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Abstract 
 

This paper examines the exhibition Allmänna konst- och industriutställningen in Stock-
holm 1897 and how landscape paintings by Swedish artists possibly could be inter-
preted as a part of the exhibitions political intention of being nationalistic. Methodi-
cally it is influenced by art historian Michael Baxandalls social history concept period 
eye. Focus is here about how and with what arguments the paintings could be said to 
be a fruit of their society. The purpose is to investigate whether, and if so, with witch 
rhetorical language the paintings were exhibited to help communicate a notion of 
common national values. The result shows that the paintings were exhibited together 
with international paintings, not side by side but divided country by country. Several 
paintings have parts in their motifs that in this context can be said to be related to the 
construction of national identity. A conclusion is that both paintings and context are 
performative.   
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eye, landskapsavbildning, Allmänna konst- och industriutställningen.  
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1 Inledning 
 

En sensommardag. Ännu stå Djurgårdens lunder i högsommarens fägring, fastän höst står för dörren och 

strör gult och rödt här och hvar i trädens kronor. Ännu skimrar gräset grönt , och ännu leker en varm sol-

stråle på Djurgårdsbrunnsvikens glittrande vatten. 1 

 

Citatet ovan är hämtat från inledningen i gratisbilagan till tidskriften Svenska hem år 

1897 som utgavs under den pågående Allmänna Konst- och Industriutställningen i 

Stockholm samma år. Det var en påkostad och välbesökt utställning med fokus på sam-

tidens nationella framsteg inom industri och konst. Citatet vittnar om hur naturen och 

det omgivande landskapet som så ofta i litteraturen brukades som inramning för att ge 

läsaren en poetisk eller närmast romantisk känsla att förknippa med den plats som för-

fattaren avsåg att skildra.  

I utställningen, som till stor del finansierades statligt, ingick en konstavdelning som 

organiserades av en kommitté där prins Eugen var ordförande och Oscar Björck funge-

rade som utställningskommissarie. I kommittén ingick också fler av tidens etablerade 

konstnärer som Anders Zorn, Gustaf Cederström och Richard Berg tillsammans med ar-

kitekten Ferdinand Boberg. Övriga medlemmar i kommittén var skulptören Theodor 

Lundberg och konstnären Georg von Rosen. Som sekreterare valdes ordföranden för 

Livrustkammaren C. A. Ossbahr.2 

Flera av kommitténs medlemmar var mycket intresserade av rådande idéer och tan-

kar kring en nationell identitet och praktiserade nationalromantiska teorier i sitt eget 

måleri. Nationalromantiska teorier hade vid tiden runt 1890-talet även inflytande på 

litteratur, musik och politik. Hypotetiskt är det därför möjligt att ställa frågan om hur 

dessa strömningar påverkade urvalet av konstverk som visades på utställningen 1897. 

Richard Berg var också medlem i den mot Konstakademin oppositionella sammanslut-

ningen Konstnärsförbundet. Konstnärsförbundets medlemmar förespråkade under 

denna period ett nationalromantiskt måleri och fokuserade sin konst på skildringar av 

                                                 
1 Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 [Elektronisk resurs] : revy i bild och ord. 

(Stockholm: Chelius, 1897), 1.  Tillgänglig på Internet: http://runeberg.org/akisfsh/. Hämtad 2019-01-31. 

 
2 Ibid., 14. 

http://runeberg.org/akisfsh/
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nordisk natur och kultur.3 Nationalism och sökandet efter en nationell identitet var nu 

också ett globalt fenomen. Världsutställningarna tenderade under 1800-talet att an-

lägga en retorik som protegerade en utmärkande och idealiserad trend att söka efter 

universella synteser, en världsuppfattning som gynnades av tron på ett förenande sy-

stem och en allomfattande samhällsmodell.4 Detta i grunden fredliga syfte grusades 

dock av delvis skarpa nationella, ekonomiska och inrikespolitiska agendor.5 Strävandet 

efter nationell identitet och att kommunicera en nationsförenande atmosfär gynnades 

av dessa faktorer. Denna uppsats undersöker sambandet mellan landskapsmåleri och 

sökandet efter nationell identitet genom att kritiskt analysera målningar med land-

skapsmotiv av svenska konstnärer som visades på utställningen 1897. Undersökningen 

utgår från den förteckning av utställda verk som utgavs 1897 av Generalstabens Lito-

grafiska Anstalts Förlag. 

 

1.1 Ämnesval 

 

Mitt ämnesval tar avstamp i Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 

1897. Intresset väcktes genom ett filmmaterial som finns tillgängligt digitalt med rör-

liga bilder från området kring utställningen.6 Detta är ett tidsdokument som tillsam-

mans med annat tillgängligt material som utställningskataloger och tidningsartiklar le-

vandegör utställningen på ett vis som gör det möjligt att studera den mer ingående. 

Jag är även intresserad av kopplingen mellan konst och en föreställning om nationell 

identitet liksom landskapsbilden som motiv.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att med teoretiska argument undersöka om, och i så fall hur med vilken över-

gripande retorik landskapsbilder visades på Stockholmsutställningen 1897 med en in-

tention om att kommunicera en föreställning om gemensamma nationella värden. Jag 

hoppas därigenom att kunna bidra till forskningen om Stockholmsutställningen 1897 ur 

                                                 
3 Michelle Facos, Nationalism and the Nordic Imagination. Swedish Art of the 1890s. (California: Univer-

sity of California Press, 1998), 105-115. 
4 Anders Ekström, Den utställda världen. Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställ-

ningar. (Diss. Nordiska Museets Handlingar 119, Stockholm: Nordiska Museets Förlag, 1994), 38-50. 
5 Ibid., 22-24. 
6 Filmen är tillgänglig digitalt via Filmarkivet. http://www.filmarkivet.se/movies/stockholmsutstall-

ningen-1897/ 

 

http://www.filmarkivet.se/movies/stockholmsutstallningen-1897/
http://www.filmarkivet.se/movies/stockholmsutstallningen-1897/
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ett perspektiv som behandlar kopplingen mellan landskapsbild och tidens sökande ef-

ter nationell identitet.  

