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Förord 
Utgångspunkten för föreliggande studie är en ansökan om bidrag för forskning 
och utveckling (FoU) år 2000 vid Vägverket (VV). Ansökan var mycket 
omfattande och benämndes Tema Miljökvalitet (dnr 2000/0634-5). Inom tema-
ansökan fanns ett delprojekt benämnt Landskapsbilden förr och nu, metod-
utveckling för MKB (delprojekt B). Vägverket beslutade att finansiera 
delprojektet, men i modifierad form. Projektet kom att benämnas Kulturmiljöns 
visuella dimension. En av förändringarna var att dela upp projektet i en förstudie 
(den som här föreligger) och en huvudstudie. Projektansvarig och tillika 
kontaktperson vid Vägverket har varit Mia Andersson.  

Föreliggande arbete utgör redovisning av projektet Förstudie Kulturmiljöns 
visuella dimension vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI, med 
projektnummer 50339, dnr 2001/0289-24). Projektledare vid VTI har varit Hans 
Antonson.  

VTI:s arbete med projektet påbörjades under våren 2001 och avslutades i 
oktober samma år. Inför publiceringen hölls den 20 december 2001 ett gransk-
ningsseminarium vid VTI där Maria Hallesjö från Vägverket i Borlänge var 
lektör. 

Anita Carlsson vid VTI har stått för redigering och layout. 
Många personer har varit delaktiga i projektet på olika sätt. Jag vill därför tacka 

alla inblandade, särskilt fil. dr. Ulf Jansson vid Kulturgeografiska institutionen, 
Stockholms universitet, intendent Mikael Ahlund vid Nationalmuseum, 
undermekanikus/arkivarie Håkan Hultkrantz vid AB Göta kanalbolag, docent 
Bengt Lärkner vid Institutionen för tema, Linköpings universitet, Gertrud Wiking 
vid Lantmäteriverkets forskningsarkiv, Eva Lundblad och Elisabeth Jonsson vid 
Östergötlands länsmuseum i Linköping, Marie Andersson vid Länsstyrelsen i 
Östergötlands län, personalen vid Nationalmuseums Fototek, personalen vid 
dialysavdelningen på Linköpings universitetssjukhus samt docent Lennart 
Folkeson, VTI. 

Fotografierna är tagna av Hans Antonson, VTI, om inget annat anges. 
 
Linköping i januari 2002 
 
Hans Antonson 
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Kulturmiljöns visuella dimension 
Utveckling av ett redskap för att identifiera det historiskt visuella innehållet i 
dagens kulturmiljö 
 
av Hans Antonson 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95 Linköping 
 
 
 
Sammanfattning 
Landskapsbilden används ofta som ett bevarandeargument inom samhälls-
planeringen, exempelvis inom natur- och kulturmiljövårdens bevarande-
arbete. Hänsyn till landskapsbilden regleras i ett flertal lagar, såsom 
miljöbalken och plan- och bygglagen. Men landskapsbilden beaktas huvud-
sakligen utifrån en estetisk utgångspunkt. I föreliggande studie betonas 
vikten av att även beakta den historiska dimensionen. En metod för detta 
beskrivs, Den historiska landskapsbildsmetoden. Metoden bygger till en del 
på andra metoder som används för att identifiera natur- och kulturvärden i 
landskapet. Metodens styrka ligger i dess källkritiska tillvägagångssätt och 
metoden har på ett övergripande plan testats på olika kulturmiljöer i 
Östergötlands län. Den kan bli ett användbart redskap inom exempelvis 
arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar och landskapsbeskrivningar. 
 
I föreliggande förstudie har en metod presenterats vars syfte har varit att beskriva 
den historiskt visuella dimensionen i dagens kulturmiljö. Metoden kallas Den 
historiska landskapsbildsmetoden. Enligt olika lagar skall hänsyn tas till 
landskapsbilden. Landskapsbilden har ofta kommit att utgöra ett bevarande-
argument inom exempelvis områden av riksintresse för kulturmiljövården. Den är 
också väsentlig när tomter skall läggas ut och byggnader planeras. Att lyfta fram 
landskapsbilden som ett kulturvärde är inte ovanligt i miljökonsekvens-
beskrivningar (MKB) för vägar och järnvägar. Hittills har landskapsbilden 
emellertid beaktats utifrån snävt estetiska utgångspunkter, exempelvis hur väg 
eller järnväg inpassas i omgivande terräng och bebyggelse samt hur broar och 
skärningar skall gestaltas. Det är mycket ovanligt att man har beaktat 
landskapsbildens historiska värden i sådana analyser.  

Det finns många metoder som beskriver landskapets historiska värden. Ett i 
detta sammanhang allt oftare utnyttjat källmaterial utgörs av de historiska lant-
mäteriakterna. Dessa kartor började framställas under 1600-talet och täcker stora 
delar av Sveriges städer och dess landsbygd. Även om de historiska kartorna har 
ett mycket högt källvärde och dessutom är mycket användbara för att beskriva 
kulturmiljöer och landskapsförändringar, förmår de inte att på ett bra sätt beskriva 
landskapsbilden. Detta eftersom kartorna beskriver landskapet ur ett från 
ovanperspektiv och utifrån relativt generaliserande textbeskrivningar. Mycket 
information om landskapets utseende går därför förlorad. Det är exempelvis svårt 
att på kartan studera vegetationens utseende. En karta beskriver ofta ett 
skogsområde som just skog. Ibland kan det framgå vilka trädslag som ingår och 
om skogen är gammal eller ung. Men det framgår sällan om trädskiktet är jämnt 
eller om det finns gläntor och öppningar. För ängsmarker gäller detsamma. Det 
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framgår sällan av en karta var ängen var skogsbelupen, och hur skogen såg ut. I en 
karta framgår sällan byggnadsbeståndets färg och form. För att beskriva 
kulturmiljöns historiska dimension ur ett visuellt perspektiv krävs att annat 
källmaterial används än de som beskriver kulturmiljön sedd från ovan. Konstverk, 
i form av målningar, teckningar et cetera har förmåga att beskriva landskapet från 
sidan, det vill säga i markplan.  

Dessa konstverk eller avbildningar har dock ett rykte om sig att inte alltid 
beskriva landskapet så som det en gång såg ut. Den konstnärliga friheten har 
ibland tagit sig fantasifulla uttryck där konstnären lagt till och dragit ifrån samt 
gjort skalförändringar i motivet. Ett känt exempel på detta är Svecia Antiqua et 
Hodierna från 1600-talet.  

Den historiska landskapsbildsmetoden bygger delvis på andra metoder som 
beskriver landskapets natur- och kulturmiljövärden. En sådan metod är att jämföra 
äldre bilder med nya för att beskriva skillnader i kulturmiljön. Det är en vanligt 
förekommande metod i olika böcker av typen fotohistorisk dokumentation 
beträffande städers byggnader och gatumiljöer. Det nya med Den historiska 
landskapsbildsmetoden är att inte enbart utnyttja fotografier utan att använda 
avbildningar såsom konstverk tillkomna före kamerans tidevarv samt att testa 
dessa konstverks trovärdighet. För att undersöka avbildningars källvärde har deras 
information jämförts med historiska kartor, någorlunda samtida med konstverket. 
I det urval konstverk som har analyserats visade det sig att endast en avbildning 
innehåller detaljer som inte hörde till dåtidens verklighet. Det är ett motiv från 
Göta kanal vid Borenshults slussar utanför Motala. Övriga avbildningar hade en 
mycket god överensstämmelse med informationen i de historiska kartorna. Därför 
har de bedömts återspegla sin samtid och således har det varit fullt möjligt att 
använda avbildningarna som en källa till att analysera och beskriva dagens 
landskapsbild och kulturmiljöns visuella karaktär. Man kan även säga att det som 
bieffekt av metoden har framkommit uppgifter som avsevärt kompletterar 
informationen i de historiska kartorna. Exempelvis har på kartorna utritade 
företeelser som alléer, skogsbeten, byggnader, åkerdiken, hägnader, ängsmarker, 
betesmarker m.m. visualiserats.  

Inom föreliggande projekt har motiv från åtta platser i Östergötlands län 
bedömts vara användbara för att försöka utveckla en metod. Motiven utgörs i de 
flesta fall av litografier men även några oljemålningar. De flesta motiven är 
odaterade, men torde vara tillkomna under 1800-talet. Den senaste avbildningen 
är från 1930. Endast ett fåtal konstsamlingar har besökts med bakgrund av att 
föreliggande studie är en förstudie. Tanken var dock ursprungligen att exemplen i 
förstudien endast skulle fokusera på omgivningarna kring riksväg 50 vid Omberg. 
Dock kunde endast ett motiv från dessa trakter påträffas i konstarkiven. Därför 
valdes hela Östergötlands län som studieområde.  

Efter att ha studerat konstverken eller motiven genomförde författaren en 
jämförelse med dagens situation. Vissa strukturer i kulturmiljön är seglivade och 
lever kvar än idag, andra var kortlivade och finns därför inte kvar medan några 
strukturer nyligen har berikat kulturmiljön. Därför har samtliga platser som 
motiven avbildar besökts i fält under hösten 2001. Ett fotografi har, om möjligt, 
tagits från samma punkt där konstnären befann sig då han i konstverket avbildade 
landskapet. Landskapet har dessutom videofilmats för att underlätta skrivbords-
analysen av landskapets förändringar och den visuella dimensionen i kulturmiljön. 
Den allmänna igenväxningen av landskapet har dock försvårat fotograferingen 
avsevärt. Det har varit i det närmaste omöjligt att fotografera landskapet utifrån 
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samma lokalisering som konstnären hade vid tillkomsten av konstverket. Därför 
är perspektiven förskjutna i förhållande till varandra. Det har av samma skäl visat 
sig vara en fördel att fotografera landskapet före lövsprickningen alternativt efter 
lövfällningen. 

Den historiska landskapsbildsmetoden möjliggör en studie och analys av 
landskapsbildens historiska dimension. Den kan på ett pedagogiskt sätt visualisera 
kulturmiljöns värden genom bilder av nu och då. Detta ger en bredare förståelse 
av infrastrukturanläggningars intrångseffekter i landskapet. Metoden har bidragit 
med kunskap om landskapsbildens förändringar och tidsdjup. Exempelvis har 
landskapsbilden vid Brunneby herrgård inte förändrats nämnvärt. Landskapet är 
fortfarande idag öppet med stora åkerarealer och mindre lövträdsbestånd invid 
gårdarna. Däremot har omgivningarna kring Rejmyre glasbruk förändrats genom 
bebyggelse och igenväxning. Gränsen mellan stad och landsbygd är fortfarande 
tydlig i Söderköping, ett kulturmiljövärde som ur visuell synpunkt även 
fortsättningsvis borde tas tillvara.  
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Historical Landscape Visualisation Method 
Development of a tool to describe the historical visual dimension in 
today’s cultural environment 

 
by Hans Antonson 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95 Linköping, Sweden 
 
 
Summary 
 
The visual qualities of the landscape are often used as a preservation 
argument in planning, for instance in work on the preservation of the natural 
and cultural environment. Consideration of the visual qualities of the 
landscape is prescribed in several Acts such as the Environmental Code and 
the Planning and Building Act. But the visual qualities of the landscape are 
mainly considered from an aesthetic standpoint. This study emphasises the 
importance of taking into account the historical dimension also. A method for 
this, The Historical Landscape Visualisation Method, is described. This 
method is based on other methods, which are used to identify natural and 
cultural values in the landscape. The strength of the method lies in its critical 
scrutiny of the sources, and it has been tested on a comprehensive level in 
different cultural environments in Östergötland County. It may also prove to 
be a useful tool in e.g. the work on environmental impact assessments and 
landscape descriptions. 
 
In this preliminary study a method has been presented, the object of which has 
been to describe the historical visual dimension in today's cultural environment. 
The method is called The Historical Landscape Visualisation Method. A number 
of Acts lay down that consideration shall be given to the visual qualities of the 
landscape, and for this reason the visual qualities of the landscape have often been 
used both as an argument for preservation, for instance in areas of national interest 
for preservation of the cultural heritage, and also when building plots are to be 
delineated and building development planned. Emphasis on the visual qualities of 
the landscape as a cultural value is not unusual in environmental impact 
assessments (EIA) for roads and railways. Up to now, however, the visual 
qualities of the landscape have been considered from narrow aesthetic 
standpoints, for instance the way in which a road or railway will fit into the 
surrounding terrain and buildings, and the way bridges and cuttings shall be 
designed. It is very unusual for the historical values of the visual qualities of the 
landscape to be considered in such analyses. 

There are many methods which describe the historical values of the landscape. 
The historical land survey records are one source material that is increasingly used 
in this context. These maps began to be produced in the 17th Century and cover 
large parts of Sweden's towns and countryside. Even though these historical maps 
have a very high value as sources and are also very useful for a description of 
cultural environments and changes to the landscape, they are not capable of giving 
a good description of the visual qualities of the landscape. The reason is that the 
maps give a bird's eye view of the landscape and describe it in relatively 
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generalised terms. A lot of information concerning the appearance of the 
landscape is therefore lost. It is for instance difficult to study the appearance of 
vegetation on a map. A map often describes a forest simply as forest. Sometimes 
the map may say what types of trees the forest contains and whether it is old or 
young. But it is seldom that there is information on whether the tree cover is 
uniform or whether there are glades and openings. The same applies to pasture 
land. The maps seldom say where the forest had started to encroach on the 
meadows, and what the forest looked like. A map seldom shows the colour and 
shape of the buildings. For a description of the historical dimension of the cultural 
environment from a visual perspective, it is necessary to have access to source 
material different from one that views the cultural environment from above. Art in 
the form of paintings, drawings etc has the ability to depict the landscape as a 
view, i.e. from ground level. 

However, these paintings or drawings have the reputation that they do not 
always depict the landscape as it once was. Artistic imagination had at times run 
free, with the artist removing or adding features and making changes in scale. One 
well-known example of this is Svecia Antiqua et Hodierna from the 17th Century. 

The method is partly based on other methods that describe the natural and 
cultural values of the landscape. Such a method is to compare older pictures with 
new ones in order to describe the differences in the cultural environment. This is a 
common method in books of the photo historical documentation type regarding 
the buildings and streetscape of towns. What is new in the historical landscape 
visualisation method is that it uses not only photographs but also paintings 
produced before the advent of photography, and tests the credibility of these 
paintings. In order to investigate the value of paintings as historical sources, the 
information they give has been compared with historical maps, which are 
reasonably contemporaneous with the painting. Analysis of the sample of 
paintings shows that there is only one painting that contains details which did not 
exist at the time. This is a view of the Göta Kanal at the Borenshult locks outside 
Motala. Other paintings agreed very well with information on the historical maps. 
They have therefore been judged to give a true picture of their world, and could 
therefore be used as a source in analysing and describing the present visual 
qualities of the landscape and the visual character of the cultural environment. It is 
also possible to say that the method has had the secondary effect of revealing 
information that has added considerably to the information on the historical maps. 
For instance, it has been possible to visualise features drawn on the maps such as 
avenues, forest pastures, buildings, ditches around fields, fences, meadows, 
pastures, etc. 

