta landområde. Det kan sägas att i både karta och konst kan det ses att vattnet satt 

sin prägel på så sätt att det ger liv åt våtmarkerna och utgör en gräns mellan land och stad. 

Troligen används vattnet som förflyttning i olika form, då det finns upptäcks exempel på detta 

i både karta och konst.  
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6.4 Vilken bebyggelse förekommer? 

6.4.1 Karta  

Ohlsson2 berättar att inne i staden bestod kvarteren vid denna tid av viktiga militära byggnader 

som till exempel Norra Kasern och regementets stall. Här fanns även byggnader som kyrka, 

lasarett och rådhus. (Figur 14). Inne i staden fanns Lilla torg som var ett publikt torg för 

invånarna och Stora torg som var ett administrativt torg där makten höll hus. Kartan uppvisar 

symmetri och liksidighet i staden med huvudgator och sidogator. Kanalen som vid denna tid 

gick rakt genom staden skilde den representativa delen med den merkantila delen. Genom att 

vallen revs kunde staden ta en ny form och det var just Ljunggrens atlas som blev mallen. I den 

södra delen av staden skulle det byggas nytt. Lägg märke till att de svarta små byggnader som 

ligger på snedden, de passade inte in i den nya raka stadsplanen och enligt Ohlsson revs dessa.3  

 

 

Figur 14. Utsnitt från Ljunggrens atlas som visar stadskärnan med dess byggnader från år 1865 Källa: 

Lantmäteristyrelsens arkiv Kristianstads stad Ljunggrens atlas, litografi 1854 © Lantmäteriet 

 
2 Katarina Olsson Stadsantikvarie Kristianstads kommun personligt möte 10/10–2019 
3 Katarina Olsson Stadsantikvarie Kristianstads kommun personligt möte 10/10–2019 
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6.4.2 Konstverk 

Direkt dras blicken till det som upplevs som det primära i detta konstverk nämligen kyrkan som 

byggdes mellan åren 1618–28 i renässansstil. Att kyrkan uppfördes just på denna plats var de 

gynnsamma markförhållandena, alltså borde platsen varit den ”torraste” i ett annars så beskrivet 

sumpigt landskap. Kyrkan hade från början inte det sedermera torntaket utan det tillkom runt 

år 1865.4  

 

Figur 15. Hertig Carls skola Kristianstads första skola bredvid kyrkan Källa: “KrM KDCD004297 - 
Kyrka”, Regionmuseét Kristianstad. 

 

 

Figur 16. Utsnitt från GW Palms konstverk där Kyrkan och skolan i övre bild finns med. Källa: Malmö 

museum.  

 

 
4 Katarina Olsson Stadsantikvarie Kristianstads kommun personligt möte 10/10–2019 
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På vänster sida av kyrkan finns två byggnader utritade och enligt Olsson5 är det troligt att den 

längst bort till vänster är Kristianstads första teater byggt år 1833 och byggnaden mellan teatern 

och kyrkan är det första skolhuset i staden som byggdes år 1835 (Figur 15 & 16). På denna tid 

hade staden en 6 meter hög vall runt sig och det ställer frågan om konstnären verkligen såg 

dessa byggnader från den plats han stod vid 1837. Eller så har Palm skissat dit byggnader från 

minnet som han sett när han gick inne i staden. Kyrkan med dess torn är det rimligt att han har 

sett då det var högre än vallen. Vallen utgör ett stort frågetecken och för att få klarhet 

kontaktades Ingemar Ottosson6 biträdande professor i historia HKR och enligt Ottosson är 

frågan inte så lätt. Ottosson kontaktade i sin tur Leif Mårtensson som enligt Ottosson är expert 

på fästningen, som gav svaret: "Kristianstads fästning. Hittade raskt en bild inför bygget. Det 

skulle vara 6 fot stödmur,, vall med bröstvärn 14 fot...Blir ju ca 6 meter.  Sen ser ju utseendet 

olika ut om vallen gränsar direkt mot vatten eller mot fast mark, eller är dubbel. Måttet stämmer 

också ungefär med Erik Dahlberghs teckningar". ”Så det kan tyda på att vallen faktiskt inte 

skymde vyn - eller att konstnären har tagit sig friheter.....” 7 Till höger i konstverket syns flera 

hustak bland träden som visar på en bebyggelse i den södra delen av staden. De ser ut att vara 

mer enkla och mindre än de husen vid kyrkan. Detta kan vara bostadshus av mindre karaktär 

som handels- och köpmän bodde i.  