 

Uppsatsens huvudsakliga frågeställningar är: 

 

- På vilket vis kan de målningarna med landskapsmotiv av svenska konstnärer 

som visades på utställningen 1897 tolkas som producerande av en nationell 

identitet? 

- Hur kan dessa landskapsbilder ha påverkats av tidens kulturella och sociala 

sammanhang och hur kan det beskrivas med teoretiska argument? 

Utöver dessa problemformuleringar ställer också uppsatsen frågan hur och i vilken 

mån uttrycktes tankar om nationen i det skriftliga material som omgav utställningen 

1897? Jag anser att denna sekundära frågeställning bidrar till en klarare helhetsbild 

över omständigheterna runt utställningen och kan hjälpa till att förstå retoriken som 

utställningsproducenterna ville kommunicera till publiken.  

 

 

1.3 Forskningsöversikt 
 

Denna uppsats berör forskning från ett tämligen brett vetenskapligt fält. Det finns en 

omfattande forskning som behandlar landskapsmåleri från både de nordiska länderna 

och övriga världen. Däribland antologier med separata artiklar och renodlade mono-

grafier om ämnen som berör landskapsmåleri både direkt och sekundärt. Till detta 

kommer även den forskning och övriga publikationer som handlar om Allmänna Konst- 

och Industriutställningen i Stockholm 1897. I denna begränsade forskningsöversikt be-

skrivs de källor som har visats sig mest fruktbara för studiens syfte och som har vidgat 

förståelsehorisonten och bidragit till en bredare kontextuell insikt.  

Landskapets Röster av konstvetaren Michael Ahlund handlar om konstnären Elias 

Martin. Ahlund avser att vidga förståelsen för Elias Martins bilder och målningar ge-

nom att närma sig dem via en analys av konstnärens samtid i form av kontakter, mes-

senater och allmänna kulturella klimat mellan åren 1760–1810.7 Denna avhandling har 

                                                 
7 Michael Ahlund, Landskapets röster. Studier i Elias Martins bildvärld (Diss. Uppsala Universitet, Upp-

sala: Atlantis, 2011). 
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varit en metodisk förebild då Ahlund tillämpar konsthistorikern Michael Baxandalls Pe-

riod Eye där fokus flyttas från konstnären till den sociala omgivningen och marknaden.8  

Konstvetaren Michelle Facos behandlar svensk konst från 1890-tal till sekelskiftet i 

Nationalism and the Nordic Imagination.9 Facos perspektiv handlar om att belysa de 

nationalromantiska teorier och den nationella symbolism som uppstår under denna 

period vilket är relevant för uppsatsen. Facos är dock inte primärt inriktad på land-

skapsmåleri men berör ämnet frekvent. I Landscape and Western Art gör konstvetaren 

Malcolm Andrews en omfattande genomlysning av landskapsmåleriets historia och ut-

veckling.10 Andrews publikation innehåller också en samanställning över annan forsk-

ning inom ämnet.  

Nationalmuseum i Stockholm har publicerat flera utställningskataloger med rele-

vanta forskningsartiklar. Både Naturens Spegel, Nordiskt landskapsmåleri 1840-1910 

och Nordiskt Sekelskifte innehåller både bildtolkningar och allmän bakgrundsinformat-

ion.11 Blond och blåögd: vithet, svenskhet och visuell kultur är en normkritisk antologi 

av konstvetarna Jeff Werner och Tomas Björk som i flertalet artiklar berör bilden av 

svenskhet och nationell identitet. Denna studie har givit mig insikter om hur det på ett 

normkritiskt vis är möjligt att granska visuell kultur och nationalism i relation till landet 

Sverige i synnerhet. Flera av denna antologis artiklar behandlar ämnen som ligger en 

bit utanför min studies ramar, men den behandlar även det sena 1800-talet och sekel-

skiftets nationalistiska strömningar vilket varit relevant som inspiration.12 Konstvetaren 

Patrik Steorns avhandling Nakna män: maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 

1900-1915 behandlar bland annat det sena 1800-talets och sekelskiftets visuella kultur 

i ett perspektiv som belyser både nationalism och sociala grupperingar i relation till ge-

nus och naturavbildning. Detta har bidragit till min studie med bakgrundsinformation 

och ett breddat perspektiv även om jag inte närmare berör det genusperspektiv som 

genomsyrar Steorns arbete.13 Även konstvetaren Andrea Kollnitz avhandling Konstens 

                                                 
8 Begreppet Period Eye presenteras mer utförligt under avsnitt 1.5 metod. 
9 Facos, Nationalism and the, 
10 Malcolm Andrews, Landscape and Western Art. (New York: Oxford University Press, 1999). 
11 Torsten Gunnarsson, red., Naturens Spegel. Nordiskt landskapsmåleri 1840-1910 (Stockholm: Nation-

almusei utställningskatalog 646, 2006). Kasper Monrad och Karin Sidén, red., Nordiskt Sekelskifte: The 

Light of the North (Stockholm: Nationalmuseum 1996). 
12 Jeff Werner och Tomas Björk, Blond och blåögd: vithet, svenskhet och visuell kultur = Blond and blue-

eyed: whiteness, Swedishness, and visual cult (Göteborg: Göteborgs Konstmuseum, 2014). 
13 Patrik Steorn, Nakna män: maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915(Diss. Stockholms 

Universitet, Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2006). 
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nationella identitet: Om tysk och österrikisk modernism i svensk konstkritik 1908-1934 

presenterar forskning som handlar om konst och nationell identitet genom att under-

söka den retorik med vilken svenska konstkritiker behandlade tysk och österrikisk 

modernism.14 Kollnitz ämne ligger en bit utanför denna studies ramar men förtjänar 

ändå att nämnas då det handlar om forskning som är direkt kopplad till sambandet 

mellan konst och nationell identitet. 