In this project, it has been considered that views from eight places in 
Östergötland County can be used in trying to develop a method. The views are in 
most cases lithographic prints but there are also some oil paintings. Most are 
undated, but were probably produced in the 19th Century. The latest is from the 
1930s. Only a few collections of paintings have been visited since this study is a 
preliminary one. The original idea had been that the examples in this preliminary 
study would focus only on the areas surrounding National Route 50 at Omberg. 
However, since only one view from these areas was found in the art archives, the 
whole of Östergötland County was chosen as the study area. 

After the paintings or motives had been studied, a comparison was made with 
the situation today. Certain structures in the cultural environment are long lived 
and are still there today, others had short lives and are therefore no longer in 
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existence, while some structures have recently enriched the cultural environment. 
All the places which the views depict have therefore been visited in the field 
during the autumn of 2001. If possible, a photograph was taken from the same 
point as that which the artist occupied when he painted the landscape. The 
landscape was also videoed to facilitate later analysis of changes in the landscape 
and the visual dimension in the cultural environment. However, the general 
advance of vegetation in the landscape made it very difficult to take these 
photographs. It was almost impossible to photograph the landscape from the same 
position as that of the artist when the painting was created. The perspectives are 
therefore displaced in relation to one another. For the same reason it was found 
advantageous to photograph the landscape either before the trees came into leaf or 
after the leaves had been shed. 

The historical landscape visualisation method makes it possible to study and 
analyse the historical dimension of the visual qualities of the landscape. It can in a 
structured manner visualise the value of the cultural environment by images of 
then and now. This gives a broader understanding of the encroachment effects of 
infrastructure installations in the landscape. The method has contributed to 
knowledge of the changes in the visual qualities of the landscape and their 
endurance over time. The visual qualities of the landscape at Brunneby manor, for 
instance, have not changed to an appreciable extent. The landscape is still open 
today, with large arable fields and small copses of deciduous trees near the farms. 
On the other hand, the surroundings of Rejmyre glassworks have been altered by 
building development and the encroachment of vegetation. The boundary between 
town and countryside is still clear in the town of Söderköping, a cultural 
environmental value which, from the visual standpoint, ought to be preserved. 
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1 Inledning 
Landskapsbilden utgör ofta ett bevarandeargument i olika delar av samhälls-
planeringen. Vissa områden är skyddade utifrån landskapsbilden genom 
Naturvårdslagen, NVL (SFS 1964:822 i dess lydelse före 1974), och Naturvårds-
förordningen (SFS 1976:484). NVL nämner även landskapsbilden i samband med 
skyltar av olika slag (22 & 47 §§). Även plan- och bygglagen, PBL, (SFS 
1987:10) behandlar landskapsbilden i samband med utplacering av byggnader och 
tomter.  

Såväl NVL som naturvårdsförordningen och naturresurslagen, NRL, (SFS 
1987:12) är upphävda och ingår numera som delar i miljöbalken (SFS 1998:808). 
I miljöbalken finns inte termen landskapsbild explicit uttryckt, däremot i de texter 
som dels beskriver regeringens förslag till en miljöbalk, dels skälen till 
regeringens förslag, dels regeringens överväganden samt dels i författnings-
kommentarerna (prop. 1997/98:45). Balkens allmänna hänsynsregler omfattar 
landskapsbilden eftersom regeringen i sina kommentarer konstaterar att en väg, 
oavsett dess trafik, kan ha betydelse för landskapsbilden. I kommentarerna till 
balkens 2:a och 3:e kapitel om hushållning med mark och vatten lyfts NRL:s 
formuleringar om krav på hänsyn till landskapsbilden fram. I och med balken 
tillskapades även en helt ny bestämmelse om kulturreservat eftersom naturvårds-
organisationen inte lyckats uppfylla regeringens intentioner med 1991 års 
förändring av naturvårdslagens 3a §. Av regeringens skäl för den nya 
bestämmelsen framgår vikten av att i bevarandearbetet även slå vakt om den 
historiska dimensionen i landskapet som ett komplement till den biologiska 
mångfalden och landskapsbilden ur rent estetisk synpunkt. Även inom balkens 
bestämmelser om ersättning för lantbrukare vid driftsomläggning från 
jordbruksproduktion till odling av energiskog skall landskapsbilden beaktas. När 
det gäller regeringens tillåtlighetsprövning i balkens 17 kapitel lyfts landskaps-
bilden fram rörande etablering av större grupper av vindkraftverk. NVL:s 
bestämmelse om skyltning infogades inte i miljöbalken, istället tillskapades en ny 
lag om skyltning (SFS 1998:814) där en skyltanordning inte får vara uppenbart 
vanprydande i landskapsbilden (prop. 1997/98:45).  

Genom lagstiftningen har landskapsbilden i många fall fått en given roll i 
planeringen av bland annat vägar och järnvägar, särskilt vad gäller arbetet med att 
ta fram ett beslutsunderlag för att kunna bedöma effekter och konsekvenser på 
miljön, så kallade miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Hittills har landskaps-
bilden framförallt beaktats utifrån snävt estetiska utgångspunkter, exempelvis hur 
väg eller järnväg inpassas i omgivande terräng och bebyggelse, att en anläggning 
skär av eller bryter mot upplevelsen av landskapet samt hur broar och skärningar 
skall gestaltas. Exempelvis kan det i texterna formuleras som att en viss korridor 
kommer att påverka de öppna landskapsavsnitten vid en viss plats med 
bankutfyllnader och kraftiga skärningar och att konsekvenserna i det vackert 
kuperade odlingslandskapet kommer att bli stora med negativ påverkan på 
landskapsbilden (Vägverket 1999-03-26). Det kan även stå att en trafikplats 
skapar stor skada på landskapsupplevelsen vid en viss lokalisering (Vägverket 
1999-11-20). Denna snäva syn kan ses som naturlig eftersom det är en så stor 
andel landskapsarkitekter som arbetar med kulturmiljöfrågorna i MKB-
sammanhang vid landets konsultbyråer (Antonson 2001). Man har undantagsvis, 
näst intill aldrig, tagit hänsyn till landskapsbildens historiska värden. Förvisso 
förekommer det diskussioner om historiska lämningar, men sällan framgår av 
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underlagsmaterialet hur landskapsbilden förr såg ut. Vad som dock allt oftare har 
kommit att ingå i diskussionen kring landskapsbilden är att den upplevs utifrån 
olika utgångspunkter. Dels upplevs den av de vägfarande, dels av personer som 
betraktar vägen utifrån. En siluett av en stad är en del av landskapsbilden som ofta 
upplevs av dem som kör in i eller mot staden. Sällan förs dock en nyanserad 
diskussion om vilket värde stadens spår har och på vilka grunder en ny anläggning 
gör ett intrång i denna siluett. Därför är det intressant att för omväxlings skull läsa 
utredningen om hur E4:an runt Uppsala skulle kunna påverka landskapsbilden. 
Det står att stadens siluett kompletteras med, eller om man så vill, störs av vissa 
andra landmärken såsom vattentorn, skorstenar och dylikt (Vägverket 1992-08). 
Skrivningen ger utrymme för en mångsidigare tolkning av landskapsbilden, 
eftersom landskapsbilden är en produkt av en ständigt pågående förändring.  

Genom att frigöra sig från en i huvudsak stram estetisk syn och öka intresset 
för landskapsbildens historiska värde, kan beslutsfattarens vidgade syn på 
landskapsbilden få andra följder än vad som ibland är fallet idag. Inom den del av 
kulturmiljösektorn som arbetar med landskap ses ofta intrång som något mycket 
negativt. Argumentationen bakom denna inställning kan ofta härledas till 
intrångets storlek och förändringstakten. Dagens teknikutveckling har medfört att 
byggnationer av idag sker under en kort tid, är stora och tar mycket mark i 
anspråk jämfört med förr. Förr skedde motsvarande landskapsförändringar under 
en period av många decennier, exempelvis övergången från ängsmark till 
åkermark under den agrara revolutionen. Att det förr tog så lång tid berodde på 
dåtidens teknikutveckling. Men dagens teknikutveckling speglar vår tid och är 
således också ett tidsdokument. Landskapsförändringar har alltid styrts av 
tekniska, ekonomiska och sociala processer. För att inte ändra på dessa historiska 
förutsättningar är det viktigt att argumentationen om kulturmiljön och landskapet 
även beaktar huruvida ett intrång utvecklar landskapet. Kanske utgör dagens 
intrång ett värdefullt bidrag till landskapsbilden.  

Landskapsbildens historiska dimension torde vara ett bevarandeargument att 
beakta i samhällsplaneringen. Sådana bevarandeargument är svåra att förmedla till 
allmänheten eftersom det ofta krävs en viss förkunskap. Eftersom allmänheten 
ofta saknar denna förkunskap finns det en risk att förståelsen för kulturvärden 
minskar vilket kan försvåra dialogen mellan människor och verksamhetsutövare 
vid samråd och utökat samråd. Men genom en metod som har förmåga att tydligt 
visualisera kulturvärden, historiska skeenden och landskapsförändringar ökar 
dock förutsättningarna för förståelse och dialog. 

För att kunna uppfylla miljöbalkens krav beträffande MKB och regeringens 
intentioner i miljöbalk och miljökvalitetsmål måste MKB-författaren ha tillgång 
till praktiskt användbara metoder som på ett ändamålsenligt sätt belyser kultur-
miljöns visuella dimension. Det finns i MKB-sammanhang ingen metod som 
enkelt och överskådligt tar fasta på landskapsbildens historiska dimension. Vad 
gäller landskapets historiska former och processer finns dock en rad metoder, 
exempelvis historiska kartöverlägg (Tollin 1991; Tollin & Widgren 1992; 
Cserhalmi 1998). Kartöverläggsmetoden omfattar emellertid inte landskapsbilden 
som kulturhistoriskt värde utan tar fasta på landskapets historiska former, 
funktioner och samband (åkermark, hägnader, vägar, odlingssystem, torp et 
cetera). En annan metod som används erhåller visuell information om 
företrädesvis städer och gatumiljöer. Metodens tanke är att jämföra bilder från förr 
med bilder från idag. Denna typ av jämförande nu- och då-bilder är ett vanligt 
inslag i olika typer av fotodokumentära böcker. Även i naturvårdssammanhang 
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har fotografier utnyttjats för att studera hur skötsel- och vårdinsatser har fungerat 
inom bland annat naturreservat. Fotografier tagna vid reservatsbildandet av 
Naturvårdsverket har jämförts med nytagna fotografier över exakt samma motiv 
fotograferade från samma lokalisering. Sådana jämförelser är mycket pedagogiska 
för att bland annat illustrera vegetationens förändring över tiden (Antonson, H. 
1997). 
 
 
2 Syfte 
Syftet med denna förstudie är att utveckla och utvärdera en metod för att beskriva 
den historiskt visuella dimensionen i dagens kulturmiljö invid vägar och järnvägar 
eller som helhet. Metoden kallas Den historiska landskapsbildsmetoden. 
 
 
3 Begrepp 
Ovan har flera begrepp används som flitigt utnyttjats inom den professionella 
kulturmiljövården. För att denna studie skall kunna läsas utifrån författarens 
utgångspunkt, skall begreppen nedan ges en förklaring. Detta med bakgrund av att 
man inom kulturmiljöbranschen ibland använder sig av olika definitioner. 
 
3.1 Kulturmiljö 
Vad är kulturmiljö? Det finns ingen självklar definition eftersom kultur är något 
som upplevs och en upplevelse alltid utgörs av en subjektiv värdering. Men ofta 
kan kulturmiljön delas in i två delar. Den ena utgörs av den kulturhistoriska 
dimensionen i vår omgivning, det vill säga såväl enstaka objekt som områden, 
men även sådana värden som inte uppfattas som lika konkreta, exempelvis 
funktioner, processer, system och strukturer. Den andra utgörs av utpekade 
företeelser och områden. Vissa kulturvärden är utpekade och skyddade enligt 
svensk och överstatlig lagstiftning. Sådana utgörs bland annat av enstaka 
företeelser såsom fornlämningar och olika typer av biotoper men även stora 
områden såsom naturreservat, kulturreservat och riksintresseområden för 
kulturmiljövården. Det finns olika grunder för hur ett kulturvärde pekas ut. För 
fornlämningar gäller att de skall vara lämningar efter människors verksamhet 
under forna tider, att de skall ha tillkommit genom äldre tiders bruk och vara 
varaktigt övergivna. Men de kan även pekas ut på mer impressionistiska grunder, 
exempelvis utifrån att människor anser sig ha en relation till en viss företeelse 
eller händelse. 

Att identifiera värdefull kulturmiljö brukar ske utifrån vad som på något sätt är 
utmärkande. Utmärkande drag kan betraktas utifrån två synsätt. Det ena utgår från 
likheter, det vill säga landskapets generella drag. Författarinnan Selma Lagerlöf 
beskriver flera sådana drag i läseboken för Sveriges barndomsskolor Nils 
Holgerssons underbara resa genom Sverige (Lagerlöf, S. 1995 [1906–1907]). 
Bland annat utpekas Smålands brutenhet, de små och steniga åkrarna. Det andra 
utgår från vad som kraftigt skiljer sig från de generella dragen, det vill säga 
landskapets unika drag. Det kan gälla ett område utan andra motsvarigheter, 
exempelvis ett landskap präglat av en viss ideologi såsom säterier, men det kan 
lika gärna gälla ett område som utmärker sig av att en viss person bott och verkat 
inom landskapet. Ibland räcker det att någon företeelse, exempelvis en art, är 
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sällsynt i en del av Sverige (även om den är vanlig i en annan del) för att betraktas 
som värdefull. Men det är inte bara formen som är ett kulturvärde, utan även 
funktionen. Förutsättningen för att en viss form skall kunna bevaras består ibland i 
att funktionen är ändrad, exempelvis Norrköpings historiska byggnader i det så 
kallade industrilandskapet, som numera hyser såväl dataföretag som högskola. 
Byggnaderna är således bevarade men deras funktioner är ändrade. Ibland gäller 
även det motsatta, det vill säga, förutsättningen för att en funktion skall kunna 
bevaras består i att formen är ändrad. Som exempel kan anges att bönderna 
fortfarande idag utnyttjar vindenergi för sin utkomst skull, men inte med 
väderkvarnar utan med vindkraftverk. Vindkraftverket i sig har ännu inte hunnit 
bli ett värdefullt kulturobjekt, men däremot som representant för kontinuitet i 
lantbrukarens drift av gården. 

