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ABSTRACT 

Engelin, I. 2014. Landskapsmåleriets geografier – representationer av det jämtländska landskapet. Kulturgeografiska 

institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   

 

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

strukturera och symbolisera den tid vi lever i. Denna representation kan ske på olika sätt, däribland genom 

landskapsmåleriet vilket är vad denna studie fokuserar på att undersöka. Mer precist så syftar uppsatsen till att 

undersöka representationen av det Jämtländska landskapet genom utställningens ”konstnärens landskap” som 

anordnas av länsmuseet Jamtli, med särskilt fokus på skapandet av platsidentitet. Jag har valt tre olika metoder 

för att undersöka det valda ämnet nämligen intervjuer med en av de ansvariga för utställningen och en 

medverkande konstnär samt observation i samband med dessa. Utöver det använder jag mig även av den 

konstvetenskapliga metoden ikonologisk analys för att studera två av verken närmare. Den bild av landskapet 

som i resultatet presenteras kan sägas vara diversifierad. I motiven finns den storslagna naturen närvarande, men 

också människan i landskapet och det förenklade nästan oidentifierbara landskapet. Det säregna landskapet 

framhävs, men i stor variation. Trots detta mångfacetterade landskap handlar det också om makt, att vissa 

landskap genom urvalet syns tydligare än andra. 
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1. INLEDNING 

Konsten är människans uttryck för den värld hen befinner sig i, och likväl är konsten något 

som skapar bilden av denna värld. Yi-Fu Tuan finner i sin existentiellgeografiska bok Place, 

Art & Self (1999) att konstverk liknar platser i omgivningen då de båda ger näring åt och 

förser personen med identitet, förutom att konstverk till skillnad från fysiska platser kan ses 

som oföränderliga. I boken vill han undersöka vad som binder samman plats, person och 

konst. Han menar att konstverken är faktiska och beständiga på ett sådant sätt som inte 

exempelvis hus eller städer är. Konstverk saknar den sensoriska dimensionen av plats, man 

kan inte födas in i ett konstverk. Men likväl kan verken ge människor upplevelsen av plats på 

samma sätt som den reella platsen kan.  

 

 
Fjällpanorama, 1904, Karl Tirén. Källa: Fotograf Bengt Nordqvist/Stiftelsen Jamtli 

 

Bilden av landskapet och hur den representeras är huvudfokus i detta arbete. Det omgivande 

landskapet kan vara starkt kopplat till den känsla dess invånare har för platsen. Ingold skriver 

through living in it, the landscape becomes part of us, just as we are part of it (1993, s.154). 

Det finns flera sätt att se landskapets roll i skapandet av platsidentitet, detta är en studie om 

och i så fall hur konsten är med och konstruerar en regional identitet. Jag är själv uppvuxen i 

Jämtland och uppfattar att det där finns en ganska tydlig ”regional känsla”, där bilden av ett 

säreget landskap för oss invånare förstärks genom skapandet av ”Republiken Jamtland” där 

man har en egen president, nationaldag och nationalsång. Länet är starkt kopplat till det 

omgivande fysiska landskapet där fjäll, sjöar och skog dominerar. Just för att det rurala 

landskapet, som jag uppfattar det, har en central roll i skapandet av en regional platsidentitet 
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blir landskapet inom måleriet intressant att undersöka.  Med utgångspunkt i utställningen 

”konstnärens landskap” försöker jag finna hur det jämtländska landskapet tolkas genom det 

visuella landskapet, landskapsmåleriet. Konstverket ovan Fjällpanorama av Karl Tirén från 

1904 är utställningens affischbild och kan sägas vara den första av representationer som 

skapas, ett naturalistiskt motiv där betraktaren dras in i den karga fjällvärldens landskap.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Undersökningens syfte är att studera representationen av det jämtländska landskapet, hur detta 

landskap förmedlas genom de konstverk som visas i den valda utställningen ”konstnärens 

landskap”. Ambitionen är att undersöka hur bilden av landskapet ser ut och om denna bild går 

att koppla till skapandet av en regional identitet. I studien försöker jag se relationen mellan 

det faktiska landskapet som är det som representeras och det visuella, det representerande, 

samt skapandet av en platsbunden identitet. Utifrån den jämtländska konsten och relevant 

teori blir det en diskussion kring platsidentitet, bilden av det regionala landskapet samt 

maktperspektiv. För att besvara mitt syfte är mina frågeställningar följande;  

- Vilken bild av det jämtländska landskapet produceras genom utställningen ”konstnärens 

landskap”? 

- Hur kan den jämtländska konsten tolkas ikonografiskt i relation till landskap och identitet? 

 

1.2 Avgränsning 

Att undersöka representationen av landskap genom konsten skulle kunna göras på en mängd 

olika sätt, jag har valt den geografiska avgränsningen Jämtlands län. Därtill får studien en 

ytterligare avgränsning i form av konstutställningen ”konstnärens landskap” som hålls på 

Jamtli museum i Östersund. Utställningen skapar en ram för undersökningen både när det 

gäller det konstnärliga urvalet men också ur ett representationsperspektiv, då det är Jämtlands 

läns museum som anordnar utställningen. Den valda utställningen visar landskapsmåleri från 

1700-talet fram tills idag, med betoning på 1800- och 1900-tal. Konstverken visar den 

Jämtländska och Härjedalska naturen samt andra motiv kopplade till utställningens tema. 

Undersökningen avgränsas alltså till att bli en studie kring det jämtländska landskapets 

representation utifrån länets museums specifika utställning. Urvalet av utställningens verk 

kommer från Jamtlis egna samlingar, jag kommer alltså inte beröra verk som tillkommit innan 

slutet av 1700-talet och heller inte ha ett underlag som reflekterar över den moderna konsten i 

särskilt stor utsträckning. Utställningen avgränsar min undersökning gällande konstnärer, 

årtal, stil och utförande, allt efter deras egen samlingar och urvalsprocess. Därtill kommer jag 

förutom att se på utställningens samling av verk i sin helhet också välja ut ett fåtal för mer 

ingående analys. Att välja en utställning med ett relativt strikt urval kan problematiseras, 

genom att studiens resultat då blir lika specifikt. I fallstudien How do landscapes represent 

national identity? (Keane, 2010) tas exempel på konst upp som går emot den nationalistiska, 

romantiska porträtteringen av platsen (Irland). Bilden av ett landskap kan alltså skapas på fler 

sätt än vad den valda utställningens urval berör. Med detta i åtanke har jag ändå valt att rikta 

in mig på endast denna utställning, dels för att utställningen berör det jag vill undersöka; det 

regionala landskapet samt också problematiserar det som visas.  
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1.3 Disposition 

Studien är uppdelad i fem delar, det inledande kapitlet berör undersökningens syfte samt de 

frågeställningar som jag ämnar besvara. Nästa kapitel är det metodologiska avsnittet där 

metodval och urval diskuteras. Därpå följer den tredje delen där den teoretiska referensramen 

kring landskap, identitet och ikonografi tas upp. Vidare presenteras studiens empiri och 

analysdel kombinerat för att sen kortfattat knytas ihop i studiens slutsats. 

 

2. METOD OCH METODOLOGI 

För att studera representationen av det Jämtländska landskapet i landskapsmåleriet har jag valt 

att göra intervjuer, platsobservationer och en ikonologisk analys av utvalda verk, alla knutna 

till den valda utställningen. Utställningen har som mål att vara en /../ rik och färgstark 

hyllning till den jämtska och härjedalska naturen – och till konstnärerna bakom verken den 

beskrivs som en chans för geografisk igenkänning och nostalgiska möten med dåtiden, men 

också ett problematiserande av konstnärernas motiv. Utställningen visar konstverk med 

landskapstema från 1700-talet och framåt (Jamtli, 2014). Genom dessa tre metodval får jag en 

beskrivande bild utifrån utställarens och en av konstnärernas perspektiv, en mer ”upplevande” 

genom observationerna samt en fördjupande ingående bild av att titta på utvalda verk. Alla 

metoder berör tre teman; landskap, konst och platsidentitet från olika perspektiv.  

Det är värt att inledningsvis nämna min egen anknytning till denna studie. Jag är själv 

jämtlänning och har således en relation till den geografiska plats som är fokus i detta arbete. 

Det fysiska jämtländska landskapet och de representationer och symboler som det bidrar med, 

har alltså omgett mig under nästan hela mitt liv. Detta kan också sägas ligga till grund för mitt 

intresse för ämnesområdet, som dels är en förutsättning för att ett arbete ska bli fruktsamt men 

som också kan påverka studien negativt om egna känslor vägs in i för stor utsträckning 

(Dalen, 2007) Detta är dock något jag reflekterat över under arbetets gång.  

 

2.1 Urval  

Undersökningens urval är som sagt kopplat till utställningen ”konstnärens landskap” då jag 

använt mig av ett målinriktat urval när det gäller intervjuer, observationer och ikonologisk 

analys. Det målinriktade urvalet innebär ett icke-sannolikhetsurval, målet är alltså inte att 

slumpmässigt välja deltagare i studien utan strategiskt välja de som är relevanta för 

undersökningens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011, s. 392). Att just denna utställning 

valts ut för undersökningen är för att den behandlar det ämnesområden jag har som intresse 

att studera; den jämtländska konsten och landskapet. Undersökning består av två intervjuer, 

den ena med en av utställningens ansvariga och den andra med en av de medverkande 

konstnärerna. Ansvarig för utställningen är Christina Wistman som är avdelningschef för 

samlingar och kulturmiljö på Jamtli och 1:a antikvarie. Den aktuelle konstnären som jag 

kontaktade för min andra intervju är Lars Nylund, bördig från Lillhärdal i Härjedalen men 

som bor och verkar i Östersund i Jämtland. Jag kontaktade först ansvariga för utställningen 

som sedan gav mig underlag och uppgifter för att få kontakt med en av de medverkande 

konstnärerna. I de två genomförda intervjuerna ställs respondenterna inför frågor kopplade till 
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konst, landskap och platsidentitet. Båda intervjuerna är alltså kopplade till utställningen men 

från olika infallsvinklar. Urvalet av de specifika verken för djupare analys går jag in på nedan.  

 

2.2 Intervju  

De två genomförda intervjuerna går under kategorin kvalitativa intervjuer, där huvudsyftet är 

att utgå från respondenternas tankar och upplevelser, inte intervjuarens egna ståndpunkter. 

Kvalitativa intervjuer kan se ut på en rad olika sätt men domineras av ett flexibelt 

tillvägagångssätt, där intervjun ska ha möjlighet att röra sig i olika riktningar efter vad 

respondenterna upplever vara relevant och viktigt. (Bryman, 2011, s. 413).  

Relevant för min studie var att få prata med någon som kunde berätta mer om själva 

utställningen och jag fick kontakt med en av de ansvariga; Christina Wistman. Vi träffades 

först för lunch inne på museet, där jag också fick träffa några av de andra medarbetarna, sedan 

gick vi upp till själva utställningslokalen där intervjun skedde (samt rundvandring och 

observation). Jag ville dessutom gärna träffa och prata med någon av de medverkande 

konstnärerna och tog kontakt med Lars Nylund. Att intervjua en medverkande konstnär var av 

vikt då konstnären har en betydande roll i skapandet av landskapsrepresentationer. Jag ville 

undersöka denna process och hur konstnären själv tänkte kring både sitt skapande och kring 

landskapet som motiv. Vardera intervju tog ungefär 1,5 timma och kan därför sägas vara 

djupintervjuer, med ett visst mått av struktur. Intervjuerna har ett närmast semistrukturerat 

tillvägagångssätt där intervjuare och respondent för ett samtal utifrån breda parametrar (Crang 

och Crook, 1995, s. 35). Sedan innan hade jag konstruerat ett ganska enkelt intervjuschema i 

olika teman med underliggande frågor. Den valda intervjumetoden skiljer sig från en 

strukturerad som har ett striktare upplägg för att kunna standardisera svaren. Den som 

intervjuar måste vara flexibel under intervjun, men samtidigt också så pass strukturerad och 

fråga sig; vad måste jag veta för att kunna besvara mina frågeställningar? för att inte intervjun 

ska tappa fokus. (Bryman, 2011, s. 419). Den intervjun som gjordes i utställningen kan sägas 

bestå av två delar, dels den planerade intervjun där jag utgick från mitt intervjuschema men 

också en rundvandring, då jag ”guidades” genom utställningen. I denna rundvandring höll jag 

en lägre profil och ställde enbart ett fåtal frågor, men materialet användes på samma sätt som i 

den planerade intervjun. Båda intervjuer spelades in (även rundvandringen i 

utställningslokalen) som jag sedan transkriberade. I intervjun med Nylund kategoriserade jag 

svaren efter olika teman, men vid det andra intervjutillfället valde jag att skriva ut hela texten 

i tidsordning, även om det förra sättet var bra var det enligt min uppfattning mer tidskrävande.  