  I avhandlingen Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och 1800-ta-

lets världsutställningar av idéhistorikern Anders Ekström har mycket informativ bak-

grundsinformation om utställningen 1897 kunnat hämtas.15 Historikern Jonas Nordin 

har publicerat en förstudie om utställningen 1897 till ett samtids- och publikarkeolo-

giskt projekt via Statens Historiska Museer.16 Syftet med studien handlar om att sam-

manställa en bakgrundsinformation om utställningsområdet i Stockholm inför en arke-

ologisk undersökning. Denna undersökning har som en av sina huvuduppgifter att 

kommunicera arkeologiska metoder för en allmän publik och öppna upp Historiska mu-

seets verksamhet även utanför utställningsrummen.  

Min studie relaterar kanske närmast till Michelle Facos Nationalism and the Nordic 

Imagination och Anders Ekströms Den utställda världen. Främst skiljer den sig från 

dessa genom att vara en fallstudie av hur i huvudsak landskapsmåleri relaterar till nat-

ionell identitet i samband med just den aktuella utställningen 1897.  

 
 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 
 

1.4.1 Landskapet som politiskt medium 

 

En grundläggande teoretisk utgångspunkt för denna uppsats är att begreppet landskap 

har en politisk implikation som anger ett avgränsat område eller territorium. Jag anam-

mar den syn på relationen mellan landskapsavbildning och politik som beskrivs av 

konstvetarna Malcolm Andrews och W.JT. Mitchell. Andrews menar att naturliga inslag 

i ett landskap som vägar, monument, staket eller liknande är uttryck för mänsklig 

                                                 
14 Andrea Kollnitz, Konstens nationella identitet.: Om tysk och österrikisk modernism i svensk konstkritik 

1908-1934 (Diss. Stockholms Universitet, Stockholm: Drau förlag, 2008). 
15 Ekström, Den utställda världen,  
16 Jonas M. Nordin, Det magiska året 1897 [Elektronisk resurs] : förstudie till ett samtids- och publikar-

keologiskt projekt, (Statens historiska museer, Stockholm, 2007). 

http://www.shmm.se/Documents/forskning/rapport%205%20för%20hemsidan.pdf (hämtad 2019-02-28). 

http://www.shmm.se/Documents/forskning/rapport%205%20för%20hemsidan.pdf
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kontroll och organisation.17 När det handlar om landskapsavbildning inom konsten kan 

även avsaknaden av synbar mänsklig kontroll tolkas som ett uttryck för politik genom 

att landskapet framställs som ett okränkbart rum av frihet från någon statlig kontrolle-

rande mänsklig organisatör. Därigenom finns den politiska implikationen synliggjord 

genom att inte närvara aktivt i bilden.18  

Påståendet kan idéhistoriskt härledas ur den tidiga upplysningsperioden där synen 

på naturen som en symbol för det förgångna och icke förändringsbenägna kontrastera-

des mot de växande städerna och ökande urbanisering.19 Andrews driver också tesen 

att landskapsavbildning som propaganda för nationell identitet kan illustreras med 

många historiska exempel. Bland dessa nämner författaren hur den franska staten före 

Waterloo systematiskt beställde och köpte målningar med landskapsmotiv som en del 

av sin kulturpolitiska agenda. Syftet handlade om att stärka nationen och verka för en 

nationellt förankrad identitet.20   

Ett senare och mer ideologiskt starkt exempel anger den kanadensiska konstnärs-

gruppen Group of Seven som kring sekelskiftet 1900 drevs av en nationalistisk framto-

ning i sina målningar. Gruppens medlemmar publicerade även uttalanden om en själs-

lig renhet hos nationen där kanadensaren stod närmast renheten och där symboliken i 

måleriet sades spegla denna groende renhet.21  

I artikeln Imperial Landscape i Landscape and Power (1994) hävdar W.J.T Mitchell 

att landskap inte bara är en estetisk konstgenre utan även ett medium som förekom-

mer i alla kulturer och som kan likställas vid en värdeutväxling mellan människa och 

natur. Historiskt är landskapet också enligt författaren en konstruktion som utnyttjats 

för europeisk kolonisation.22 Landskapet som medium uppstår under 1600-talet och 

                                                 
17 Andrews, Landscape and Western Art, 151-175. Dessa utgångspunkter diskuteras också av konstveta-

ren Martin Warnke i Martin Warnke, Political Landscape: The Art History of Nature. (London: Reaktion 

Books, 1994), 9-52. Warnke menar också att naturliga inslag i landskapet i form av sjöar, berg, sankmar-

ker och liknande historiskt har utgjort gränser mellan både lokala och nationella territorier. Avbildningen 

av dem i både målningar och topografiska kartbilder har använts i politiska syften för att visa på gräns-

markeringar.  
18 Andrews, Landscape and Western Art, 156. 
19 Ibid.,151. 
20 Ibid.,158. I en fotnot hänvisar Andrews här till forskning publicerad av författaren Nicholas Green. De 

titlar av Green som anges är The Spectacle of Nature: Landscape and Bourgeois Culture in Nineteenh-

cenury France (Manchester University Press, 1990, samt Landscapes of France: Impressionism and its 