6.4.3 Jämförelse karta och konstverk 

I kartan finns ett tydligt och prydligt beskrivande av bebyggelsen i form av en detaljerad 

stadsplan. I konstverket finns ett flertal byggnader avbildade. När man studerar byggnaderna 

upptäcks det att kyrkan är representerad i både karta och konst. Byggelsen i landskapet både 

instämmer och motsätter sig med åtanke på vallens olika höga höjd runt staden är det svårt att 

uttala sig om konstnärens siktlinje mot byggnaderna.  

6.5 På vilka sätt har människan och naturen format landskapet? 

6.5.1 Karta 

Kartan kan beskrivas som ett antal naturliga förutsättningar som skapar lager som samverkar 

genom människan. Kartan visar tydligt på hur staden har anpassats till de låglänta områdena 

vid Helgeås mynning. Vattnet skapade de våtmarker som var en förutsättning för stadens 

uppförande i begynnelsen, då de skapade ett skydd mot fienden. På de våta markerna har det 

varit för blött för att odla och dessa har i stället nyttjats som ängar, då Helgeå skapade naturlig 

 
5 Katarina Olsson Stadsantikvarie Kristianstads kommun personligt möte 10/10–2019 
6 Ingemar Ottosson Biträdande professor i historia HKR mailkontakt 12/5–2020 
7 Ingemar Ottosson Biträdande professor i historia HKR mailkontakt 12/5–2020 
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näring till markerna med den årliga översvämningen. Här finns en koppling mellan de 

naturgivna förutsättningarna och den kulturella påverkan, exempelvis förhållandet mellan 

svämsediment från Helgeå, som troligt gjort att ängar uppstått. Sandiga och leriga jordar kan 

kopplas med åkermarken som är placerade vid Nosaby, Österäng och Näsby. I Ljunggrens atlas 

är de utritade gränserna som markerar åkermarken de mest tydliga och raka. Detta är troligen 

gjort för att dessa gränser var viktiga.  En väg som sticker ut i kartan är den som går från staden 

ut till Näsby, genom det långa partiet som symboliseras som allé längs vägen. Allén visar på ett 

av människan förskönat landskap som formar en ståndsmässig omgivning. Människan har 

använt Helgeå och det präglar landskapet både genom en plats som betecknas ”Båthamn” och 

de två badhus markerade vid åkanten.  

6.5.2 Konstverk 

Konstverket kan ses som en spegling av människans verksamhet och byggnaderna visar på en 

direkt mänsklig närvaro i landskapet. Speglingar som är mer indirekta är det öppna landskapet 

som tyder på hävd och skötsel. Gräsmarken i förgrunden är troligtvis hävdad med slåtter och 

har använts för att ge djuren vinterfoder av hö. Det finns inga hägnader avbildade i konstverket 

som visar på revir i landskapet. Det kan vara så att konstnären valt bort att teckna stängsel och 

djur fast det är svårt att uttala sig om.  Den beteshorisont som finns på vissa träd kan ändå påvisa 

att gräsmarken rimligen har betats av djur. På Helgeå flyter en båt (Figur 17), det är en båt med 

segel som är på väg tvärs över ån i riktning mot konstnären. Kanske är det fiske på gång eller 

är båten ett sätt att ta sig över ån. I konstverket ser det ut att gå en väg alldeles framför 

konstnären. Detta kan vara vägen som fortsätter efter Långebro och som binder staden över 

Helgeå och fortsätter mot Charlottensborg.  

 

  

Figur 17. Utsnitt av GW Palms konstverk som visar en båt på Helgeå. Källa: Malmö muséum. 
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6.5.3 Jämförelse karta och konstverk 

Uppfattningen är att både karta och konstverk visar ett pittoreskt landskap som har uppkommit 

som ett resultat av växelverkan mellan människan och naturen. Det som läggs märke till i karta 

och konstverk är Helgeå har använts som en kommunikationsled. Ängens närvaro i karta och 

konstverk är förknippad med en rik kulturhistoria och beroende av människans skötsel.  

6.6 Sammanfattning av resultat på fallstudien 1830-talet 

• Framställning av vegetationen mellan karta och konst instämmer med varandra, med de 

öppna och våta gräsmarkerna. Konstverket visar en mer detaljerade bild i vegetationen 

i form av träd och buskar som växer i landskapet. Konstverket kan därför komplettera 

kartan med detaljer av växtlivet.    

• Kontrasten som uppfattas mellan land och vatten i både karta och konstverk ger ett 

intryck av en tydlig gräns i landskapet. Vattnet är ett viktigt element i både karta och 

konstverk och skapar ett karaktäristiskt uttryck av ett fuktigt och vått landskap.   