Careful consideration should be paid to when and where these interviews take place /../ it 

is important to understand how various facets of people’s identities are very much immersed 

in the different spaces and places of their/our lives (Crang och Cook, 1995, s. 37). Just 

platsen för dessa intervjuer hade stor betydelse, att de gjordes i de rum som också låg till 

grund för min undersökning (utställningslokalen samt ateljén) var berikande för mig som 

intervjuare. Även för respondenterna underlättade det säkerligen, dels praktiskt på grund att 

det var arbetstid när intervjuerna genomfördes samt att den rumsliga kontexten gjorde att de 

båda intervjuerna flöt på bra, det aktuella ämnet så närvarande. Samma förberedelser gjordes 

för de båda intervjuerna, men intervjuschemat kom att vinklas på lite olika sätt. I intervjun 

med ansvarig för utställningen, Christina Wistman, var det utställningen som var i fokus, 
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snarare än det hos konstnären mer hans liv och tankar kring sina verk. Trots de lite skiftande 

utgångspunkterna utgår båda intervjuerna dock mycket från de personer som står bakom, även 

utställningen är något som skapats, trots att det där kanske var fler personer inblandade.  

 

2.3 Platsobservation  

I vardagen är att observera det sätt vi inhämtar information om omvärlden, mer eller mindre 

slumpmässigt observerar vi utifrån våra egna behov, erfarenheter och förväntningar. 

Observation är också ett vetenskapligt verktyg för att inhämta information, då strukturerat 

utformad enligt de vetenskapliga kraven (Patel och Davidsson 2003, s. 87). Min 

platsobservation är en observation av utställningen ”konstnärens landskap” samt konstnärens 

ateljé. I utställningslokalen är det själva genomgången av rummet jag vill observera, 

utställningsrummets fysiska element som hur tavlorna hänger, hur motiven är kombinerade 

men också mer känslomässigt, hur rummet kan upplevas av betraktaren. Utöver utställningen, 

som är mitt främsta fokus, studerar jag också ateljén som rummet för kreativ process, då 

konstnären har en betydande roll i skapandet av en representation av landskapet. ”Studio 

visits” förekommer inom kulturgeografin (bland andra Bain (2005) och Sjöholm (2010)) men 

är mer utforskad inom det konstvetenskapliga fältet (Sjöholm, 2010, s. 39). Observationen av 

ateljén var dels mitt eget observerande kring de rumsliga förhållandena men också en mer 

interagerande situation där konstnären ”visade mig runt” och berättade om det vi ställdes 

inför. I och med dessa två ”rundvandringar” i båda intervjusituationerna kan de sägas ligga 

närmare deltagande observation i det fallet (Patel och Davidsson, 2003, s. 96).  

Att inte bara tala om utställningsrummet (genom intervjusituationen) utan även besöka 

och beskriva det anser jag av vikt för att kunna utföra studien. Jag använder de två 

observationerna som ett komplement till resterande metod, intervju och ikonologisk analys, 

för att på så sätt skapa större insikt i mitt försök att förstå vilket landskap som representeras 

(Patel och Davidsson 2003, s. 88). Motiven står i centrum i denna undersökning men den 

fysiska plats som också kan sägas bli en representation för landskapet, är således också 

relevant. Patel och Davidsson (2003, s. 89) skiljer mellan strukturerad och ostrukturerad 

observation, där den förstnämnda har ett i förväg bestämt observationsschema medan den 

ostrukturerade snarare har ett brett utforskande syfte. Mitt syfte är inte att undersöka 

mänskliga beteenden eller skeenden, vilket är vanligt inom observation som metod (bland 

andra Bryman, 2011), utan snarare det materiella rummet i sig. De materiella observationer 

jag utfört ligger närmast det ostrukturerade tillvägagångssättet, även om jag innan 

observationstillfället förberett mig till viss del. Studien berör den mänskliga relationen till 

platsen, det är till dem landskapet ska representeras. Samtidigt är studiens syfte inte ett 

brukarperspektiv, i den bemärkelsen hur besökarna upplever det landskap som visas. Ändå 

kan min roll betraktas i viss mån som besökare, jag blir guidad i utställningen och är 

betraktare av konsten i ateljén. Min position är dock inte densamma som den gemene 

besökarens, dels på grund av mitt undersökande fokus och dels för att utställningen vid 

observationstillfället inte än öppnat, det intryck som jag får och det som besökaren får 

kommer alltså inte vara på exakt samma premisser. Observation blir till text i tre steg, från 

mentala anteckningar till korta nedtecknande anteckningar samt till sist utvecklande 
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anteckningar (Aspers, 2007). Under observationerna antecknade jag relativt detaljerade 

beskrivningar vilka jag senare under dagen fyllde i och kompletterade. 

 

2.4 Ikonologisk analys 

Ikonologi är en konstvetenskaplig metod för bildanalys, där Erwin Panofsky anses vara 

portalgestalten, han lade grundläggande principer för metoden under 1930-talet. Ibland kallas 

metoden den ikonografiska, men enligt Panofsky är ikonografin som begrepp endast det som 

tillämpas i de två första delarna av hans trestegsanalys, det sista steget är den ikonologiska, 

den djupare analysen av verket (Boström, 2004). Analysen av de utvalda verken från 

utställningen ”konstnärens landskap” kommer genomföras enligt Panofskys ikonologiska 

metod, där de första två stegen alltså kan sägas vara grundläggande ikonografisk metod som 

behövs för att genomföra det sista steget; djupare analys.  

Det första steget i Panofskys metod för att tolka konst är det ”naturliga” eller ”pre-

ikonografiska” där en ren beskrivning av bilden sker. I denna primära uttolkning läggs fokus 

på bildens detaljer, hur ser bilden ut? Olika bildelement identifieras så som färger, linjer och 

volymer, vidare är också det känslomässiga uttrycket något som observeras, stämningar av till 

exempel nedstämdhet eller en trevlig atmosfär (Boström 2004, s.12-13, Fausing och Larsen, 

1980, s.12). Efter denna primära tolkningsfas, blir det sekundära stadiet, det ”ikonografiska”, 

nästa steg. Här studeras olika symboler, allegorier och historier bilden kan förmedla samt 

vilket syfte bilden har. Motiven sätts i förhållande till olika teman och begrepp. Motivens 

betydelser studeras och litterära källor kan här behöva användas om bilden grundar sig på en 

berättelse eller myt (Boström, 2004, s.12-13, Fausing och Larsen, 1980, s.12). Det avslutande 

sista stadiet i analysen är den ”ikonologiska” där bildens inre mening studeras vilket nås by 

ascertaining those underlying principles which reveal the basic attitude of a nation, a period, 

a class, a religious or philosophical persuasion (Boström 2004, 13). Centralt i detta sista 

stadie är att uttolkaren sätter sig in i den tid och i den kultur konstnären befinner sig i 

(Boström 2004, 13). För denna studie innebär detta att jag genom att analysera två utvalda 

verk bildar mig en uppfattning om hur de olika landskapen framställs.  

Konsten har en bärande roll i denna undersökning, det är genom konstnärens och 

utställningens producerande av verken som skapar representationen av landskapet. De verk 

jag att närmare valt är Lars Nylunds (f. 1934) akvarellmålning från 1988 Skogslandskap, ett 

förenklat landskap i främst gröna, blå och vita toner. Verket valdes på grund av dess motiv; 

ett icke naturalistiskt landskap, den tidsperiod den målades under (ett av de senare verken i 

utställningen) samt den möjliga fördjupning av verket jag kunde få genom konstnären själv. 

Det andra verket, Vintermotiv från Åre, är en oljemålning av Anders Thorén (1860-1923). Till 

skillnad från det förra är det ett naturalistiskt verk som målades vid sekelskiftet 1900, och kan 

betraktas som en väldigt beskrivande bild av landskapet. Med dessa två verk får jag med en 

del av den variation som utställningen visar gällande bilden av landskapet, samtidigt som de 

också kan sägas höra samman med ett flertal verk gällande tidsperiod och utsnitt.  
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3. DET KONSTRUERADE LANDSKAPET 

I följande avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som jag har valt att använda i uppsatsen, 

forskning och teorier kring ämnesområden som på många sätt kan kopplas till varandra. Att se 

landskapet inte bara som fysisk topografi utan även något skapat av människan är ett 

perspektiv som studerats utförligt inom geografin. Som social konstruktion går även 

landskapet att sammanföra med begrepp som identitet och regionalitet, samt även det 

polykroniska rummet.  

 

3.1 Landskapet som social konstruktion 

En av de mest inflytelserika inom kulturgeografin och ikonografin är den brittiska geografen 

Denis Cosgrove, hans och Stephen Daniels bok The iconography of landscape (1988) inleds 

med orden a landscape is a cultural image, a pictorial way of representing, structuring or 

symbolising surroundings. Det fysiska landskapet är dock inte oväsentligt utan det byggda, 

visuella och verbala betydelserna sammanlänkas i en komplex historisk väv. Landskapen kan 

representeras på en mängd olika vis; på en målarduk, skrivet på ett papper eller genom det 

mer fysiska; jorden, stenarna, vattnet och växtligheten på jorden. (Cosgrove och Daniels, 

1988, s. 1). Boken behandlar idén om landskapet, landskapet som social konstruktion vilken 

innefattar den subjektiva förmågan att se olika platser. Författarna menar att landskap inte 

bara är världen vi ser, utan det är en konstruktion, en sammansättning av den världen. 

Landskap är ett sätt att se världen på (1988, s. 13). Ikonografi kan beskrivas som den 

teoretiska och historiska studien av symboliskt bildspråk enligt Cosgrove och Daniels (1988), 

vilket jag skriver mer om nedan. Själva landskapet skulle kunna beskrivas som dualistiskt, 

dels finns det fysiska landskapet och dels finns bilden av landskapet som vi människor skapar. 

Tuan, vars arbeten blivit klassiska inom kulturgeografin och ikonografin, skriver att det inte 

bara är en fysisk plats utan en plats där attityder och värderingar blir så bundet att landskapet 

blir a construct of the mind as well as a physical and measurable entity (Tuan, 1979, s. 6).  

 

3.2 Landskapets symbolik och identitet  

Landskap och identitet kan sägas vara tätt förknippade med varandra, i sin masteruppsats 

Upplevelse och representation av det förbipasserande landskapet (2014) skriver Sofia 

Larsson platsidentitet är en levandegjord social konstruktion som genom de minnen och 

sociala associationer vi knyter till den fysiska miljön får mening, levandegörs och 

reproduceras. Enligt den politiska teoretikern Ernesto Laclau i hans skrift Makt och 

representation (1996) är identitet något som inte existerar ensamt, oberoende av andra 

identiteter utan det finns en struktur av en rad identiteter som existerar tillsammans.  

Ett begrepp som kan kopplas samman med representationer och identitet är nostalgi.  