Rivals (London: Hayward Gallery, 1995).  
21 Ibid., 158-159. 
22 W.J.T. Mitchell, “Imperial Landscape,” i Landscape and Power. (Chicago: The University of Chicago 

Press, 1994), 5-34. 
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kulminerar under 1900-talet och genomgår under denna epok en transformation som 

både handlar om ett nytt sätt att betrakta naturen, ett vidgat perceptuellt seende, 

samt ett redskap för att organisera ytor. Mitchell kallar detta för ett ”Western-ness” 

fenomen och syftet med artikeln är att belysa ” […] the way, in particular, that the na-

ture, history, and semiotic or aesthetical character of landscape is constructed in both 

its idealist and skeptical interpretations.”23 Mitchell avser att rikta kritik mot en histo-

riskt sett romantisk och idealistisk tolkning av landskapsavbildning som han anser är 

otillräcklig och inte innefattar det politiska syfte som han tillskriver europeisk koloni-

sation och konstruktion av en idealbild av det egna nationella territoriet. Det är på 

detta vis som landskapsavbildningen tolkas som ett medium eller maktmedel i likhet 

med en valuta.  

Mitchell förklarar teorin genom att exemplifiera med det historiska fenomen i Eng-

land som kallas ”The Enclosure movement” eller möjligen storskifte på svenska.24 Går-

dar och landområden slogs samman och expanderade vilket gjorde att gränserna flyt-

tades om. Bilden av landskapet blev bilden av den nya nationen.25  

De frågeställningar som uppsatsen avser att söka klarlägga är utvecklade ur dessa 

teoretiska utgångspunkter. De målningar som analyseras är alla på olika vis landskaps-

avbildningar med utvalda motiv som konstnärerna presenterat under en tid då nation-

alromantik och nationsbygge är politiskt högt aktuella frågor.  

 

1.3.1 Nationell identitet - en begreppslig definition  

 

Begreppet nationell identitet hävdar rent lexikaliskt att det finns någon form av över-

ensstämmelse eller verifierbart fenomen som är förknippat med en nation eller ett po-

litiskt avgränsat territorium. Det är på flera vis ett abstrakt och svårdefinierat begrepp 

som inte bör lämnas oreflekterat. Min förståelse och definition av nationell identitet 

hämtar teoretiskt stöd i statsvetaren Anthony D. Smiths författarskap. I National Iden-

tity (1991) separerar Smith teoretiskt begreppen nationalism och nationell identitet för 

att lättare kunna analysera dess politiska implikationer och förhållande till nation eller 

stat. Smith skriver: ” […] we cannot understand nations and nationalism simply as an 

                                                 
23 Ibid., 7. 
24 Min översättning.  
25 Mitchell, Landscape and Power, 17-18. 



  
 

8 

ideology or form of politics but must treat them as cultural phenomena as well.”.26 

Den definition av nationell identitet som Smith här vill göra handlar om att försöka för-

stå den västerländska politiska och ideologiska tanken bakom nationalism genom att 

separera den senare från det kulturella och kollektiva fenomen som han sammanfattar 

i identitets begreppet.  

Konstvetaren Michelle Facos beskriver mer detaljerat hur landskapskonst användes 

på ett vis som liknar den västliga modell som Smith framställer genom att påvisa hur 

landskapsbilder användes för utsmyckning av exempelvis officiella byggnader och i 

undervisningsmaterial.27 Min användning av begreppet nationell identitet i relation till 

uppsatsens frågeställningar vill på liknande vis göra gällande att det finns en koppling 

mellan landskapskonst och konstruktionen av en nationell självbild.  

 

 

1.5 Metod 

För att besvara uppsatsens frågeställningar används en kombination av bildanalys och 

litteraturstudier. Genom att utgå från utställningskatalogen till konstavdelningen har 

jag undersökt i vilken mån landskapsbilder presenteras och sedan sökt efter reprodukt-

ioner av så många som möjligt i de fall det gått att säkerställa vilket verk som avsågs i 

katalogen. Här har jag främst använt mig av nationalmuseums digitala arkiv som i 

många fall innehåller både bilder av och dokumenterad information om konstverken. 

Jag har sökt efter aktuella recensioner av utställningen i Kungliga Bibliotekets digitala 

arkiv och studerat de skrifter som utgavs i form av dokument över utställningen som 

helhet. Min metod har också styrts av det socialhistoriska perspektiv jag valt att an-

lägga och av de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen lutar sig mot. Jag redogör 

närmare för metodval under stycke 1.5.3. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Anthony D. Smith, National Identity (London: Penguin Books, 1991), vii.  
27 Facos, Nationalism and the, 181. 
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1.6 Material 

 
1.6.1 Primärkällor  

 

Uppsatsens huvudsakliga primärkällor består främst av utställningskatalogen för konst-

avdelningen som utgavs 1897 och innehåller titlar och beskrivningar av de konstverk 

som visades under utställningen. Till detta kommer även Andreas Hasselgrens Utställ-

ningen i Stockholm 1897. Beskrifning i ord och bild öfver Allmänna konst- och industri-

utställningen. Hasselgrens digra presentation av utställningen består av både bak-

grundsinformation och ögonvittnesskildringar i täta deskriptiva texter. Författaren be-

sökte själv utställningen och de flesta av texterna består av hans egna beskrivningar 

och inte alltid helt opartiska reflektioner. Detta utgör också utställningens första offici-

ella historieskrivning och har varit en fundamental källa i mycket av den senare forsk-

ning som har publicerats enligt många referenslistor. Grundläggande primärkällor är 

också konstverken som studerats. Här har av praktiska skäl reproduktioner studerats 

som funnits tillgängliga via digitaliserade museisamlingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 Etiska överväganden  
 

