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förord

vad ser vi när vi blickar ut i ett landskap? Det beror inte bara på landskapet 
i sig, utan också på oss själva som betraktare och aktörer i detta landskap. 
Samma geografiska rum rymmer många landskap. Vissa bilder och intryck 
hänger samman med personliga minnen, medan andra speglar föreställningar 
och erfarenheter som delas av många.

Många är de författare och konstnärer som har låtit sig inspireras av land
skap. Deras uttolkningar speglar inte bara det fysiska landskapet utan även en 
tidsanda och ett temperament. De av deras bilder som når en allmän spridning 
kommer att påverka vad alla vi andra ser och uppskattar i de landskap vi 
möter. Det är som om de konstnärliga uttolkningarna återverkar på de fysiska 
landskap de en gång inspirerades av; tolkning och upplevd verklighet tycks bli 
ett. René Magrittes målning på motstående sida väcker frågor om vi överhuvud 
taget kan uppfatta andra landskap än de som befinner sig inom de kulturellt 
och konstnärligt skapade ramarna.

Katarina Saltzman visar i denna rapport att mycket av det vi lärt oss upp
skatta i det öländska landskapet kan härledas till en grupp konstnärer som var 
aktiva under 1800-talets slut. Det är genom deras uttolkningar alvaret förvand
las från fult, onyttigt, sterilt och ointressant till öppet, vackert och stämnings
fullt. I någon mening ser vi än idag genom dessa konstnärers ögon.

Riksantikvarieämbetet har under lång tid bedrivit inventeringar ute i land
skapet för att registrera och dokumentera olika typer av fysiska objekt som upp
fattas vara kulturhistoriskt värdefulla. Hur det aktuella landskapet skildrats i 
skönlitteratur eller bildkonst har däremot sällan fått påverka sådana insatser. 
Insikten om dessa källors betydelse för hur människor ser och upplever land
skap gör emellertid att de får ett självklart intresse för kulturmiljövården.

Denna studie har tagits fram inom projektet Nutida landskap med historia 
som pågick under 1999-2001 med Mats Burström som projektledare. Syftet 
var att ur ett brett, mångvetenskapligt perspektiv synliggöra landskapets kultur
värden och diskutera hur dessa på bästa sätt kan tas tillvara och utvecklas i 
den antikvariska praktiken.

BIRGITTA JOHANSEN MATS BURSTRÖM

Avdelningschef Professor
Riksantikvarieämbetet Södertörns högskola

La Condition Humaine 
René Magritte, 1933
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Betraktade trakter
Öländska landskap i konst, litteratur 
och kulturmiljövård

ad har bildkonst, litteratur och andra konstyttringar för betydelse 
för människors sätt att förhålla sig till landskap? Hur påverkas män
niskors sätt att uppleva och hantera det fysiska landskapet av konst

närliga skildringar av landskap? Utifrån några exempel hämtade från Oland 
diskuteras i det följande värdet av att känna till hur specifika landskap har skild
rats i konstnärliga sammanhang, och hur konstnärliga landskapsskildringar kan 
användas som kunskapskälla. Texten är skriven i syfte att fungera som inspira
tion i kulturmiljövårdens arbete med att hantera, värdera och presentera land
skap av olika slag.

Några bilder, texter och andra verk av konstnärer och författare som under 
olika perioder varit verksamma på Öland får tjäna som utgångspunkt för dis
kussionen. Dessa verk behandlas här inte i första hand ur ett konst- och littera
turvetenskapligt perspektiv, även om tidigare sådana studier bidragit med vik
tig kunskap kring konstnärernas liv och verk. I denna studie appliceras främst 
kulturanalytiska metoder, eftersom avsikten är att uppmärksamma konstens 
relation till och roll i landskapets historiska och samhälleliga processer, sna
rare än att studera konsten i sig. Här diskuteras bland annat hur konsten bidrar 
till att forma den allmänna uppfattningen om ett landskap, hur skönlitterära 
författare kan uppfattas som forskare i sin kulturmiljö, och i vad mån kultur
miljövården kan se konstnärliga och litterära skildringar som kulturhistorisk 
dokumentation.

Studien har genomförts inom Riksantikvarieämbetets projekt Nutida land
skap med historia och i anknytning till ett etnologiskt avhandlingsarbete om 
relationer mellan människor och landskap på Öland (Saltzman zooi).
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VAD ÄR ETT LANDSKAP?

Landskap har under senare år blivit ett flitigt använt begrepp i arbetet med att 
värna såväl naturvärden som kulturvärden i komplexa miljöer av olika slag, 
kanske främst i landsbygdsmiljöer men också i urbana och industrialiserade 
landskap. Begreppet används inte minst i sammanhang där man söker en integ- 
rationsram för kulturmiljövårdens och naturvårdens arbete. I arbetsinsatser för 
att hantera landskapets värden är det viktigt att vara medveten om vad ordet 
landskap står för och i vilka olika innebörder det används. Därför är det på 
sin plats att inleda med en kort introduktion till landskapsbegreppet.

Idag används landskapsbegreppet ofta i bemärkelsen panorama eller utsikt, 
om ett landområdes rent visuella karaktär. Denna användning av begreppet 
är i princip ett sentida lån från engelskan. Den huvudsakliga innebörden av 
engelskans landscape kan närmast jämföras med det svenska ordet landskapsbild. 
Landscape är i sin tur ett låneord från holländskans landscbap, och användes 
ursprungligen endast som benämning på den konstnärliga genre som brukar 
benämnas landskapsmåleri. Landskapsmåleriet växte fram i Europa under 
1500- och 1600-talen, med början främst i Italien och Holland, och när det 
infördes till England följde den holländska benämningen med. Så småningom 
kom även scenerier av det slag som avbildades i landskapsmålningar att benäm
nas landscape (Ellenius 199z, Olwig 1993, Cosgrove 1996).

I svenskan talar vi emellertid också om landskap som regioner, som Små
land, Uppland eller för den delen Öland. Denna betydelse anknyter till gamla 
rötter i de nordiska språken. De medeltida landskapslagarna kan ses som ett 
uttryck för ett språkbruk där ordet landskap avsåg ett territorium och det folk 
som lever där, i ett samhälle med gemensamma normer. Ursprungligen stod ordet 
inte enbart för en region, utan också för områdets invånare och deras seder och 
rättsuppfattning. Landskapen var regioner som utmärktes bland annat av en 
icke-feodal struktur och av starka band mellan samhälle och plats, och de kom 
under renässansen inte sällan att hamna i konflikt med de framväxande stats
makternas intressen och regelverk (Olwig 1996, zooz). Det finns inte någon 
omedelbar kontinuitet från det medeltida landskapsbegreppet till vårt sätt att 
idag tala om landskap som regioner. I och med framväxten av det moderna 
samhället och en stark nationalstat berövades de gamla landskapen sin insti
tutionella betydelse. Landskapsbegreppet var därmed sedan länge ur bruk, när 
det under sent 1800-tal kom att (åter-)användas inom nationalromantikens 
regionabstiska strävanden (Aronsson 1995).

I vardagligt svenskt språkbruk är de olika innebörderna av landskapsbe
greppet idag sammanvävda. Få är medvetna om betydelseskillnaderna mellan 
det gamla nordiska, samhällsanknutna landskapsbegreppet, det anglosaxiska,
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visuella landskapet och det nationalromantiska, regionala landskapet. Såväl i 
vardagsspråket som inom landskapsforskningen används ofta blandformer och 
mellanlägen mellan de olika landskapsbegreppen. Också i engelskspråkig land
skapsforskning är begreppets innebörd i viss mån glidande, trots att engelskans 
landscape alltså har en mer renodlat visuell betydelse. Detta beror till stor del 
på att inflytelserika landskapsforskare i England och USA tidigt lånade begrep
pet landschaft från tyska forskare (t.ex. Sauer 1925).

När man diskuterar relationen mellan landskap och konst, och i synnerhet 
om man i sammanhanget intresserar sig för bildkonst, är det bra att vara med
veten om att konsten och landskapsmåleriet i sig har spelat en viktig roll i fram
växten av dagens användning av landskapsbegreppet.

landskap smålarnas 
Öland

det har ofta hävdats att det var konstnärerna som i slutet av 1800-talet 
upptäckte, ja kanske rentav uppfann, det öländska landskapet och kanske fram
för allt alvaret (se t.ex. Abel 1995:9). Innan konstnärerna började skildra det öpp
na öländska landskapet som vackert och stämningsfullt beskrevs alvaret av besök
are ofta som fult, onyttigt, sterilt och ointressant. Äldre tiders Ölandsresenärer 
prisade istället lummiga lundar och bördiga åkrar (t.ex. Linné 1741, Linner- 
hielm 1804). För ölänningarna själva var alvaret en utmark som främst nyttja
des som betesmark och för att hämta ved, ris och torkad djurspillning att elda 
med. Vid slutet av 1800-talet mötte man på Öland ett extremt öppet landskap, 
vilket till stor del var ett resultat av en stark befolkningstillväxt som lett till ett 
hårt överutnyttjande av landskapet. Från år 1805 till 1880 nästan fördubblades 
Ölands befolkning, från 20 000 till 3 8 000 personer. Denna akuta överbefolk
ning tvingade fram ”ett skoningslöst markplågeri”, som enligt kvartärgeologisk 
forskning var den direkta orsaken till att alvaret under senare delen av 1800- 
talet nådde sin sannolikt mest öppna fas sedan istiden (Königsson 1993:38).