Allt mer sällan betraktar man numera inom kulturmiljövården olika typer av 
värden enskilt, ryckta ur sitt sammanhang. Betydelsen av ordet miljö är 
omgivning och omgivande förhållanden (Nationalencyklopedin, 1994). Miljö-
begreppet används framförallt om samspelet mellan omgivningens enskilda delar. 
En helhetssyn har allt oftare kommit att känneteckna kulturmiljövården, där 
uttryck av människan såsom byggnader, odlingsspår, fornlämningar, markslag 
tillsammans med naturgivna förutsättningar, växt- och djurarter, ses i sitt 
historiska sammanhang och inbördes relationer. Kulturvärdet ligger således inte 
endast i formerna utan även i vad formerna kan berätta. Exempelvis kan utseendet 
på en stenmur berätta om den teknik, och de verktyg som fanns till hands vid 
byggandet. Men stenmurens läge i terrängen och dess förhållande till vägar, 
markslag etc. kan berätta om murens olika funktioner.  

Det historiska sammanhanget är en viktig aspekt av hur kulturmiljövårdens 
företrädare betraktar kulturmiljön och denna aspekt kan knytas till resonemanget 
ovan om det generella och det unika. Ett kulturmiljövärde kan dels spegla en rad 
perioder som har blandat sig med varandra, men lika gärna avspegla en enskild 
tidsperiod, det vill säga något tidstypiskt, en viss frusen epok. Dessa resonemang 
lyfts fram av Nordiska Ministerrådet (Nordisk ministerråd 2000). 
 
3.2 Landskap och landskapsbild 
I föreliggande studie definieras landskap som summan av alla detaljer i den 
omgivande miljön som tillsammans påverkar våra sinnen (Sporrong 1996), med 
andra ord landskapets former och processer samt hur de upplevs. Landskapets 
former kan bestå av vägar, byggnader, markslag, träd, jordarter, geomorfa 
formationer etc. Processerna kan exempelvis utgöras av 1800-talets stora 
uppodlingsverksamhet då äng och våtmarker blev åker, 1930-talets kristidsarbeten 
i form av stenröjningar och vägbyggen (AK-vägar), religionsskiftet mellan 
järnålder och medeltid (som innebar att kyrkor byggdes och ättebacken övergavs 
till förmån för kyrkbacken) eller bildandet de postglaciala lerorna. Således utgör 
landskapet en helhet mellan människa och natur, där uppfattningen av ett och 
samma landskap kan vara olika beroende på vem som betraktar det, eftersom 
människan till sin natur har olika läggning. Denna helhetssyn på 
landskapsbegreppet består i flera olika dimensioner. Det finns exempelvis en 
historisk dimension, en naturgiven dimension, en social dimension och en scenisk 
eller estetisk dimension. 

Landskapsbegreppet brukar emellertid kunna ge upphov till åsiktsskillnader 
inom olika akademiska discipliner. Särskilt tydlig är skillnaden mellan å ena sidan 
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forskare som arbetar med landskap i dess bredaste bemärkelse (det vill säga med 
alla former och processer), och å andra sidan forskare som endast arbetar med 
vissa typer av former och processer. Naturligtvis kommer det inte finnas en 
korrekt definition av landskap (Skånes 1996), men det är viktigt att påpeka 
bristerna i olika typer av landskapsdefinitioner. I en landskapsdefinition som 
utgörs av summan av alla detaljer i den omgivande miljön torde det finnas få 
brister eftersom allt detta förutsätts vara en del av landskapsdefinitionen. Men 
inom den ekologiska disciplinen har landskap exempelvis definierats som ett 
arealbestämt landområde med vissa homogena drag, en sorts mosaik där en 
samling av lokala ekosystem repeteras på ett likartat sätt över ett kilometervitt 
område (Forman 1995). Denna definition brister i det att den inte tar sin 
utgångspunkt i ett helhetsperspektiv, utan istället utestänger vissa former, vissa 
processer och vissa landområden utöver en viss bestämd areal. I landskapet 
integreras olika människors agerande över en lång tidsperiod. För att förstå dagens 
landskap måste man ha ett brett geografiskt och tidsmässigt angreppssätt. Att 
bibehålla en helhetsbild är dock mycket svårt och i detaljer är det omöjligt. Det är 
sannolikt sådana svårigheter som föranleder vissa forskningsdiscipliner att 
tillgripa en begränsad landskapsdefinition. 

Landskapsbilden är också en del av landskapsbegreppet och utgör det 
panorama eller sceneri betraktaren upplever när ett landområde betraktas från en 
viss punkt. Betraktaren upplever till exempel hur öppet eller slutet landskapet är, 
hur vegetationen gestaltar sig, hur vägar och byggnader ser ut. Landskapsbilden 
som kulturhistoriskt fenomen är uppmärksammad inom den vetenskapliga 
litteraturen (Sporrong 1996, Widgren 1997).  

Att landskapet varierar och uppvisar en mängd regionala särdrag, såväl i 
kulturellt som i ekologiskt hänseende, är viktigt att beakta vid drift och underhåll 
av väg samt vid nyanläggande av väg. Det är av stor vikt att i såväl miljö-
konsekvensbeskrivningar som i uppföljningsprogram betona och förmedla dessa 
olikheter som bottnar i vår historia utan att för den delen åsidosätta de generella 
värdena. 
 
3.3 Landskapets kulturhistoriska innehåll 
Landskapets kulturhistoriska innehåll har en lång kulturgeografisk forskar-
tradition. I undersökningar från de senaste decennierna har stor vikt lagts vid att 
identifiera landskapets former och tolka de bakomliggande processerna 
(exempelvis Sporrong 1971; Widgren 1990; Roeck Hansen & Nissinaho 1995; 
Tollin 1999; Jansson 1998). Ett centralt källmaterial för dessa studier har varit de, 
för Sverige så unika, äldre, historiska kartorna. Även kartornas konstspråk har 
varit föremål för ingående studier (Ehrensvärd 1987). En metod för att jämföra det 
historiska landskapet med dagens landskap har tagits fram och utvecklats av 
kulturgeografer sedan 1970-talet (Tollin 1991). Metoden används inom både 
natur- och kulturgeografiska discipliner, såväl inom forskning (exempelvis 
Jansson 1998; Skånes 1996) som vid myndighetsutövning (LiM-projektets 
slutrapport 1998). Betoningen läggs vanligtvis vid de enskilda företeelsernas 
förändring, till exempel vad avser markslag och biotoper. Men att i detta 
sammanhang fokusera vid landskapsbilden sedd från marken är mycket ovanligt. 
Kunskapen om det historiska innehållet i dagens landskapsbild kopplat till större 
områden är i det närmaste obefintlig.  
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I planeringssammanhang kan ibland kunskapen hos den person som tagit fram 
ett underlagsmaterial och den person som skall besluta utifrån detta underlag inte 
vara tillräckligt stor för att täcka in all relevant information ens inom kulturmiljö-
sektorn. Det är ändå viktigt att försöka bibehålla ett brett perspektiv på vad 
kulturmiljö omfattar. Bredden styrs dock av källmaterialet. Det är därför viktigt 
att ta fram olika typer av källmaterial för att ge en mer mångsidig bild. 
 
 
4 Förslag till metod 
Utvecklingen av den historiska landskapsbildsmetoden för identifiering av det 
historiska innehållet i dagens landskapsbild tar sin utgångspunkt i olika veten-
skapliga discipliner såsom kulturgeografi, historia, ekologi, naturgeografi, 
etnologi med flera. Källmaterialet utgörs dels av det äldre historiska kartmaterialet 
(såväl det små- som det storskaliga) dels av historiska landskapsavbildningar i 
form av målningar, gravyrer, litografier (stentryck), fotografier etc., dels av 
fältstudier, dels av moderna kartor. Historiska kartor och landskapsavbildningar 
måste vara något sånär samtida för att kunna förmedla högsta önskbara 
information. Att jämföra bilder över gårdagen med dagens situation har före-
kommit under lång tid.  

Studier av landskapet och historiska kartor har lång tradition och det finns en 
relativt god överblick över landskapsförändringar och historiska processer för 
större delen av Sverige. Dessa kartstudier har dock några svagheter. Den 
viktigaste är att landskapsförändringarna studeras ur ett uppifrånperspektiv. 
Denna korrekta ortografiska bild eller karta, kan ibland vara svår att tolka. 
Människor är inte vana att betrakta verkligheten rakt ovanifrån. Det normala är att 
se landskap från marken eller eventuellt snett uppifrån, från en utsiktspunkt. För 
att enklare kunna kommunicera i planeringsprocessen är det en fördel att kunna 
befinna sig i det verkliga perspektiv eller det diorama som landskapet utgör.  

Som framgår ovan är metoden att jämföra ett fotografi från förr med ett 
fotografi från idag inte ny. Situationen ändras dock en aning vad gäller tiden före 
fotograferingens tillkomst. Det är då endast handritade konstverk i olika former 
som kan komma ifråga. Även med dylika konstverk som utgångspunkt finns 
studier som jämför gårdagens situation med dagens situation. Här är det vanligt att 
städer varit föremål för studierna, byggnader, gatuliv etc. Det nya med den 
historiska landskapsbildsmetoden i föreliggande studie är att försöka verifiera de 
äldre bildernas trovärdighet som källmaterial. Utgör de en korrekt avbildning av 
dåtiden, eller är de föremål för stor konstnärlig frihet utan förankring i dåtidens 
verklighet? 
 
4.1 Modell 
I den historiska landskapsbildsmetodens första steg väljs undersökningsområde. 
Därefter besöks olika bildarkiv såsom konstarkiv och fotosamlingar varvid motiv 
över området väljs ut för undersökningen.  

I det andra steget skall informationen (vy, landskapsutsnitt) från avbildningen 
geografiskt identifieras på en modern karta (se följande kapitel) eftersom det 
underlättar arkivarbetet med de historiska kartorna, se figur 1. 
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Val av område

Besöka bild/konstarkiv
Leta upp den plats på en
modern karta där konst-
nären sannolikt har be-
funnit sig när han/hon
fångade sitt motiv

Steg 2

Jämföra konstverk över
vy med historisk karta

Steg 3

Jämföra konstverk över vy
med dagens kulturmiljö via
fältstudier och moderna
kartor

Steg 4
Vyns historiska innehåll
jämförs med agrarhistorisk
region för att generalisera
regionen gällande kultur-
miljöns visuella karaktär

Steg 5

Den historiska
landskapsbildsmetoden

Steg 1

 
 

Figur 1 Modell över arbetsgången i den metod som presenteras i föreliggande 
studie. 
 
I metodens tredje steg jämförs informationen från avbildningen med en historisk 
karta. Genom jämförelsen framkommer en bild av hur den äldre kulturmiljön 
kunde gestalta sig, sett horisontellt, alltså från ett markplan. Informationen 
beskriver exempelvis kulturmiljöns eller landskapets vegetation, öppenhet/-
slutenhet, färgen på husen etc. Denna information saknas i de historiska kartorna. 
Kopplingen mellan karta och bild möjliggör en rekonstruktion av större 
kulturmiljöområden genom analogislut.  

I det fjärde steget jämförs det framkomna resultatet med dagens bild av 
kulturmiljön och man får information dels om vilka kulturhistoriska strukturer 
som finns kvar, dels vilken tidsperiod kulturmiljön är mest präglad av. Dagens 
bild av kulturmiljön erhålles dels genom moderna och aktuella kartor, dels genom 
fältstudier. 

I steg fem jämförs kunskapen som framkommit i steg tre avseende kultur-
miljöns visuella karaktäristika, med den agrarhistoriska region vari den studerade 
kulturmiljön är lokaliserad. En region kan genom föreliggande modellbeskrivning 
(före/efter -bilder) ges vissa visuella generaliseringar som därmed kan göra den 
mer begriplig, vilket leder till en djupare förståelse av dagens landskap. 

 
4.2 Identifiering av motiv samt konstnärens lokalisering 
I föreliggande modell krävs att platsen som ett konstverk avbildar lokaliseras. Det 
räcker inte att veta att ett motiv är från exempelvis västgötaslätten. Saknas 
lokalkännedom eller om motivet inte avser något välkänt byggnadsverk eller 
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naturformation, måste det på konstverket finnas någon form av lägesbeskrivning 
såsom by-, gårds- eller sockennamn. Det är inte ovanligt att bra och detaljrika 
motiv saknar denna typ av lägesbeskrivning, vilket medför att motiven inte går att 
använda i en studie.  
 

Identifierade detaljer

K:a

Sjö

Åker

Väg

Höjd

Berg

Väg

Åker

Gård

Konstverk Modern karta

Skärningspunkt och vy

Geografiskt område avbildat på konstv.

 
 
Figur 2 En principskiss i fyra steg över hur man går tillväga för att lokalisera 
den plats där konstnären befann sig vid avbildandet av landskapet (se text), samt 
illustration av det geografiska område på kartan som finns avbildat på 
konstverket. Observera att skissen av den moderna kartan innehåller bland annat 
olika kartografiska symboler såsom höjdkurvor, hägnader, barrskog och kyrka. 
De identifierade detaljerna markeras med röda stjärnor och avser i exemplet, sett 
från vänster till höger, bergsbrant, kyrka, åkerhörn och väg på krön av höjdrygg. 
 
I modellens andra steg identifieras den geografiska platsen, där konstnären befann 
sig då han/hon avbildade landskapet. Detta för att möjliggöra en foto-
dokumentation av landskapet utifrån samma perspektiv, så att analysen av 
förändringarna mellan förr och nu även ges en pedagogisk effekt. Av naturliga 
skäl kan landskapet ha förändrats så mycket att platsen, som den en gång såg ut, 
inte längre existerar. Den kan exempelvis ha schaktats bort, bebyggts eller 
beskogats så pass att fotografering omöjliggörs. Vid en dylik situation kan 
landskapet om möjligt fotograferas från en annan intilliggande plats. Den 
pedagogiska effekten blir dock inte densamma eftersom perspektiven då blir 
förskjutna i förhållande till varandra. Går det inte alls att fotografera landskapet 
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från den position konstnären en gång hade eller från en närbelägen position, bör 
landskapet beskrivas utifrån besök på de platser som syns på det historiska 
konstverket.  

Om konstnärens exakta lokalisering inte redan är känd gäller det att identifiera 
olika detaljer i motivet, såsom exempelvis vägskäl, berg, åkrök, bebyggelse. 
Samma detaljer lokaliseras och märks därefter ut på en modern karta. Mellan 
identifierade detaljer från långt borta i motivet till detaljer nära i motivet, dras 
linjer. Förfarandet förenklas om detaljerna finns i motivets ytterkanter. Där 
linjerna som förbinder detaljerna från motivets ytterkanter skär varandra stod 
konstnären, se figur 2. 

 
4.3 Källmaterial 
Historiska kartor 
I Sverige finns en unik samling historiska kartor. Kartorna är för vissa delar av 
landet heltäckande. Detta är inte platsen att redovisa kartorna i detalj eftersom det 
skrivits mycket om kartor och innehåll (exempelvis Sporrong 1990; Pauli 1990; 
Tollin 1991; Jansson 1993). Kartorna finns på olika platser, dels vid 
Lantmäteristyrelsens arkiv (LSA) som är lokaliserat till Lantmäteriverkets 
forskningsarkiv i Gävle, dels vid de lokala lantmäterikontoren oftast i varje 
länsresidensstad samt i privat ägo vid gårdar, byar, gods och företag. Det finns två 
typer av kartor, dels storskaliga, dels småskaliga. 