Uppsatsen rör sig i förfluten tid och inga nu levande personer har intervjuats eller på 

annat vis utpekats i texten. Allt material som uppsatsen bygger på är offentligt tillgäng-

ligt via bibliotek och Internet. I det fall där citat används är källhänvisningar och åter-

givningen exakt enligt ursprungskällan.  
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1.6.3 Analysmodeller  
 

Period Eye 

Primärt för denna uppsats är konstverkens kontextuella förutsättningar och de sociala 

samt kulturella strömningar som råder vid tiden för utställningen 1897. Perspektivet är 

inspirerat av konsthistorikern Michael Baxandall och begreppet Period Eye som han in-

troducerar i Painting and Experience in Fifteenth Century Italy.28 Generellt handlar Bax-

andalls teoretiska analysmodell om att skapa förståelse för samtidsbilden av det kultu-

rella klimat och de föreställningsvärldar som råder vid den för analysen aktuella peri-

oden. På detta sätt formas en kontext ur vilken det blir möjligt att på ett autentiskt vis 

försöka förstå inom vilka sociala förutsättningar ett konstnärligt uttryck vuxit fram 

samt hur det betraktades av sin samtid. En grundläggande premiss för Baxandall är att 

betona konstverket som ”resultatet av specifika och ekonomiska förutsättningar”.29  

Fokus flyttas från konstnären som individ till den omgivande kontexten. Baxandall 

ramar in denna process av förståelse genom begreppet Period Eye. I detta begrepp 

ryms en vidgad analys av de yttre faktorer som kan ha påverkat konstnärens influenser 

och val genom att accentuera kontextens betydelse för ett konstverks visuella uttryck. 

Det konstnärliga uttrycket är med detta synsätt präglat av kulturella omständigheter 

som Baxandall även vill koppla till en ekonomisk marknad. Författaren ägnar kapitlet 

Conditions of trade åt att beskriva relationen mellan beställare (patron) och konstnär 

där det ekonomiska avtalet många gånger visar hur den färdiga bilden gestaltades. Be-

talning kunde avse fokus på antingen konstnärens skicklighet och tid eller på materiell 

kvalité som påkostad färg och material.30 Båda delarna kunde ha stora konsekvenser 

för slutresultatet. Baxandalls exempel är hämtat från en avlägsen historisk period men 

hans sätt att metodiskt närma sig materialet och den apparat av frågor han ställer till 

sitt material är applicerbart även under andra tidsliga epoker.  

Signifikant för Baxandalls sätt att arbeta är studium av både litterära källor och be-

varade dokument som kopplas till de för analysen relevanta objekten. Det är dock inte 

så att det utan restriktioner och felmarginal är möjligt att fullt rekonstruera avlägsna 

historiska epokers sätt att betrakta konst och samhälle. Mikael Ahlund nämner bland 

                                                 
28 Michael Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth-century Italy: A primer in the social history 

of pictoral style (London: Oxford University Press, 1988 2th edition). 
29 Ahlund, Landskapets röster, 22. 
30 Baxandall, Painting and Experience, 1-27. 



  
 

11 

annat att faktorer som subjektiv erfarenhet och tolkning av resultatet samt brister i 

dokumentation och svårigheter med tolkningen av historiska texter måste vägas in.31  

För Baxandall är det kulturella seendet av minst lika stor betydelse som det optiska 

eller biologiska seendet. Vår hjärna tolkar intryck från ljusets reflektion mot objektet i 

fokus för vår perception, men det är med hjälp av den kulturella erfarenheten vi besit-

ter som objektet får en mening och en kontext.32 Detta är på inget sätt något nytt och 

revolutionerande utan medvetenheten om det kulturellt präglade seendet som är un-

der ständig utveckling återfinns hos tidigare författare som både Alois Riegl och Ernst 

Gombrich.33 Den skapande konstnären besitter också en blick som utvecklas och på-

verkas av omgivningen och kulturklimatet vilket rimligen tar sig uttryck i konstverket. 

   Min användning av Baxandalls metodik består i att via primära källtexter som 

böcker och utställningskataloger samt recensioner i tidningar försöka skissa en mental 

bild av hur förutsättningarna såg ut när uppsatsens analyserade målningar visades 

1897. Denna kontextuella inramning ligger sedan till grund för hur jag teoretiskt när-

mar mig de frågeställningar om konstruktion av nationell identitet som uppsatsen stäl-

ler. På detta vis anser jag att uppsatsens syfte kan uppnås på ett mer trovärdigt vis då 

frågeställningarna är utarbetade för att undersöka de vid tiden 1897 rådande kulturella 

förutsättningarna och hur det kunde ha speglat sig i målningarna. Jag har däremot inte 

närmare analyserat marknaden och hur denna kunde ha påverkat de val av motiv som 

konstnärerna avbildade. Utrymmet är begränsat och mitt huvudfokus ligger på att teo-

retiskt försöka förstå och tolka retoriken bakom utställningens urval. 

 
 
1.6.4 Källor och källkritik 

 

De källor som har varit relevanta har redovisats under rubriken tidigare forskning samt 

under rubriken material. Jag har sökt efter källor och forskning som behandlar den ak-

tuella utställningen och tidsepoken från flera vetenskapliga discipliner och perspektiv. 