Detta kala landskap blev på 1870-talet föremål för flera, sinsemellan ganska 
olika, konstnärers intresse. En av dessa var arkitekten A. T. Gellerstedt, f. 1836, 
som kom till Öland för att konstruera fyrar. Han var också poet och konstnär 
och blev förtjust i det öländska landskapet, som han kom att skildra i många 
dikter och målningar. En annan var konstnären Per Ekström som var föddpå 
södra Öland år 1844 och som på 1870-talet, som elev vid Konstakademien i
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"Kvarnar vid Resmo". Akvarell av Albert Theodor Cellerstedt, målad 1875.

Stockholm, började avbilda sin barndoms landskap. Från 1880-talet kom det 
öländska landskapet också att intressera konstnären Nils Kreuger, f. 1858 i Kal
mar. Tillsammans kom dessa tre starkt att bidra till att etablera Öland som konst
landskap. Deras sätt att betrakta och avbilda det öländska landskapet kom 
att påverka följande generationers sätt att uppfatta Öland och landskapet.

Albert Teodor Gellerstedt (1836-1914) har som konstnär beskrivits som en 
naturlyriker. Många av hans akvareller, etsningar och grafiska blad visar motiv 
från alvaret, eller andra flacka, öppna öländska miljöer, ofta med en rad av väder
kvarnar som blickfång. Sannolikt har Gellerstedts konst väsentligen bidragit till 
uppfattningen om väderkvarnen som en symbol för Öland. Hans grafiska blad 
fick stor spridning. Det sätt på vilket han komponerade sina bilder av väderkvarns- 
silhuetter på landborgskanten tycks ha blivit en förebild för många andra Ölands- 
skildrare. Inte minst i vykortsgenren kan man spåra inspiration från Geller
stedt. Möjligen kan man säga att Gellerstedts förhållningssätt till landskapet 
förebådade det synsätt som under det följande seklet kom att prägla allt fler 
turisters sätt att närma sig Öland. En strof ur en av Gellerstedts Ölandsdikter
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kom för övrigt under 1940- och 5o-talen att nyttjats som anonym slogan för 
Öland som turistmål, bland annat på baksidan av vykort med Ölandsmotiv 
(Abel 1995:11):

Vill du långt från stoj och trängsel 
tänka egna tankar, drömma 
tusen nya, vackra drömmar, 
då skall du ej Öland glömma

Per Ekström (1844-1935) är kanske i vår tid den mest kände av de tidiga 
öländska landskapsmålarna. Han var själv född i byn Segerstad på sydöstra 
Öland, och återvände så småningom dit efter att ha utbildat sig i Stockholm 
och Frankrike. Redan på Konstakademien i Stockholm målade han emellertid 
öländska landskapsmotiv ur minnet. Ekström fascinerades av det öländska 
landskapet, särskilt av ljuset, solen och dagrarna. Han har blivit känd som 
”solmålaren” för sina många skildringar av solar i dis och töcken. Förre inten
denten vid Nationalmuseum Ulf Abel skriver: ”Återkommen hem från Frank
rike — når också Ekström fram till en mer renodlad och personlig form av 
impressionism, till poetiska och starkt musikaliska tolkningar av det landskap 
utan vilket, som han själv formulerat det, han hade blivit en sämre konstnär” 
(1995:13).

För konstintresserade har Per Ekströms hemort Segerstad blivit känd och 
starkt förknippad med hans konstnärskap. Ekström lät vid sitt barndomshem, 
en liten stuga på Segerstad malm, uppföra två ateljéer, varav en kallades sol
huset och var byggd för att möjliggöra studier av solnedgången. Per Ekström 
var annars en utpräglad friluftsmålare, som ofta placerade sitt staffli ute på 
alvaret. Han blev tidigt bekant med August Strindberg och de båda kom på 
många sätt att influera varandras konstnärskap, något som skildrats i utställ
ningen Per Ekström - August Strindberg. Yttre och inre landskap (Millesgår- 
den 2.000). Den extremt flacka och på den tiden i stort sett trädlösa terräng
en på sydöstra Öland tycks ha haft något att erbjuda som passade tidens konst
närliga ideal: ”Ett landskap på södra Ölands kust är endast färg. Luft och hed 
... inga föremål, utom väderkvarnarna, som avbryta den räta linjen, horison
ten” skrev Strindberg i en recension i Dagens Nyheter (enligt Abel 1995).

Även Nils Kreuger (1858-1930) hämtade en väsentlig del av sin utbildning 
och inspiration i Frankrike. Från 1880-talet till 1910-talet återvände han ofta 
till Öland och skildrade det öländska landskapet i karaktäristisk impressio
nistisk stil. Så småningom kom han att inspireras starkt av bland annat van 
Gogh, något som avspeglar sig i hans många bilder av djur på alvaret, där han 
utvecklade en egen stil med punkter och streck i tusch ovanpå oljefärgen. Kreu
gers djurmålningar kan i viss mån ses som en dokumentation av en tid då betes-



.

"Solglitter på havet". Oljemålning av Per Ekström, med motiv från Segerstad, 1890.

trycket på alvaret var betydligt större än idag, och då stora hjordar med häs
tar var ett karaktäristiskt inslag i det mycket öppna alvarlandskapet. Nils Kreu
gers måleri är färgstarkt och kraftfullt, och anses redan tidigt ha blivit popu
lärt på Öland, även om det sägs att bönderna protesterade mot att de öländs
ka hästarna framstod som alltför magra i hans målningar (Nilson 1995:56).

Om Gellerstedt, Ekström och Kreuger tillsammans lade en grund för sena
re generationers sätt att uppfatta det öländska landskapet, kan Vera Nilssons 
(1888-1979) landskapsskildringar betraktas som mer okonventionella och 
djärva. Vera Nilsson studerade i Stockholm, Göteborg och Paris, och även hon 
anses ha tagit intryck av van Gogh. Hon reste också till Spanien där hon inspi
rerades av El Grecos måleri. Vera Nilssons mor kom från Borgholm och själv 
återvände hon ofta till Öland som sommargäst. Hon beskrev Öland som ”den
na fascinerande ö som är så djävulsk att måla” (Nilson 1995:64). Hennes stil 
har beskrivits som expressionistisk. ”Under gröna, svavelgula och blyertsgråa 
himlar med krevadliknande moln höjer sig ett terrängavsnitt med brun mark 
som tycks befinna sig i konvulsioner. Aggressiva enar myllrar fram” skriver 
Göran Silfverstolpe i en biografi över Vera Nilssons konstnärskap. Hennes 
mörka, kaotiska öländska landskapsmålningar, till exempel Terrängstudie från 
1917, mötte både beundran och kritik. Många ansåg att hon skildrade det
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Nils Kreugers målning "Natten kommer" från 1904.

öländska landskapet på ett skrämmande och obehagligt sätt. (Silfverstolpe 
1986:28). Helt uppenbart avviker Vera Nilssons landskap från de ljusare stäm
ningarna bland Gellerstedts väderkvarnar och Ekströms solnedgångar och 
Kreugers hästar och kor. Reaktionerna på Vera Nilssons tavlor kan tolkas som 
ett uttryck för hur starkt dessa konstnärer präglat uppfattningen om hur det 
öländska landskapet ska uppfattas.

Under 1900-talet har bilden av Öland som ett konstlandskap kontinuerligt
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befästs. Många namnkunniga konstnärer har varit verksamma på ön. Inte minst 
under andra världskriget, när det var svårt att resa utomlands, växte formliga 
konstnärskolonier upp på ön om somrarna, bland annat i Vickie by, Segerstad 
och Borgholm. Artur Percy, Axel Kargel och William Nording kan nämnas 
som några av de mest inflytelserika i den generationen. Den fysiska miljö som 
lockade de första landskapsmålarna till ön tycks även fortsättningsvis ha haft 
en dragningskraft, och landskap har fortsatt att vara en viktig motivgenre för 
många av de på Öland verksamma konstnärerna, om än inte alls lika domi
nerande under senare år som kring sekelskiftet 1900.

Det är inte bara enskilda konstnärer utan också institutioner och gallerier som 
bidragit till att befästa konstens ställning på Öland. Ölands Folkhögskola i 
Skogsby har under många år bedrivit undervisning i konstnärliga ämnen, och 
sedan 1952 genomförs i skolans regi en årlig utställning under benämningen 
Skogsbysalongen, som fått stor betydelse för att definiera och uppmuntra den 
öländska konsten. En annan institution av betydelse i sammanhanget är Him- 
melsberga museum på östra Öland, som startades 1959 som ett traditionellt 
hembygdsmuseum, i syfte att bevara en karaktäristisk öländsk radby. Under 
senare år har museet kompletterats med en större konsthall, och har i allt hög
re grad kommit att profilera sig som Ölands konstmuseum. Museets intendent 
Anders Nilson har i flera utställningar valt att framhålla landskapsmåleriet. 
Han menar att landskapsmåleriet inte bara var av central betydelse när Öland 
först etablerades som en vallfartsort för konstnärer, utan att denna inriktning 
också levt kvar starkare på Öland än på många andra håll, även i tider när de 
dominerande konstnärliga trenderna rört sig långt från landskapsmåleriet. I en 
samlingsutställning med samtida Ölandskonst som presenterades på Himmels- 
berga sommaren 2000 framhölls en lång rad nutida landskapsskildrare, exem
pelvis Sven Svensson, Per Skogler, Tage Nilsson, Sigfrid Södergren och Sture 
Lundgren (Nilson 2000).