De storskaliga kartorna är de kartor som innehåller mest information. De äldsta 
benämns geometriska jordebokskartor och härrör från 1630-, 1640- och 1650-
talen. Dessa kartor är förhållandevis exakta även om det förekommer vissa typer 
av generaliseringar, exempelvis vad gäller åkermarkens flikighet. Bebyggelsen, 
oavsett antal byggnader i verkligheten, markerades med en hussymbol, ett så 
kallat kameralt hemman. Kartorna är huvudsakligen svart-vita, med få färginslag 
(ibland grönt för ängsmark), se figur 3.  

Geometriska avmätningar förekommer från tiden vid sekelskiftet 1700. Dessa 
kartor är mycket detaljrika och textakten informativ såväl vad gäller marknamn 
som vad gäller markens funktion, se figur 4. I och med dessa kartor gör färgerna 
ett tydligt intåg. Åkermarken gavs många gånger olika färg beroende på vilket 
odlingssystem de låg i. Även hos dessa kartor markerades bebyggelsen med en 
hussymbol för kameralt hemman.  

Från mitten av 1700-talet börjar storskifteskartorna produceras (första 
förordningen 1749, egentliga förordningen 1757). Stora delar av Sverige kom att 
storskiftas fram till 1820-talet. Storskifteskartor är detaljrika och färgsprakande. 
Ibland ritas alla byggnader ut, ibland endast en hussymbol för flera byggnader. 
Textakten är rik på marknamn och beskriver inte sällan hur jordbruket kunde 
fungera. Ibland framgår inte situationen före skiftet, endast resultatet därav. 

Efter storskiftet följde enskiftet som pågick under perioden 1803–1827. Det var 
dock inte hela riket som genomgick enskifte. Lantmätarna upptäckte nämligen att 
enskiftet inte lämpade sig för jordbruksdistrikt utanför slättbygderna. Detta 
resulterade i att enskiftet fick en efterträdare i Laga skifte. Enskifteskartorna är 
mycket detaljrika, in till minsta odlingsröse, men många gånger har marknamn 
och annan informativ text istället försvunnit ur textakten. Kartorna är bleka i sin 
färgkomposition. 
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Figur 3 Exempel på storskalig karta. Karta över Kyrkbordets by i Näs socken, 
Jämtlands län (LSA: V1:101). Ur Geometriska jordeboken från tiden mellan  
1645–1650.  
 
Laga skifte påbörjades 1827 och avslutades 1926. I vissa delar av landet fortgår 
skiftet än i dag, men under ett annat namn, omarronderingen (Westholm 1992). 
Skifteskulmen nåddes vid mitten av 1800-talet. Laga skifteskartorna påminner 
mycket om enskifteskartorna. 

Det finns flera typer av småskaliga kartor med detaljerad information om 
markslag och bebyggelse (Jansson 1993), exempelvis sockenkartor som 
producerades under 1800-talet. Dessa täcker inte hela Sverige och trycktes aldrig 
utan finns endast tillgängliga i de statliga arkiven med historiska kartor. Härads-
kartorna (ekonomisk karta) producerades 1860–1934. Dessa kartor finns inte för 
hela Sverige, men där de finns, täcker de ett helt härad.  

I sin första utgåva producerades generalstabskartan främst under 1850-, 1860- 
och 1870-talen. Kartan hade ett militärt ursprung och därför finns information av 
ekonomisk och skattetekniskt intresse, såsom odlingsmark och bebyggelse, inte 
redovisad på detaljerad nivå. Däremot är skogens utseende, terräng och 
kommunikationsleder detaljrikt karterade.  

Stomkartan var ett av underlagen till framtagandet av dels generalstabskartan, 
dels häradskartan. Stomkartan för generalstabskartan består av ett kollage av 
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förminskade äldre storskaliga kartor. Där det inte fanns en äldre storskalig karta 
att tillgå var kartograferna tvungna att göra en ny uppmätning. Stomkartan visar 
således inte hur landskapet såg ut vid en tidpunkt utan inom ett större tidsspann. 
Originalen förvaras vid LSA.  
 

 
 
Figur 4 Geometrisk avmätning över Götevi (LSA. D19-37:1 från 1707) söder 
om Motala i Östergötlands län. Gula och gråa fält markerar åkermark. 
Herrgården syns i det gula fältet och markeras av en hussymbol. Kyrkan syns 
norr om Svartån. 
 

Tillförlitlighet 
Många vill se de historiska kartorna som exakta avbildningar från ett visst år. Det 
stämmer i de flesta avseenden. Men som har framgått ovan är inte bebyggelsen 
fullständigt utritad på de äldsta historiska kartorna, dock är de fullständigt utritade 
på såväl Enskiftes- som Laga skifteskartorna. Vegetationen är inte alltid korrekt 
återgiven, ibland kan kartbilden återge en ängsmark som trädfri, även om den i 
textakten beskrivs vara bevuxen av träd och buskar. Ibland saknas sådana 
upplysningar helt i textakten, därför är det viktigt att jämföra källan med en rad 
andra källmaterial, exempelvis fältstudier och historiska anteckningar såsom 
reseskildringar, för att kunna verifiera informationen från kartbilden. 

 
Landskapsavbildningar 
Det finns en stor mängd bilder som återger landskapet och kulturmiljön på ett 
eller annat sätt. Från 1500- och 1600-talen finns målningar och teckningar. Det 
var den välbärgade överklassen som hade råd att beställa dessa typer av verk. Ofta 
var föremålet för avbildning ett gods med corps-de-logi centralt placerat i bilden. 
Andra motiv var ofta städer, industrier och byggnadsverk. Även om inte 
landskapet i sig är föremål för motivet finns det ofta avbildat i förgrunden eller 
bakgrunden. Dess detaljrikedom skiftar avsevärt. Under 1600- och 1700-talen, 
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men även en bit in på 1800-talet följde konstnären ofta en viss skola eller 
stilinriktning, se nedan. Konstverken kan framförallt studeras på museer. Huvud-
sakligen avses länsmuseernas konstsamlingar, vissa kommunala konstmuseer men 
framförallt Nationalmuseum i Stockholm. De privata samlingarna är svåråt-
komliga i forskningssammanhang, framförallt, och naturligtvis, eftersom det 
saknas centralt tillgängliga förteckningar över konstnärer och motiv. 
Utställningskataloger från museer, utställningshallar och gallerier samt 
auktionskataloger från exempelvis Beijers och Bukowskis kan dock vara till hjälp. 
I nyare kataloger är konstverken ibland återgivna i bild. 

Det finns även militär konst. Konstnärer fick i uppdrag av krigsmakten att 
avbilda militära anläggningar och verksamheter. Men krigsmakten hade även egna 
konstnärer som inte bara ägnade sig åt militära motiv, utan även avbildade 
landskap. Det finns allt ifrån skisser till färdiga konstverk. Motiven är ofta i hög 
grad korrekt avbildade1. Motiven finns företrädesvis att beskåda vid Krigsarkivet i 
Stockholm. 

När väl dupliceringstekniken introducerades fick avbildningar av landskap en 
helt annan spridning. Det producerades bilder över stora delar av Sverige. Dessa 
återgavs i böcker och tidningar. Tekniken kallades tidigare för stentryck, men är 
idag mest känd under namnet litografi. Produktionen av litografier växte under 
1800-talet. Bilder från Sverige återgavs i tidningar som en information om landet 
sett ur olika aspekter. Inte sällan avbildades städer, naturmotiv, fabriker, 
utställningar och betydande byggnadsverk. Även samlingsverk med litografier 
framställdes med exempelvis bilder över södermanländska gods. Även inom 
konsten utnyttjades dupliceringstekniken och numrerade och signerade upplagor 
av grafiska blad framställdes. Samlingar av litografier kan finnas på bland annat 
länsmuseerna. 

Under 1800-talet introducerades fotograferingstekniken. Till en början 
användes den nya tekniken mest för porträttering. Men efterhand kom den att 
utnyttjas såväl privat som kommersiellt och militärt. Från början av 1900-talet 
flygfotograferade militären landskapet i ett snedbildsperspektiv. Dessa bilder kan 
ge värdefull information om landskapets utseende. Bilder finns inte bara på äldre 
militära anläggningar utan även över landsbygden. Kommersiell flygfotografering 
förekom under 1930- och 1940-talen. Ett av dessa fotograferingsföretag var 
Stockholms Aero. Framförallt utfördes fotografering över fabriker, på uppdrag av 
olika företag. Men på vägen mellan startplatsen och målet för fotograferingen 
passade fotograferna ofta på att fotografera av landskapet utefter flygsträckan. Det 
finns således även en mängd fotografier över svensk landsbygd. Det finns två 
stora fotosamlingar, dels vid Krigsarkivet, dels vid Nordiska museets arkiv.  

Tillförlitlighet och brister 
I början av 1900-talet förekom en kritisk debatt om landskapsmåleri. Bland annat 
diskuterades fantasi och naturalism (Langdon 1996). Många gånger har man inom 
den konsthistoriska forskningen menat att avbildningarna inte är sanningsenligt 
återgivna och att deras tillförlitlighet därför kan ifrågasättas. Emellertid är detta en 
grov förenkling. Redan på 1400-talet finns det inslag i konstnären Konrad Witz 
måleri, av en topografisk trovärdighet där bergshöjder fortfarande idag kan 
lokaliseras i motiven. I Italien under 1500-talet ansågs det i landskapsbilds-
måleriet vara viktigt med en konstruktiv komposition, exempelvis motivets 
                                                 
1 Muntlig uppgift av intendent Mikael Ahlund vid Nationalmuseum. 
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inramning i kulisser av träd och buskage som läggs över verkligheten. På andra 
sidan Alperna fanns det dock under 1600-talet, i bland annat Holland, en större 
strävan till faktisk realism i landskapsmåleriet, det så kallad iakttagandets tidevarv 
(Clark 1949 [1979]). Konstnärerna börjar gå ut i landskapet för att sedan 
färdigställa motivet i ateljén. Delar av konstverken är korrekta avbildningar av 
verkligheten medan andra är uppdiktade (Ellenius 1992). Framförallt naturen 
anses vara korrekt återgiven (Gombrich 1999). På samma sätt har det fortgått fram 
till idag, även när konststilarna avlöst varandra såsom impressionisternas 
annorlunda ljus och färgspråk och andra konstnärers syn på landskapets detaljer 
såsom exempelvis i van Goghs måleri. Skillnaden mellan skiss och målning kan 
här lyftas fram och uttrycker tydligt, i exempelvis Rembrandts arbeten, hur ansedd 
och stor det ideella landskapsmåleriet var med religiösa, historiska och poetiska 
motiv (Clark 1949 [1979]). Ett svenskt exempel som ofta lyfts fram avseende 
konstnärens förmåga att återge en icke korrekt bild av verkligheten, utgörs av Eric 
Dahlbergs Svecia Antiqua et Hodierna (1667–1715 [1983]). Verket kan liknas vid 
ett propagandaverk tillkommet under Sveriges stormaktstid. Skisser och färdiga 
avbildningar skiljer sig åt. I de färdiga bilderna är det dessutom tydligt att 
byggnader inte är skalenligt återgivna utan kraftig överdimensionerade i 
förhållande till exempelvis personer.  

Vad gäller fotografier är sakläget dock ett helt annat. Dessa avbildningar 
återger en ögonblicksbild av verkligheten som den då tedde sig, men eftersom 
äldre fotografier endast återger motivet i olika gråskalor, medför det att vissa 
analyser omöjliggörs, exempelvis vad gäller bebyggelsens färgsättning. 
 
Regionindelningar 
Ett relativt nytt planeringsunderlag är framtaget av bland annat 
Riksantikvarieämbetet, några länsstyrelser och länsmuseer. Det utgörs av länsvisa 
regionindelningar av landskapets agrarhistoriska värden. Regionindelningarna 
finns för ett flertal län nämligen Kronobergs (Höglin 1998a), Norrbottens 
(Höglin 1998b), Gävleborgs (Höglin 1998c), före detta Göteborgs och Bohus 
(Franzén & Lindholm 2000), Hallands (Frisk & Larsson 1999), Jämtlands 
(Antonson 1995) samt Örebro län (Jansson 1999). Några är under arbete såsom 
Västra Götalands, Stockholms och Västmanlands län. Det var framförallt 
kulturgeografen Stefan Höglin som inledde arbetet på Riksantikvarieämbetet. Han 
har därefter deltagit i flera arbetsgrupper vid länsstyrelserna och länsmuseerna 
som har producerat regionindelningar.  

Regionindelningarna är i första hand en sammanställning av redan känd 
kunskap, även om nya iakttagelser och källmaterial ingår. Det är en beskrivning 
av dagens landskap, där förståelsen av landskapet dock utgår ifrån ett historiskt 
synsätt. Regionindelningarna utgår således från en rad historiska data, liksom 
uppgifter om naturgeografin. Det är inte endast agrara företeelser i bemärkelsen 
odling eller boskapsskötsel, det är även protoindustriell verksamhet liksom 
industriell verksamhet såsom järnhantering. 

De agrarhistoriska regionindelningarna av landskapet är nya och utgör ett 
mycket bra underlag i utredningssammanhang. De är dock för grovmaskiga för att 
kunna ersätta en regelrätt fältinventering som underlag för den planerade vägens 
eller järnvägens exakta sträckning. 



24 VTI meddelande 925 

5 Genomförande av förstudien 
5.1 Avgränsning 
Förstudien planerades att utgå från ett aktuellt vägprojekt där kulturmiljön har 
betraktats som värdefull. Samtidigt skulle det studerade området ligga i 
Östergötland för att hålla projektkostnaderna nere vad gäller exempelvis resor. 
Den vägsträcka som valdes var Riksväg 50 utmed Tåkern/Omberg i Ödeshögs och 
Vadstena kommuner. Emellertid har få landskapsavbildningar från detta område 
påträffats i arkiven. Det var därför nödvändigt att utvidga studien till att omfatta 
hela Östergötlands län.  

Källmaterialet har begränsats till historiska kartor, målningar och fotografier 
och omfattar alltså inte skildringar i litteraturen.  

Den tidsmässiga avgränsningen är, vad gäller landskapsavbildningarna, satt till 
perioden mellan 1700 och idag. 
 
5.2 Arkiv samt källor 
Källmaterialet har hämtats vid Östergötlands länsmuseum, Nationalmuseum, LSA 
och Prins Eugens Waldemarsudde.  