Kulturgeografen Katy Bennett (2009) undersöker nostalgiska uttryck och dess koppling till en 

kollektiv identitet. Bennett finner att nostalgi hjälper människor att känna en slags kontinuitet 

gällande deras identitet när det sker en diskontinuitet i tillvaron (i fallstudien avveckling av 

gruvdrift). Studier av känslouttryck, däribland nostalgi, går under fältet ”emotional 

geographies”. Geografen David Lowenthal diskuterar landskap och våra minnen i förhållande 
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till tid We interpret the ongoing present while living through it, whereas we stand outside the 

past and view its finished operation, seeing it not only as itself but in its implications for the 

known future (Lowenthal, 1975, s.25)  

I Nationalencyklopedin står det att representation är ett begrepp som kommer från latinets 

repraesenta´tio eg. 'åskådliggörande framställning eller exempel'. En representation är alltså 

något som står för något annat och gör det representerade indirekt närvarande för användaren 

(Nationalencyklopedin, 2014). Begreppet är aldrig detsamma som det den representerar, utan 

oftast en förenkling (Laclau, 1996, s. 162). Landskap har ofta uppfattats som betydelsefulla 

representationer när det gäller samhällens historiska och nationella särdrag (Ortega Cantero, 

2009, s. 379). Edensor (2002 och 2004) skriver om representationen av platser och hur det 

effektivt sker genom att förkroppsliga nationell ideologi både på mer ikoniska men också 

vardagliga platser i landskapet. Detta eftersom nationell identitet skapas genom vardagliga 

“banala processer” (Billig 1995). Begreppet ”banal nationalism” innebär att nationalskapande 

är en del av vårt vardagliga liv, att vi omger oss av olika symboler knutna till nationen och 

nationsstaten.  

Landskapet kan inneha en symbolik ofta kopplad till nationalitet. I The iconography of 

nationhood in Canadian art av Brian S. Osborne (1988) går han in på ikonografin av det 

nationella i kanadensisk konst, konstnärer menar han har en roll i skapandet av det 

symboliska landskapet kopplat till nationen. Osborne inleder kapitlet med ett citat av D.W 

Meinig (1979, s. 164) Every mature nation has its symbolic landscapes. They are part of the 

iconography of nationhood, part of the shared ideas and memories and feelings which bind a 

people together. Konstnärerna har dokumenterat perioder och platser, projicerat uppfattningar 

och värden utifrån nationen, vissa har också uttryckt en gemensam nationell identitet. I de 

nordiska länderna, Sverige, Norge och Finland kring sekelskiftet 1900 fanns en 

landskapssymbolisk rörelse som hade ”norden” som nationalskapande fokus (Osborne, 1988, 

s. 169). Trots att det i min studie snarare handlar om ett eventuellt skapande av en regional 

identitet, kan forskningen kring nationell symbolik fortfarande anses vara relevant. Det har 

dock gjorts studier kring regionalitet och identitet också. Per Fransson skriver i sin avhandling 

om regionalitet i Jämtland ur ett historiskt perspektiv. Fransson undersöker det 

motsägelsefulla förhållandet mellan den homogeniserande bilden av Sverige och strävan efter 

regional särart, kring sekelskiftet 1900 (Fransson, 2010, s. 15). Regionalitet kan definieras 

som en regional upptagenhet, vilken brukar innebära produktion av föreställningar och 

meningar om regioner. Regionalitet går enligt Fransson in under benämningen 

identitetsskapande och kan precis som territorialitet sägas vara en produkt av ett socialt 

sammanhang (Fransson, 2010, s. 16, 47). Jämtland kan sägas bestå av två delar, dels den 

objektiva verklighetens Jämtland med det typografiska landskapet, samt det immateriella 

Jämtland. Den immateriella delen är således bilden av området, som produceras och 

reproduceras genom olika symboler (Fransson, 2010, s. 21). Fransson menar att 

representationerna är symboliska uttryck så som muséet Jamtli, Jämtlandssången, den egna 

flaggan och vykort föreställande ”jämtländska miljöer”. Jämtland är också del i ett större rum, 

det norrländska rummet (Fransson, 2010, s. 21-22). Den finske kulturgeografen Anssi Paasi 

menar att 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 
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(2003, s. 477). En jämtländsk platsidentitet kan kopplas till de symboler som Fransson ovan 

menar är representationer av landskapet, men också till andra uttryck som dialekten, 

matkulturen med sin fäbodtradition och till en rad andra element. I sin bok The production of 

space behandlar den franska filosofen Henri Lefebvre skapandet av rum. Enligt Lefebvre är 

inte rum något som skapas av sig själv, utan blir till genom att människan uppfattar rummet, 

samtidigt som dessa rum är något som produceras och ges mening och därför är av stor vikt 

för mänsklig handling (s. 90ff). Lefebvre har utarbetat tre principer, en rumslig triad; Spatial 

practice, Representation of space samt Representational space. Jag går enligt Grips (2009) 

definition av principerna och betraktar dem som ”det skapade, det uppfattade och det levda”. 

(Grip, 2009, s. 23) Där det skapade ”representation of space”, enligt Lefebvre, är det rum 

kopplade till kunskap, ordningen av produktionsrelationer, symboler och koder. (Lefebvre, 

1991, s. 38f). Representationer av rum är dominanta då det handlar om uppfattningar som är 

skapade av till exempel politiker och forskare (Grip, 2009, s. 59). Som Lefebvre skriver är det 

samtidigt invånarnas levda rum och ett dominerat rum. ”Representational space” är det levda 

rummen genom its associated images and symbols and hence the space of ”inhabitants” and 

”users” (Lefebvre, 1991, s. 39). Dessa tre är i ett ständigt samspel där de 

producerar/reproducerar och produceras/reproduceras av rum (Lefebvre, 1991, s. 23).  

Representationer och det som representeras är inte åtskilda från varandra, och det som binder 

dem samman är den rumsliga praktiken, alltså rummets fysik (Lefebvre 1991: 33, 38) 

Lefebvre kan alltså användas för att visa på att rum är socialt konstruerat och att det är 

mänskligt handlande som bestämmer hur rummet kommer att se ut. I mitt fall handlar det om 

det skapade och upplevda jämtländska landskapet.   

 

3.3 Det polykroniska landskapet 

Tom Mels (2009) har kulturlandskap och landskapskultur på Öland som utgångspunkt i sin 

studie, där berör han hegemoniska tolkningar av landskapet, Tvärs igenom alla rumsligt och 

historiskt betingade tolkningar löper också maktaspekten som en röd tråd. Vissa tolkningar 

och handlingssätt får företräde och blir viktiga kategoriserande redskap i strävan att 

dominera territorier (Mels, 2008 s. 172-173) Med ett polykroniskt landskap menas ett rum 

som genomgått olika historiska strömningar, som ständigt utvecklats men aldrig tappat de 

lager som skapats av tiden. Mels menar att det alltid finns spår av tidigare kulturlandskap och 

landskapskulturer kvar i den omgivning vi betraktar och producerar idag (Mels, 2009, s. 173). 

Det Öländska landskapet delas upp i fyra olika landskapsbeskrivningar ur ett överlappande 

tidsperspektiv; förnuftets resurslandskap, modernitet I: jordbrukets produktionslandskap, 

modernitet II: turismens konsumtionslandskap samt senmodernitet: världsarvets kulturella 

ekonomi. Den första, resurslandskapet, tar sin utgångspunkt i inventering av ”nyttans” 

landskap. De två modernitetskategorierna handlar om ett samhälle som går från produktion 

till att handla allt mer om turism och konsumtionslandskap. Till sist är det senmoderniteten 

som behandlas där bevarande, fritid och naturupplevelse får allt större fokus, och 

jordbruksmarken blir en del i en kulturell ekonomi (Mels, 2009, s. 173). Senmoderniteten 

beskrivs som en tid av högre förändringstakt och större osäkerhet än tidigare epoker, som 

troligtvis bottnar i vår tids kapitalistiska och alltmer nyliberala ordning. En del av de saker 

som tyder på ett senmodernt Öländskt landskap är enligt Mels bland annat stora 
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turismsatsningar, satsning på det platsspecifika och identitetsbärande och större intresse för 

kulturarv och matkultur i regionen (Mels, 2009, s.181) John Rennie Short undersöker 

sambandet mellan identitet och landskap i australiensiskt landskapsmåleri, där han berättar 

om utvalda konstnärers liv och deras verk och vilken bild av landskapet dessa gav, Landscape 

painting is a selective process. Some elements of landscape are ignored while others are 

emphasized. Different slants are given to people-environmental relations. An analysis of 

landscape painting thus provides us with an entry point into how a society sees its 

relationship to that landscape” (Short, 1991, s. 197).  

Det har gjorts en del studier som utforskar landskapet och platsens identitet på Irland, 

där motsättningarna på Nordirland står i fokus. Det finns vissa likheter mellan den 

jämtländska och irländska historien, i alla fall när det gäller geografisk tillhörighet och 

skapandet av nationalkänsla, i Jämtland har denna förstärkts genom att man tillhört både 

Norge och Sverige och i Nordirlands fall handlar det om en splittring gällande självständighet 

eller tillhörande till England. Nationalkänslan i Jämtland handlar om en historisk koppling till 

naturen, och det som sker idag är snarare gemenskapsskapande än exkluderande i ett 

nationellt perspektiv, medan det irländska domineras av just detta (med separata flaggor, 

fysiska murar och generell fientlighet). I fallstudien How do landscapes represent national 

identity? undersökts platsidentitet och ett kollektivt kulturellt medvetande genom att se på det 

visuella i olika konstuttryck.  

 

The owners and controllers of significant markers of identity and particular national narratives of 

landscape have a strong influence on the production and continuing reproduction of national identity. 

They have the power to select which meanings and memories are to be encoded on that landscape 

which is presumed or constructed as the heartland of the nation. It is they who invest it with imagery 

commemorating historic moments in the national narrative. Accordingly, it is not the actual physical 

places which are used to legitimate their nationalist claims to territory but rather their carefully 

constructed "representations of places" (Ashworth and Graham, 2005, s. 3). 

 

3.4 Ikonografi och landskap  

Kaufman (2004) skriver om hur geografiska idéer om miljö, plats och landskap är starkt 

sammanflätade med idéer inom konstvetenskapen. Han visar hur denna koppling kan spåras 

tillbaka till antikens historiker och arkitekter, som Vitruvius vidare till senare århundradens 

politiska filosofer som Jean Bodin och Montesquieu. Även i modern tid bland 1800-och 

1900-talets geografer som bland annat Vidal de la Blache och Clarence J. Glacken finns dessa 

kopplingar mellan idéer inom konstvetenskap och geografi. Inom konstens geografi så 

innehar geografiska frågor stor relevans, If the history of art conceives of art as being made at 

a particular time, it obviously also puts it in a place (Kaufman, 2004, s. 7). Konsten studeras 

och klassificeras utifrån ursprung, till exempel nationellt, regionalt eller urbant, samt utifrån 

förändring, då handlar det om innovation och spridning av stilar och idéer.  

Human geography is the most visual of the social sciences. Maps, plans, field sketches 

and photographs have long been both sources and methods of geographic study (Daniels, 

1984, s. 14). Under 1980-talet skrev Stephen Daniels (1984) att konsten och geografins 

gemensamma plattform inte undersökts i särskilt hög grad. Området började dock utvecklas 
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vid denna tid genom att ett ikonografiskt perspektiv där landskap och dess lager av 

samhällelig och kulturell betydelse och makt fick ökad uppmärksamhet. (Sjöholm, 2010, s. 