VISUELLA LANDSKAP

I moderna västerländska samhällen förefaller synsinnet ha en överhöghet över de 
övriga sinnena. Många forskare har framhållit att vi sedan 1600- och 1700-talen 
har en rangordning av sinnesförnimmelserna som placerar synen högst, följd av 
hörsel, känsel, lukt och smak (se t.ex. Valeri 1996). I uppfattningen om vad 
landskap är har synsinnet utan tvekan tillmätts stor betydelse; i vårt samhälle 
är landskap ofta något man tittar på, snarare än förnimmer med andra sinnen.

Landskapsmaleriet som genre har en historia som hänger samman med utveck
lingen av centralperspektivet, som kom att förändra bildkonsten. Att den 
enskilde betraktarens öga är utgångspunkten för den landskapsrelation som
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När Albert Theodor Cellerstedt 
återvände till Öland och Resmos 
norra grannsocken Vickleby år 1909 
kunde han betrakta landskapet 
genom kamerans öga. Hans 
fotografi har bevarats i Nordiska 
museets arkiv.

uttrycks i landskapsmåleriet har många forskare 
uppmärksammat, bland annat den amerikanska 
landskapsarkitekten Catherine M. Howett i en 
artikel med den talande titeln ”Where the One- 
Eyed Man is King” (1997). Den brittiske kul
turgeografen Denis Cosgrove hävdar att land
skap i princip bara kan betraktas i ett utifrån- 
perspektiv. Så snart man själv är en del av händel
seförloppet kan man enligt Cosgrove svårligen 
betrakta det som ett landskap. Han pekar på 
landskapsbegreppets starka historiska koppling 
till landskapsmåleriet, och hävdar att landskap 
i första hand är ”ett sätt att se” där människan 
blir en utomstående betraktare. Han visar också 
att denna idé om landskapet ursprungligen hör 
hemma i privilegierade grupper i samhället, som 
haft möjlighet att förverkliga sina önskemål om 
att få blicka ut över vackra vyer, antingen inom 
guldram eller i det fria (Cosgrove 1998). Land
skapsmaleriet utvecklades under den tid då ”det 
moderna projektet” började ta form i det väster
ländska samhället. Det moderna samhällets fram
växt är en lång historisk process, som involverar 
såväl upplysningstidens nya ideal, som de system 
för övervakning av medborgarna som utveckla
des, vilket bland andra filosofen Michel Foucault 
beskrivit. I det nya samhället är den kontroller-
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ande blicken ett viktigt inslag (Foucault 1993), och kanske kan man säga att 
även landskapsmåleri i viss mån handlar om att kartlägga och kontrollera värl
den. Centralperspektivets utgångspunkt är den betraktande individen som med 
sin blick kontrollerar landskapet.

En kritisk diskussion kring den visuella aspektens företräde i definitioner av 
vad landskap är, och i forskningen om landskap, har kommit till uttryck på 
flera håll. Kulturgeografen Gillian Rose har framfört kritik mot sitt eget ämnes 
sätt att fokusera landskap. Hon tolkar geografernas intresse för att betrakta land
skap, deras exkursioner i landskapet och deras sätt att med blicken ”klä av” och 
analysera landskap som uttryck för ett manligt sätt att se. Geograferna betrak
tar landskap med samma slags dominerande blick som män i vårt samhälle kan 
betrakta en kvinnokropp, hävdar Rose (1993). Hennes kritik har inom geografi
ämnet kommenterats bland annat av Catherine Nash, som ansluter sig till kritiken 
men framhåller att utmaningen ligger i att finna och tillåta andra än traditionellt 
manliga sätt att se. Att titta är inget manligt privilegium, påpekar Nash i en arti
kel där hon istället lyfter fram några kvinnliga bildkonstnärers skildringar av 
manliga kroppar, där kroppen skildras som ett lockande landskap (Nash 1996).

Efter införandet av en allmän semesterlagstiftning i Sverige år 1938 blev Öland många svenskars 
första semesterresmål, och det öländska alvarlandskapet blev en "sevärdhet".
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KONSTENS INVERKAN PÅ LANDSKAPSUPPFATTN1NGEN

Med utgångspunkt från några nedslag i öländsk bildkonst från 1870-talet och 
framåt, kan man konstatera att de tidiga Ölandskonstnärerna tycks ha haft 
stort inflytande över senare generationers sätt att uppfatta öländska landskap. 
De har sannolikt, direkt eller indirekt, påverkat de flesta besökares och ölänning- 
ars sätt att betrakta landskapet. Vi har i viss mån lärt oss se Öland genom deras 
ögon, att lägga märke till ljus och dagrar över alvaret, att se väderkvarnar och 
betande djur som viktiga blickpunkter, och att över huvud taget se öppenheten 
och kargheten i det öländska landskapet som någonting vackert. Deras tavlor har 
genom sitt stora inflytande på andra bilder och beskrivningar av Öland funge
rat som ett slags kulturellt filter för generationer av betraktare av detta öländska 
landskap.

På motsvarande sätt har Catherine M. Howett beskrivit hur det gick till när 
invandrade amerikaner började se skönhet i det amerikanska landskapet: ”Det 
var inte förrän på 1800-talet, då konstnärerna i ’Hudson River-skolan’ på tavel- 
duken komponerade landskapsscener som fångade den amerikanska pastoralen
- som amerikanerna började se - bokstavligen att se - sitt inhemska landskap 
som något av estetiskt värde” (Howett 1997:9z förf:s översättning). Enligt Howett 
tog det alltså ett par hundra år från det att koloniseringen av Nordamerika in
leddes, tills de nya invånarna lärde sig att se skönhet i det nya landskapet. Vad vi 
uppfattar som vackert eller fult i ett landskap är inte naturgivet eller konstant, 
utan beror mycket på de kulturella omständigheter som formar betraktarens 
sätt att se.

I konstkretsar hör man ofta att det finns ett särskilt ljus på Öland, och att det 
är detta ljus som lockat så många konstnärer till ön. Det sägs att det var intres
set för ljus och dagrar som fick de franskinspirerade pionjärerna att fastna för 
öländska motiv. I ett samtal med Anders Nilson på Himmelsberga museum be
rättar han att museet en gång, inför en samlingsutställning med öländskt måleri, 
tog kontakt med smhi för att undersöka om det finns någon meteorologisk 
förklaring till det särskilda ”öländska ljuset”. Svaret från meteorologerna var 
att det svaga dis som särskilt på södra Öland ger en upplevelse av att luften har 
en särskild karaktär, huvudsakligen orsakas av luftföroreningar från kontinenten. 
I den aktuella utställningskatalogen nämndes att fenomenet - det öländska ljuset
- har sin ”fysikaliska förklaring”, men inte vad denna förklaring gick ut på.

Att ett specifikt landskap vid en viss tidpunkt börjar uppmärksammas i
konsten kan, som i det öländska fallet, bero på att förhållandena på platsen 
råkar överensstämma med tidens estetiska ideal. Det är omöjligt att säga hur 
vi idag skulle ha uppfattat det öländska landskapet om inte landskapsmålarna 
hade etablerat sitt sätt att betrakta ön för drygt hundra år sedan. Att bilder 
från Öland till sin komposition ofta tydligt påminner om varandra är kanske
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En motljusbild av 
naturfotografen Peter 
Gerdehag som för 
tankarna till Per Ekströms 
måleri. Bilden ingår i 
boken Världsarvet. Södra 
Ölands odlingslandskap 
som gavs ut av 
Länsstyrelsen i Kalmar 
(Sn sedan landskapet på 
södra Öland år 2000 
tagit plats på Unescos 
världsarvslista.

bara delvis ”naturligt”, och delvis ett resultat av de konstnärliga ideal som råd
de då bilden av det öländska landskapet etablerades. Öländska landskap skild
ras ofta antingen med låg horisont och hög himmel som i många av Gellerstedts 
och Ekströms bilder, eller med horisonten högt placerad, som i Nils Kreugers 
målningar, där marken ofta fyller större delen av duken.

Det flacka, karga landskapet som präglats av hårt nyttjande under överbe
folkningens i8oo-tal, med en himmel som kanske redan då fick en särskild lys
ter av sydländska luftföroreningar, tilltalade uppenbarligen de konstnärer som 
var skolade i den franska impressionismens ideal, vilket var särskilt påtagligt i 
fallet Per Ekström. Impressionismen stod för ett nytänkande inom konsten, och 
tog tydligt avstånd från gamla sanningar. Stilen har ofta setts som en avgörande 
fas i övergången till ett modernt måleri, och har förknippats med framväxten 
av en modern livsstil, inte minst i Paris (Ellenius i99z:68). Kanske kan man 
hävda att det öppna, horisontella, öländska landskapet med tydlig geometri, 
obrutna linjer, ljus och rymd, erbjöd en estetik som tilltalade konstnärer i den 
generation som förebådade modernismen.