• Byggnaderna som framträder i landskapet både instämmer och motsätter varandra, då 

vallens existens skapar uppenbara frågor huruvida konstnär verkligen har sett de 

byggnader som finns avbildade.    

• Beskrivningen av hur människan och naturen format landskapet instämmer med 

varandra som ett pittoreskt landskap som har uppkommit som ett resultat av växelverkan 

mellan både människan och naturen. Här kan vattnets närvaro sägas utgöra en stor del 

av hur landskapet kunnat formats av både naturliga och mänskliga processer.  
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6.7 Konstverk och karta 1930 

Utifrån Kleimers konstverk har konstnärens utgångspunkt tolkats och markerats i 

Häradsekonomiska kartan (Figur 18). 

 

 

Figur 18. Visar den plats i Häradsekonomiska kartan som konstnären utgått ifrån när han målade sitt 
konstverk. Källa: Rikets allmänna kartverks Kristianstad akt: J112-3-62 Häradsekonomiska kartan 
1926–34 © Lantmäteriet 
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6.8 Vad skildras i vegetationen? 

6.8.1 Karta 

I Häradsekonomiska kartan framträder det landområde med sidvallsäng som betecknas med en 

dov grön färg med svart skraffering vid Helgeås västra sida. Området i kartan framträder på 

grund av att det ligger omgivet av åkermark och sticker verkligen ut i det till synes vidsträckta 

slättlandskapet som omringar staden. Sidvallsängen är indelad i långa smala tegar och är 

troligen till följd av de naturliga översvämningarna fuktiga och periodvis våta. Längs Helgeå 

Araslövssjön, och Hammarsjön strandkanter finns det även här en svart skraffering som 

beskriver ett stort sankt område. Det som drar ögat till sig är de trädgårdar som är markerad 

utanför stadens gamla gränser (Figur 19), Egna hem, Hedentorp och koloniområdet är exempel 

på detta. Trädgårdarna symboliseras med en stark grön färg och är väldigt detaljrika med de 

bruna hussymbolerna. Lövskog markeras vid det område kallat Björket idag, annars är 

avsaknaden på skog i kartan markant och det visar för övrigt ingen bild av lövträd som en del 

av vegetationen just på det område där konstnären har avbildat landskapet.    

 

 

Figur 19. Utsnitt från Häradsekonomiska kartan. Exempel på markerade trädgårdar utanför stadens 
gamla gränser Egna hem med Björket markerat med lövträdssymboler till höger. Källa: Rikets 
allmänna kartverks Kristianstad akt: J112-3-62 Häradsekonomiska kartan 1926–34 © Lantmäteriet 
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6.8.3 Konstverk 

Konstverket för tankarna till växtlighet, skötsel och landskap. En harmoni skapad av 

människan. Konstnären har avbildat ett relativt öppet landskap med ett fåtal träd. I förgrunden 

syns en gräsmarksyta och avsaknaden av buskar och sly tyder på att marken borde vara hävdad 

med bete och eller slåtter. Djuren som finns avmålade i konstverket indikerar på att marken 

hävdas med bete (Figur 20). Helgeås närvaro gör att ängen troligen översvämmas regelbundet 

och det skapar en öppen och fuktig yta. Den fuktiga ängen är då sannolikt bevuxen med 

stråväxter som gräs eller örter. När det gäller trädens karaktärer har Jacobsson8  hjälp till att 

tolka. Det iögonfallande i konstverket är de äldre lövträd som växer i förgrunden, kanske är   

det ask, Fraxinus excelsior, men det är osäkert. Formen på de två träden till höger i förgrunden 

visar på att de troligen är hamlade för lövfoder och att det höga trädet i mitten har fått växa mer 

eller mindre fritt. För övrigt ser askarna vindpinade ut på grund av den troligtvis omringande 

öppna slättens närvaro. Bakgrunden i konstverket utgörs av Helgeås strandkant, där syns en 

träd- och buskbård som skapar en ridå mot staden. På konstverket syns detaljer av en flora     

med gula blommor, direkt slås tanken av smörblomma Ranunculus acris L som är en ganska 

högväxt, flerårig örtväxt som växer på frisk eller gärna fuktig mark, som fuktängar (Figur 21).  

 

 

Figur 21. Detalj av floran som visar gula blommor, som troligtvis är arten smörblommor. Foto: Anna 
Ottosson 

 
8 Åsa Jakobsson Biolog Regionmuseét Kristianstad mailkontakt 2/10–2019 
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Figur 30. Utsnitt från Axel Kleimers konstverk 1936. Djuren som finns avmålade i konstverket 
indikerar på att marken hävdas med bete. Foto: Anna Ottosson 

6.8.4 Jämförelser karta och konstverk 

I kartan syns ett område med sidvallsäng vid Helgeås västra sida som är indelade i tegar.  