Vid Östergötlands länsmuseum finns en databas vid namn SOFIE ur vilken det 
går att söka på vissa nyckelord, exempelvis motiv såsom porträtt eller landskaps-
målning, ortnamn, konstnär och årtal. Databasen uppvisar dock en del brister och 
sökningarna är därför omständliga. Den största bristen är att det helt enkelt inte 
lagts in information om motiven på ett konsekvent sätt, såsom härkomst eller typ 
av motiv. Vid en sökning i databasen på ordet landskap gavs 689 träffar av totalt 
5658 poster. Ur denna sökning har några motiv valts ut. Museipersonalens 
kunskap om samlingarna är minst lika viktig som databaserna i sig. Alla motiv i 
samlingarna har inte katalognummer, men för de motiv som har katalognummer 
är numret upplagt efter olika system, eftersom det är två huvudsakliga 
konstsamlingar som slagits ihop. Katalognumren kan ha följande utseende: 
LM423:1, A16731:37 eller ÖMB2128. 

Den för detta ändamål bästa samlingen landskapsavbildningar påträffades i den 
Topografiska mappen. Mappen innehåller framförallt en stor samling litografier 
från tidningar och böcker. Men det finns även några original, såväl äldre som 
yngre, bland annat akvareller.  

Vid Nationalmuseum har deras fotoarkiv (Fototeket) besökts, med fotografier 
över en stor mängd målningar, såväl över de egna samlingarna som över inlånade 
konstverk. I samlingarna kan fotografierna sökas topografiskt och utifrån 
konstnär. Samlingarna är uppdelade på original och förlagor. Emellertid gav 
besöket inte någon större utdelning, endast ett par verk. 

Lantmäteristyrelsens arkiv, som är förlagd till Lantmäteriverkets forsknings-
arkiv i Gävle, har besökts vid ett flertal tillfällen. Arkivet är topografiskt upplagt. 
Kartorna numreras efter följande princip, D100-19:4. D motsvarar den dåtida 
länsbokstaven (Östergötlands län), där länen är topografiskt och inte alfabetiskt 
organiserade. Den därpå följande siffran 100 är löpnumret för socknen inom länet, 
i detta fall Skönberga socken utanför Söderköping. Alla socknar är alfabetiskt 
ordnade. Efter sockennumret kommer ett löpnumret på byn eller gården, i 
exemplet motsvaras 19 av Husby by. Även byar och gårdar är upplagda 
alfabetiskt. Siffran 4 står för en kartakt. Kartakterna har numrerats löpande 
vartefter de tillkommit. Den äldsta har nummer 1, den näst äldsta nummer 2 och 
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så vidare I exemplet utgörs den fjärde äldsta kartan av en laga skifteskarta från 
1830.  

Dagens landskapsbild har av författaren dokumenteras på plats i text och 
genom fotografering. Digitala videosekvenser har inspelats för att fördjupa 
dokumentationen och underlätta den skrivbordsmässiga tolkningen. 
 
5.3 Studerade kulturmiljöer i Östergötland 
Åtta områden i Östergötlands län ingår i studien (figur 5). Att valet fallit på dessa 
har berott på tillgången på motiv i konstarkiven samt tillgången på historiska 
kartor. 
 

 
 
Figur 5 Karta över norra Östergötlands län. Röd punkt markerar studerade 
kulturmiljöer. Skala 1:967.000. 
 
5.3.1 Stad 
Ett flertal intressanta avbildningar finns från Linköping och Söderköping. 
 
Linköping 
Linköping finns avbildat i tre oljemålningar (ej figur) och en litografi. Den första 
oljemålningen är utförd 1806 av P. Holm. Det är en bild från gränsen mellan stad 
och land. Centralt i motivet syns domkyrkan, med dess äldre torn i den vänstra 
delen av bilden. Det innebär att motivet är avbildat från södra delen av staden. 
Motivet i bilden är relativt avgränsat och konstnären torde ha befunnit sig nära 
staden.  

Den andra och tredje målningen är från 1877 respektive 1878 och utförd av C. 
F. Lindberg. Även dessa båda motiv är avbildade från söder. Motivet är avbildat 
lite sett från ovan, där staden ligger i bakgrunden och en stor del av motivet utgörs 
av områden söder om staden. Konstnären torde därför ha befunnit sig långt från 
staden på en höjd. 
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Litografin (B 3591:1) saknar årtal men borde vara tillkommen vid 1800-talets 
mitt men före 1885 då domkyrkans torn byggdes om till dagens utseende, se figur 
6. Motivet är avbildat från söder och skiljer sig inte avsevärt ifrån P. Holms 
målning. Två män står i ett öppet landskap med staden och domkyrkan i 
bakgrunden. Till vänster om domkyrkan skymtar slottet fram. Bortom männen 
förefaller en brant finnas. Denna brant torde vara kanten ned mot Tinnerbäcken. 

Det finns en mängd kartor över såväl Linköpings landsbygd som stadsjordar. 
Ingen är dock samtida med litografin. Dock finns en karta från 1732 över området 
(D64-1:18, ej figur). Den uppvisar en rad likheter med litografin. Männen står i en 
betesmark. De öppna markerna mellan männen och staden bestod av åkrar och 
ödeåkrar. På litografin löper det i åkermarken en gärdesgård parallellt med 
stadskanten. Den finns även med på kartan. En tryckt stadskarta från 1853, se 
figur 7, visar att förändringarna sedan 1732 inte varit särdeles dramatiska. 
Fortfarande vid denna tid finns en tydlig gräns mellan stad och land.  
 

 
 
Figur 6 Litografi över Linköping. Odaterad, troligen 1800-tal (B3591:1). 
Originalet finns vid Östergötlands länsmuseum. 
 
Platsen besöktes den 23 oktober 2001. Konstnären har befunnit sig vid Tinner-
bäckens södra sida vid Berga bys ägor. Idag utgörs platsen av villaområdet 
Ramshäll. Det har inte varit möjligt att fotografera av landskapet från en snarlik 
position som konstnären en gång hade då han/hon avbildade staden. Det ligger en 
stor mängd höga byggnader i vägen.  
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Figur 7 Stadskarta över Linköping av Gustaf Ljunggren från 1853. Ur ”Atlas 
öfver Sveriges städer med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, 
innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861”. Kartan finns vid LSA. 
I bilden har en vinkel i rött lagts in vilken markerar det område som är avbildat 
på litografin (figur 6) samt konstnärens lokalisering vid avbildandet. 
 
Det har inte heller varit möjligt att fotografera en någotsånär snarlik vy från 
hustaken till de höga byggnaderna på Universitetssjukhusets område. De 
tydligaste förändringarna jämfört med litografin består dock i att staden växt 
söderut på det som tidigare utgjorde åkermark. Det är dels stadsdelen (mellan 
Drottninggatan och Torkelbergsgatan) öster om Linköpings stadspark vid namn 
Trädgårdsföreningen, dels själva Trädgårdsföreningen. Höjderna där konstnären 
en gång befann sig är bebyggda med sjukhusbyggnader och villor. En iögon-
fallande stor skillnad är även att domkyrkan fått ett nytt högre torn. 

Området är idag helt urbaniserat och kulturmiljövärdet består därför inte längre 
av huvudsakligen agrara värden. Istället skall andra värden såsom arkitektur, 
stadsplan et cetera lyftas fram, men landskapsbildens historiska kontinuitet så som 
den är avbildad på konstverk och i litografin är i och med urbaniseringen bruten. 
 
Söderköping 
Från Söderköping finns inte mindre än tre litografier, där samtliga motiv är 
avbildade från olika väderstreck (B2170, B2447:2, en onumrerad). Dessa är 
odaterade. Den ena är dock utförd av Billmark (B2447:2). Liksom de övriga 
litografierna torde den vara från 1800-talets mitt.  

 
Sydvästra delen 
Den första litografin (B2170) avbildar staden sedd från sydväst, se figur 8. Staden 
är avbildad från en stenig betesmark med kreatur. Betesmarken är högt belägen. 
Till vänster om betesmarken, bortom den hattprydde herden, ligger åkrar 
avgränsade med diken. Några huslängor tar vid i kvarnvägens längdriktning, en 
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väg som gick till Hammarspången. Bortom dessa hus löper en allé av små lågt 
hållna lövträd. Nedanför denna rinner Storån in i staden. Till vänster om ån ligger 
Drothems sockenkyrka med tillhörande klockstapel. Mitt i ån ligger Hospitals-
kvarn och bortom denna ligger stadskyrkan med ett torn mitt på taket. Till vänster 
om stadskyrkan står klockstapeln.  
 

 
 
Figur 8 Litografi över området väster om Söderköping. Odaterad, troligen 
1800-tal (B2170). Originalet finns vid Östergötlands länsmuseum. 
 

 

 
 
Figur 9 Fotografi över samma område som litografin i figur 8. I den bortre 
vänstra delen av bilden syns Ramunderberget och ungefär i bildens mitt syns 
Drothems klockstapel och kyrka.  
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Bortom staden, till vänster i bild eller norrut, ligger Ramshällsberg även kallat 
Ramunderhäll eller Ramunderberget. Ramshällsberg var helt kalt sånär som på 
några småträd eller buskar i ena kanten. Träden indikerar att området utnyttjades 
till betesmark som inte hävdades lika intensivt som tidigare (en begynnande 
igenväxning). Bortom den kala delen av berget skymtas en tät granskog. Nedanför 
berget ligger Göta kanal och i bildens vänstra kant kan en ångbåt skymtas. 
Ångbåten är en hjulångare av så kallad fiolbåtsmodell, eftersom hjulet var infällt i 
skrovet för att få plats i den smala kanalen. Uppifrån såg de då ut som fiollådor. 
Ångbåten kan någorlunda datera litografin. Ångfartygen Kommendör Kapten, 
Eric Nordewall och Östergöthland sjösattes mot slutet av 1830-talet och togs ur 
bruk mellan 1850 och 1861 (Holmström 1984). Litografin torde således ha 
tillkommit någon gång under denna tidsperiod. 
 

 
 
Figur 10 Detalj ur figur 9. Notera ångbåten i bildens vänstra del samt vägen 
bortom herden som löper mellan två byggnader och fortsätter genom en allé. 
 
Det finns en karta från 1770 (D18-16:1, ej figur) över den plats där konstnären 
befunnit sig och en från 1813 (D111-1:20, ej figur). Kartorna gränsar till stadens 
ägor. Enligt den första kartan kallas platsen för Brobybergen och bestod av 
bergbunden betesmark (nummer 19). Detta stämmer således med litografin. Av en 
karta från 1876 (D111-1:26, ej figur) framträder i litografin en ny stadsplan. Det 
är vägen som går bortom herden som vid stadsgränsen börjar med två hus och 
fortsätter i riktning mot Drothems kyrka kantad av en allé. Enligt en annan karta 
från 1876 (D111-1:36, ej figur) heter denna gata Pingränd. Litografin är således 
tillkommen efter 1876. Nedanför Brobybergen ligger dikad åkermark. Mycket av 
informationen i litografin har verifierats genom kartorna. Litografins källvärde är 
således högt och trovärdigt. Den äldre stadsplanen framgår av en stadskarta från 
1854, se figur 11. 
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Figur 11 Stadskarta över Söderköping av Gustaf Ljunggren från 1854. Ur 
”Atlas öfver Sveriges städer med deras alla egor och jordar, jemte areal-
beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853–1861”. 
Kartan finns vid LSA. I bilden har röda vinklar lagts in vilka markerar det 
område som är avbildat på litografierna samt konstnärens lokalisering vid 
avbildandet. Den övre vinkeln markerar den västra litografin (figur 15), den 
mellersta vinkeln markerar den sydvästra litografin (figurerna 8 & 10) och den 
nedre vinkeln markerar den östra litografin (figur 12). 
 
Området besöktes den 11 oktober 2001. Idag är landskapet starkt urbaniserat. 
Stora områden utanför den gamla medeltida stadskärnan har bebyggts med 
företagsbyggnader, bostadsområden och vägar. Platsen där konstnären har 
befunnit sig är idag beväxt med i huvudsak tallskog, men tänker man bort träden 
påminner det mycket om den betesmark som finns avbildad på litografin såsom de 
kala hällarna, stenar etc. På toppen av berget finns idag ett vattentorn. Det har 
därför inte gått att i fotografi fånga samma vy. Istället har fotografiet tagits från ett 
intilliggande berg, se figur 9. Utanför staden ligger fortfarande åkermark. 
Ramunderberget är idag kraftigt beskogat. Den del av Ramunderberget som på 
litografin ligger till vänster, och som föreföll vara gräsklädd med en begynnande 
igenväxning, är idag helt och hållet beskogad.  
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Östra delen 
 

 
 
Figur 12 Litografi över området öster om Söderköping. Odaterad, troligen 
1800-tal (B2247:2). Originalet finns vid Östergötlands länsmuseum. 
 

 
 
Figur 13 Fotografi över samma område som litografin i figur 12. I kanalens 
bortre del syns Tegelbrukets sluss med byggnader. Bortom slussen syns 
Ramunderberget. Till vänster om kanalen syns ett åkerfält och bortom detta syns 
byggnader. Ån till vänster om kanalen syns knappt alls. Hitom och till höger om 
slussen skymtar en åker fram. 
 
Den andra bilden (B2247:2) avbildar staden sedd från öster, se figur 12. I 
förgrunden ses en pojke sitta i en halvöppen terräng, bevuxen med små granar och 
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mindre lövträd. Till höger syns Göta kanal med en sluss och vid dess kanter 
pollare. Intill slussen finns ett boningshus. I bakgrunden syns en ångbåt på 
kanalen och bortom den en byggnad på den högra stranden. Till vänster, eller 
söder om kanalen, rinner Hällaån eller Tvärån fram i en tvär krök, och förefaller 
löpa parallellt med kanalen i bildens förgrund. I bildens vänstra del syns Husby 
gård. Runt kanalen och Hällaån finns en rad öppna marker. Mitt i motivet betar 
kreatur på dessa öppna marker. Mitt i denna öppna mark ligger en byggnad, 
troligen en ängslada. Invid denna byggnad löper ett stort dike som ansluter till 
Hällaån. Diket är troligen Storån som rinner igenom staden. I bildens vänstra del, 
till vänster om Husby gård och till höger om den stora granen i förgrunden, kan 
det vara en allé som skymtar fram. I bildens bortre högra del syns den markerade 
siluetten av Ramunderberget och hitom detta berg ligger ett annat berg som är 
beväxt med skog. 
 

 
 
Figur 14 Husby by öster om Söderköping. Laga skifteskarta från 1830 (LSA, 
D100-19:4). 
 