Att de tidiga Ölandsmålarnas verk än idag är en referensram av stor betydel
se för dem som betraktar det öländska landskapet framgår exempelvis i en kort 
prosadikt av Kalmarpoeten Anders Johansson, med titeln Oktober (i Dikter från 
Öland 1997), för säkerhets skull försedd med en fotnot om att Per Ekström 
var ”landskapsmålare, 1844-1935”:

Fåglar och skuggor. Himlen är en malning av Per Ekström där allt vidgas 
bortom vad det är och vad det ska bli. Tingen är nu utanför varje 
mönster. Vad vi än ser, ett ögonblick tidigare fanns det inte. Fartygen 
i sundet hänger i dimma, som blandar himmel, vatten och jord: som om 
ännu ingenting genomträngt det kaos ur vilket dessa element en gång 
föddes. En osynlig lastbil på väg ut över Ölandsbron. Ljudet från en 
flyttande fågel, sedan paus och väntan. Det finns inga råd att ge. Vintern 
är sakta på väg. De minsta varelserna måste lära sig att dö.

När Ekströms målningar tagit plats inne i en nutida betraktare bildar de ett 
associativt rum som kan öppnas i väntade och oväntade situationer. Då kan 
mycket väl ljudet av en lastbil på Ölandsbron över ett dimmigt Kalmarsund 
ta plats i ”solmålarens” verk. Här framgår för övrigt att man i Per Ekströms 
motljusmåleri kan uppfatta många andra nyanser än de ljusa och luftiga.

Landskapsmåleriet har bidragit till den gängse bilden av det öländska land
skapet. Sannolikt har det också bidragit till att locka turister till Öland, och 
till att landskapet på ön uppmärksammats i många olika sammanhang, inte 
minst av kulturmiljövården. Öländska landskap framhålls idag ofta som beva-
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Vera Nilssons expressiva 
tolkningar av det öländska 
landskapet utgör motbilder 
till många mer stillsamma 
Ölandsskildringar. Här en 
målning från 1926 som helt 
enkelt benämnts "Landskap, 
Öland", som också speglar 
den korta öländska järnvägs- 
epoken (1906-1961).

randevärda i såväl natur- som kulturmiljöperspektiv. ”Södra Ölands odlings
landskap”, det vill säga hela den sydligaste tredjedelen av Öland, finns sedan 
år 2000 med på Unescos världsarvslista (Saltzman 2000, 2001). Kriterierna 
för utnämningen är att landskapet på södra Öland är ett odlingslandskap med 
lång och tydlig kontinuitet i fråga om markernas användning och indelning. 
Möjligen skulle det i ett sådant sammanhang vara intressant att också beakta 
konstens betydelse för att detta område i så hög grad kommit att uppmärk
sammas för sina landskapsvärden.

Men vid sidan av de landskapsskildringar som vi idag kan se återspeglingar 
av i både turistbroschyrer och kulturmiljöprioriteringar, har konsten produce
rat också andra bilder av Öland. Än idag framstår Vera Nilssons tolkningar av 
det öländska landskapet som djärva och tankeväckande motbilder mot de stillsam
ma bilder i ljusa nyanser som dominerar bland de konstnärliga skildringarna 
av ön. Hennes verk har knappast satt några spår i vykortens och turistbroschyrer
nas färgglada presentationer, och några uppenbara ekon av hennes verk är svåra 
att finna i kulturmiljövårdens presentationer av det öländska landskapet.

Andra viktiga motbilder, om man vill tränga bakom den idag gängse bilden 
av Öland, finner vi i litteraturen. Så till exempel i Per Landins beskrivningar av 
de öländska miljöer där han tillbringat delar av sin barndom. Han minns Öland 
som ”ett kargt skymningslandskap fullt av katastrofer” (Landin 1999:218):

I mina känslors värld har den solstänkta kalkstensklippan en mer 
varierad och dunkel topografi, är alltför präglad av barndomens resor 
för att jag ska kunna hysa någon tilltro till turistbroschyrerna eller de 
topografiska praktverkens bilder. Mitt Öland är det landskap som jag 
känner från min tidigaste barndom; en mörk och fattig utpost längst 
borta i öst som jag både varit rädd för och dragits till (aa-.zij).

Per Landin som är född på ön på 1950-talet, växte huvudsakligen upp i Skåne 
men har många minnen från återkommande besök hos släkten på Öland. Hur 
mörka många av de bilder han förknippar med Öland är, framgår när han frågar 
sig: ”Varifrån kommer alla dessa obehagliga minnesbilder, dessa onda dröm
mar om uppgång och förfall, självmördare, ruttnande lik i skogen, missbilda
de barn, besynnerliga stamträd och döda huggormar? Ibland tror jag att de är 
mardrömmar, drömmar utan egentlig betydelse. Men de är ändå högst när
varande när jag tänker på Öland” (Landin 1999:219).
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litterära landskap

bland de författare som i olika tider varit verksamma på Öland och skildrat 
det öländska landskapet måste Erik Johan Stagnelius (1793-1823) framhållas 
som en av de mest uppmärksammade. Stagnelius var prästson från Gärdslösa 
på mellersta Öland, men lämnade ön vid 17 års ålder då fadern blev biskop i 
Kalmar. Hans diktning var i stort sett okänd under hans livstid, men har senare 
kommit att räknas till det allra främsta inom den svenska romantiken. De roman
tiska diktarna vid 1800-talets början anses ha hämtat mycket inspiration från 
sin egen uppväxtmiljö, och därmed har litteraturvetare ofta sökt kopplingar 
mellan Stagnelius diktning och det öländska landskapet (Björck 1974:111). I 
några av Stagnelius dikter är det öländska landskapet alldeles påtagligt närvar
ande, som i den långa ”Till Öland”:

Dig, väna Öland, prisar jag 
I enslig ro vid lutans slag 
I lönnars skymning stod min vagga 
Vid dina kusters silverfragga:

Som barn på dina fält jag sprang,
Som ynglmg här den första klang 
Jag slog i sail erotisk yra 
På nöjets rosenkrönta lyra

Ja, hell dig, Öland! Festligt skön,
Så blofnsterrik, så frisk, så grön,
Omkring dig nardusångor sväva,
Och gyllne ax din mantel väva.

Dikten fortsätter med en lång rad idylliska minnesbilder av Stagnelius öländska 
landskap, ett landskap bestående av blomstrande dalar och gyllene sädesfält, 
av bäckens vågor och skogens näktergal. Det är ett slående lummigt och frodigt 
landskap som framträder, där diktaren vandrar bland ekar och björkar ”i skog
ens sköte”, innan han så småningom, med orden ”Måhända, Öland, aldrig mer 
/ Jag dina parker återser” lämnar det öländska landskapet för mer metafysiska 
funderingar. Det kala och karga som vi känner från det sena 1800-talets land
skapsmålningar är helt frånvarande i denna skildring. Detta kan förklaras på 
flera olika sätt. För det första skrev Stagnelius sina dikter ett halvt sekel innan 
landskapsmålarna ”upptäckte” skönheten i alvarlandskapet. I början av 1800-



talet värderades markens och landskapets skönhet främst utifrån sin avkast
ningsförmåga. Jonas Carl Linnerhjelm som 1804 reste på Öland beskrev alva
ret som en ”jämn ödemark; hisklig till sitt utseende och ogagnelig för kreatu
ren” ([i8o4]i959:9if.). En annan resenär, Filip Werner von Schwerin skrev år 
1808 att:

Grannskapet af Borkholms slott är rysligt, ofantelige slätter, inculta sten 
lager, med tunn jordskorpa - sjelfwa kungsgården til höger om wägen 
ligger väl något bättre, men obetydligt. — Där och hwar, kunde wäl 
komma en glad utsigt, åt et rikt åkerfält eller en lummig lund,-men få 
woro de (von Schwerin [i8o8]ip8Ą).

En annan, bidragande förklaring till Stagnelius frodiga landskap är det faktum 
att han växte upp i Gärdslösa, en jämförelsevis bördig bygd, med goda förut
sättningar för spannmålsodling, i närheten av det område på mellersta Öland 
som idag benämns Mittlandsskogen, som dock förvisso var betydligt mindre 
skogbevuxet på Stagnelius tid än i våra dagar. Vi bör också hålla i minnet att 
Stagnelius minnesbilder från Öland härrör sig från ett tidigt skede av den stora 
befolkningsexplosionen under 1800-talet, och att han alltså inte upplevde det 
öländska landskapet när det var som mest överutnyttjat.

Litterära landskapsskildringar kan tjäna som en dokumentation av det fysiska 
landskapet i olika tider. Samtidigt speglar de ofta förändringar i fråga om män
niskors förhållningssätt till sin omgivning. Men det litterära landskapet tycks 
ibland också leva sitt eget liv, och kan i sig påverka det fysiska landskapet eller 
åtminstone upplevelsen av detsamma. Platser som uppmärksammats i littera
turen har en förmåga att väcka människors intresse och nyfikenhet.

Erik Johan Stagnelius mest kända dikt är sannolikt den om Näcken, som "gigan 
rör i Silverbäcken”. När man velat koppla denna dikt till skaldens uppväxtmiljö 
har man ansett att Silverbäcken måste vara det lilla vattendraget som rinner 
förbi Gärdslösa kyrka, som annars kallas Kyrkbacken eller Fiskebäcken. Det 
är knappast möjligt att bevisa att det var just denna rännil som inspirerade 
Stagnelius, men likafullt har den i vår tid blivit känd för just detta. Som litte- 
raturvetaren Tom Hedlund påpekat är denna bäck ett exempel på hur vissa 
platser föräras en särskild aura genom att de förknippas med stor litteratur. 
Hedlund låter sina läsare förstå att han själv blev besviken vid anblicken av den 
”gröna gyttjan” i bäcken som ”försilvrats” i Stagnelius poesi (Hedlund 1998:270).