Konstverket framställer en betesmark och här går beskrivandet av vegetationen isär. 

Förklaringen till den skilda uppfattningen kan vara att i konstverket framställs ett efterbete som 

ofta skedde efter på ängarna efter slåtter. I konstverket upptäcks en varierad växtlighet i 

landskapet som kan komplettera kartan i beskrivandet av vegetationen.  

6.9 Hur sätter vattnet sin prägel i landskapet?  

6.9.1 Karta 

Det är en blek blå färg som berättar om vattnet i landskapet på kartan och visar att vattendrag 

ringlar sig i landområdet mellan Araslövssjön och Hammarsjön. Det största vattendraget är 

Helgeå som skapar en förbindelse mellan de två sjöarna och utgör en gräns mellan de våta 

markerna vid Härlövs ängar och Tivoliparken som ligger vid strandkanten av Helgeå mot 

staden. De våtare markerna markeras med en skraffering och visar sankare områden som är 
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tydligast vid Hammarsjöns och Araslövsjöns strandkanter och vid området Isternäs strax norr 

om staden.  

6.9.2 Konstverk  

I konstverket går Helgeå rakt genom hela landskapet och konstnären har målat vattnet som att 

det bara kan anas som en vag strimma i bakgrunden. Till följd av detta upplevs inte landskapet 

så vått och den tidigare förnimmelsen av våtmark från GW Palms konstverk är borta. I 

förgrunden ser det ut som det har varit stående vatten (Figur 21), i körspåren som ändå indikerar 

på ett troligtvis vått område.  

 

Figur 21. Utsnitt av Axel Kleimers konstverk 1937 i körspåren kan det anas att det varit stående vatten 
som indikerar på ett vått landområde. Foto: Anna Ottosson 

6.8.3 Jämförelse karta och konst  

I kartan uppfattas kontrasten mellan land som nästan osynlig, detta gör att gränsen i 1830-talets 

landskap inte upplevs så påtaglig längre. I konstverket är vattnet väldigt frånvarande och anas 

bara borta i horisonten. Det man kan säga är att vattnet förekommer i både karta och konst fast 

på ett ganska vagt sätt. Till följd av detta uppfattas landskapet inte så präglat av vattnet.  
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6.10 Vilken bebyggelse förekommer? 

6.10.1 Karta 

Nya tider, nya näringar, nya platser i landskapet och att Kristianstad är med i tiden det står klart. 

Industrialismen är det första som tanken slås av direkt. Då järnvägen har etablerats har med den 

flera industrier dykt upp. Här syns stärkelsefabrik och Yllefabriken som exempel. I samband 

med industrialiseringen så börjar landsbygden att avbefolkas då allt fler börjar att arbeta inom 

industrin, vilket lett till att staden expanderat. Flera bostadsområden har vuxit fram och ett 

område som kan ses i kartan är Egna hem, som var ett resultat av industrialiseringen och 

folkökningens behov av nya bostäder i tätorterna i Sverige. Andra byggnader som uppkommit 

är Kasernen på Näsby och Norra Kasern vilket visar att den militära makten har fått sitt fäste i 

Kristianstad.  

6.10.2 Konstverk  

Över Helgeå framträder profilen av Kristianstads centrum med vattentornet, kvarnen, Heliga 

trefaldighetskyrkan, samt sparbanken (Figur 22). Offentliga byggnader som vattentornet som 

syns längst till vänster förknippas med välstånd och prestige. Mårten Perssons kvarnkomplex 

börjades byggas på 1860-talet och ligger på det före detta så kallade Commendantsbetet. 

Kvarnen har varit en stor arbetsgivare och har till utseende förändrats en hel del under åren. 

Sparbanken byggdes år 1897 i tysk renässansstil och Olsson9 berättar att detta bygge var hårt 

kritiserat och att folket tyckte det var ett stort och fult schabrak. Teatern ligger placerad (Figur 

22) i den spirande Tivoliparken. Det som är intressant i bilden är att staden ligger som en svag 

siluett i bakgrunden och bland byggnaderna är det inte kyrkan längre som är i centrum. Det är 

möjligt att sparbanken är den byggnad som är i fokus. Är det banken som har beställt verket må 

tro, för Sparbanken Skåne i Kristianstad äger nämligen målningen idag.  