Jag har också i många fall sökt efter referenser från olika håll som understödjer eller 

motsäger varandra. Konstverken är också konkreta källor till reflektioner och analyser.  

 

                                                 
31 Ahlund, Landskapets röster, 24-25.  
32 Baxandall, Painting and Experience, 29-32 
33 Se till exempel resonemanget i Rigels klassiska text ”Late Roman Art Industry” och i Gombrich bok 

Art and Illusion. 
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1.6.5 Disposition  

 

Efter uppsatsens inledning följer under kapitel 2 en huvudtext som börjar med en kor-

tare sammanfattning av utställningen i Stockholm 1897 som helhet. Därefter följer en 

genomgång av landskapsbilder med förklaringar och urval samt analyser. Landskapsbil-

derna är indelade i tre kategorier vilka beskrivs var för sig. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattande diskussion. 

 

 

2. Stockholmsutställningen 1897 och landskapsmåleri 

 
2.1 Bakgrund och ideologiska grundtankar 
 
Utställningen i Stockholm 1897 hade sin nationella förlaga i Skandinaviska industriut-

ställningen 1866 som hölls i Kungsträdgården. Utställningen 1866 var i sin tur den 

första i en serie skandinaviska expositioner där även Köpenhamn senare skulle stå värd 

åren 1872 och 1888. Gemensamt för dessa utställningar var att arrangörerna, både 

från statligt och privat håll, hade tagit starka intryck av de större internationella världs-

utställningarna i London och Paris som enligt rapporter och dokumentation varit 

mycket lyckade ur både publik och ekonomisk aspekt.34  

Det stora intresset för världsutställningarna hade också bidragit till att skapa en at-

traktionskraft för mindre länder att själva arrangera expositioner då värdskapet bör-

jade likställas med ett tecken på att själva foga över en väl utvecklad både industriell 

och kulturell förmåga. Utställningarna kunde här ses som ett tillfälle att manifestera 

både ekonomisk och kulturell styrka. Det uppstod snart dessutom ett syfte, som för 

värdlandet även utöver denna demonstration av utvecklingsförmåga, handlade om att 

övertyga de nationella besökarna och medborgarna om det egna landets stabilitet.35 

Den ideologiskt drivna retorik som besökarna skulle möta behövde vara kunskapsgi-

vande och tillgängliggjord för att fylla sitt syfte att gynna landets utveckling och samti-

digt bidra till en utformning av en samhällsbild och därmed kanske också till att stärka 

övertygelsen om den egna nationella identitetens betydelse. Retoriken kom sig av att 

                                                 
34 Ekström, Den utställda världen, 18-62 
35 Ibid., 28-30. 



  
 

13 

det bland arrangörerna fanns en schablonbild över den bristande bildning och förmåga 

till uppskattning som besökarna från arbetarklassen kunde tänkas inneha. Till den soci-

alt anpassade ideologin hörde likaså syftet att förbättra moralen och det rationella tän-

kandet hos dessa grupper.36  

I Allmänna konst- och industriutställningen 1897. Revy i ord och bild menar dock 

den icke namngivna skribenten att sökandet efter kunskap hos landets arbetare i 

mångt och mycket redan blivit tillfredsställd genom det befintliga bildningsväsendet 

som folkskolorna utgjorde. Dessutom fastslås i texten att nationen Sverige är ”[…] 

sålunda i stort sedt en af de mest bildade nationer […]”.37 Detta påstående är dock sagt 

i en kontext som rimligen ville lyfta fram varför det just nu ansågs vara dags för en ut-

ställning som ytterligare kunde befästa denna närmast hegemoniska föreställning. 

 Dessa ideologiska och nationalistiskt formulerade påståenden sammantagna blev 

med tiden bränsle och argument i diskussionerna som föregick planeringen av kom-

mande utställningar. Här användes de som en slags motivering och syftesbildning. 

Detta är exempelvis märkbart i den skrivelse som överståthållare Gustaf Tamm (som 

sedan skulle bli stockholmsutställningens generalkommissarie) med flera medlemmar 

ur den kommitté som tillsats för att utreda ett förslag om en exposition i Stockholm 

1890 överlämnade till kungahuset. Hasselgren återger ett fylligt utdrag från denna text 

där Tamm menar att det blivit en allt vanligare metod för nationer att genom arrange-

randet av expositioner höja det internationella anseendet för den egna industrin och 

kulturen.38  

Tamm lyfte även fram den ekonomiska aspekten där han menade att omkostnader 

vid liknande utställningar utomlands hade återbetalt sig inte bara i större omsättning 

inom industriproduktionen utan även i den: ”[…] lifvande inverkan, dessa företag visat 

sig äga på hela nationen.”39 Det är här möjligt att det ideologiska, sociala och national-

istiska syftet skiner igenom i kommitténs formuleringar. Även i Hasselgrens egna re-

flektioner och i hans historieskrivning är det uppfostrande syftet med utställningen 

tydligt uttalat. Hasselgren menar att utställningen hade: ”[…] utan tvifvel ännu och allt 

framgent en stor mission att fylla[…].”40 Med denna mission avsåg Hasselgren 

                                                 
36 Ibid., 29. 
37 Allmänna konst och., 7. 
38 Hasselgren, Utställningen i Stockholm, 69-70. 
39 Ibid.,69. 
40 Ibid., 69. 
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utställningens folkfostrande egenskaper som enligt erfarenheter från de större europe-

iska städerna varit givande.  