10). De senaste decennierna har dock inneburit en ytterligare vidgning av de gemensamma 

fälten geografi och konst. Detta är något Harriet Hawkins (2012) behandlar, denna koppling 

mellan geografi och konst och varför geografer bör studera olika konstformer. Från att fokus 

endast funnits vid historiskt landskapsmåleri från 1800- och 1900-talet har ett bredare 

perspektiv kring kreativa processer uppkommit. För att förklara geografins förändrade 

förhållande till konsten nämner Hawkins konstteoretikern Rosalind Krauss (1979) och hennes 

inflytelserika utforskning av 1900-talets konstpraktiker (Hawkins, 2012, s. 53). Krauss försök 

till att ompröva konsten som analytiskt objekt utifrån den mångfald av konstnärliga praktiker 

som finns, ligger till grund för den senare tidens geografiska forskning i koppling till det 

konstvetenskapliga området. (Hawkins, 2012, s. 54) Denna forskning innefattar bland annat 

förutom den målade konsten exempelvis; skulptur, installation, fotografi och situations-

inspirerade arbeten. Ett konstnärligt fokus i geografin från idag är något bland annat David 

Crouch och Mark Toogood (1999) fokuserat på där de genom att titta på den brittiska 

konstnären Peter Lanyons verk undersöker hur geografisk kunskap finns representerad i 

modern abstrakt konst. Här är fokus på en enskild konstnär och hans geografiska kännedom 

och inflytandet på den moderna konsten. Enligt Daniels (2004, s. 430) har studien av landskap 

inom kulturgeografin de senaste två decennierna varit sammankopplat med den visuella 

konsten, som ett studieobjekt i landskapsmåleri eller fotografi, som material i 

trädgårdsarkitektur och som plats i en mer platsspecifik skulptur. Daniels (2004, s. 430) 

skriver att det geografiska intresset för konst är en del av en mer omfattande, tvärvetenskaplig 

utforskning av kultur och betydelsen av landskap inom humaniora och modern konstpraktik.  

Ikonografin kan beskrivas haft en betydande roll i studien av det materiella landskapet 

(Cosgrove and Daniels, 1988). Tolkningen av symboliskt bildspråk dateras tillbaka till Cesare 

Ripas ”Iconologia” en av många handböcker som skrevs under renässansen, den instruerade i 

konsten att systematiskt tolka symboler, allegorier och bilder från den klassiska repertoaren 

(Cosgrove och Daniels, 1988, s. 1). Själva termerna ikonografi och ikonologi återupplivades 

under 1900-talet av konstskolan associerad med Aby Warberg, istället för att tolka 

konstverken på ett rent visuellt och materiell vis ville man inom ikonografin conceptialize 

pictures as encoded texts to be deciphered by those cognisant of the culture as a whole in 

which they were produced ett tillvägagångssätt som formulerades av Warbergs elev, Erwin 

Panofsky. (Cosgrove och Daniels, 1988, s. 2). Panofskys arbete handlade främst om 

renässansens konst och dess ikonologi, han skiljde mellan termerna ikonografi och ikonologi 

där den förstnämnda skulle stå för det visuella och det sistnämnda för den mer djupgående 

betydelsen av ett konstverk (Cosgrove och Daniels, 1988, s. 2). När det kommer till 

landskapets ikonografi har den engelske konstnären och konstkritikern John Ruskin 

uppmärksammats för sina texter kring landskapets betydelse. (Cosgrove och Daniels, 1988, s. 

4-5). Landskapet såg han som en text där han, med metoder från bibeltolkning, sökte 

försäkran om ett mer ordnat Storbritannien, fritt från det kaos industrialiseringen skapat. Hans 

första stora verk Modern painters (1843) ville sätta landskapet i en bredare kontext än endast 

dess form och stilhistoria (Cosgrove och Daniels 1988, 5). Dessa tolkningar av landskapet 

hänger nära samman med ideologi och samhällets beskaffenhet, ett landskap är inte bara ett 
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landskap. Detta exemplifieras ofta genom John Bergers tolkning av verket Mr and Mrs 

Andrews målat av Thomas Gainsborough runt 1750. I mitten på 1900-talet kritiserade Berger 

porträttets ”naturliga landskap” och gjorde en marxistisk tolkning av verket där det istället är 

ett utryck för parets vilja att bli sedda som markägare som porträtteras (Cosgrove och Daniels, 

1988, s. 6-7). Vid samma tid kritiserade Raymond Williams framställningen av landskap som 

icke-ideologiska inom litteraturen (Cosgrove och Daniels, 1988, s.7). Ett flertal studier 

inspirerades av dessa tankar, inte alla lika radikala, men med avsikten att avkoda den 

samhälleliga makten i landskapets bildspråk, att identifiera ”landskapets politik” (Cosgrove 

och Daniels 1988, s. 7). 

 

4. REPRESENTATIONER AV DET JÄMTLÄNDSKA LANDSKAPET 

För att undersöka denna bild av platsen har jag valt att göra intervju, observation och en 

ikonologisk analys av utvalda konstverk. I detta empiriska avsnitt presenteras således dessa 

metodvals resultat, som också inkorporeras med min analys. Empiri och analys vävs alltså 

samman i denna del där bilden av landskapet utifrån utställningen ”konstnärens landskap” står 

i fokus.  

 

4.1 Det fysiska landskapet Jämtland 

Innan vi går in på hur bilden av det jämtländska landskapet kan sägas se ut, vill jag ge en 

bakgrund till det fysiska landskapet, vilket är det som i grunden representeras. Till ytan är 

Jämtland Sveriges näst största landskap och ligger i sydvästra Norrland. I väster gränsar 

landskapet till Nord- och Sør-Trøndelag fylken i Norge, i söder till Härjedalen och Medelpad, 

i öster till Ångermanland och i nordöst till Lappland. Större delen av landskapet ingår i 

Jämtlands län, där även Härjedalens landskap till största del ingår. Landskapet består av olika 

terrängformer, men utmärkande är fjällregionen som vidtar väster om storsjön med sitt karga 

landskap, sjöar och den stora arealen skog (Nationalencyklopedin, 2014).  
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4.2 Utställningen  

Den geografiska avgränsningen Jämtlands län med utgångspunkt i muséets egna samlingar är 

ramen för utställningen ”konstnärens landskap” enligt en av de huvudansvariga, 1:a antikvarie 

Christina Wistman. Beskrivningen som finns på museets hemsida lyder  

 

Med utgångspunkt i Jamtlis konstsamling ges en rik och färgstark hyllning till den jämtska och 

härjedalska naturen – och till konstnärerna bakom verken, som är från slutet av 1700-talet fram till vår 

tid. I utställningen ges många tillfällen till geografisk igenkänning och nostalgiska möten med en tid 

som flytt, men också till problematisering av konstnärens motiv. Konstnärer som Bernhard Önstad, 

Gustav Edwall och Acke Åslund ingår i denna efterfrågade utställning med konst ur museets samlingar.  

 

En samling av fem bilder finns också ovanför bildtexten, Fjällpanorama av Karl Tirén, 1904, 

Fjällmark om hösten II. Ingegerd Möller, u. å., Vårlandskap av Anton Genberg, 1913, 

Skogslandskap av Lars Nylund, 1988 samt Målare med landskap av Erik Byström, 1926. 

Nedan har jag tematiserat de olika landskap som utställningen kan ge upphov till, utifrån 

de två intervjuer och de observationer som skedde runt utställningen och en av de 

medverkande konstnärerna. De verk som valts ut för djupare analys har jag valt att lägga 

under olika tematiseringar, där jag ansåg att de hade ett sammanhang. 

 

4.2.1 Utställningens form – en observation 

Det är en kall vind som blåser när jag närmar mig den stora träbyggnaden med fornnordiska 

influenser som är Jamtli, Jämtlands läns museum. På andra våningen är arbetet med 

utställningen i full gång då den öppnar i slutet av maj och de två ansvariga antikvarierna 

diskuterar tavlornas upphängning. Det första som möter en när man stiger upp för trappen är 

ett verk i beigt och svart av konstnären Carl-Olof Tronje föreställande fragment av kartor i 

fyrkantiga former, kanske inte det första man väntar sig när det är det jämtländska och 

härjedalska landskapet som är i fokus, samtidigt är det just konstnärens landskap som är 

temat. Lokalen innehar en rymd och vita väggar där en del av tavlorna fortfarande står lutade 

och väntar på sin plats ovanför. Utställningslokalen är avlång och öppen med ett träräcke mot 

det nedre planet, där hörs barn skratta och springa och andra människor pratar i lägre tonart. I 

det första utrymmet är det en blandning av naturalistiska och mer enkla avskalade former i sitt 

uttryck. Längs den högra väggen där tavlorna ska samsas finns även ingångar till mindre rum 

som ska fungera som en fördjupning av ett fåtal konstnärer, deras liv och konstnärskap. Det 

första rummet är tillägnad Gustav Edvall där ett porträtt av hans stelna kropp och allvarliga 

uppsyn möter en, där finns verk som föreställer jämtländska gårdar och andra miljöer hämtade 

från Europa. I nästa rum finner vi verk av Bernhard Önstad där naturalistiska landskap 

föreställande bland annat en snötäckt gårdsmiljö från länet och höhässjor på en åker hänger, 

samt ett porträtt av en syende kvinna. I detta rum visas även hans konstnärsattiraljer som 

penslar, teckningar samt ett staffli som står lutat mot väggen och en liten fällstol. I det tredje 

rummet finns Acke Åslunds måleri, där det förutom innergårdsmiljöer och hans klassiska 

hästbilder finns en monter som inte än har hunnit fyllas med några av hans verk. 

Utställningen fortsätter sedan in i en avsmalnad korridor, men också den öppen och flödande i 

ljus. Där finns verk från olika delar av länet med bland annat fjällmotiv och hjortronmyrar. 
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Vidare in i det största och avslutande rummet hänger verken utifrån olika teman, i mitten står 

en lös vit vägg formad som ett ”v” där det samiska landskapet och livet visas genom den 

jämtländska konstnären Johan Tirén. Till vänster finner vi naturalistiska landskap, bland annat 

Vårlandskap av Anton Genberg, en av de stora inom Jämtländskt måleri och även en av de 

målningar som frontar utställningen på Jamtlis hemsida. Flera av verken ingår i vad som 

kallas ”yttre landskap” där motiven inte alltid är naturalistiska men många föreställer fjäll, 

sjöar och åkermarker. Det finns också på en av väggarna verk som i utställningsförteckningen 

kallas ”inre landskap” här måste betraktaren själv känna landskapets former, det är målningar 

i många kulörer mer åt det abstrakta hållet jämfört med det som tidigare visats i utställningen, 

med titlar som kopplar till naturen. På en annan vägg hänger verk av autodidakter, självlärda 

bygdemålare vars motiv är snötäckta jämtländska byar och böljande landskap. 

 

 
Det sista, större rummet i utställningen, källa: eget foto. 

4.3 Konstnärens landskap 

 

4.3.1 Konstnärens och utställarens perspektiv 

Hur konst kan bemötas är på många sätt subjektivt. De intentioner som finns och hur verken 

tolkas kan skilja sig mellan åskådare, konstnär och de som sen ställer ut verken. Här fokuserar 

jag på det producerande perspektivet; konstnär och utställare, vilkas perspektiv jag märkte 

kunde både skilja sig och likna varandra.  

Lars Nylunds verk Skogslandskap från 1988 hänger i början av utställningen, 

tillsammans med både mer abstrakta förenklade målningar, ett ”inre landskap” och 

naturalistiska verk. Under intervjun som sker i Nylunds ateljé på Frösön, pratar vi om hur han 

uppfattar sina verk och vilka intentioner han har med målningarna. Både Nylund och 

Wistman ser verket som ett förenklat landskap. Wistman säger att det är ett sparsmakat 

landskap och att det är spännande att tekniken han använder är akvarell, vilken är svår att 
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hantera men ändå lyckas färgplanen distinkt hållas från varandra. De konstaterar båda att det 

som visas inte är platsspecifikt, det är en obestämd plats men som båda associerar till en 

norrländsk natur. Enligt Nylund är verket skogen som en mera vidsträckt landskapsbild där de 

vita fälten är tänkta som uthuggningar, kalhyggen i skogen om vårvintern. De vita fälten ger 

också kontrast till resten av landskapet och han säger att kanske är det denna kontrastverkan 

som inspirerat mig till att göra denna målning.  