 

 
9 Katarina Olsson Stadsantikvarie Kristianstads kommun personligt möte 10/10–2019 
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Figur 22. Utsnitt från Axel Kleimers konstverk 1936 som från vänster visar vattentorn, kvarnen, kyrkan 
och sparbanken. Foto: Anna Ottosson 

 

 

Figur 23. Utsnitt som visar Kristianstads teater invigd 1906, som ligger i Tivoliparken. Foto: Anna 
Ottosson 
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6.10.3 Jämförelse konst och karta  

De byggnader som upptäcks i både karta och konstverk är bland annat kyrka, offentliga 

byggnader och fabriker. Man kan säga att bebyggelsen kan förknippas med välstånd, prestige 

och industrialismen. Konstverket avbildar byggnader som även anträffas i kartan.  

6.11 På vilka sätt har människan och naturen format landskapet? 

6.11.1 Karta 

Kartan visar att landskapet huvudsakligen har formats utifrån människans möjligheter att bo 

och försörja sig. Sidvallsängens indelning i tegar och åkermarkens expansion är ett tydligt bevis 

på hur människan påverkat landskapet. Till följd av detta är Kristianstadsslätten kraftigt 

påverkad av dikningsinsatser som varit en förutsättning för att staden har kunnat växa på flera 

håll. Flera bostadsområden har vuxit fram runt staden där våtmarkernas innan har brett ut sig. 

Exempel på detta är område som Egna hem och Vilan. De parker och grönområden som har 

tillkommit i kartan kan kopplas till stadsmänniskan behov av vardagskontakt med natur.  

6.11.2 Konstverk 

Konstverket uppfattas som ett av människan format landskap. Exempel på detta är de hamlade 

askarna (Figur 23). Djuren som går och betar är instängda med stängsel av både trä och tråd 

vilket markerar ett revir i landskapet. I förgrunden syns en väg som går mot en grind, här släpps 

djuren antagligen ut och in. Det ser ut som spår uppstått på vägen och troligen är dessa från 

någon form av vagn eller fordon, då djuren kanske körs hit och hem. Det står en vattentunna 

direkt intill grinden så djuren har troligen inte kunnat gå ända ner till Helgeå för att dricka. Det 

kan vara så att djuren är på efterbete efter slåtter med tanken på att konstverket ger en känsla 

av sensommar, då färgerna i vegetationen upplevs som mättade och dova.  
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Figur 23. Utsnitt av Axel Kleimers konstverk som visar två hamlade askar. Foto: Anna Ottosson  

6.11.3 Jämförelse konst och karta 

Kartan visar att landskapet har formats utifrån människans möjligheter att bo och försörja sig, 

åkermarkens expansion och nya bostadsområden är exempel på detta. I konstverket uppträder 

ett landskap med tydliga gränser, hamlade askar och marker som påvisar hävd. Det jämförelsen 

visar är att både karta och konstverk skildrar ett format och ordnat landskap.  

6.12 Sammanfattning av resultat på fallstudien 1930-talet 

• Kartan beskriver vegetationen som sidvallsäng. I konstverket skildras gräsmarker och 

djur, vilket gör att en betesmark uppstår. Det som händer är att beskrivandet av 

vegetationen går isär. I konstverket finns en mer detaljerad information om växtlivet 

som kompletterar kartans beskrivande.  

• I både karta och i konstverk uppfattas vattnet närvarande i landskapet, fast sätter sin 

prägel i landskapet på ett försynt sätt. Beskrivningen i karta och konstverk tenderar 

därför att instämma.  

• Man kan säga att bebyggelsen antyder på välstånd, prestige och industrialismen i både 

karta och konstverk. Beskrivningen av byggnader i landskapet instämmer mellan karta 

och konst.  

• Både karta och konstverk visar ett av människan påverkat landskap. Beskrivandet tycks 

instämma, då de båda visar ett format och ordnat landskap där människa påverkat 

naturen, utifrån dess förutsättningar. 
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7. Diskussion 

Syftet för Lacina och Halas (2015) är att pröva att använda landskapsmåleri som en dokumentär 

källa för att identifiera förändringar i landskapet. Det vill säga att dels pröva konstverk som 

dokumentär källa och i förlängningen dra slutsatser av dessa källor rörande landskapet i fråga. 

Delvis är det samma syfte som i den här studien, fast i stället för att identifiera förändringar i 

landskapet vill denna studie peka på likheter och skillnader i konst och karta för att beskriva 

det historiska landskapet. Lacina och Halas (2015) uppfattning är att landskapsmålningar med 

god kvalitet inte bara behöver vara en estetisk upplevelse, då en landskapsekolog också kan 

hitta många specialiserade informationsbitar.  