Att detta vattendrag, genom att förknippas med Stagnelius dikt, blivit konst
närligt intressant, framgår också av ett projekt som genomförts av konstnären 
Göran T. Karlsson. Under rubriken ”Porträtt av en bäck” har Karlsson experi
menterat med att på olika sätt låta ”Silverbäcken” medverka i hans konstnär
liga skapande. Under sommaren 2000 hade han en konstnärlig installation på
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Ett inslag i Göran T. Karlssons 
installation "Porträtt av en 
bäck", i den av Erik Johan 
Stagnelius omskrivna "Silver
bäcken" vid Gärdslösa kyrka, 
var dessa metallplattor som 
sommaren 2000 placerades 
i bäcken för att påverkas av 
det porlande vattnet.

plats i bäcken vid Gärdslösa kyrka, samtidigt som han på ett galleri på södra 
Öland ställde ut föremål av olika material som under kortare eller längre tid 
varit nedsänkta i bäcken, och därmed påverkats av det rinnande vattnet. I ut
ställningen ingick också en tre timmar lång videoinspelning av ljusets skiftningar 
på vattenytan, liksom utdrag ut Stagnelius dikter. Att konstnärer idag på detta 
sätt experimenterar med möten mellan konst, litteratur och natur visar att den 
som vill studera relationerna mellan landskap och konst måste vara öppen också 
för det utforskande av nya konstnärliga uttryckssätt som ständigt pågår.

En öländsk 1900-talspoet, som själv uppgivit att hon inspirerats av Stagnelius, 
är Anna Rydstedt (1928-1994). Det har ibland påståtts att hennes diktning 
inte färgats särskilt mycket av hennes öländska bakgrund (Björck 1974:118), 
men litteraturvetaren Anna Smedberg Bondesson har gett uttryck för en annan 
syn på den saken: ”Öland är för Anna Rydstedt mer än ett självbiografiskt ur
sprung och en plats på kartan. Öland är en existentiell punkt. — Anna Ryd
stedt är förankrad i en hembygd, till kropp och själ, i sin poesi såväl som i det 
verkliga livet” (zooo-^zff.). Många av hennes dikter kan uppfattas som genom
syrade av öländska erfarenheter, även om de sällan innehåller översiktliga beskriv
ningar av Öland och det öländska landskapet. Det är framför allt den per
sonliga, kroppsliga och vardagliga erfarenheten av att vara del av ett landskap 
som Anna Rydstedt lyckas skildra, som i detta utdrag ur dikten ”Ön” (ur sam
lingen Jag var ett barn 1970):

I vattnet finns ön, lång och grön. Har ni sett en sa lång 
och en så smal och en så grön ö någon gångf 

Ön är lång till att gå på.
Ön är smal till att gå över.
Ön är lång till att gå på i försommaren som nu. Jag har bara fötter. 
Den är ju grön till att gå på. Gräsgrönskan mot huden återställer 

hudens fuktighet.
Sedan är ön brun till att gå på, vätarna uttorkade, fåglarna tysta, 
fågelungarna flugna ur bovaggan. Darrgräsen ciseleras av kvällssolens 
motljus. De växer höga över mitt huvud, vilande huvud, liggande huvud.

Anna Rydstedt är en i litterära kretsar mycket erkänd författare, men hon 
var länge ganska anonym för den stora publiken. Hennes utgivning var sparsam; 
från 1953 till 1989 gav hon med allt glesare mellanrum ut sju diktsamlingar, 
och vid sin död efterlämnade hon ett ofullbordat manuskript till en åttonde, 
som gavs ut postumt. Hon växte upp i byn Ventlinge, nästan längst nere på 
södra Öland, med Kalmarsund på ena sidan och Stora alvaret på den andra. 
Dit kom hon också ofta att återvända, först under många år för att hälsa på 
sin mor, och sedan till gården som hon ärvde.

I en biografi över Anna Rydstedt presenterar Jan Olov Ullén (zooo) det
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öländska landskapet som en viktig källa till inspiration och motivation för 
Anna Rydstedt, och som direkt eller indirekt närvarande i många av hennes 
dikter. Men hennes poesi är som sagt sällan landskapsbeskrivande. Ofta fram
står landskapet och dess beståndsdelar snarare som subjekt än objekt, som i 
dikten ”Töåker” ur den tidiga samlingen Lökvår (1957):

Våt och glad 
väntar nn 
den svarta åkern 
vårens frön.

Svart är våren 
först och vit 
som en ko 
av laglandsras.

Brun är våren 
sen och brinner 
som hjortens skinn 
i pingstskogen.

Många av Anna Rydstedts dikter kan sägas utforska relationerna mellan män
niska och landskap. Inte sällan glider minnesbilder, drömmar och det fysiska land
skapet in i varandra i en enhet där de inte kan skiljas från varandra. I minnet 
av moderns död finns veteåkern dit hon ville, men inte orkade, promenera dagen 
innan hon för sista gången åkte till lasarettet, liksom stenen där hon var tvung
en att sätta sig för att vila. I samma dikt finns också det landskap som moderns 
kista några månader senare förs igenom, i den svarta bilen på väg till Vent- 
linge kyrka, när vetet mognat och havet har samma blå färg som den klänning 
modern en gång bar (”Kom mamma, se vårt fina vete!”1970).

Hur relationerna mellan landskap och minnen kommer till uttryck, och hur 
dessa relationer skiljer sig mellan olika delar av världen, är något som intres
serar antropologiska landskapsforskare. Ofta påstås länken mellan landskap 
och minnen vara mer påtaglig i samhällen som ännu inte i så hög grad präglats 
av moderna, västerländska influenser. Antropologen Susanne Kiichler (1993) 
har exempelvis framhållit att för invånarna på den melanesiska ön New Ireland 
är kopplingen mellan landskap och minnen så påtaglig att det framstår som om 
det för dessa människor är själva landskapet som utgör minnena. I vår egen del 
av världen däremot, utgår antropologer i allmänhet från att landskap främst 
uppfattas som vyer, som i sin tur kan associeras till personliga och sociala min
nen. Möjligen kan dock Anna Rydstedts dikter ses som ett uttryck för att man 
kanske även här kan finna en stark länk mellan landskap och minnen.

Rydstedts landskap är inte någon renodlat visuell upplevelse. Doften av jord,
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kallt regn som borrar sig igenom yllekappan, djurens varma pälsar och nysåd
da frön som drömmer ”om den gula solen” är inslag i en landskapserfarenhet 
som i hög grad är fysiskt påtaglig. Att den direkta, kroppsliga närheten till och 
närvaron i landskapet var viktig för lantbrukardottern Anna Rydstedt, inte minst 
på ett personligt psykologiskt plan, framgår inte minst i dikten ”Tung av jord” 
(I Presensbarn 1964):

Jag har jord på händerna,
och jag vågar inte tvätta av mig jorden.
Jag är rädd,

att jag flyger till väders då 
utan jord på händerna.
Välsignad - tung av jord - 

vill jag vara.
Förbannad - tom som luft - 

var jag,
innan jag lät min kropp falla till marken 
och fick kraft att åter resa mig 
och gå sakta in mot staden, 
vår stad.

En annan välkänd öländsk poet som funderat mycket kring människans roll i 
landskapet är Lennart Sjögren (f. 1930). Han är verksam både som bildkonstnär 
och författare, och många av hans dikter berör gränser och gränsöverskridan- 
den mellan människa och miljö, mellan natur och kultur. Många av hans dik
ter är finstämda, men långt ifrån idylliserande, naturskildringar (denna ur sam
lingen Grönskan, 1989):

En kalv med stora ögon
står en morgon nere vid stranden
för att dricka.
De gamla sjökorten visar en annan strand.
Det vet inte kalven.

Med ögonen vidöppna dricker den 
och som alltid vid stilla vatten 
möts kalven av en annan kalv 
från vattnets botten.
Och deras ögon och deras mular 
dricker ur samma hand.

Även Lennart Sjögren är lantbrukarbarn, uppvuxen på en gård på norra 
Öland, där han nu åter är bosatt. Under sin uppväxt lärde han sig att betrakta 
landskapet ur bondens perspektiv, som inte ger mycket utrymme för natur
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romantik. Lantbrukarens naturrelation rymmer såväl samverkan med som kamp 
mot naturens krafter. I detta perspektiv är det påtagligt att naturen ofta är allt 
annat än idyllisk, att den också rymmer lidande och död.

Du som tror på en lycklig värld 
ge dig tid att en stund stanna 
hos räven - den skabbitne.

Du skall se hur den ormlikt vrider sig 
och biter sitt eget kött 
du skall se ett stort sår där förut 
var en kropp.
Och skabbens ägg öppnar sig
och de gläds en stund åt sitt nyvaknande
så som allt levande gör
i det brinnande såret har de
sitt goda bo.
(Ur ”En räv med skabb" i I vattenfågelns tid, 1985.)

Lennart Sjögren har varnat för vår tids distanserade perspektiv på naturen som 
harmonisk och god. Naturen tycks i dagens samhälle ha blivit något som män
niskan snarare betraktar än deltar i, mest en idyllisk kuliss för söndagsutflyk
ter. På så vis har vi människor skärmat av oss från de sidor av naturen som kan 
ge oss smärtsamma upplevelser, menar han (Sjögren 1997:78).