Platsen besöktes den 11 oktober 2001. Platsen där konstnären har befunnit sig är 
idag dels beväxt med uppvuxen skog dels, sedan några år, skogsplanterad. 
Vegetationen har omöjliggjort en fotografering av samma landskapsutsnitt som 
finns avbildat på litografin. Cirka 50–75 meter öster om denna plats finns dock ett 
stort upplag av sprängsten varifrån fotografering varit möjlig, se figur 13. 
Skillnaderna i landskapet idag jämfört med litografin består bland annat i att det 
tillkommit betydligt mer bebyggelse. Invid Hällaåns utlopp i Storån ligger idag en 
båtuppläggningsplats, ett mindre varv samt en stor fabriksbyggnad. I området där 
kreaturen betar på litografin finns idag förutom en bred remsa med åkermark till 
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vänster om kanalen, villor samt en plantskola. Slusshuset, Tegelbruket, ligger kvar 
även om konstnären till litografin har ritat huset med gaveln mot kanalen istället 
för långsidan mot kanalen. Det kan betyda att huset är inritat fel på litografin eller 
att det ligger ett nytt hus på platsen. Hitom slusstugan ligger en övergiven 
åkermark. På litografin kan eventuellt diken skymtas som löper vinkelrätt mot 
kanalen. Det finns idag fortfarande kvar sådana diken i den övergivna 
åkermarken. Den, på litografin, stora öppna marken invid kröken på Hällaån 
utgörs idag av en stor åkermark och kantas av en rak allé som går till Viggeby 
herrgård. Kanalsidorna har betydligt mer växtlighet än tidigare och stenpollarna är 
inväxta i vassruggar. Branterna norr om kanalen är kraftigt beväxta med högvuxen 
skog som går ända fram till Tegelbruket och huset bortom slusstugan. 
Ramunderberget är också kraftigt trädbevuxet. 

Nordvästra delen 
Den tredje bilden avbildar staden från nordväst, se figur 15. I förgrunden ligger 
Göta kanal med en roddbåt och ångbåt. Vid kanalkanten står det pollare, längre 
bort några mindre byggnader. Att det finns pollare med i bilden kan tyda på att det 
finns en sluss i närheten, även om det finns pollare på andra platser. I bildens 
västra del tornar Ramunderberget upp sig. Berget saknar spår av träd och buskar. 
Bortom ångbåten kantas kanalen av stora lövträd. I bildens bortre del ligger staden 
där tre byggnader syns över de övriga. Från vänster är det Rådhuset, sedan 
Stadskyrkan med torn mitt på taket och fristående klockstapel och slutligen, till 
höger, Drothems kyrka. I bildens högra del ligger en bergkulle. Mellan kanalen 
och staden är marken öppen och platt. Eftersom det inte är några diken utritade 
torde den kunna ha utgjort en sidvallsäng. 

Få kartor finns att tillgå i LSA:s arkiv som detaljerat beskriver marken. Enligt 
en karta över ersättning av jord till Göta kanal från 1813 (D18-76:2) heter de 
platta gräsmarkerna invid kanalen Pryssängen och Kungsängen, och utgjordes 
således av ängsmark. Enligt häradskartan från 1878 bestod området av mestadels 
åkermark, se figur 17. Enligt häradskartan samt stadskartan från 1854, se figur 11, 
hade Ramunderberget börjat få inslag av barrträd i den norra delen, en bit bort 
från branten. 

Platsen besöktes den 11 oktober 2001. Konstnären har befunnit sig bortom 
torrdockan, och det har varit möjligt att fotografera av samma vy som litografin, 
se figur 16. Vägen mellan Norrköping och Söderköping går via en betongbro tvärs 
över kanalen och skymmer vyn. Växtligheten har tilltagit bortom viadukten. 
Ängsmarken har helt övergått till att bli åkermark. I bildens bortre del tar staden 
vid. Ur detta perspektiv ger den inte intryck av att ha expanderat nämnvärt. Den 
stora vägen till Norrköping har förändrat landskapsbilden avsevärt, men direkt 
utanför Söderköping är det fortfarande samma väg som kan ses i såväl kartor som 
i litografier. Den agrara prägeln hos landskapet består huvudsakligen. 
Vegetationen kring och på Ramunderberget har kraftigt ökat. 

Det är ovanligt att tre historiska bilder utifrån olika perspektiv finns över en 
och samma plats. Litografierna är således ett unikt och värdefullt tidsdokument 
för Söderköping. Litografiernas höga informationsvärde har bekräftats genom de 
historiska kartorna. Söderköping och dess omnejd har höga kulturmiljövärden 
med stort tidsdjup. Landskapet runt Söderköping bär fortfarande en agrar prägel 
och har följt den gängse jordbruksutvecklingen från ett äng-är-åkers-moder-
jordbruk till ett högrationellt maskinellt jordbruk. Trots att staden har expanderat 
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med många bostadsområden är gränsen mellan stad och land är fortfarande tydlig. 
Stora förändringar har skett vad gäller ett av Söderköpings främsta landmärken, 
Ramunderberget. Tidigare har Ramunderberget rest sig över staden som en stor 
kal klippa. Idag har all form av betesdrift upphört på berget vilket fått som följd 
att berget kraftigt har beskogats. 
 

 
 
Figur 15 Litografi över området nordväst om Söderköping. Odaterad, troligen 
1800-tal. Originalet finns vid Östergötlands länsmuseum. 
 

 
 
Figur 16 Fotografi över samma område som litografin i figur 15. I bildens 
vänstra del syns Ramunderberget och i bildens mitt, vid horisontlinjen syns staden 
(bakom sjömärke). 
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Figur 17 Häradskarta från 1878. Kartan finns vid LSA. I bilden har vinklar i 
rött lagts in vilka markerar det område som är avbildat på respektive litografi 
samt konstnärens lokalisering vid avbildandet. Den vänstra vinkeln visar 
litografin i figur 15 och den högra visar litografin i figur 12. 
 
Förvisso är det mindre skog på toppen av berget, men skogen är tät och hög på 
dess sidor. Värdet som karaktärsinslag i stadsbilden och utkiksplats över staden 
skulle öka avsevärt om markrestaureringar (trädfällningar, gräsmarks- och 
åkerrestaureringar) företogs på plats. In genom staden löper ett flertal vägar. Den 
största och mest ytkrävande av dessa är riksvägen mot Norrköping. Denna väg 
sänker kulturmiljövärdet vid och kring vid byggnadsverket Göta kanal, såväl 
visuellt som vad gäller buller, trafikköer och lukt.  

 
5.3.2 Landsbygd 
Ylingsta gård 
Ylingsta ligger i Furingstads socken på Vikbolandet öster om Norrköping. Gården 
finns återgiven på en odaterad målning som finns avfotograferad i National-
museums samlingar. Konstverket heter Ylingsta från Furingstads kyrka, se figur 
18. Konstnären heter Carl Fredrik von Malmborg och levde 1815–1893. I 
förgrunden finns en stenmur beväxt med gräs. Bortom denna finns ett större 
åkerområde med raka avgränsningar vilket borde utgöra diken. Mitt i bilden ligger 
Ylingsta Gård med en stor mängd byggnader. Bortom byggnaderna tar skogen vid 
och till höger i bild syns mer åkermark skymta fram. 
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Figur 18 Målningen ”Ylingsta från Furingstads kyrka”, av Carl Fredrik von 
Malmborg. Odaterad. Reprofoto av fotografi i Nationalmuseums Fototek. 
Fotograf okänd. Medgivande för publicering av Nationalmuseum. 
 

 
 
Figur 19 Fotografi över samma område som litografin i figur 18. Mitt i bild 
syns Ylingsta gårds gula ekonomibyggnader. Till höger om dessa syns en åker och 
ett uthus. 
 
En jämförelse mellan målningen och en laga skifteskarta från 1849 (D24-16:1), se 
figur 20, visar att ett flertal av de i målningen avbildade byggnaderna saknas. I 
målningen finns en mangårdsbyggnad med två längor (ekonomibyggnader) vilka 
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bildar flyglar. Öster om mangårdsbyggnaden finns två byggnader varav den ena 
förefaller vara ett boningshus. Av dessa byggnader synes endast flyglarna och 
boningshuset finnas avbildade på kartan. Men jämförelsen mellan målning och 
karta visar en i övrigt god överensstämmelse med terrängen i övrigt såsom 
åkerkanter, vägen i förgrunden och de spridda skogspartierna. Häradskartan från 
1868 visar en snarlik bild, se figur 21. På såväl laga skifteskartan som härads-
kartan finns det väster om Ylingsta gård en grupp om tre byggnader. De borde 
ligga i konstverkets högra del. Men i denna del av konstverket syns endast träd 
och buskar. Det torde kunna betyda att tavlan är äldre än laga skifteskartan eller 
att byggnaderna är dolda bakom buskagen. 
 

 
 
Figur 20 Ylingsta gård i Furingstads socken. Detalj ur laga skifteskarta från 
1849 ( LSA, D24-16:1). 
 
Platsen besöktes den 22 oktober 2001. Konstnären befann sig vid Furingstads 
kyrka och har blickat söder ut mot Ylingsta gård. Det går inte längre att fånga 
landskapet utifrån samma perspektiv som von Malmborg gjorde. Söder om kyrkan 
har det vuxit upp många stora lövträd som skymmer vyn från kyrkogårdsmuren. 
Därför har ett fotografi tagits framför dessa träd vilket resulterar i att landskapet 
inte längre avbildas snett uppifrån utan så att säga från markplan, se figur 19. 
Bebyggelsen har kraftigt förändrats. Flera byggnader har avlägsnats och nya 
tillkommit. De så kallade flygelbyggnaderna har byggts på norrut och blivit 
längre. På den västra av dessa två ekonomibyggnader har en rundloge byggts. De 
båda ekonomibyggnaderna är gulmålade. Flera av småhusen har försvunnit. Kring 
byggnaderna har det växt upp stora lövträd som skymmer stora delar av 
byggnadsbeståndet. I förgrunden är det fortfarande åkermark, även om bilden idag 
till stor del skyms av ett relativt nybyggt ridhus. Bortom gården tar ett skogs-
område vid, det är dels skogen vid Låstad by, dels skogsområdet söder om byn, 
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vid Pikdalen. Till höger om Ylingsta gård finns en åker som tittar fram mellan 
träden och bortom den ett skogsparti. Situationen är densamma idag. Hitom 
bebyggelsen går en väg mot byn Söd. Vid en jämförelse mellan målning och 
dagens situation finns också såväl likheter som olikheter. Men av jämförelsen kan 
det konstateras att målningen torde ha hög trovärdighet.  
 

 
 
Figur 21 Ylingsta gård i Furingstads socken. Häradskarta från 1868. Kartan 
finns vid LSA. I bilden har en vinkel i rött lagts in vilken markerar det område 
som är avbildat på målningen (figur 18) samt konstnärens lokalisering vid 
avbildandet. 
 
Omberg 
Omberg ligger norr om Ödeshög, invid Vätterns östra strand. Omberg är avbildat 
av Prins Eugen i ett flertal målningar. En heter Det regnar på Omberg. Denna 
tavla är från 1926 och finns på Nationalmuseum (ej figur). En annan finns vid 
Prins Eugens Waldemarsudde på kungliga Djurgården i Stockholm. Målningen 
heter Vetet skördas, Örgården och är från 1930 (WE 578), se figur 22. Villa 
Örgården var prinsens sommarviste invid Örberga kyrkby. Hela målningen 
karaktäriseras av fullåkersbygd, med enstaka träd eller mindre trädsamlingar 
utspridda i åkerkanter och invid gårdar. I bildens centrum finns en åker som 
skördas med hjälp av en hästdragen självbindare. Denna åker höjer sig lite över 
omgivningen. Till vänster i bild finns en landsväg med el- eller telefonstolpar 
(stolparna fanns inte 1926). Landsvägen går mot Säby by, där två mindre 
rödmålade byggnader ses i bildens högra del. I dess vänstra del ligger byn 
Luckerstad med en rödmålad vinkelbyggd ladugård. Framförallt är det ägorna till 
dessa två byar som är av bildade med någotsånär hög detaljeringsgrad.  
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Figur 22 Oljetempera. Vetet skördas, Örgården från 1930 (WE 578). Konst-
verkets övre del är beskuren. Originalet finns på Prins Eugens Waldemarsudde. 
Fotograf Per Myrehed med publiceringsmedgivande från Prins Eugens 
Waldemarsudde. 
 

 
 
Figur 23 Fotografi över samma område som oljemålningen i figur 22. Notera 
den mörka skogsbården hitom siluetten av Omberg. Skogsbården fortsätter till 
höger i bildens horisont. 
 
Över Säby finns en Laga skifteskarta från 1851-52 (D153-11:7, ej figur) och över 
Luckerstad finns en storskifteskarta från 1797 (D153-8:2, ej figur). Häradskartan 
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från 1881 visar upp en snarlik bild, där i princip all mark utgörs av åker, se figur 
24. De tre kartorna visar att målningen Vetet skördas, Örgården i hög grad 
överensstämmer med dåtidens verklighet. 
 

 
 

Figur 24 Del av slättbygden nordväst om sjön Tåkern. Häradskartan från 1881. 
Kartan finns vid LSA. I bilden har en vinkel i rött lagts in vilken markerar det 
område som är avbildat på litografin (figur 22) samt konstnärens lokalisering vid 
avbildandet. 
 
Villa Örgården och dess omnejd besöktes den 9 oktober 2001. Motiven är 
tillkomna vid villan. Prinsen måste ha suttit i huvudbyggnaden på övervåningen 
när han målade Vetet skördas, Örgården. Sett från marken blir perspektivet fel. 
De två byggnaderna i målningens högra del syns knappt alls från tomten utan först 
när utblickspunkten är högre och Omberg tornar upp sig högre över horisonten än 
på fotografiet. Av denna anledning är fotografiet inte helt i överensstämmelse vad 
gäller perspektivet, eftersom det är fotograferat från marken, se figur 23. 
Likheterna med konstverket är annars slående. Det gäller åkern som skördas där 
dess avgränsning är konstant, de två byggnaderna i bildens högra del, samt den 
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vinkelbyggda ladugården i Luckerstad. Byggnaderna har fortfarande idag samma 
färgsättning. Även om landskapet idag karaktäriseras av åkermark består 
skillnaderna i landskapets vegetation. Stora områden vid konstverkets horisont är 
idag beskogade. Det är framförallt tidigare betes- och ängsmarker vid stränderna 
som vuxit igen, men även enstaka skogsplanteringar har tillkommit. De små 
träddungarna invid Luckerstads bebyggelse har vuxit sig stora. På samma sätt är 
det invid de flesta gårdar, lövträden har blivit fler och större. Enstaka träd och 
buskar som tidigare fanns i åkerkanterna är idag avlägsnade. Andra förändringar 
utgörs av att det inte längre är lika tydliga skillnader mellan de olika åkerfälten. 
Detta kan bero på att diken avlägsnats, men det kan även bero på att grödorna inte 
skiljer sig åt. Andra förändringar består i att landskapet på prinsens tavla är 
befolkat samt att el- eller telefonstolparna har avlägsnats. 

Även om helhetsintrycket fortfarande präglas av öppenhet sker hela tiden 
förändringar i slättbygden vid Omberg. Områden som tidigare var öppna har blivit 
beskogade. Kontinuiteten i den mycket gamla fullåkersbygden har därmed delvis 
brutits och det kulturhistoriska värdet, sett utifrån en agrarhistorisk utgångspunkt, 
minskar därmed. Landskapet kring Omberg, betraktat från en annan position, kan 
dock ge ett annat intryck. 
 