Här kan paralleller dras till den här studiens resultat, då vi kan finna information i konstverken 

som kan berätta om det historiska landskapet. Exempel på detta kan vi tydligt se i Palms 

återgivning av vegetation, då växtlivet är väldigt detaljerat återgivet. Palm har avbildat 

grönskan både nyanserad och berättande, vilket gör att vi kan utläsa mycket om vegetationen. 

Exempel på detta är de öppna markerna som är avbildat som tyder på hävd under denna tid och 

Helgeås närvaro som berättar om våtmarker. Palm ger även en sådan detaljerad syn på träd och 

buskar att det går att urskilja arter, storlek och relativ ålder på några av dem. Konstverket 

kompletterar även kartan i beskrivandet av landskapet, då det finns detaljer som finns vi inte 

kan finna i kartan. Likaså har Kleimer verkligen tyckts ha avbildat de naturliga händelserna och 

stämningsvalörerna i landskapet. Även om synen på vegetationen i stort går isär mellan 

kartograf och konstnär, innehåller Kleimers konstverk hamlade askar, en blommande äng och 

hävd i form av bete i landskapet vilket ger en syn på detaljer bland vegetationen i landskapet 

som kompletterar kartan. Det som händer när konst och karta jämförs är att många detaljer 

upptäcks i en landskapsmålning och kan tydliggöra för kartan osynliga fenomen. 

Lacina och Halas (2015) metod kan likaså kopplas till denna studie. Platsen där konstnären 

målat av landskapet jämfördes med kartor och den exakta lokaliseringen av målningen gjordes 

till slut genom sökning i fält. Därefter togs ett fotografi som representerar målarens synfält, som 

sedan studerades landskapets förändring gällande markanvändningen. Här skiljer sig metoden 

med denna studie, då platsen för två konstverk endast jämförts två kartor. Metoden fungerade 

mycket bra för Lacina & Halas (2015), då de lyckades identifiera den exakta platsen för alla de 

80 konstverk i det aktuella landskapet. Det är anmärkningsvärt att de kunde identifiera alla 

platser idag från målningar som är gjorda för 200 år sedan, detta kan tyda på att 

landskapsmålningar kan vara tillräckligt realistiska och detaljerade för att skapa oss en 

platskänsla idag. Det finns likheter i materialet för denna studie och Lacina och Halas (2015) 
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då de även använt sig av landskapsmålningar som är skapade på 1800-talet och första hälften 

av 1900-talet. Konstverk från denna tid kan kopplas till naturromantiken och realismen. 

Landskapet som blev en egen genre i konsten under 1800-talets naturromantik, då 

landskapssynen belyser den realistiska uppfattningen av landskapet (Ellenius 1992). Vid år 

1837 kan det tänkas att naturromantiken står i full blom i Sverige och att denna syn präglas i de 

olika tema som Palm avbildat i sitt konstverk. Även om Kleimer levde i modernismens tid är 

hans konstverk långt ifrån djärva former och starka färger som modernismen förknippas med. 

Konstverket drar tankarna mer åt friluftsmåleriet och med naturrealismens enkla fridfulla och 

intima motiv. Björk (2007) menar att friluftsmåleriet är en central beståndsdel i den strävan mot 

en mer trogen verklighetsåtergivning som uppstod under 1800-talet och detta kan direkt kopplas 

till båda konstverken.  

Engelin (2014) har en annan ingång till att använda konstverk i samband med studier av 

landskap, genom att undersöka hur bilden/konstverket av landskapet ser ut och om denna bild 

går att koppla till skapandet av en regional identitet. Landskap och identitet är tätt förknippade 

med varandra menar, Engelin (2014). Skapandet av regional identitet kan bestå av många olika 

element, bland annat idéer om naturen, landskapet, den byggda miljön, kultur/etnicitet, 

dialekter och framgång/recession. Konstverken av Palm och Kleimer ingår båda i 1800-talets 

naturromantikens tradition om än på olika sätt och vid olika tidpunkter, vilket är en genre som 

hyllar natur och landsbygd. Detta uttrycks i båda konstverkens återgivning av vegetation, då 

växtlivet speglar ett intresse för naturens detaljer. Båda konstverken ger en mycket detaljerad 

bild av vegetationen, som de fuktiga öppna våtmarkerna med träd, gräs och örter. Tankarna förs 

även till nationalromantikens strömningar, som mycket väl kan ha påverkat konstnärernas 

uttryck i verken. ”Genren nationalromantiken var inte bara ett förhärligande beskrivande sätt 

att visa naturen utan också ett politiskt program för att minska emigrationen, säger Wistman. 