Skillnaden kring hur verket tolkas ligger främst bland de associationer och känslouttryck 

som konstnär respektive utställare har till verket.  Under intervjun frågar jag Nylund om vilka 

känslor han vill förmedla med sin konst, han svarar att han nog är lite meditativt lagd, ja 

någon slags meditativ känsla ligger över bilderna. Han berättar att han fokuserar mycket på 

former, konstruerande och idealiserade till viss del för att hitta de ideala formerna. Så medan 

konstnären har en intention kan utställaren ha en annan. Wistman ser också de vita fälten i 

bilden som kalhyggen men tolkar de i samhälleliga termer snarare än former, men det finns 

också politik i det här motivet, där man kan tänka sig att de här vita fälten är kalhuggningar 

eller slalombackar, alltså ingrepp i naturen på nått vis. Nylund å andra sidan säger att några 

eventuella politiska tankegångar om skogslandskapets förändringar genom människans 

påverkan har jag inte haft. Men han fortsätter också att säga att när det gäller hans egna 

intentioner i konsten, det meditativa, så förstår han att en annan betraktare kan se det 

annorlunda.   

 

 

Skogslandskap, 1988, Lars Nylund. Källa: Fotograf Bengt Nordqvist/Stiftelsen Jamtli 
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Pre-ikonografiska – Ett stramt förenklat nordligt landskap visas, en nedtonad men klar 

färgskala i akvarell. En främre horisontal linje skapas genom vad som antas vara en del av de 

gröna vidderna/fjällen som i sin tur kontrasteras med vertikala böljande fält i vitt som för 

tankarna till snö. En övre horisontal linje skapas av välvande kullar i grönt och i bakgrunden 

skymtar liknande former, i en matt blå kulör, som skapar ett perspektiv i bilden. Himlen går i 

pasteller från gult till rosa. Ett skuggspel i rundade former sveper också längs landskapet som 

får en att tänka på solen som skiner ner på valda delar av landskapet. Känslan i bilden är 

enligt mig ett slags balanserat lugn, där nästan geometriska former skapar det ändå 

identifierbara naturlandskapet.   

Ikonografiska – Lars Nylund är bördig från Lillhärdal i Härjedalen och började sin 

konstnärliga bana relativt sent i livet, vid 35 års ålder. Innan arbetade han bland annat för 

Kartverket i Stockholm under många år, det mätningstekniska arbetet innebär att han fick resa 

runt och se mycket av Sverige. De konstnärliga motiven i Nylunds måleri har en stark 

anknytning till den regionala platsen, men även resor i Sverige, Norge och andra delar av 

världen har inspirerat hans konstnärsliv. Synen på landskapet kan beskrivas i form av form 

och färg, han fjärmar sig från den naturalistiska framställningen då han vill något annat än att 

bara avbilda, det är formen och stämningen som står i fokus. Detta är enligt min mening 

också syftet med verket Skogslandskap.  

Ikonologiska – 1980-talet kännetecknas av en världsekonomi på uppgång och ett ökat 

kommersiellt och kapitalt intresse kring konstvärlden. Postmodernismen fick sitt genomslag, 

ändå när det kommer till Nylunds konst skulle jag säga att det inte är denna strömning utan 

snarare tidigare skeenden i bildkonsten som legat till grund för de intentioner som hittas i 

detta verk. Det naturalistiska landskapet gör sig påmind genom motivet men stämningen är 

det som är dominerande. Verket är inte en produkt av de nya postmodernistiska strömningar 

som började komma i mitten på 80-talet. Postmodernismen, med sitt utmanande kritiska 

uttryck, introducerades i länet genom den unge norrländske konstnären Max Book som ställde 

ut sitt oljemåleri 1986. Denna estetik var något Lars Nylund tog avstånd ifrån, hans måleri 

kan istället närmast beskrivas som modernistisk där verkligheten avskalats alla onödigheter 

(Aronsson et al., 2012, s. 209). Inom modernismen var det de sinnliga egenskaperna som färg, 

form och proportion gav upphov till som låg i centrum (Johansson et al., 2007, s. 227). 

Samma år som målningen gjordes skrev han ”Jag strävar efter att återge ett koncentrerat 

uttryck av det norrländska landskapet”. Han var också aktiv inom konstföreningslivet i 

Östersund vid denna tid och initierade en regional kulturskrift i slutet på 80-talet. Känslan av 

det regionala är således inte bara motivet utan också kopplat till konstnärens liv. Det finns en 

tystnad och en stillhet i hans måleri som kommer fram genom de valda formerna. Det är ett 

landskap där människan inte är närvarande men inte heller vildmarken, det är snarare än 

känsla som finns. Känslan av det rena idealiserade landskapet, vilket skulle kunna ses som 

representationen av det regionala landskapet.  

 

4.3.2  Ateljén – konstnärens rum 

När jag stiger in i ateljén på andra våningen i det stora trähuset möts jag av tonerna till 

”klassisk förmiddag i P2” samtidigt flödar ett ljummet men distinkt ljus in, det är inte solens 

strålar för lokalen är vänd mot norr – det rätta väderstrecket för att måla. Jag befinner mig i 
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Lars Nylunds ateljé som ligger på Frösön i Jämtland, på vägen dit betraktar jag Oviksfjällens 

stora blåvita skepnader som tydligt tornar upp sig i fjärran. Det fysiska landskapet finns 

omkring mig, men det som jag är där för att undersöka är hur detta landskap kan representeras 

genom måleriet. Utställningen är huvudfokus, men jag vill också gå in närmare i ett annat 

rum, nämligen konstnärens. Landskapet produceras i första hand utifrån målarens drag med 

penseln, hur landskapet representeras har sin grund i hur konstnären själv väljer att definiera 

det. Den konstnärliga ateljén är ett rum som likt utställningslokalen är en plats för verket. 

Under min intervju och observation i Lars Nylunds ateljé får jag en inblick i konstnärens 

värld av skapande, han visar mig skisser, äldre verk från olika perioder i hans liv och de verk 

som han håller på med just för tillfället. Liknelsen till utställningsmiljön handlar inte bara om 

berättelsen om konsten utan om hängningen i sig, hans egna verk finns på väggarna. Det 

fysiska landskapet ligger precis utanför, Nylunds motiv föreställer inte naturalistiska 

fjällmotiv men den norrländska naturen finns starkt i hans måleri. Detta verklighetens 

landskap som han själv säger har blivit vardag, jag har varit här uppe så mycket, bott här i 

flera decennier och känner till det så väl, är i någon mån hans motiv och ateljén kan därför 

sägas ligga i hans motivkrets. 

 

 

Lars Nylunds ateljé på Härke konstcentrum, källa: egen bild 

 

4.3.3 Från konstnärens inre 

Det som i utställningen kallas ”yttre” samt ”inre landskap” handlar om konstnärens perspektiv 

i motivet. I de verk som kategoriseras till det yttre landskapet har konstnären inte lagt in sin 

egen person på samma sätt som i de ”inre” verken, menar Christina Wistman (även om all 

konst utgår från konstnärens innersta). Det yttre är ingen speciell genre men domineras av de 
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tydliga avbildande målningarna där de inre verken istället kan beskrivas som vad Wistman 

kallar symboliska inre landskap. De båda kategoriseringarna kan kopplas samman till 

naturens landskap, det yttre i form av det mer fysiska landskapet. De inre landskapen är 

ganska få i antal, samtliga från andra hälften av 1900-talet, men har fått större utrymme i 

lokalen för att betraktaren ska kunna ta in det som visas berättar Wistman. Vi står framför ett 

verk Poetens skog där vissa element i målningen; en kub, en gestalt, en generell känsla gör att 

betraktaren får tänka över verkets motiv som enbart ett landskap ur naturen; är det bara en 

skog? Wistman menar att konstnären inte behöver stå inför den verkliga naturen för att måla 

detta landskap, utan att det är en känsla som kommer inifrån. Vad verken symboliserar kan 

såklart vara svårt att avgöra och varje verk är olika, men huvudfrågan kanske inte är vad, utan 

hur detta ”icke-landskap” i fysisk mening, just får representera det platsspecifika regionala 

landskapet. Det vi möter är på ett sätt motsatsen till verklighetens påtagliga landskap; den 

mänskliga tankevärldens innersta.  

 

4.3.4 Konstnären i fokus  

Det är inte bara naturens landskap som finns med utan även konstnärernas värld står i centrum 

i utställningen. Konstnärens motivkrets är en del av dess landskap och platsar därför i 

utställningen, menar Wistman. Ett landskap kan därför representeras av ett fönster som visar 

naturen utanför, Wistman förklarar när vi står framför verket Sen den här det är ju också ett 

landskap, vi betraktar det så som man ofta gör; man sitter inomhus och tittar ut genom ett 

fönster och det här var ju också hans landskap. De konstnärer som är till grund för de 

landskap som visas är inte alla från länet, Vi står vid verket Hållplatsen av Ecka Kjellberg, 

som Wistman förklarar att de har med för att det är konstnärens landskap och ofta är det ju så 

att man bara tänker på bilder av natur. Det finns alltså en uttalad vilja om att visa 

konstnärens subjektiva landskap samt verk som inte nödvändigtvis är naturlandskap. Att de 

verk som finns med kan representera respektive konstnär har varit av vikt, enligt Wistman, 

och konstnärens motivkrets kan också sägas spela in i urvalsprocessen. Det handlar alltså 

både om konstnären och dess motiv i förhållande till temat. Kring Ingegerd Möllers verk 

Fjällmark om hösten II säger Wistman (Hon) har ju ett väldigt tydligt eget landskap, hon 

känner ju landskapet med hela kroppen på nått sätt. det är ju liksom hennes utsnitt, väldigt 

närsynta studier av landskapet. Med Jamtlis samling som grund ville de alltså finna 

konstnärer som var tydliga i sina konstnärskap, dit kan också de icke-professionella målarna 

höra menar Wistman, som ju som har sina landskap, de målade där de levde och de är ju 

tydliga i topografin. Bygdemålarnas verk kan sägas vara en historia både av landskapet och 

målarna själva, det är realistiska tolkningar av hur regionen såg ut samtidigt som det säger 

något om konstnären själv. Att det på 1800- och 1900-talen fanns personer som hade 

målningen som hobby vid sidan av deras professionella yrke och att det fanns en skaparkraft 

på något sätt och en lust att skapa utan att för den skull sträva efter att få utställningar och få 

sälja eller så, utan man gör det mycket för sin egen skull. 

Utställningen har en tydlig fokusering på konstnären genom de tre rum som finns i 

utställningens början. Där visas verk av eller som kan kopplas till den utvalda konstnären. 

Alla tre konstnärer som visas där var främst verksamma under den första delen av 1900-talet. 

Motiven som visas är en blandning mellan realistiska naturskildringar, människor, djur och 
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gårdsmiljöer. Wistman beskriver de som tre olika konstnärstemperament där exempel på 

deras subjektiva landskap visas. Dessa skiljer sig från de andra verken när det kommer till 

urvalet, då dessa tre valts som utgångspunkt och sedan verken. Landskapen som presenteras 

där är alltså varierande men går samtidigt alla i linje med vad som skulle kunna kallas ”ett 

traditionsbundet” jämtländskt landskap, enligt min egen tolkning. Konstnärerna är 

jämtländska, men har motiv föreställande platser utanför regionen. Landskapet som där visas 

blir jämtländskt just för att det visar en historia och sätts i kontexten utställningen 

”konstnärens landskap” som har som intention att vara en hyllning till traktens natur och 

konstnärerna bakom verken.  