Borenshult 
Borenshult ligger öster om Motala, invid Göta kanals utlopp i sjön Boren, 
Vinnerstads socken. Idag är det ett namn på en hel stadsdel. Borenshult finns 
avbildat i en svartvit litografi i Länsmuseets samlingar (A 16731:36), se figur 25. 
Litografin är tillkommen någon gång mellan 1850 och 1856. Centralt i motivet 
finns torpet och bortom torpet en lång byggnad. Bortom dessa hus ligger vatten. 
Runt byggnaden finns öppna marker. I bildens västra del syns en brant slänt upp 
mot Göta kanal och uppe på kanalvallen promenerar människor. På kanalen syns 
en ångbåt och väster om kanalen ett parti med träd. Bortom ångbåten syns en 
kulle. 

Från området finns ett flertal kartor. En av dessa är en ägoutbyteskarta från 
1837 (D71-19:2), se figur 27. Enligt denna karta finns ett flertal byggnader inom 
området vid namn Borenshultstorpen (littera B 47). Huset på litografin torde 
utgöra det östligaste av dessa torp. Öster om detta torp syns en långsträckt 
byggnad. Gräsområdet invid torpet utgörs på kartan av Borensängen, en Lindvall 
(littera B 54). Kanalvallen i motivets högra del är mycket hög. Söder om kanalen 
löper en väg (nedanför kanalbranten på litografin). På andra sidan kanalen finns 
på kartan ett område markerat som stenbunden skogsmark (littera B 11). Enligt 
häradskartan från 1878 (ej figur) bestod området av ängsmark. Söder om kanalen 
fanns en väg men inga byggnader eller torp. Således stämmer bild och karta i 
vissa delar. Vad som dock är mer tveksamt i detta sammanhang är litografins stora 
vattenspegel bortom torpet. Att Motala ström ligger straxt intill torpet är riktigt, 
men på litografin är vattenspegeln för stor för att bara visa strömmen, den torde 
även visa sjön Boren. Strandkanten ligger på kartan och i verkligheten betydligt 
längre bort från torpet än vad litografin visar. De uddar som sticker ut i Boren i 
litografins bakgrund (bland annat udden Brittnäs väster om Ulvåsa) är långt ifrån 
så höga som bilden visar, inte heller har det enligt andra kartor funnits någon 
kyrka längst ut på den ena udden. Här är det sannolikt så att bilden i vissa delar 
inte stämmer överens med verkligheten, och att den konstnärliga friheten tagit sig 
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fantasifulla uttryck utan verklig förankring. Slutsatsen är att motivet endast delvis 
speglar dåtidens faktiska situation. 

Området besöktes den 9 oktober 2001. Borenshult är idag en villaförort till 
Motala. Det var möjligt att lokalisera den plats där konstnären hade befunnit sig. 
Platsen bestod av en landtunga som sticker ut från kanten av kanalen, i den i 
övrigt kraftiga branten. Det var dock omöjligt att idag fånga samma landskaps-
utsnitt ur samma perspektiv, eftersom det växte en mängd stora träd som skymde 
utsikten över kanalområdet. Av denna anledning är bilden över dagens situation 
tagen ur en annan vinkel, se figur 26. Vid besöket visade det sig att Borenshults 
slussar ligger direkt bortom den krök Göta Kanal gör i den bortre delen av 
litografin. En jämförelse ger vid kanalen att skogsområdet till vänster i litografins 
bild har övergått att bli ett parkstråk med promenadväg och lövträd.  
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Figur 25 Litografi över Borenshult efter förlaga av F C Kierschou. Ur 
planschverket Sverige framstäldt i taflor (1850–1855). Planschen finns vid 
Östergötlands länsmuseum (A 16731:36). 
 

 
 
Figur 26 Fotografi över samma område som litografin i figur 25. I förgrunden 
syns den övre delen av en stenpollare. Notera även den lågt liggande vägen 
nedanför kanalbranten varpå en vit lastbil åker. Bredvid vägen syns den långa 
lagerbyggnaden på platsen för den gamla ängsmarken. Vid kanalkrökens bortre 
del syns på den högra kanalvallen en mindre höjd. 
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Längre bort ca 30–50 meter från kanalen tar villaområdet vid. Den södra 
kanalstranden är inte längre öppen och gräsbeväxt. Den kantas av lövträd, som likt 
en allé står med regelbundna avstånd. I den branta slänten växer träd och sly som 
inte omfattas av någon skötsel. Nedanför slänten går idag en väg. Borenshults torp 
är ersatt av en stor rödmålad lagerbyggnad. I litografins bortre del, bortom 
ångbåten, ligger fortfarande idag en stor kulle, beväxt med träd. Bortom kullen 
ligger idag en parkeringsplats för kanalbesökare. Till höger om kullen ligger ett 
stort område med stora lövträd. I detta område har på senare tid en blå villa 
byggts. 
 

 
 
Figur 27 Göta kanal vid Borenshult. Ägoutbyteskarta från 1837 (LSA, D71-
19:2). I bilden har en vinkel i rött lagts in vilken markerar det område som är 
avbildat på litografin (figur 25) samt konstnärens lokalisering vid avbildandet. 
 
Den agrara prägel som området hade vid tiden för litografins tillkomst, saknas helt 
idag. Istället är det bostäder samt stora industrilokaler av olika typ som kantar 
Göta kanal. Det öppna landskapet med ängsbruk är helt borta. Träd och sly kantar 
istället kanalen. Idag präglas denna kulturmiljö därmed av industriella och 
infrastrukturella värden.  

 
Götevi 
Götevi, eller Götvik, ligger mellan Mjölby och Boxholm, i Ekeby socken. Götevi 
finns avbildat på en litografi, se figur 28. Litografin är odaterad men torde vara 
tillkommen vid mitten av 1800-talet. Det är en liten herrgård som ligger invid 
Svartån. Över ån går en bro och i dess förlängning kantas vägen av en allé 
bestående av låga lövträd. På bilden syns förutom corps-de-logiet även två andra 
byggnader, varav den ena förefaller vara en flygelbyggnad. Landskapet är öppet 
med enstaka klungor av lövträd. I horisonten växer skog och i motivets bortre 
högra del finns ett bestånd med gran.  
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Figur 28 Litografi över Götevi. Odaterad, troligen 1800-tal. Originalet finns 
vid Östergötlands länsmuseum. 
 

 
 
Figur 29 Fotografi över samma område som litografin i figur 28. Till höger i 
bild syns bron över Svartån och i bildens vänstra del syns byggnaderna skymta 
fram bortom allén. 
 
Vid Lantmäteristyrelsens arkiv i Gävle finns ingen storskalig karta över området 
vilken är samtida med avbildningen. En tidig geometrisk avmätning från 1707 
(D19-37:1), se figur 4, kan dock kasta lite ljus över litografins riktighet. Utmed 
Svartån var det slåttermarker, vilka överensstämmer med litografins öppna 
områden. I bakgrunden bakom huvudbyggnaden fanns ett område med ”vacker 
björk och hasselskog”. Allén hade vid denna tid ännu inte planterats. Enligt 
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häradskartan från 1880 har det anlagts en allé, se figur 30. På ömse sidor om ån 
ligger det ängsmarker. Utanför ängsmarkerna tar stora åkerområden vid. De 
skogspartier som kan skymtas i litografins bakgrund markeras på häradskartan 
som lövskog. Även om det inte finns någon bra storskalig karta, någorlunda 
samtida med litografin, har häradskartan, tillsammans med den geometriska 
avmätningen, kastat visst positivt ljus över litografins trovärdighet som historisk 
källa.  

 

 
 
Figur 30 Götevi i Ekeby socken. Häradskartan från 1880. Kartan finns vid LSA. 
I bilden har en vinkel i rött lagts in vilken markerar det område som är avbildat 
på litografin (figur 28) samt konstnärens lokalisering vid avbildandet. 
 
Dagens Götevi besöktes den 11 oktober 2001. Platsen skiljer sig i vissa avseenden 
från 1800-talets Götevi. Konstnären har varit placerad invid kyrkogårdsmuren och 
det har varit möjligt att fotografera ur samma perspektiv, se figur 29. Skillnaderna 
består i första hand av skillnader i vegetationen; bland annat har träden växt till 
sig. Allén har blivit mycket stor och dominerar över huvudbyggnaden. Kring 
Svartån finns ingen igenväxning som annars är normalt inom jordbrukets 
vattendrag. Den tidigare ängsmarken förefaller ha övergått till att bli betesmark. 
Åkermarken är fortfarande i hävd. Bortom corps-de-logiet finns åkermarker och 
bortom dessa tar lövskog vid. Invid bron finns ett gårdssågverk. 

Landskapet kring Götevi är kulturhistoriskt intressant eftersom det fortfarande 
bär en agrar prägel med stora öppna hävdade marker. Även om markslagen skiftat 
från tid till en annan består det öppna intrycket. Markerna har en stor historisk 
kontinuitet vad gäller exempelvis arrondering och vegetation. 

 
Brunneby 
Brunneby är en liten herrgård som ligger i Brunneby socken mellan Linköping 
och Motala. Brunneby finns avbildat på två odaterade litografier som dock borde 
vara från 1800-talets mitt, se figur 31. I den första litografin (LM 26 70) syns 
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Göta kanal i motivets högra del. Kanalen gör en stor sväng runt huvudbyggnad 
och tomt i motivets bakgrund. Det är endast gaveln av det brutna taket som syns 
av huvudbyggnaden. Vad gäller bebyggelsen är dock kyrkan mest iögonfallande 
med dess spetsiga spira, till vänster i bild. Invid kyrkan finns ett flertal byggnader. 
I förgrunden är en betesmark med betande kreatur. I motivets vänstra del finns en 
väg kantad av hankgärdesgårdar och på vägen står två personer. Bortom vägen, i 
motivets bakgrund syns själva herrgården.  

I den andra litografin (ej figur) är Göta kanal motivets huvudobjekt. 
Skillnaderna jämfört med den andra litografin är inte stora. Man ser framförallt 
mer av området till höger om kanalen. På litografin ses i motivet en ångbåt på 
kanalen. Byggnadsbeståndet förefaller vara detsamma som på förra bilden liksom 
trädbeståndet i trädgården. I förgrunden står två personer med fiskedon. De står på 
kanalvallen som bär spår av vagnshjul. På kanalvallen växer embryot till en allé. 
Träden är unga. Bakom dessa träd finns en stor öppen mark i likhet med den andra 
litografin. På andra sidan kanalen syns byggnader till vad som borde vara gården 
Kungs Norrby. 

En ägomätningskarta karta finns från 1821 (D15-4:3), se figur 33. Enligt denna 
karta är överensstämmelsen med litografin i det närmaste total. Konstnären torde 
ha befunnit sig inne på det område som på kartan är markerat som kanalbolagets 
mark, troligen vid bokstaven C i ”Canal”, se figur 33. Betesmarken finns inte 
karterad på kartan eftersom den låg inom kanalbolagets mark. Det framgår därför 
inte huruvida det växte träd i denna betesmark. Däremot är vägen utsatt och 
kantad av en hägnad. Mellan vägen och bebyggelsen finns ett område som på 
kartan (nummer 5) heter södra gärdet, vilket är detsamma som södra åkergärdet. 
Även på litografin bestod detta området av öppen mark. I litografin syns hitom 
kyrkan två mindre byggnader. Enligt kartan kantar dessa båda byggnader 
trädgården och är byggda i vinkel mot kyrkan. Till höger om dessa finns en 
byggnad och till vänster om kyrkan två andra. Två rektangulära flygelbyggnader 
ligger som pendanger till varandra på var sin sida om trädgårdsgången som går 
fram till huvudbyggnaden. Enligt kartan stryker kanalbolagets område tvärs över 
godsets trädgård. I verkligheten gör dock kanalen en kurva runt trädgården. 
Trädgården är i detalj återgiven där träd kantar gångar och rabatter. Dessa träd 
skulle kunna motsvaras av träden som bland annat skymmer huvudbyggnaden på 
litografin. Enligt häradskartan från 1878 kantas kanalen varken av åkermark eller, 
som vanligast var, av ängsmark. Detta tyder på att betesmarken på litografin 
skulle kunna vara en korrekt avbildning av dåtiden. Summan av detta är att 
litografin torde vara en korrekt återgivning av det dåtida landskapet invid 
Brunneby. 

Dagens landskap skiljer sig åt från 1800-talets. Brunneby besöktes den 
9 oktober 2001. Det som är återgivet som betesmark på litografin är idag dels en 
åker, dels en kanalvall. Kanalvallen sluttar kraftigt ner mot åkern, och 
nivåskillnaden torde vara cirka 2 meter på den plats där konstnären befunnit sig. 
Nivåskillnaden planar dock ut och är, i överensstämmelse med litografin, inte 
särskilt markant en bit närmare herrgården. Det är fler, och framförallt större, träd 
längs hela kanalvallen. Detta gäller även den andra sidan. Det har därför varit 
svårt att fotografera samma vy som är avbildad på litografin, se figur 32. Södra 
gärdet utgörs fortfarande av åkermark. Landsvägen har fått en ny sträckning. 



48 VTI meddelande 925 

 
 
Figur 31  Litografi över Brunneby herrgård. Odaterad, troligen 1800-tal (LM 26 
70). Originalet finns vid Östergötlands länsmuseum. 
 

 
 
Figur 32  Fotografi över samma område som litografin i figur 31. Mitt i bilden 
skymtar den vitmålade kyrkan med dess karaktäristiska torn fram bakom 
bladverket. Kanalvallen är kraftigt beväxt med högt gräs och vass. Invid de två 
träden i bildens vänstra del slutar resterna av den gamla landsvägen. 
 
Den gamla landsvägen har brutits upp i södra gärdet så att det södra gärdet blivit 
större. Delar av den gamla landsvägen finns kvar såväl söder som norr om det 
södra gärdet. En hägnad finns intill södra gärdet och fortsätter från den gamla 
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landsvägens södra del. Denna hägnad finns delvis med i litografin, men inte i 
kartan eftersom den ligger utanför det karterade området. Trädgårdens lövträd har 
blivit storvuxna. Kyrkan framträder inte längre lika tydligt på grund av träden och 
corps-de-logi är helt och hållet dolt. Kyrkan är sig lik, med dess karaktäristika 
torn mitt på taket. Ett flertal av byggnaderna invid kyrkan är borta. Det gäller de 
båda husen, som på litografin syns hitom kyrkan och huset till höger om dessa 
båda. Det gäller även byggnaden till vänster om kyrkan. Huset till vänster om 
denna byggnad ser ut att vara en ryggåsstuga med lågt tak. Idag är det ersatt av ett 
gulmålat bostadshus med träpanel. Kanske är stommen till del densamma. 
 