Angående verk från denna tid och hur de visade på ett större sammanhang säger Wistman så då 

är det klart att man plockar fram det som är det speciella för de här landskapen, för att man ska 

visa; att titta här i Sverige så kan vi faktiskt leva” Engelin (2014, 25). En annan konkret 

egenskap som visar på regional identitet kan vara den tydliga platsförankring som kyrkan 

representerar i de båda konstverken. I litteraturen beskrivs konstnärerna ha en stark känsla för 

sin hembygd och detta är en egenskap som kan kopplas till regional identitet. Engelin (2014) 

beskriver hembygd som ett begrepp med en rent känslomässig innebörd, vilken stärker 

samhörigheten till en plats. I båda fallen är platsen som konstverken är avbildat även en 

hembygd för konstnärerna och detta är egenskaper som kan skapa eller betona en regional 
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identitet. Hembygd kan i sin tur kopplas till nostalgin ”Dels kan nostalgin vara en slags 

idealiserad igenkänning av platsen, eller en personlig koppling till någon av konstnärerna 

bakom verken, som Wistman menar kan leda till en problematisering av verket” Engelin (2014, 

25). Engelin (2014) menar att nostalgi som ett verktyg i att problematisera är egentligen inget 

häpnadsväckande, nostalgi är i sig en reflektion av den bild vi har av det förgångna, kopplat till 

där vi står just nu. Palms återtåg efter 14 års frånvaro från sin hembygd borde ha skapat mängder 

av nostalgi inom honom. Kristianstad och Kristianstadstrakten utgjorde flera motivval genom 

Kleimers konstnärskap, vilket även här kan ge uttryck för en nostalgi. Båda konstverken visar 

ett vackert landskap som omger staden, vilket är en positiv framställning. Upplevelsen är ett 

idylliserande av landskapet, exempel på detta i konstverken är den lilla båten på Helge å i Palms 

teckning och i Kleimers målning de betande korna i fint sommarljus med blomsteräng i 

förgrunden. Konstnärerna kan ha förskönat landskapet medvetet genom att lägga till saker i 

målningarna eller genom att ta bort.  

Engelin (2014) skriver i sin slutsats att representationen av landskapet består inte endast av det 

visuella utan också i den tolkning som verken kan ligga till grund för. Konstnären har även en 

makt genom att de kan betona vissa element i landskapet medan andra kan ignoreras, vilket 

paralleller dras till Wood (2010) tankegångar där han hävdar att kartor inte bara är 

representationer av världen, men är förslag med makten att förändra den. Både Wood (2010) 

och Edney (2019) kritiserar kartografin och hävdar att kartan är ett förslag och med detta i 

åtanke måste de historiska kartorna ses en representation av landskapet, vilket även 

landskapsmålningarna ska göra.  

Sammanfattningsvist kan man säga att det som händer när konst och karta jämförs är att många 

detaljer upptäcks i en landskapsmålning. Exempel på detta är detaljerade växtlivet som upptäcks 

i både Palms och Kleimers återgivning i vegetationen. Konstverk från 1800-talet och första 

hälften av 1900-som kan kopplas till naturromantiken och realismen påvisar att konstnärerna 

har en förmåga att visa upp detaljer som kan ge oss informationsbitar för att kunna beskriva det 

historiska landskapet. De konstverk som ingått i studien har egenskaper som gör att man kan 

tolka dem som att avsikten har varit att skapa eller betona en regional identitet. De är 

egenskaperna är bland annat naturromantik, hembygd och nostalgi.  
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7.1 Källkritik 

Beroende: Det finns bara ett konstverk vid den undersökta tidpunkten, men det finns flera 

kartor. Dessa kartor kan möjligtvis bekräfta varandra i de olika temana när det gäller synen på 

landskapet. Konstverken bekräftar tillsammans med kartorna vilket inte ger konstverken ett 

självständigt värde som källa. Frågor som uppstår i studien är om konstverken verkligen 

representerar synen på landskapet och i vilken utsträckning kan det generaliseras om de olika 

temana utifrån en enstaka bild. Liepe (2002) menar att svaret är enkelt: utan att jämföra med 

andra bilder från samma historiska miljö är det omöjligt att avgöra om den aktuella bilden är 

ett unikum eller om den är en del av en allmänt rådande tradition. För att bedöma 

frågeställningen hade det behövts det flera konstverk enligt Liepe (2002) för att kunna ge ett 

påstående om konstverket kan användas som en historisk källa.  