Det hade däremot inte varit friktionsfritt att enas om ett tillfälle för en större ut-

ställning i Stockholm efter den första i Kungsträdgården 1866. Flera förslag om både 

tid och plats hade avhandlats innan året 1897 och området kring södra Djurgården 

kunde klubbas igenom i en något oenig riksdag tillsammans med en aningen svag bud-

getkalkyl som enligt Hasselgren varit en av de huvudsakliga problemfrågor som arran-

görerna arbetat med.41 Även om det i detta fall inte handlade om en internationell 

världsutställning så var arrangörerna och riksdagen överens om att arrangemanget 

inte skulle ligga för nära i tid till världsutställningen i Chicago 1893. Däremot kunde 

Chicagoutställningens tidpunkt som sammanföll med 400-årsminnet av Columbus 

amerikaresa inspirera till året 1897 som sammanföll med Oscar II 25-årsjubileum på 

Sveriges tron. Minnesdagar eller jubileer hade under hela 1800-talet utgjort bevekelse-

grunder för när expositioner planerats.42 Ur en ideologisk synvinkel är det här också 

möjligt att läsa in en nationalistisk agenda i likhet med den retorik som Tamm använde 

i sin argumentation.  

Hasselgren redogör för hur utställningen som helhet delades in två större avdel-

ningar: Industriavdelningen och Konstavdelningen. Respektive utställningsdel admini-

strerades av en sammansatt kommitté som också stod för urval och bedömningar av 

utställda objekt.43 Dessa två huvudsakliga delar av utställningen delades också upp i 

mindre underavdelningar. Inte minst gällde detta konstavdelningen som under prins 

Eugenes ordförandeskap delats in i en nationell och en internationell sektion. Två olika 

kommittéer stod för arbetet varav en representerade Konstakademin och den andra 

det fristående konstnärsförbundet. Utställningen invigdes den 15 maj under påkostade 

och högtidliga former med tal av kungen och salutskott.  

Festligheterna märktes enligt Hasselgrens detaljerade redogörelse över hela staden 

även om biljettpriserna till det egentliga utställningsområdet just denna dag hade an-

passats för att särskilja och rikta sig till en välbärgad publik.44 Utställningsområdet 

täckte en stor del av djurgården med Skansen, Nordiska Museet och Hasselbacken. Till 

                                                 
41 Ibid., 76-80. 
42 Ekström, Den utställda världen, 109. 
43 Hasselgren, Utställningen i Stockholm, 83-85. 
44 Ibid., 161-186. 
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arrangemanget hörde också den begivenhet som kallades Gamla Stockholm vilket var 

en rekonstruktion av den medeltida versionen av staden med Helgeandsholmen som 

utgångspunkt.45 Antalet souvenirer och programblad var stort och arrangörerna hade 

arbetat med att ta fram särskilda dekorer till bland annat porslinsmuggar som avbil-

dade några av utställningens mest spektakulära byggnader.  

 

 

 

2.2 Landskapsbilder vid utställningen 1897 

Konstavdelningens urval av svenska konstnärer visade totalt 667 verk enligt den offici-

ella katalogen. Därutöver 1161 verk av inbjudna internationella konstnärer från både 

övriga Skandinavien och Europa samt USA.46 Dessa är kortfattat beskrivna med en pre-

sentation av konstnären, verkets titel och i vissa fall även indikation om tekniken som 

olja eller akvarell etc. Det finns även i många fall noteringar om verkens ägare och 

samtliga har försetts med en prisuppgift i jämna hundra- eller tusental. Två jurygrup-

per stod för urvalet som både representerades av ledamöter från Konstakademin och 

det fria Konstnärsförbundet. Ordförande för den övergripande och sammankallande 

kommitté som stod bakom konstavdelningens utställning var prins Eugen.  

Bland de 667 utställda verken i den svenska avdelningen finns beskrivningar eller 

annan dokumentation som antyder att drygt 160 av verken föreställer landskap. Det 

har emellertid varit problematiskt att göra en klar distinktion mellan vad som är en 

renodlad landskapsbild och vad som kan klassas som bilder med landskap i bakgrun-

den. Jag har försökt skapa en struktur i materialet genom att dela in dessa bilder i tre 

generaliserande kategorier. Dessa är: Landskapsbilder som artikulerar en avgränsad 

och namngiven plats. Landskapsbilder som visar metereologiska, årstidsbundna eller 

kulturella händelser. Internationella avdelningens betydelse för nationell identitet. 

Flera av målningarna som analyseras i detta kapitel skulle kunna platsa i flera av dessa 

kategorier. Andra målningar kanske skulle kunna bilda en fjärde kategori, men denna 

                                                 
45 Nordin, Det magiska året 1897, 14-16. 
46  Konstafdelningen vid allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. (Stockholm: Gene-

ralsstabens litografiska anstalt, 1897). Siffrorna avser min sammanräkning. 
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grova indelning är ämnad att skapa en hanterbarhet vid bildanalyserna som förhopp-

ningsvis underlättar även för läsaren och för diskussionen av slutresultatet.  

Ett ytterligare problem har varit att finna ett bildmaterial som visar en tillräcklig va-

riationsbredd och som kan tjäna som underlag för diskussionen. Det bildmaterial som 

inkluderats i analysen är med enstaka undantag konstverk som finns i offentliga musei-

samlingar och som är tillgängliga digitalt eller i flera fall in situ på det aktuella museet. 

Flera av verken är välkända, noggrant dokumenterade och utställda genom åren. Att 

dela in landskapsmålningar i kategorier eller teman är ett analytiskt verktyg som även 

använts av utställningsproducenter och inspiration till denna indelning har jag hämtat 

från exempelvis nationalmuseums utställning Naturens Spegel.  