 

4.3.4 Betraktarens landskap  

Vem riktar sig utställningen mot? Wistman säger att det alltid är en svår fråga och att 

målgruppen nog aldrig kan vara alla. Anslaget konstnär, landskap och olika sätt att uttrycka 

det på kan bredda urvalet och kanske möjliggöra att även människor som inte är så konstvana 

letar sig dit, säger hon. Landskapet kan vara ett bra tema på så sätt att vi har ju alla en 

relation till landskapet och kanske öppnar utställningen upp för att besökare också kan se och 

uppskatta till exempel Ulf Trotzigs verk (det icke-naturalistiska inre landskapet), menar hon. 

Även en pedagogisk vinkel finns gällande målgruppen då flertal besökargrupper kommer från 

skolor runt om i länet. Gällande urvalet så berättar Wistman att de inte velat ha med 

målningar som varit med i utställningar tidigare, vilket gör att även om samlingen kan räknas 

vara ganska stor, med 3000 inventarienummer ungefär, blir det i och med det begränsat. Hela 

länet skulle finnas med i utställningen, hon understryker att det var motiven i första hand som 

var i fokus, även om vissa konstnärer kändes självklara att ta med som Familjen Tirén och 

Anton Genberg som blivit symboler för Jämtland i konstlivet. När vi går in i det största 

avslutande rummet möter vi det samiska landskapet  

 

Familjen Tirén måste ju vara med och Johan Tirén. Det här är ju också, det är ju verkligen hans 

motivkrets, hans landskap, det är ju den samiska kulturen. Och hans bror Carl Tirén, den blev ju också 

affisch för utställningen. Man måste ju tänka i lite besökarperspektiv också, vad kan locka hit? Så den 

blev utställningsaffischen även om jag tycker att det kanske också smalnar in utställningen lite, men sen 

är konstnärens landskap gärna fjällvärlden 

 

Bilden av landskapet kan också skifta beroende på vilken tid på året besökarna betraktar 

utställningen. Wistman kopplar samman vilken årstid som existerar utanför 

utställningslokalens väggar och hur de då kommer uppleva landskapen som visas därinne. 

Kommer besökaren dit i slutet av utställningstiden i november kanske hen får en helt annan 

känsla kring de sommarmotiv som visas menar hon, en känsla av nostalgi kanske. Enligt 

dessa tankar kan utställningen då sägas ha en förankring till det fysiska landskapet, inte bara i 

form av motiv från det omgivande landskapet utan mer känslomässigt påtagligt gällande 

exempelvis årstidernas skiftningar. Att det finns en koppling mellan det fysiska landskapet 

och det visuella landskapet, mellan representation och det representerade. Att utställningen 

öppnar precis i början på sommaren är bra av både praktiska och besöksmässiga skäl, på 

sommaren är det 60 procent av besökarna som inte är ifrån länet. Så det är ju en stor del, det 
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blir alltså då ett tillfälle att berätta mer om vad vi har helt enkelt, säger Wistman. Jamtli är ett 

friluftsmuseum med gamla gårdar och levande rollspel som drar många besökare under 

sommartid, Wistman säger att det är viktigt att ha en utställning inne i museet också och alltså 

inte bara fokusera på utomhusverksamheten. I modernitetens tid som Mels beskriver är 

kommersiella krafter något som styr hur landskapet representeras. Att ett museum i statens 

tjänst har besökare i åtanke när utställningar skapas är såklart inte särskilt underligt, 

besökarna är det sista ledet, samtidigt som vi sett att utställningens syfte inte bara är att locka 

besökare utan att till exempel att få dem att upptäcka konst och olika uttryck de inte tidigare 

sett.  

 

4.4 Naturens och människans landskap  

Ett naturalistiskt naturmotiv är antagligen det de flesta associerar till när tankarna förs till det 

regionala landskapet, den orörda vildmarken eller det av människan använda landskapet.  

Dessa typer av landskap visas upp i denna utställning, men ett problematiserande av motiven, 

av naturen och av människan, sker också. 

 

4.4.1 Naturen som övergripande tema 

Till stor del är utställningens verk kopplade till natur som ett slags övergripande tema, genom 

naturalistiska tolkningar, förenklade vyer eller titlar som anspelar till naturen i någon form. 

Det regionala landskapet kopplat till natur samt konstnär är också de två ledord som används i 

utställningens beskrivning. Ett av de första verk som visar naturen, om än inte på ett 

traditionellt vis, är det inledande verket, som jag nämnde i min observation, föreställande 

kartbilder. Kartan är såklart en mänsklig konstruktion men dess intention är att ge oss 

information om det fysiska landskapet, det är ju som kartbilder och det är ju också 

skildringar av ett landskaps natur, säger Wistman. Här kopplas alltså landskapets topografi 

samman med bilden av det jämtländska. Kategorin ”yttre landskap” används om verk som till 

skillnad från det inre kan kallas objektiva snarare än subjektiva, vilket jag tidigare nämnt. De 

motiv som förekommer inom den yttre kategorin har titlar som; höstfjäll, strandlandskap, 

snösmältning men innefattar också människan i naturen. Wistman berättar att naturen i 

centralt fokus avbildats sedan landskapsmåleriet blev en egen genre på 1600-talet; den 

otämjda vildmarken, idylliska landskap, pastorala landskap, det har handlat om 

identitetsskapande i landskapet, att visa på ett landskaps särart men också landskapen mer 

som symboliska inre landskap. Dessa landskap kan också sägas finnas i denna utställning.  

Den otämjda vildmarken syns i Karl Tiréns Fjällpanorama (den bild som syns i uppsatsens 

inledning) och är en naturalistisk målning som valdes på grund av dess konstnärliga kvalitet 

och att det är en målning med ett sug i som Wistman uttrycker det, samt för att beskriva vad 

utställningen också handlar om. Att det är just denna typ av målning som väljs som första 

association till utställningen är inte särskilt förvånande, med tanke på det betraktande 

perspektiv jag tidigare avhandlat. Att landskapet framställs som svindlande natur är bara en 

bild av det diversifierade landskap man möter i utställningen men som vald introducerande 

bild är den ändå värd att problematisera.   
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4.4.2 Människan i landskapet 

Nu har vi inte med så många stadsbilder som jag hade tänkt först, därför att det föll ur på nått vis, att få 

ihop det ordentligt. Men det finns ju ändå byggnader med i många målningar, det finns människor, det 

finns häst och vagn till exempel. Så man visar ju också bruket av landskapet, att det finns mänsklig 

närvaro. (Utställningen) har ju många gånger inte de här folktomma symboliska landskapen utan det är 

landskap med spår av människor. 

 

Från citatet utläser jag att en av de bilder som utställningen förmedlar är ”människans 

landskap”. Människans landskap kan både sägas vara motiven där människans närvaro i 

landskapet men också kopplas till utställningens tema; konstnärens landskap. När vi under 

intervjun pratar om det karaktäristiska hos konstnären kommer vi också in på en del av deras 

motiv; den mänskliga användningen av landskapet. Dit hör exempelvis verket som föreställer 

barn på skridskoisen av Berta Hansson, hur använder vi landskapet? Jo man kan åka på isen 

säger Wistman. En del av det representerade landskapet kan därför sägas vara det aktiva 

landskapet, det landskap där människan sätter sitt avtryck genom till exempel brukning av 

marken i form av jordbruk eller genom olika fritidsnöjen.  

Vem som bebor det jämtländska landskapet är en fråga som uppkommer när tankar kring 

användandet av platsen uppkommer; vilka grupper av människor är det som representeras 

genom de verk som visas? Samerna har en lång koppling till Jämtland och även om det inte 

finns någon samisk konstnär med är det jämtländska landskap lika mycket ett samiskt 

landskap, menar Wistman. De har haft tidigare utställningar med inlånade verk av samiska 

konstnärer, men i denna utställning är etnicitet inte något som specifikt lagts vikt vid. Det 

samiska livet visas också genom Tiréns bild av det samiska, i verket Lappgosse i akkja efter 

ren, menar Wistman. Den människa som representeras i det som ska vara det jämtländska 

länets landskap är i ett urval; människan i hemmet, i aktivitet i naturen, som målare och som 

jordbrukare. Angående den sista framställningen, människan i jordbrukslandskapet, säger 

Wistman om Genbergs naturalistiska vårlandskap, att han med sin vidd i det målade 

landskapet fångar människans litenhet.  

 

4.4.3 Det förenklade landskapet 

Vad som krävs för att ett landskap ska vara ett landskap rent visuellt är en av frågorna kring 

denna utställning. Wistman undrar; hur mycket behöver man visa för att vi ska uppfatta ett 

utsnitt av jordens yta som ett landskap? ska man vara så detaljerad som Anton Genberg eller 

räcker det med det förenklade uttryck som Anders Ek och Lars Nylund har? Ansvariga för 

utställningen vill att vi som betraktare ska problematisera verken, och därför har de valt 

konstnärer med tydliga egna landskap, Wistman menar att det såklart är upp till var och en att 

tolka utställningen, men hon antar också att de allra flesta människor, när man säger 

konstnärens landskap tänker på en bild av natur. När besökarna sen kommer in i utställningen 

möts de av målningar de kanske inte ser vad det föreställer, då har det skett en 

problematisering om vad landskap är. Ingegerd Möller har ett tydligt eget landskap, kring 

hennes närstudier av marken säger Wistman men det är ju inte alls så att man ser; åh motiv 

från Vålådalen/../det kan ju vara var som helst egentligen Som jag tolkar Wistman har inte 

landskap en enda form vilket hon försöker förmedla genom utställningens urval där både ett 
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tidigt föreställande landskap samt ett landskap som står för sig själv ska finnas.  I min egen 

observation möter jag när jag går in i utställningens början just detta. Det naturalistiska 

berättande landskapet, i form av Genbergs stämningsfulla fjällmotiv tillsammans med det 

förenklade landskapet, exempelvis den stora duk av blått som heter Vid havet av Ek.  

 

4.4.4 Det nostalgiska och det exploaterade landskapet 

Definitionen av landskap är för de utställningsansvariga inte bara det landskap som visas på 

duken, utan konstnärens motivkrets och den mark som konstnären beträder. Det är inte heller 

bara det ”vackra” landskapet. 

 

Landskapsmåleri är ju inte bara det här undersköna vackra utan det kan ju också ställa frågor till oss, 

vad är det egentligen som händer i det här motivet? Även om det är landskapsmåleri så handlar det ju 

om hur man framställer landskapet och så kan man problematisera också vad är ett landskap, är det så 

att det är bara natur och hur ska man uppfatta den här naturen?  

 

Många av de verk som visas har motiv föreställande naturalistisk natur där fjäll, myrar, sjöar, 

skogar och kultiverade marker visas. Ett flertal av dessa verk har också målats under 1800-

talet då naturmotiven ofta kopplades ihop med en slags nationalkänsla. 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. Men då precis som idag så krävs det mer än vackra landskap 

för att en bygd ska kunna leva, menar hon. I beskrivningen av utställningen finns nostalgisk 

med som ett av ledorden, det var en beskrivning som skrevs för ganska länge sedan säger 

Wistman och vill inte säga att utställningen generellt kan sägas vara nostalgiskt. Ordet, som 

hon ser det, har nog egentligen valts på besöksmässiga grunder för egentligen behandlar 

utställningen både dåtid och nutid, säger hon. Nostalgi kan då tolkas som ett ord där dess 

innebörd används för att locka besökare, kanske med en känsla av trygghet och ”geografisk 

igenkänning” som också är ett av ledorden. Att känslan av nostalgi, platskänsla och kollektiv 

identitet är sammanvävda visar bland andra Bennett (2009) med sin studie av ett bysamhälle 

på engelska landsbygden. Under vår diskussion kring begreppet nostalgi finner jag att 

definitionen, utifrån utställarnas perspektiv, kan vara mångtydig. Dels kan nostalgin vara en 

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

konstnärerna bakom verken, men det kan också vara en känsla som Wistman menar kan leda 

till en problematisering av verket. 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 menar Lowenthal (1975).  