Landskapet är ständigt närvarande i Sjögrens poesi, kanske inte så ofta i form 
av uttryckligt öländska eller andra geografiskt förankrade landskapsbeskriv- 
ningar, men väl i principiella reflektioner kring människans närvaro i land
skapet och landskapets närvaro i människan. I detta utforskande av landskapets 
natur finns paralleller till samtida kulturanalytisk landskapsforskning. I en annan 
dikt i samlingen Grönskan (1989) behandlas en fråga som alla som sysslar med 
bevarandeinriktat arbete har att förhålla sig till, nämligen landskapets föränder
lighet. Sjögren ser möjligheter i föränderligheten:

Under vissa delar av sitt liv 
vittrar landskapen och faller sönder 
de förändras då
och det som förut varit en slätt blir ett sår

Och den som ser detta 
bygger då åt sin själ en bostad 
i det föränderliga - 

i det föränderliga uppstår en hemvist

Åkerlandskapet i Erik 
Liljeroths fotografi 

rymmer ett livligt linje
spel och tydliga spår av 

mänsklig närvaro i natu
ren. Bilden ingick i ett 

bildreportage i Allhems 
bok om Öland från 1963, 
där landskapets roll som 

rum för arbete och 
produktion betonades.
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i de söndervittrade sluttningarna 
och i sanden som rör sig 
in fran havet 
ut från havet
och i vindarna som sakta sänker bergets topp 
och i frosten som far stenen att öppna sig 
och i det strömmande vattnet som bildar 
kärr och oceaniska slätter.

Som på en gång bildkonstnär och poet har Lennart Sjögren har också uttryck
ligen diskuterat relationerna mellan landskap, bildkonst och litteratur. Detta 
bland annat i ett antal artiklar skrivna under i960- och 70-talen, som finns 
utgivna i en samling med titeln Bilden. Tankar om poesi och miljö (1981). Där 
noterar han bland annat att det finns litterära landskapsskildringar som lånat 
sin karaktär från bildkonstens landskapsmålningar, som han kallar måleriska 
landskapsbeskrivningar. ”Det är fråga om ett estetiskt förhållande till land
skapets yta liknande de impressionistiska målarnas, avståndet mellan iaktta
gare och objekt är påtagligt” (aa:i8o). När Sjögren själv beskriver en visuell 
värld verkar han snarare vilja välja utsnitt som inbjuder till att utmana vår upp
fattning om vad det är vi ser och upplever. En dikt ur samlingen Sent - tidigt 
(2,001) inleds:

I vattenspegeln ser man en värld 
som inte är
ovanför ser man en värld som 
i högsta grad kan ifrågasättas.

I såväl Anna Rydstedts som Lennart Sjögrens författarskap blir det uppenbart 
att konstens förhållningssätt till landskapet ofta handlar mer om att utforska 
och problematisera än om att avbilda och dokumentera. De sätt på vilka dessa 
diktare behandlar människans roll i landskapet liknar i vissa avseenden de sätt 
på vilka kulturvetenskaplig landskapsforskning under senare år gripit sig an 
dessa frågor. Båda dessa författare sätter människan i centrum och pekar på att 
landskap är en ständigt fortgående process där människan är delaktig. Deras 
texter problematiserar bilden av att landskap är något statiskt och renodlat 
visuellt.

MELLAN PRODUCENT OCH PUBLIK

Skiftande samhällsförhållanden, kulturella betingelser och konstnärliga ideal 
har påverkat sättet att skildra landskap, och har också varit av betydelse för 
i vad mån konst och litteratur i olika tider alls intresserat sig för landskap.
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Utövare av konstnärliga yrken verkar aldrig oberoende av sitt samhälleliga 
sammanhang, men samtidigt finns det vissa tidlösa drag i konstnärsrollen. I 
alla tider tycks konstnärer ha spelat rollen som föregångare och visionärer, med 
viss tillåtelse att utmana samhällets konventioner, samtidigt som konsten för
väntats stå för det sköna och vackra.

Många frågor kan ställas kring vad som händer med konstnärliga landskaps
skildringar när de lämnat sin producent och möter sin publik. Hur många, och 
vilka, människor nås av konstens och litteraturens landskap, direkt eller indi
rekt? Hur tolkas och återanvänds landskapsskildringarna? På vilka sätt kan 
bilder och texter leva vidare, spridas och möta nya tolkningar, långt efter att 
de lämnat konstnären eller författaren?

Det finns exempelvis målningar som få människor sett i original, men som 
ändå är välkända för att de ofta reproducerats, liksom det finns ”bevingade 
ord” ur litteraturen som är betydligt mer spridda än de verk de lyfts ut ifrån. 
Vissa konstnärliga skildringar kan ha tjänat som förebild för många andra, 
även utanför det konstnärliga fältet. Populära bokverk, antologier och sam- 
lingsutställningar har naturligtvis betydelse för konstens spridning. Ibland kan 
enskilda konstverk och texter närmast få en roll som ikoner för hur ett visst 
fysiskt område "ska” skildras och uppfattas. Bokförlag, museer, tidskrifter och 
liknande spelar en viktig roll för hur konstnärliga produkter och idéer sprids. 
Ibland är det dessa förmedlare som i efterhand placerat in vissa verk, konst
närskap och författarskap i särskilda fack, och satt etiketter på konsten, exem
pelvis genom att sammanföra konst som har producerats inom samma geo
grafiska område.

mer sällan uppmärksammas vad som händer när konsten och litteraturen 
träder in i människors dagliga liv. Etnologen Eva Londos har i sin avhandling 
Uppåt väggarna i svenska hem undersökt hur svenskar pryder väggarna i sina 
bostäder. Londos konstaterar att landskap är den vanligaste motivkategorin 
bland de tavlor och andra föremål som vi hänger på väggarna. I de 6o svenska 
hem hon undersökt fanns 242 tavlor som hon kategoriserade som landskaps
målningar (av totalt 1504 tavlor. Bland de övriga fanns exempelvis 191 por
trätt av anhöriga, 188 med blommor och träd, 113 djurmotiv och 20 marina 
motiv). Londos konstaterar att landskapsmålningar är vanliga i hem av alla 
sociala kategorier. Hon tolkar landskapsmålningarnas popularitet som ”en 
hundraårig kulturell eftersläpning av mönstret från det kultiverade borger
skapets heminteriörer” och som en manifestation av att naturen under 1900- 
talet blivit föremål för ett alltmer känslomässigt engagemang, i vissa samman
hang av närmast religiös karaktär. Under det sena 1800-talet kom landskaps
målningar ofta att användas i en nationalromantisk symbolik (i993:5off.). Att
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den flitiga exponeringen för landskapsmotiv påverkar vårt sätt att uppfatta det 
fysiska landskapet framhåller Londos i en personlig reflexion:

Själv minns jag, hur jag i tioårsåldern för första gången mider en resa 
upplevde skönheten hos den skånska slätten, när jag i landskapet 
inramat av tågfönstrets karmar såg samma storslagna horisontella linjer 
och väldiga himmel med pileträdens vertikala streck som i tavlan på 
matrumsväggen där hemma. Min upptäckt var naturligtvis bara en 
sentida reaktion på vad hela det nationalromantiska projektet en gäng 
syftade till - att få människor att se skönheten i det svenska landskapet 
(för att i sin tur väckas til! fosterlandskärlek) (Londos 1993:255).

Människors sätt att uppfatta landskapet påverkas av en mängd olika tidigare 
erfarenheter och upplevelser, vi ser landskapet genom ett kulturellt filter. Utan 
ett sådant filter skulle vi över huvud taget inte uppfatta vår omgivning eller en 
utsikt som ett ”landskap”. När vi sett bilder eller läst texter som utger sig för 
att skildra eller avbilda ett visst landskap påverkas vårt sätt att uppfatta den 
fysiska miljön.

konstnärlig
dokumentation

I kulturmiljövårdens perspektiv kan det vara av intresse att uppmärksamma 
de rent dokumentära kvaliteterna i konstnärliga och litterära landskapsskild- 
ringar. De tidiga Ölandsmålarnas verk är också en dokumentation av det 
öländska landskapets karaktär under sent 1800-tal. Gellerstedts, Ekströms och 
Kreugers bilder visar ett Öland med fler väderkvarnar än träd, ett extremt 
öppet landskap med gott om betande hästar och med dagens mått mätt små
växt boskap. Andra konstnärer har ingående skildrat bebyggelsen i öländska 
byar, och människor i arbete ute på fälten. Men landskapsskildringar doku
menterar inte bara rent fysiska aspekter, utan ofta också sin tids sätt att upp
fatta naturen.