Närhet: Tid och rum i konstverken ligger nära till det vi vill veta det vill säga konstnärens syn 

på landskapet vid 1830-talet och 1930-talet. Konstverken skildrar ett landskap, vilket ligger just 

i det rum vi vill titta på. Palms verk och Ljunggrens atlas har tillkommit i olika tider och det 

skiljer ca 20 år mellan dem, vilket gör att det kan ha hänt saker som påverkat landskapet från 

den tid då konstverket gjordes till den då kartan gjordes. Kleimer och Häradskartan ligger nära 

varandra i tid, vilket gör att det stärker varandra i frågan om synen på landskapet vid 1930. 

Tendens: Avsikter och intressen som präglar källan kan vara att konstnärerna kan ha förskönat 

landskapet medvetet genom att ta bort eller lägga till saker i målningarna. Det är svårt att uttala 

sig om konstnären avbildat sitt motiv precis som det såg ut eller använt sin fantasi för att 

förbättra målningen. Palm gjorde enligt uppgift teckningen när han var ute och gick. Det kan 

vara en snabb skiss som dokumentation för en senare målning. Palm har kanske utelämnat 

saker, som bara finns bevarat i hans minne. Kleimers konstverk är en oljemålning och troligen 

har han inte stått på just denna plats och målat, vilket gör att om han har målat från minnet har 

vissa saker kanske lämnats ute eller förskönats. Det kan även vara så att konstnären tagit ett 

foto på platsen för att sedan måla av den. Kartorna har sannolikt framställts av ekonomiska 

intressen och inte av intresset att ge en avbild så trogen bild av landskapet som möjligt, vilket 

gör landskapet generaliserat i kartan och detaljer som framkommer i ett konstverk hittar vi inte 

i kartan. Här bör även den tidigare diskussionen om identitet beaktas, då de konstverk som 

ingått i studien har egenskaper som gör att man kan tolka dem som att avsikten har varit att 

skapa eller betona en regional identitet. 
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Det visade sig ganska fort att det saknas en metod som är tillfredställande för att utvärdera konst 

som en dokumentär källa. Att använda den komparativa metoden som analysmetod fungerade 

relativt bra i fråga att peka ut skillnader och likheter i konstverk och karta. Det som upplevs 

problematiskt är att genom den komparativa metoden kunna dra en allmängiltig slutsats 

angående resultaten. Frågor som uppstår är: om vi väljer att definiera konstverk som historiskt 

källmaterial, på vilka eller vems villkor ska de tolkas? Går det att dra en allmängiltig slutsats 

endast genom den enskilda och personliga observationen, eller är dessa iakttagelser begränsade. 

Svaret är nej det går endast att dra en individuell slutsats och det finns mycket grubbel bakom 

detta. Om det hade funnits möjlighet att jämföra fler konstverk i fallstudien skulle det gynna 

resonemanget. Slutsatsen görs med ovanstående reservationer rörande källkritik. 

7.2 Slutsats 

• Det som kan upptäckas när man gör en landskapsanalys ur jämförelser mellan konstverk 

och karta är att beskrivandet av landskapet till stora delar instämmer i båda fallstudierna. 

• Även om båda konstverken kan kopplas till naturromantiken och realismen kan båda 

påvisa en god förmåga att åskådliggöra detaljer som kan ge oss fullgoda 

informationsbitar för att kunna beskriva det historiska landskapet tämligen ingående. 

• De konstverk som ingått i fallstudien har båda egenskaper som gör att man kan tolka 

dem som att avsikten har varit att skapa eller betona en regional identitet. 

• Landskapet kan studeras genom en karta, vilket ger då ett mer övergripande synvinkel. 

Kartan återger sådant som är för stort för att uppfatta med det blotta ögat och ger ett 

perspektiv över landmassor och bebyggelser.  

• Landskapet innehåller även många detaljer som kan upptäckas när konst och karta 

jämförs.  

• Det behövs utvecklas en metod, som är tillfredställande för att användas som 

analysmetod och detta bör göras med en tvärvetenskaplig inriktning och då inte bara 

med konst- och historievetare, utan även med naturvetare.  

• Konstverken är faktiska och beständiga och studiernas värde bör både betonas ur 

landskaps- och kulturhistorisk synpunkt, då konsten kan ge oss ett perspektiv och 

information som aldrig kartan kan ge oss.  

• Konstnären har en betydande roll i skapandet av historiska landskapsrepresentationer, 

kanske inte som en regelrätt spegelbild utan en representation av den tid det verket 

skapas i. 
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