Det av människan använda landskapet kommer tydligt fram i utställningens utvalda verk, 

men en fullskalig bild av människans roll i verklighetens landskap kan Wistman känna att hon 

saknar;  
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De här fula landskapen, du vet, ta Erik Hallström där han målade motiv från Hornstull i 

Stockholm med sågar och brädgårdar och man ser skorstenar, det gråa och det fula. Och det 

är ju inte så att man väljer att skildra det fula, utan man målar ju det som finns runt omkring 

en och det visar ju också på hur samhället förändras, här (i länet) har man ju ändå haft orörd 

natur..och har det ju fortfarande, det är ju inte exploaterat och sönderbyggt överallt, så att 

där kan man ju tänka att det blir nostalgiskt  

Definitionen av vad som är ett fult landskap skiljer sig såklart utifrån person och 

situation, men i Wistmans betydelse kan det fula stå för det använda, det industrialiserade, det 

smutsiga och det exploaterade. Helt enkelt ett landskap där människan gjort ett intrång i 

landskapet, och att det är detta intrång förmedlat genom konstnärens motiv som hon kan 

känna fattas. Verklighetens landskap har också betydelse, att hela Norrland i större 

utsträckning lämnats orört på sina håll, att människans intrång inte syns lika tydligt som på 

andra platser. Vidare menar dock Wistman att det exploaterade landskapet också kan finnas 

här och refererar till Åre och de motiv av byn som finns med i utställningen  

 

Även de turister som kommer hit känner till Åre, och då kan man inse att det faktiskt varit en bondby, 

att det har ju inte alltid varit en skidmetropol, man kan ju förhoppningsvis få tankar kring vad vi gör 

med vårt land, och då med Jämtland som ett exempel  

 

Exploatering av natur och platser på olika sätt är något som sker över hela landet, där hon tar 

som exempel diskussionen kring gruvbrytning och vindkraftsverk. Wistman framhåller alltså 

ett etiskt perspektiv angående människans intrång i naturen, värdet av naturen som något 

utöver ett motiv för konstnären att måla av. Jag frågar om det inte finns verk som visar just 

detta, människans intrång i naturen. Det gör det menar hon och tar en konstnär från länet som 

exempel, där ett av hennes verk; ett ganska öde myrlandskap, fanns med i en tidigare 

utställning (och därför inte finns med i denna). Verk som sätter landskapet i en sådan politisk 

kontext, som verk av exempelvis den norrländska konstnären Atti Johansson, var vanliga på 

70-talet. Miljöförstörelse var vanligt tema och motiven kunde föreställa till exempel 

kalhyggen, det finns ju tyvärr inte så mycket sånt i den här samlingen, utan då har man valt 

att köpa andra saker från 70-talet, andra politiska verk som handlar om demonstrationer till 

exempel. 

Konstverket nedan är ett verk föreställande Åre by av autodidakten Anders Thorén, och 

ingår som en del i min fördjupande analys. Bilden har, enligt mig, relevans dels på grund av 

dess motiv i ett rent platsspecifikt sammanhang (dess avsikt är att detaljerat ge en bild av 

platsen) samt vilka referenser som kan göras till verket (angående det nutida landskapet). 

Wistman har själv tänkt en del kring vad verket porträtterar; Åre by, och hur byn förändrats. I 

intervjun reflekterar hon över hur åsikterna gällande människors inverkan på en specifik plats, 

den exploatering som hon menar pågår, kan skilja sig mellan olika människor 

 

Min svärfar och min ena svåger bor i Åre, och de säger att det är jättebra, allt som byggs blir ju 

kvar…ja men säger jag, hur byggs det då? Bygden lever säger de..och det är deras uppfattning, men 

jag kan bara känna såhär; men hur kan man få bygga sönder något som varit så fint  
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Det fysiska landskapet förändras och med det också hur vi tolkar det visuella. Åre som det ser 

ut idag, till stor del en plats skapad för turistnäringen har följt den utveckling som Mels 

(2009) kallar modernitet, där landskapet allt mer framställs som konsumtionslandskap. Vad 

målningen i utställningen visar är snarare ett senmodernt landskap där utställaren fokuserar på 

bevarandet och den platsspecifika dimensionen av landskapet. I den senmoderna 

framställningen handlar det fortfarande om turism men snarare om ”bevarande” än om 

”konsumtion”. Det är inte den kommersiella bilden av Åre som får representera det 

jämtländska landskapet utan det historiska, ett landskap innan det tagits över av människans 

krafter, innan skidbackar och hotellanläggningar. Detta verk kan tolkas på en rad olika sätt 

utifrån betraktarnas olika erfarenhet och livssituation, men jag tror att den problematik som 

Wistman talar om lätt kan knytas samman med en bild som är beskrivande, nostalgisk och 

problematisk på samma gång. Detta tolkningsperspektiv kan kopplas till Mels (2009) och 

landskapet som ett polykroniskt rum, där landskapet är i en mer eller mindre ständig 

förändringsprocess och där historien och nutiden smälts samman.  

 

 
Vinterbild från Åre, kring 1900, Anders Thorén. Källa: Fotograf Bengt Nordqvist/Stiftelsen Jamtli 

 

Pre-ikonografiska Bilden visar ett ljust snötäckt dagslandskap, blicken leds genom bilden 

via den lika snötäckta vägen som bildar en sneddad vertikal linje genom verket. Vägen 

försvinner bort bland de lador och timrade faluröda stugor och gårdar som syns i bildens 

periferi. Målningen går i naturalistiska toner där den dominerande vita färgen bryts av med 

det röda, det träfärgade och skogens nästan gråa ton. Det är ett detaljerat naturtroget landskap, 

himlen är blå med en väv av tunna vita moln. Inga människor syns i bilden, men trots 
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frånvaron av gestalter talar husen om att det är en bebodd bygd vi ser. Till skillnad från de 

mer ansenliga trähusen som syns, samlade framförallt i mitten av bilden, syns till höger ett 

större trähus i tre våningar, vilket dels kan fungera som geografisk identifiering.  

Ikonografiska Kring Thoréns liv och konstnärskap går det dessvärre inte att finna mycket 

information. Det jag vet är att han var bosatt inom länet, på Rödön nära Östersund, att hans 

yrke var målarmästare och stafflimåleriet en hobby. Utifrån det kan jag i denna analys inte gå 

in vidare på hans person. Däremot går det att säga mer om motivet och dess position i den tid 

den skapades och vad det kan betyda idag. Bilden målades kring sekelskiftet 1900 då 

konstnären var runt 40 år. Under 1800-talet hade landskapsmåleriet sin konstnärliga 

höjdpunkt som följd av de nationalskapande krafter som sköljde över Europa, stater bildades 

och kartor ritades om. Landskapet blev en andlig länk till nationers självbild och 

identifikation. Den konstnärliga naturskildringen speglar inte bara landskapet självt, utan 

också den tidens föreställningar och drömmar, alla landskapsskildringar kan i någon mån 

sägas vara bärare av idéer (Gunnarsson, 2006, s. 11-13, 213). Inte en regelrätt spegelbild utan 

en representation av den tid det verket skapas i. Det är ett verk som knappas kan kallas 

idealiserat på grund av att verkligheten verkar vara av essens för konstnären. Realismens tes 

var att ingen del av verkligheten kan sägas vara innehållslös, när realismen som 

konstinriktning slog igenom i norden på 1880-talet var det med ett fokus på och ”sanningen” 

och nationella och estetiska dimensioner sköts i bakgrunden. Detta friluftsmåleri innehöll en 

tidsdimension, nämligen ”nuet” (Gunnarsson, 2006, s. 21-22). Precis som i exempelvis den 

norske målaren Frits Thaulows målning Vinter, från 1886, är det i Thoréns målning inte helt 

klart vad som är bildens huvudmotiv. Det framstår som att Thoréns främsta fokus är att visa 

verklighetens fjällbygd, en som kan betraktas som sann och igenkännlig.  

Ikonologiska Det var mycket som hände i samhället kring slutet av 1800-talet och början 

på 1900-talet. Sverige trädde på allvar in i världsekonomin och en storindustri inriktad på 

export växte fram (Ahlstrand et al., 2001). Under 1800-talet kom regionen allt mer att 

betecknas som ett ”framtidsland” med speciella förutsättningar, tillgångar och karaktärsdrag. 

Regionen upplevde en radikal samhällsförändring och livsvillkoren för länsborna förändrades 

stort genom införandet av järnvägen 1882. Att länsborna skulle bildas och fostras i en 

regional tillhörighet fick i stort sett stå oemotsagd i decennierna kring sekelskiftet. Denna 

regionalitet uttolkades i en etablerad nationell diskurs (Fransson, 2010, s. 21-22). 

Invånarantalet steg och från slutet av 1800-talet upptäcktes länet regionen som en rekreations- 

och kurort för turister (Fransson, 2010, s. 25). Det som Thoréns målning beskriver är till viss 

del det jordbrukslandskap som Jämtland vid denna tid fortfarande var men samtidigt också det 

nya. Det stora trähuset till höger i målningen är nämligen Grand Hotell, det nya hotellet som 

hade byggts tre år innan för de ditresande ”luftgästerna”, turister som kom för den rena luftens 

skull. Trots att det realistiska måleriet, vilket jag menar att Thorén tillhör, inte kan sägas vara 

symboliskt eller nationalskapande i romantisk mening, fanns det alltså ett fokus på landskapet 

som motiv som funnits sedan slutet på 1700-talet. Landskapet var värt att berätta om, som en 

del i den egna identiteten (Gunnarsson, 2006, s. 213). Med ovan förda diskussion kring 

nostalgi och problematiserande kan verket idag alltså stå för samma verkliga landskapssyn 

som när den målades, men också kopplas till det som motivet inte visar; det exploaterade 

landskapet.  
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4.5 Det symboliska landskapet 

Precis som Fransson (2010) menar jag att det finns en rad jämtländska symboliska uttryck 

som under åren skapats eller tillkommit, som flaggan, Jämtlandssången eller själva museet. 

Utställningen ”Konstnärens landskap” skulle därtill som fenomen också kunna tolkas som ett 

uttryck för regionalskapande. Utställningen skulle alltså i säg kunna räknas som en ”banal 

process” i vilken en regional identitet kan skapas (Billig 1995). Begreppet ”banal 

nationalism” innebär att nationalskapande är en del av vårt vardagliga liv, att vi omger oss av 

olika symboler knutna till nationen och nationsstaten. Viktigare för mig i denna studie är ju 

dock att undersöka vilka typer av representationer som sker inom utställningen.  

Representation och symbolik hänger ofta samman i skapandet av en regional eller 

nationell identitet. Identitet kopplat till plats är något bland andra Cosgrove, Daniels, Edensor 

och Fransson behandlar. Cosgrove och Daniels (1988) beskriver landskapet som ett bildligt 

sätt att strukturera och symbolisera omgivningen. På vilket sätt kan dessa målade landskap 

sägas vara representationer och inneha symboler? Och är dessa kopplade till bildandet av 

specifik platsidentitet, en regional identitet? Wistman säger att avsaknaden av en egen 

långvarig relation till det jämtländska och härjedalska kanske påverkar hennes sätt att se på 

det. Det har funnits en diskussion om Jämtland och konsten där vissa hävdar att det går att 

skriva en jämtländsk konsthistoria. Wistman frågar sig hur är det där egentligen? Med boken 

”Hundra år och hundra konstnärer som gavs ut vid konstföreningens hundraårsjubileum 2012 

hade huvudredaktören en ambition att ”skriva om” konsthistorien och att det nästan skulle 

kunna gå att namnge den första jämtländska konstnären, menar Wistman. Detta är något som 

känns främmande för henne, främst för att det är så svårt att isolera konstnärskapet på det 

sättet, flertalet har fått sin konstnärliga utbildning i Stockholm, de har levt och rest omkring 

både i Europa och andra delar av Sverige.  