Se till exempel på Per Ekströms målning ”Ekbacken” från 1890. Bilden är 
en av konstnärens karaktäristiska motljusmålningar, och visar en liten klunga 
träd med en strimma hav i bakgrunden. Motivet uppges vara hämtat från Borg- 
holmstrakten (Andersson 2000:47) och man kan med hjälp av den upplys
ningen dra slutsatsen att träden som utgör målningens blickfång hör hemma
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 1
på västra landborgen, den höjdrygg som följer Ölands västra kust. Den träd
samling som kallas Ekbacken består av några ganska taniga och krokiga träd 
med ett glest lövverk som i motljuset framstår som grågrönt. Om inte tavlans 
titel upplyste om att det var ekar, skulle man kunna ta dem för olivträd, eller 
kanske pilar. Denna lilla trädsamling, i ett för övrigt öppet landskap, ger ett 
närmast ynkligt intryck när den relateras till benämningen ”ekbacke”, som väl 
idag för de flesta för tankarna i riktning mot ett parkliknande landskap där 
grova ekstammar reser sig som mäktiga pelare. Frågan är hur vi ska tolka denna

Per Ekströms målning "Ekbacken" från 1890, som utmanar dagens gängse uppfattning om 
vad en ekbacke är.
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Stig Jonzons målning "Färjestadens hamn" från 1955 visar det kommunikativa centrum som 
området kring hamnen då utgjorde. Denna målning har blivit flitigt reproducerad på Öland under 
senare år, bland annat som vykort.

tavla och dess titel. Var Öland år 1890 så trädfattigt att dessa klena träd var 
det närmaste man kunde komma en ekbacke? Hade ordet ekbacke inte riktigt 
samma innebörd då som nu? Eller fanns det kanske en gnutta ironi i Ekströms 
namngivning av tavlan? Något säkert svar kan knappast ges, men det förefal
ler inte osannolikt att landskapet på stora delar av Öland vid den här tiden 
var så trädfattigt, att det var relevant att uppmärksamma denna lilla dunge. 
Bilden berättar inte bara om ett radikalt mycket öppnare landskap, utan också 
om hur man vid denna tid uppfattade sitt landskap.

De dokumentära aspekterna av bildkonst och litterära beskrivningar är kan
ske den mest uppenbara sidan av hur konsten kan brukas i kulturmiljövårdens 
hantering av landskapets kulturvärden. Ett modernare exempel på konstens 
betydelse som kulturhistorisk dokumentation är Stig Jonzons (1913-1987)
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Färjestadens hamn hösten 2001. Det gamla stationsområdet har blivit busshållplats och i bak
grunden skymtar Ölandsbron, som satte punkt för färjetrafiken. År 2002 återfördes dock, på 
privat initiativ, färjan Kalmarsund VIII till Färjestadens hamn, efter ett antal år i Jugoslavien.

målning av ”Färjestadens hamn” från 1955. Här krävs en personlig förklar
ing gällande författarens möte med detta konstverk: Jag som skrivit denna text 
är född 1966, sommarölänning sedan 1973, och har inga minnen av Öland 
före Ölandsbron, som invigdes 1972. Därmed har jag heller inga minnen av 
färjetrafiken mellan Kalmar och Färjestaden, eller av den öländska järnvägen, 
som lades ner redan i början av 1960-talet. För mig har de stora öppna ytorna 
kring busshållplatsen och gatuköket vid hamnen i Färjestaden alltid tett sig gan
ska intetsägande. Området har framstått som grått och övergivet. Jag förstod 
i och för sig att det var här färjorna från Kalmar hade lagt till, och att huset 
vid busshållplatsen var den gamla järnvägsstationen, men jag kunde ändå inte 
visualisera de aktiviteter som jag förstod måste ha pågått här. Säkerligen hade 
jag sett svartvita fotografier av bilköer till färjorna, men jag hade inte riktigt
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relaterat dessa bilder till de tomma ytorna i Färjestaden. Därför blev det något 
av en ”aha-upplevelse” för mig när jag första gången såg Stig Jonzons mål
ning, som visar hamnplanen sedd från dåvarande järnvägsstationen. Jag fick 
en bild av hur de idag kala ytorna för några decennier sedan nyttjades och 
hängde samman i ett kommunikativt rum, där färjor, lastbåtar, bilar och tåg 
möttes, och människor och varor rörde sig mellan olika kommunikationsme
del, och jag såg att denna plats kunde skildras som livfull och färgrik. I bilden 
kontrasteras det djupblå havet mot vita färjor, bilar i blått, grått, svart och 
rött, och tågvagnarnas ljusgula färg. Det faktum att denna tavla fanns var ju 
också i sig ett uttryck för att hamnplanen vid den tiden var en plats av bety
delse. Detta exempel visar hur en konstnärlig bild kan bidra till att känslo
mässigt begripliggöra en miljö vars funktion har förändrats. Det påminner ock
så om det självklara faktum att olika människor uppfattar samma fysiska land
skap på olika sätt, beroende bland annat på våra tidigare kunskaper om och 
erfarenheter av platsen.

Gränsen mellan dokumentation och konst är glidande. Genom att studera 
konst och litteratur från en annan tid kan man få veta mycket om hur land
skapets karaktär förändrats. Det dokumentära draget i konsten kan ibland 
vara ett mycket medvetet och centralt inslag, medan det i andra fall kan fin
nas i bakgrunden. Vissa konstnärer och författare har som en uttalad ambi
tion att deras verk ska vara mer eller mindre dokumentära, men även skön
litteratur och konst som inte primärt formats av en sådan ambition, kan ha 
dokumentära inslag, exempelvis i miljöbeskrivningar som är gjorda med ett 
helt annat syfte än att dokumentera landskapet.

VERKLIGHET OCH DIKT

En omständighet som såväl kulturmiljö vårdare som kulturhistoriskt inriktade 
forskare ställs inför när de väljer att betrakta konst som en källa till kunskap 
om äldre förhållanden, är självklart det faktum att man alltid måste ta konst
närens frihet med i beräkningen. En konstnärlig skildring som framstår som 
dokumentär, kan i själva verket innehålla många detaljer som har sitt upphov 
i konstnärens fantasi. För att kunna bedöma ett konstverks dokumentära 
trovärdighet krävs en kännedom om den enskilda konstnären och hans eller 
hennes sätt att arbeta.

Etnologen Tordis Dahllöf har i sin bok Verkligheten i dikten (1994) disku
terat möjligheten att använda skönlitterära texter som källa i kulturhistorisk 
forskning. Med utgångspunkt i filosofen Hans Larssons skönlitterära förfat
tarskap, och författaren Elsie Johanssons dikter och prosa har hon funderat 
på vilka möjligheter som öppnar sig om vi ser författaren som en informant



och som en slags forskare i sin kulturmiljö. Skönlitterära texter innehåller ofta 
detaljerade beskrivningar av verkliga miljöer, föremål och landskap. Av väl så 
stort intresse är det faktum att den skönlitterära texten genom sitt fria, person
liga sätt att presentera och reflektera över miljöer och händelser också uttrycker 
ett mentalt landskap. På samma sätt som när etnologer använder djupintervjun 
som metod för att undersöka hur enskilda människor funderar, associerar och 
förhåller sig till sin omvärld, nyttjar Dahllöf den skönlitterära texten som ett 
titthål in i en subjektiv verklighet.

Texter och bilder som är tillkomna enbart i syfte att dokumentera ett land
skap kan också visa sig ha konstnärliga kvaliteter. Litteraturvetaren Tom Hed
lund diskuterar i en artikel om landskapets roll i svensk litteratur gränsen mel
lan litterära och andra texter (1999). Han hänvisar till Staffan Söderbloms 
diktsamling Landskapsrum 12 (1977) som hämtat sin titel från ett ”förslag till 
kommunöversikt” för Vallentuna kommun. Kanske kan också utredningstex- 
ter i viss mån läsas som poesi? Hedlund citerar ett stycke ur utredningstexten 
om ”landskapsrum 12” och konstaterar att även den kan stimulera läsaren, 
som en slags dikt (Hedlund 1999:11).

Tom Hedlund har påpekat att det finns en ganska omfattande genre av land
skapslitteratur som rör sig på gränsen mellan skönlitteratur och facklitteratur, 
en genre som är relativt outforskad (33:27). Från Öland finns många landskaps
skildringar av detta slag. Hedlund nämner att Carl von Linnés landskapsskild- 
ringar, även om de inte skrevs med ett sådant syfte, i efterhand i viss mån har 
kommit att betraktas som skönlitterära skildringar av natur och landskap (aa: 13). 
”Ölands strand hade vi knappt rört, förrän vi märkte, att detta land var helt 
annorledes än de andra Sveriges provinser” lyder de ofta citerade ingångsorden 
i Linnés resebeskrivning från Öland år 1741. Den skulle kunna sägas vara en 
föregångare till den omfattande flora av litterära och dokumentära skildringar 
av öländska landskap som växt fram under det senaste dryga halvseklet. Sten 
Selander, Carl Fries, Knut Hagberg och Björn Gidstam tillhör denna genre. En 
nutida Ölandsförfattare som ständigt överskrider gränsen mellan skönlitterär 
och dokumentär landskapskildring är Anders Johansson (f. 1947). Denne för
fattare och fotograf har gett ut en lång rad böcker om Öland, där han varvar 
dikter och texter om natur och kulturhistoria. Titlar som Öland - jord och 
rymd (1995), Öland - mark och minne (1998) och Öland - lund och hed 
(1999) antyder att dessa böcker till stor del handlar om landskap.





Håkan Sandbrings färgbild ur boken Öland. Ljus, hav, alvar (1997) 
speglar med detaljskärpa alvarlandskap och fattigbebyggelse som 
idag blivit inslag i ett fritidslandskap. Sandbrings 1990-talsbilder kan 
jämföras med Erik Liljeroths bildreportage från 1963 (se sidan 29).

fotograferade
landskap

såväl dokumentära som konstnärliga kvaliteter finns också i fotogra
fiska bilder. Det öländska landskapet har genom åren skildrats i många foto
reportage och fotoböcker som speglar landskapsförändringar, samhällsföränd
ringar och förändrade konstnärliga ideal och uttryckssätt. Svenska Turistför
eningens och Allhems landskapsböcker är exempel på något äldre källor som 
innehåller ett rikt fotomaterial, och som kan jämföras bland annat med dagens 
påkostade fotoböcker i ”coffee-table-format”.