 
 
Figur 33 Ägomätningskarta över Brunneby herrgård från1821. Akt D15-4:3. 
Originalet finns vid LSA. I kartbilden har en vinkel i rött lagts in vilken markerar 
det område som är avbildat på litografin (figur 31) samt konstnärens lokalisering 
vid avbildandet. 
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Kulturmiljön visar upp såväl nya som ålderdomliga drag. Markerna är fortfarande 
förhållandevis öppna även om området invid kanalen inte är i hävd och samtidigt 
är betydligt mer trädbeväxt. Betesmarken har övergivits och delar av den har 
övergått till att bli åker. Landsvägen är delvis uppbruten och har flyttats en bit 
bort från herrgården. En hägnad finns fortfarande kvar i delvis samma läge.  

Kulturmiljövärdet ligger i att den agrara prägeln fortfarande är tydlig. Området 
runt herrgården är inte ett unikt landskap, utan snarare ett typiskt landskap som 
tydligt visar spåren av den agrara utvecklingen fram till idag. Byggnadsbeståndet 
med en egen gårdskyrka är unikt. 
 
Ljung 
Ljungs slott ligger mellan Göta kanal och Motala ström, väster om Ljungsbro i 
Ljungs socken. Slottet finns avbildat på en litografi med okänt datum (LM 423:4), 
se figur 34. På litografin syns Göta kanal i förgrunden med en segelskuta. Bortom 
kanalen syns ett öppet område. Detta område torde utgöras av åkermark eftersom 
det i marken finns parallella diken. I åkerns bortre ände löper en hankgärdesgård 
vinkelrätt mot åkerns diken. Mellan denna gärdesgård och slottet finns en öppen 
mark utan diken. I motivets bakgrund syns slottet och bortom slottet syns mörk 
granskog. Mellan slott och granskog kan Motala ström skymtas. Till höger om 
slottet syns Ljungs kyrka. Vägen dem emellan är kantad av en allé. Ytterligare en 
allé löper från slottet till höger i bild. Alléerna utgörs av små lövträd med rundade 
lövverk vilka förefaller ha beskurits. I bildens högra kant syns en byggnad och 
invid byggnaden en trädrad. Mellan byggnaden och kyrkan finns en stor öppen 
yta.  

Det finns flera bra storskaliga kartor över Ljung vid LSA. På en av dessa, en 
ägoavmätning från 1795 (D65-23:5), se figur 36, framgår att huset i litografins 
högra del, är en salpeterlada (nr. 22). Ladan ligger mitt i en allé vilken likt de 
övriga två alléerna strålar ut från slottet likt en solfjäder. Dåtidens stilideal med 
siktlinjer radiellt gående från en centrumpunkt är mycket tydligt i denna karta. 
Runt omkring ladan låg stora åkerområden. På en karta över ett förslag till 
ersättning för jord till Göta kanal från 1812 (D65-23:8), se figur 37 återfinns 
ladan. Området mellan kanalen och slottet är inte karterat utom en liten del av 
området närmast slottet som utgjordes av ängsmark. Åkermarken var rikligt 
bemängd med öppna diken. På en laga skifteskarta från 1910 (D65-23:11), se 
figur 38, finns alléerna kvar, men salpeterladan är borta. Det är intressant att 
litografin givit en möjlighet att se hur alléerna på kartan såg ut i verkligheten. 
Åkrarna som på litografin hade inritade diken finns markerade som åker med 
diken på kartan. Där dock gärdesgården löpte finns enligt kartan istället ett dike 
(nr 20). Bortom diket finns slottets park (nr 203). Enligt 1812 års karta fanns på 
platsen för diket en bäck. Litografin ger en god bild av det dåtida landskapets 
utseende. Bilden har en hög trovärdighet, sett utifrån informationen i de historiska 
kartorna.  

Området besöktes den 9 oktober 2001. Konstnären till litografin har befunnit 
sig på den södra kanalvallen väster om Stora Fiskarhem. På grund av de stora 
träden på kanalvallarna går det inte att idag fotografera landskapet från samma 
punkt. Istället har landskapet avfotograferats från den norra kanalvallen, en bit 
österut, varför perspektivet delvis är förändrat, se figur 35. När de två tidsbilderna 
jämförs är det tydligt att konstnären till litografin ändrat på proportionerna i 
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landskapet och flyttat slott och kyrka närmre i bild jämfört med verkligheten. 
Slottet och kyrkan har nämligen överdrivna proportioner på litografin jämfört med 
dagens och gårdagens verklighet. Landskapet idag ser delvis helt annorlunda ut. 
Mest iögonfallande är att den forna parken idag utgörs av en stor dricksvatten-
damm, förbunden med Motala ström. Dammvallen är byggd parallellt med den 
västligaste av de tre alléerna och dammens södra kant löper utmed en öst-västlig 
linje som motsvaras av hägnaden på litografin eller diket på den historiska kartan. 
Åkern söder om dammen finns kvar men har täckdikats. Den västra allén, som 
syns närmast på litografin, är idag inte lika komplett som på litografin. Ett flertal 
träd saknas. De träd som finns är dock relativt lågt hållna. Den mellersta allén är 
betydligt mer intakt även om några enstaka träd saknas. Även dessa träd är lågt 
hållna. Fortfarande idag saknas en byggnad i den mellersta allén. Den östliga 
allén, mot kyrkan, är dock stor och högvuxen. Kyrkan ser likadan ut som på 
litografin. De öppna markerna mellan alléerna består fortfarande av åkermark, 
som har blivit täckdikad. Slottet är sig likt med ett brutet tak. Det finns idag 
flygelbyggnader till huvudbyggnaden, vilka syns från kanalen. Dessa borde ha 
framträtt på litografin, men gör inte så. I likhet med litografin finns det idag runt 
slottet ett område med stora lövträd. Till höger om huvudbyggnaden kan på 
litografin skönjas några höga cypressliknande träd. Idag finns det ett flertal 
popplar som ger ett liknande intryck. Bakom slottet, på andra sidan Motala ström, 
tar granskogen vid.  
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Figur 34 Litografi över Ljungs slott. Odaterad, troligen 1800-tal (LM 423:4). 
Originalet finns vid Östergötlands länsmuseum. 
 

 
 
Figur 35 Fotografi över samma område som litografin i figur 34.Till höger i 
bild sticker kyrktornet upp över träden. Den blåa randen bortom den harvade 
åkermarken är dricksvattendammen. Bortom denna syns det vitmålade slottet. I 
förgrunden syns den norra, eller utifrån litografin sett den bortre, kanalvallens 
nedre kant. 
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Figur 36 Ljungs slott. Ägoavmätningskarta från 1795 (LSA, D65-23:5).  
 

 
 
Figur 37 Ljungs slott. Karta över ett förslag till ersättning för jord till Göta 
kanal från 1812 (LSA, D65-23:8). I bilden har en vinkel i rött lagts in vilken 
markerar det område som är avbildat på litografin (figur 36) samt konstnärens 
lokalisering vid avbildandet. 
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Figur 38 Ljungs slott. Laga skifteskarta från 1910 (LSA, D65-23:11). 
 
Miljön kring Ljungs slott har höga kulturvärden med stort tidsdjup. Den agrara 
prägeln består. Flera av de på litografin framträdande dragen, såsom alléernas 
belägenhet och form, är idag desamma. Att det idag finns en damm på platsen för 
den gamla parken drar inte ned värdet nämnvärt. Den gamla parken måste ha varit 
sank redan tidigare.  

 
5.3.3 Industri 
Rejmyre 
Det enda industrilandskap som ingår i föreliggande studie avser Rejmyre 
Glasbruk. Glasbruket ligger i länets nordöstra del, mellan Norrköping och 
Katrineholm (Södermanland) invid sjön Hunn. Över Rejmyre finns en litografi i 
svart och rött tryck (ÖMB.2128 & E.27149) av okänt datum, se figur 39. Det 
torde dock vara producerat någon gång under 1800-talet. I förgrunden syns 
betande kor på en gräsmark med inslag av små granar. Denna mark avgränsas av 
en hankgärdesgård. Bortom gärdesgården syns en lågt liggande äng, med 
höstackar som samlas upp på en hästdragen skrinda. I den vänstra kanten av ängen 
syns större lövträd. Ängen avgränsas med gärdesgårdar. I dess högra kant syns en 
väg och till höger om vägen syns en ängsmark, eventuellt en ängsmark. Bortom 
ängen ligger glasbruket med en stor mängd byggnader och den karaktäristiska 
skorstenen. Stora högar syns bortom byggnaderna. Dessa torde kunna bestå av 
träkol. 

Från 1809–13 finns det en ägomätningskarta (D95-36:1) över Regnamyra, 
vilket var det äldre namnet på Rejmyre, se figur 41. Det finns en stor 
överensstämmelse mellan karta och litografi. Området med de betande kreaturen 
beskrivs vara skog och fastmark (nummer 150). Det torde således vara ett 
skogsbete som visas på litografin. Nedanför skogen låg ängen (nummer 79) och 
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till höger fortsatte denna äng (nummer 78). Dessa ängar delades av landsvägen 
med en gärdesgård på ömse sidor. Vid den vänstra delen av äng nummer 79, där 
höbärgningen äger rum på litografin, låg ett kärr (nummer 151) innan ”Lill sjön” 
tog vid. Förekomsten av ett kärr kan eventuellt förklara att det, enligt litografin, 
fanns stora lövträd på denna plats. Glasbrukstomten är betecknad med littera E, 
men på platsen är få enskilda byggnader utritade. Dock fanns även byggnader till 
glasbruket på andra sidan vägen. På häradskartan från 1876 har ängsmarken norr 
om glasbruket till övervägande del övergått till att bli åkermark. Även på andra 
sidan vägen var det åkermark. Endast en liten del, närmast Lillsjön, var 
fortfarande ängsmark.  

Området besöktes den 11 oktober 2001. Landsvägens sträckning är densamma 
som på litografin. I övrigt har det skett stora förändringar. Jämfört med karta och 
litografi är idag Rejmyre kraftigt bebyggt av framför allt villor. Bebyggelsen är 
huvudsakligen lokaliserad utmed landsvägen. Konstnären har befunnit sig norr om 
glasbruket. Idag är området fullt med villor och beväxt med skog. Det går därför 
inte att, med fotografi, återge samma panorama. Endast en del av området var 
möjligt att fotografera, se figur 40. Skogsbetet är helt försvunnet och skogen har 
tagit över. Ängsmarken har kraftigt vuxit igen med buskar, träd och sly. Ett 
område har ännu inte vuxit igen. Där är gräset meterhögt med stor tuvbildning. 
Detta område är mycket vattensjukt. På andra sidan landsvägen har dock 
ängsmarken övergått till att bli åkermark som fortfarande är i hävd. Landsvägen 
går idag söder om glasbruket. Det är svårt att avgöra huruvida landsvägen har fått 
en annan sträckning i senare tid från att ha löpt igenom industriområdet till att ha 
hamnat i ena kanten av industriområdet. Inom industriområdet är 
byggnadsbeståndet såväl nytt som gammalt. Av de gamla byggnaderna är flera 
utförda i rött tegel, men också i andra byggnadsmaterial såsom slaggsten 
(masugnsslagg?) och trä/tegel (korsvirke). Mitt i fabriksområdet finns en stor 
skorsten i tegel. Det är svårt att säga huruvida det är samma skorsten som på 
litografin, eller om det är en annan. Litografins skorsten är betydligt enklare än 
dagens skorsten, men å andra sidan kan konstnären ha rationaliserat bort vissa 
byggnadsdetaljer. Detsamma gäller den stora byggnaden, som kantar ängsmarken, 
mitt i litografin. Denna byggnad kan vara samma som finns idag, men antalet 
fönster är inte detsamma. 
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Figur 39  Färglitografi över Rejmyre glasbruk. Odaterad, troligen 1800-tal 
(ÖMB.2128 & E.27149). Originalet finns vid Östergötlands länsmuseum. 
 

 
 
Figur 40  Fotografi över samma område som litografin i figur 39. Perspektivet är 
dock återgivet utifrån en lägre lokalisering, ungefär vid litografins 
hankgärdesgård bortom de betande kreaturen. Det öppna partiet i bildens mitt 
utgör en del av den forna ängsmarken, som i övrigt är igenväxt. Ovanför 
trädkronorna syns skorstenen till glasbruket.  
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Figur 41 Rejmyre glasbruk. Ägomätningskarta från 1809-13 (LSA, D95-36:1). I 
bilden har en vinkel i rött lagts in vilken markerar det område som är avbildat på 
litografin (figur 39) samt konstnärens lokalisering vid avbildandet. 
 
Rejmyre glasbruk har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnadsbeståndet är 
gammalt och glasbruket är fortfarande i drift. Området runt glasbruket har vuxit i 
takt med att glastillverkningen expanderat. Den tidigare så tydliga agrara prägeln 
har nästan helt gått förlorad.  



58 VTI meddelande 925 

6 Vidare metodstudier och praktisk tillämpning 
Denna förstudie har visat att den historiska landskapsbildsmetoden fungerar som 
ett komplement till befintliga metoder vid studiet av kulturmiljön. Idag ingår 
landskapsbilden som ett bevarandeargument inom flera av samhällsplaneringens 
olika delar, bland annat natur- och kulturmiljövård. Men som framförts ovan 
betraktas landskapsbilden ur ett snävt estetiskt perspektiv, utan att se till dess 
historiska dimension.  

Vad studien inte omfattade var att testa metoden på ett konkret vägprojekt. Inte 
heller omfattade förstudien försök att öka informationsvärdet i, samt visualisera 
de kulturhistoriska regionindelningar som de senaste åren har tagits fram för flera 
län. Detta eftersom Östergötland fortfarande saknar en sådan regionindelning. 

Resultaten från förstudien bör testas på ett eller flera vägprojekt för att man 
skall kunna utvärdera hur metoden kan utnyttjas vid värdebeskrivningar och 
konsekvensbeskrivningar samt vid presentation av dessa. Att testa metoden i ett, 
så att säga, skarpt läge innebär sannolikt helt andra förutsättningar. Det går inte att 
välja och vraka bland en stor mängd konstverk i konstarkiven eftersom det inte är 
ett helt län som berörs utan endast en vägkorridor. Därför måste andra typer av 
avbildningar användas liksom andra konstsamlingar utnyttjas såsom framförallt 
flygfotografier, andra typer av fotografier liksom konstverk från privata samlingar 
utnyttjas. Dessutom kan metodens tidsåtgång på ett helt annat sätt realistiskt 
bedömas, liksom kostnadsaspekterna.  

Utöver en test på ett konkret vägprojekt är det värdefullt att se om det går att 
öka informationsvärdet i de regioner som ingår i en kulturhistorisk region-
indelning. Regionindelningarna är idag ett nytt och värdefullt underlagsmaterial 
vid infrastrukturplanering. 

Vidare bör det prövas huruvida den historiska landskapsbildsmetoden kan 
integreras med den metodutveckling som sker med digitala medel vid de 
infrastrukturplanerande företagen och myndigheterna, exempelvis vid Vägverket.  
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