När det gäller symboliken i det visuella som visas i utställningen finns det några typiska 

landskap, vilka jag nämnt tidigare; det som rent visuellt ”återger” det fysiska existerande 

jämtländska och härjedalska landskapet i motivet; fjällen, sjöarna, skogarna, brukslandskapen 

och de snötäckta vidderna.  

Att det skulle finnas några tydliga symboler som exkluderande kan höra till det 

jämtländska har Wistman svårt att se, förutom när det gäller konstnärernas motiv, det jag 

tycker att man kan hitta, i utställningen som helhet, är glädjen över de motiv som länet 

erbjuder, att man inte behöver åka till paris, eller franska landsbygden för att hitta vackra 

motiv. Det fysiska landskapet kan enligt Wistman ses som konstnärligt tilltalande, många av 

konstnärerna har bott i andra delar av Sverige men besökt eller kommit hem till länet för att 

måla. Landskapet är något som inte bara är, utan kan i många fall göras till varumärke. Detta 

är något vi kan se runt om i världen, turismen i Cornwall, England har länge lanserats genom 

ett utmärkande som ”det avvikande” landskapet (Crouch och Toogood, 1999). Mels beskriver 

hur det Öländska landskapet lyfts fram med olika beskrivningar för att skilja det från resten av 

det svenska landskapet, som en del i vad han beskriver som moderniteten. Min iakttagelse är 

då att det jämtländska på samma sätt kan sägas kommersialiseras. Naturen, främst fjällen med 

den friluftsmöjlighet som hör till, är en stor tillgång för att både locka turister och få 

människor att bosätta sig eller stanna i länet. Regional utveckling är ett relevant ord i dagens 

tid av etablering och konkurrens mellan regioner i Sverige. Intressant ur en maktaspekt är 



 

 30 

förhållandet till övriga landet, och det Fransson (2010) pratar om som en strävan efter att både 

vara regional och nationell. Det finns en nationell samverkan mellan nationalmuseum i 

Stockholm och övriga delar av landet. Strävan efter något regionalt platsspecifikt kan vara 

något som både tillämpas för den regionala känslan men lika mycket som ett led i stärkandet 

av Sverige som nation, precis som vi sett historiskt (Fransson, 2010). Wistman säger att; 

 

det är ju såklart så att det blir mycket fjäll, men när man hade de fyra årstiderna (utställning) här förra 

året så pratade vi med nationalmuseum, då vill de gärna i den nationella samverkan att det museum 

som tar emot utställningen också plockar fram något som är speciellt för det museet, så att samlingarna 

möts 

 

I den nämnda utställningen visade Jamtli ”den femte årstiden” alltså vårvintern vilket 

Wistman säger är framträdande i länet men som egentligen inte alls finns i Stockholm, och 

därför kan sägas framträda som speciellt för regionen. Vårvintern kommer fram även i den 

nuvarande utställningen, Wistman kopplar till de två naturalistiska verken av Anton Genberg  

 

Just det här med fjällen och vilken naturlig färgvariation det blir i kulörer och färgskala genom att du 

har snö och bar mark om vart annat… det här ljuset att det finns i fjällvärlden, så motiven finns där helt 

naturligt och det är oavsett om man är lokalpatriot eller inte. 

 

4.5.1 Det regionala landskapet 

Vissa verk i utställningen har en tydlig regional platsförankring medan andra motiv är mer 

bestämda. Motiv som föreställer Åre kyrka, Sveg eller Härjedalens sameliv har ett tydligt 

regionalt landskap. Andra landskap kanske skulle kunna avgränsad till en norrländsk identitet, 

där även Jämtlands län ingår, vilket Fransson (2010) berör. När jag frågar Nylund om ett av 

hans verk som vi ser är ett specifikt jämtländskt landskap svarar han iallafall ett norrländskt. 

Hur ett landskap kopplas samman med en specifik region avgörs säkerligen i vilket 

sammanhang bilden visas, i en utställning som har som intention att hylla det jämtländska och 

härjedalska landskapet följer att det som visas också ”blir” det landskapet.  

De konstnärer som valts ut till utställningen kommer inte bara från länet utan Wistman 

säger att de vill få med även tillresta konstnärer som på något sätt kommit att avbilda en del 

av det jämtländska eller härjedalska landskapet. Det handlar alltså om konstnärer och verk 

som en både icke-regional och regional anknytning. En av de som kommer utanför länet är 

Axel Sjöberg som har ett verk av jordbrukslandskap. Ett annat verk som kan kopplas till både 

en regional beskrivning och till intresset för länet utifrån är Fredrik Martins tryck från 1797. 

Detta tryck föreställer samer och deras liv i Herjeådalen och gjordes med mer 

dokumenterande intention, de reste vid denna tid runt till olika platser i Sverige för att avbilda 

det och sen sprida hur landet såg ut, här vi kan se att de har bemödat sig om detaljerna, hur 

de levde, klädde sig och vad de hade för sysslor, det är liksom väldigt mycket man kan 

utvinna, vi har renarna där bakom och bostäderna. Oerhört detaljerat. Konstnären som 

gjorde detta tryck blir också en folklivsforskare enligt Wistman. Den regionala anknytningen 

till platsen kommer också fram tydligt på den vägg där verk av så kallade autodidakter, alltså 

självlärda konstnärer, presenteras. Dessa målare har andra yrken än konstnärer och kan kallas 
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bygdemålare, motiven föreställer naturalistiska landskap från Alsen, Åre by samt en som ej är 

platspecifikt men som föreställer en bygd troligtvis inom länet. Ett annat av de landskap som 

är tydligt regionalt är Anders Blombergs motiv från Sveg som Wistman kallar en saklig och 

detaljerad skildring. Det man vill visa är just denna plats, Sveg i augusti 1861, vilket också 

menar Wistman, bidrar till berättelsen om Härjedalen eller hela länet. Landskapen kan 

fungera som en tidsmarkör, detta kan också kopplas till det begrepp jag berört innan, nostalgi. 

 

och det är ju också en berättelse om konstsamlingen kan man säga, man kan säga att museets 

konstsamling blir en plats för bevarande, alla samlingar här handlar ju om Jämtlands län och 

Jämtlands läns kulturhistoria och då har ju den här målningen fått sin plats i samlingen inte beroende 

på konstnären utan på grund av motivet 

 

Museets val av platsspecifika verk till sin samling gör att museet i sig kan ses som en plats för 

bevarande av landskapet Jämtlands län, likt Wistman säger. Också utställningens urval av 

dessa typer av verk blir ett bevarande då denna handling är ett bevarande av plats i 

betraktarens ögon, en slags historisk återkoppling. Utställningens urval av dessa verk kan 

kopplas till dagens strömningar i samhället, vad Mels talar om som ”senmodernitet”. Värdet 

av det bevarade landskapet är här en del av en kulturell ekonomi som uppkommit de senaste 

decennierna.  

 

4.5.2 Maktens landskap 

Urvalet av utställningen har egentligen behandlats under hela detta avsnitt, genom de motiv 

som visas, men här tänkte jag närmare nämna den process som urvalet består av. Som jag 

berört tidigare har både konstnär och utställare en maktposition i skapandet av landskapets 

representationer.  

I de tre rum där besökaren ges en fördjupad bild av några av de medverkande 

konstnärerna visas olika bilder kopplade till deras liv och konstnärskap. Inte bara verk utan 

också vad de använde i sitt konstnärskap presenteras. Mycket av det material som visas i 

samband med dessa utvalda konstnärer har tillkommit genom donationer, där konstnärliga 

kvarlåtenskaper har testamenterats till Jämtlands läns konstförening. Av Acke Åslund har 

föreningen sålt vissa verk och även deponerat ut verk i skolor runt om i länet. Wistman säger 

kring urvalet att hon redan från början tänkt att de skulle göra något med de donationer som 

fanns i samlingen, presentera några konstnärer lite mer fördjupat och berätta lite mer om 

dom, så de är ju valda så att säga utanför huvudfåran men ändå berättelsen om deras 

konstnärskap. 

Makten över urvalet är något Wistman själv reflekterat över, under urvalsprocessen har 

de haft tankar på att låna in verk som skulle komplettera samlingen, men satsade istället på 

det som redan fanns i samlingen. När vi under intervjun pratade om frånvaron av det ”fula 

landskapet” sa hon angående att de valt den egna samlingen som utgångspunkt men rent 

samlingsteoretiskt kan jag ju tycka, att det är alltid någon som väljer, och vad är det man 

väljer att inte köpa. Alltså vad är det som inte finns? Wistman säger att museala samlingar 

oftast får en särskild prägel av sin nutid, när museet har som intention att försöka spegla sin 

samtid går urvalet och inköpen av konst efter de ideal som finns just då. Att utställningen inte 
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skulle innehålla endast oljemåleri, även till exempel grafik som teknik var något Wistman 

framhöll, därför att när man pratar om landskapet och konsten så tänker alla på oljemålning 

på duk ovanför en soffa eller nått. Det finns alltså en medvetenhet om hur landskap i konsten 

kan komma att uppfattas, vilket man tar in i urvalsbedömningen.  

 

5. SLUTSATS 

Som Short (1991) menar betonas vissa element i landskapet medan andra ignoreras, 

representation är en form av makt där det som representeras aldrig kan vara detsamma som 

det representerade. Utifrån de teman jag har sett förekomma i den valda utställningen skulle 

jag generellt säga att det landskap som produceras är ett diversifierat och mångfacetterat 

landskap. Vi har bilden av ett jämtländskt landskap som har en stark koppling till den fysiska 

naturen, till en mäktig vildmark som visar människan i sin litenhet. Men vi har också ett 

landskap som är människans sfär, där hen själv brukar marken och sätter gränser. Rent 

visuellt och tekniskt är det ett landskap som visar sig i olja, akvarell och grafik. Det är ett 

landskap i ett platsbeskrivande och naturtroget format, ett förenklat landskap och ett abstrakt. 

Dessa är det Jämtländska landskapets representationer. Representationen består dock inte 

endast av det visuella utan också i den tolkning som verken kan ligga till grund för. Den 

historiska aspekt som utställningen ger betraktaren är något som kan skapa en anknytning till 

den plats som visas, den kan också leda till ett problematiserande av den tid vi lever i idag. 

Historia och ”nostalgi” kan därför bli ett verktyg för att tolka människans roll i landskapet. 

Trots att denna utställning i sin diversitet går att problematisera kvarstår faktumet att det är 

det naturnära och även tilltalande landskap vi får se. Hur och vem definierar vad som är ett 

vackert respektive fult landskap? det är en fråga som skulle kunna studeras inom vidare 

forskning. Detta är starkt kopplat till urvalsprocessen, dels genom museets samlingar men 

också antikvariernas roll i urvalet av den konst som kommer att representera landskapet. Ett 

besökarperspektiv på det representerade landskapet i landskapsmåleriet skulle också vara 

intressant att vidare studera. Även ett genusperspektiv skulle kunna förhållas till urvalet av det 

landskap som skapar bilden av Jämtland. Utställningen kan som fenomen sägas vara något 

som stärker den regionala platsidentiteten (Fransson, 2010) för att det betonar landskapet som 

något säreget, något att ha en utställning om. På så sätt skulle man kunna likna det vid 1800-

talskonstens vilja, då genom nationalromantiska strömningar, att visa att här kan vi faktiskt 

leva när människor begav sig över haven. Idag är det istället urbaniseringens krafter och det 

regionala som kanske behöver profilera sig. Det bevarandevärde som jag tycker att 

utställningen med sitt fokus på landskapet och människan kan sägas ha, går samman med 

tanken om en senmodernistisk tid (Mels, 2009). Men medan 1800-talets konst i det närmaste 

kan beskrivas som idealiserande där en tydlig hegemonisk bild av landskapet visades upp är 

den idag i en större mångfald, något utställningen visar, framförallt med den tydliga 

frågeställningen; vad är ett landskap?  
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