I en jämförelse mellan två sådana böcker kan man bland annat fundera på 
kopplingarna mellan teknik och komposition. I Erik Liljeroths och Jan Marks 
svartvita fotoreportage Öland av idag i Allhems Ölandsbok (1963) är det former 
och linjer som talar i landskapsbilderna. I Håkan Sandbrings och Martin Borgs 
stora fotobok Öland. Ljus, hav, alvar (1997), är färgrikedomen slående. I boken 
noteras särskilt vilken filmkvalitet som använts vid fotograferingen för att nå 
högsta bildkvalitet.

En innehållsmässig jämförelse visar att 1963 års bilder vid sidan av natur, 
kultur och turism också skildrar människor och vardag på Öland, med arbets- 
bilder från stenindustrin, jordbruket, cementfabriken i Degerhamn och sågver
ket i Böda. I 1997 års fotobok finns över huvud taget få människor, och defini
tivt inga industrimiljöer, medan det är gott om blommor, träd, stenar, kustmotiv 
och gamla byggnadsverk i stämningsfull belysning. Den enda fysiskt arbetande 
människa som finns med är en fiskare i en gammal båt som i sina klarröda galon
byxor blir en effektfull färgklick när han vittjar sin ryssja en stilla morgon vid 
Jordhamn. Bildtexten meddelar att ”Här tycks människorna leva i samklang 
med naturen” (Sandbring & Borg 1997:7z).

Vid en jämförelse mellan Liljeroth & Mark (1963) och Sandbring & Borg 
(1997) slås man också av det faktum att båda böckerna avslutas med en liten 
separat avdelning med vinterbilder, som tydligt kontrasterar mot de vår- och 
sommarbilder som i övrigt dominerar. Detta är ett typiskt och återkommande

BETRAKTADE TRAKTER 39



drag i skildringar av Öland, att berättaren känner sig föranledd att tillägga en 
fotnot om att ”det finns faktiskt ett Öland på vintern också”. Den domine
rande bilden av Öland är alltjämt tydligt förknippad med sol och sommar, vil
ket antyder att bilden främst tecknats av andra än bofasta.

VEMS LANDSKAP?

Att Öland oftast presenteras som ett sommarland är till stor del ett resultat av 
det faktum att ön i så stor utsträckning nyttjats, formats och definierats av 
utomstående betraktare, som besökt dessa trakter under den varma årstiden. 
Öland har en historia med koloniala drag, något som tydligast kom till uttryck 
i det faktum att hela ön var en kunglig jaktpark under åren 1569-1801, med 
tydliga restriktioner för hur ölänningarna själva fick nyttja landskapet. Även 
Linnés och andra resenärers betraktande av ön har bidragit till bilden av en ö 
som nästan bara tycks existera på sommaren. Bildkonstens etablering på ön 
bidrog till att forma utomstående besökares betraktande av Öland, synsätt som 
banade väg för turismen, men som länge var främmande för många ölänningar. 
Ragnhild Johansson som var född 1901 och bosatt på Torp Malm i Gårdby be
rättade i en intervju med Anders Johansson (1978) om sin syn på Stora alvaret:

Alvaret är ingenting för oss ölänningar. Jag tror mest det är dom som 
kommer utifrån som tycker om det. — Alvaret påminner om sydligare 
nejder har jag läst, men jag har aldrig varit i några sydligare nejder sä 
jag kan inte säga om det är sant (Johansson 1978:54k

Uppfattningar om alvarets skönhet, dess naturvärden och kulturvärden har fått 
en allt större spridning - även bland ölänningar, så idag är det troligtvis mer 
osannolikt att man skulle få höra ölänningar säga att alvaret är ”ingenting för 
oss”.

Om man ställer de olika konstarterna mot varandra, kan man konstatera 
att det framför allt är måleriet som bidragit till ett distanserande och estetise- 
rande synsätt på det öländska landskapet, och alltså speglat främst de utom
ståendes förhållningssätt till landskapet. Detta ligger till stor del i landskaps- 
måleriets natur - det är en visuell konstform där perspektivet och betraktaren 
är osynliga men centrala beståndsdelar. Landskapsmålarnas sätt att betrakta 
det öländska landskapet har i sin tur påverkat bland annat fotografiska bil
der, och inspirerat till måleriska landskapsskildringar i text. Litteraturen som 
konstart har andra förutsättningar att utforska och förmedla människors rela
tion till sitt eget vardagslandskap, eftersom den inte på samma sätt som bild
konsten är associerad med ett utifrånperspektiv och inte heller är bunden till 
att skildra visuella aspekter.



landskap, konst och 
kulturmiljövård

De exempel som har presenterats i denna studie visar att konstnärliga källor 
kan bära på information av många olika slag. I kulturmiljövårdens arbete med 
att värna landskapets kulturvärden finns det goda möjligheter att nå väsentli
ga kunskaper och insikter genom att bekanta sig med konst sem på ett eller 
annat sätt berör det aktuella landskapet. Bildkonst och litteratur från olika 
tider erbjuder inte bara en dokumentation av det yttre landskapets utveckling, 
utan speglar också förändringar i människans förhållningssätt till sin fysiska 
omgivning. Genom att utforska konstnärliga skildringar av ett specifikt områ
de påminns man om att våra tolkningar av ett landskap beror på mycket annat 
än det som finns i det fysiska rummet, och att våra uppfattningar om land
skapets värde inte är konstanta.

I en tidigare studie inom projektet Nutida landskap med historia har Lena 
Beronius Jörpeland (zooo) reflekterat över möjligheterna att använda bild
konst som kunskapskälla inom kulturmiljövården, med utgångspunkt i mål
ningar från Lovön i Mälaren. När man söker konstnärliga infallsvinklar i en 
landskapsanalys i bildkonsten ter det sig självklart att i första hand utgå från 
landskapsmålningar. Detta är en logisk följd av landskapsbegreppets visuella 
slagsida, vars etymologiska rötter är förknippade med just landskapsmåleriet. 
Om man inom kulturmiljövården vill använda bildkonst som en källa till kun
skap om landskapets historiska utveckling, vilket tveklöst kan vara ett värde
fullt komplement till andra kunskapskällor, bör man vara medveten om kopp
lingen mellan landskapsmåleriets historia och landskapsbegreppets nutida 
innebörd.

Inom litteraturens fält är det lättare att se att även annat än renodlade land- 
skapsbeskrivningar kan tillföra information och analytiska aspekter till kultur
miljövårdens tolkning av ett specifikt landskap. Somliga författares reflektio- 
ner kring landskap och naturrelationer uppvisar tydliga paralleller till kultur
vetenskapens utforskande av vad landskap är och hur relationerna mellan

På nästa uppslag: Ett exempel på hur öländska landskap idag skildras i kulturmiljövården. 
Bilden av hästar på Stora alvaret år 2000 ingår i Riksantikvarieämbetets bilddatabas, och har 
bland annat använts för att illustrera Södra Ölands odlingslandskap i Riksantikvarieämbetets 
broschyr om "Våra svenska världsarv".
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människa och natur kommer till uttryck i den fysiska miljön. Givetvis pågår 
ett konstnärligt utforskande av natur, kultur och landskap även bland bild
konstnärer. Den genre som landskapsmåleriet utgör tenderar dock att upp
fattas i första hand som en visuell avbildning. Därför blir kanske reaktioner
na särskilt starka när konstnärers utforskande och ifrågasättande av konven
tioner tar plats i målningar med landskapsmotiv, som i Vera Nilssons expres
sionistiska Ölandsbilder. Vid sidan av bildkonst och litteratur, som främst har 
berörts i denna studie, finns information och inspiration att hämta för den 
landskapsintresserade kulturmiljövårdaren även inom andra konstarter: till 
exempel i skulptural konst, i musik och i film.

Vid sidan av att konsten å ena sidan kan ses som en form av historisk doku
mentation av kulturmiljön och å andra sidan som ett utforskande av relatio
nerna mellan människan och landskapet, kan konsten också bidra till att eta
blera uppfattningar om landskapet. Det öländska landskapsmåleriets framväxt 
under sent i8oo-tal formade ett sätt att betrakta Öland som fått stort genom
slag även långt utanför tavlornas ramar, och som förmodligen än idag har betyd
else inom bland annat turismens sätt att förhålla sig till miljöer på ön. Även 
kulturmiljövårdens hantering av öländska landskap har med all sannolikhet 
påverkats av det synsätt som landskapsmålarna etablerade.

Att använda sig av konst och skönlitteratur som kunskapskällor inom kul
turmiljövården kan bidra till en mångsidig förståelse av platser och landskap. 
För den som vill använda sig av sådant material gäller det emellertid att vara 
medveten om att relationen mellan konsten och kulturmiljön inte är okom
plicerad, att den kan ta sig många olika uttryck, och att varje miljö måste för
stås i sin specifika kontext. Den här studien har gett exempel på vilken typ av 
frågor som kan väckas genom att konstens och litteraturens skildringar av ett 
landskap, i det här fallet det öländska, sätts i fokus. Förhoppningsvis kan des
sa resonemang i någon mån tjäna som inspiration till en vidgad förståelse av 
kulturmiljöer även i andra geografiska sammanhang.
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