 

 

2.3 Landskapsbilder som artikulerar en avgränsad och namngiven plats 

Med denna kategori avses verk som i utställningskatalogen har en titel som anger vil-

ken plats som motivet föreställer. Flera målningar har denna typ av platsangivelse och 

variationen spänner över en stor del av Sverige med fokus på särskilda landskap, plat-

ser eller orter som exempelvis Wilhelm von Gegerfeldts Månuppgång vid skånska slät-

ten eller Olof Arborelius Vallscen i Vesterdalarne. Av Richard Bergh visades bland annat 

Erinran från Visby Gotland och Aftonstämning från Varberg. Anna Gardell Ericson bi-

drog med Afton i Marstrandsbergen, Anton Genberg Motiv från Roslagsbro.  

Smith beskriver historiskt det han kallar en västlig modell för att på en politisk nivå 

försöka konstruera en gemensam nationell identitet. I detta sökande efter ett kommu-

nicerbart narrativ ingår framhävandet av för nationen gemensamma historiska min-

nen, platser och myter, men även symboler och ritualer.47 Även Mitchell menar att 

landskapet är fyllt av teckenbaserade konnotationer som historiskt har använts för att 

skapa ett narrativ. En berättelse som likt ett maktmedel konstruerar bilden av en fram-

växande kultur och civilisation.48 På detta vis menar Mitchell att begreppet landskap är 

ett medium för konstruktion av både nationell identitet och kolonisation. Politiskt ut-

nyttjas det faktum att den romantiska uppfattningen av landskapsavbildningen som 

                                                 
47 Smith, National Identity, 11. 
48 Mitchell, Landscape and power, 17 
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”naturlig” gör det möjligt att kolonisera, artikulera och expandera geografiska ytor och 

få dem att framstå som en ”naturlig” del av det egna landet.  

Det intresse för att avbilda geografiska landskap och namngivna platser, orter och 

delar av städer som många av de utställande konstnärerna visade kan möjligen tolkas 

som en del av ett nationellt narrativ under utveckling. En bidragande orsak till en ut-

veckling likt denna beskrivs av Ekström som menar att den långsamt framskridande 

parlamentariska progression från det som kallats ”borgerliga revolutionen 1809” leder 

fram till en allt högre strävan efter en homogenisering av kulturpolitiken i modernise-

ringens och industriella utvecklingens namn.49 En homogenisering leder i teorin kanske 

också till att lokala värden hotades av utarmning och en motreaktion kunde vara att 

framhäva det som i förfluten tid utgjort delar av det nationella narrativet för att på så 

vis skapa en kulturell doktrin.  

Ett sådant påstående går också att betrakta inom ramarna för hur Smith definierar 

nationalism och hur dess ideologi används i konstruktionen av en nationell identitet. 

För Smith är begreppet nationalism en ideologi för att bevara ett kulturellt tillstånd av 

nationell autonomi och identitet med hjälp av språk, narrativ och symbolik.50 Smith 

hävdar vidare att symboler i dessa sammanhang kan bestå av objekt som flaggor, 

mynt, uniformer eller monument. Författaren berör inte primärt varken konst eller 

landskap i sin kartläggning av nationell identitet men det är dock möjligt att betrakta 

även konstverk som symboler genom dess visuella karaktär.51 

Ett nordiskt exempel på hur landskapsavbildning kan användas som ett medium för 

att konstruera bilden av nationell identitet och artikulering av plats diskuteras av 

idéhistorikern Sverker Sörlin.52 Exemplet avser finska Imatraforsen i södra Karelen som 

kring sekelskiftet 1900 blev ett populariserat motiv främst genom en bildsvit av konst-

nären Akseli Gallen-Kallela. Reproduktioner av motiven bidrog till att ge platsen en em-

blematisk och nationellt finsk ikonografi vilken lyftes fram genom turistbroschyrer och 

tidskrifter. Syftet ansågs vara att skapa en av naturen given finskhet kring platsen som 

vid denna tid låg mycket nära den ryska gränsen. Tillvägagångssättet påminner på flera 

                                                 
49 Ekström, Den utställda världen, 269-274 
50 Smith, National Identity, 72-79. 
51 Se till exempel: Hans-Georg Gadamer, Konst som Spel, Symbol och Fest, i översättning och med intro-

duktion av Pehr Sällström (Ludvika: Dualis, 2013), 83-95. 
52 Sverker Sörlin, ”The articulation of territory: landscape and the constitution of regional and national 

identity,” Norsk Geografisk Tidsskrift- Norwegian Journal of Geography (1999): 53:2-3, 104. 
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vis om hur Mitchell menar att landskapet är ett medium för att politiskt artikulera ter-

ritoriella gränser och samtidigt bygga en kulturellt nationell myt som blir en del av ett 

konstruerat narrativ.   

Ett exempel på en målning som kan sägas sammanfatta en del av dessa kontextuella 

förklaringsmodeller är Karl Nordströms Varbergs fäste 1893 (bild 1 i bilaga). Målningen 

finns i flera versioner utförda under olika årstider och vinklar. Konstnärsförbundaren 

Karl Nordström representerades på utställningen med inte mindre än 19 målningar 

och ingick i förbundets jurygrupp under tidigare varbergskollegan Richard Berghs ord-

förandeskap.53 Nordström kritiseras emellertid av Hasselgren för att vara genomgå-

ende både melankolisk och tungsint såväl som att välja ”[…] uteslutande dystra och 

tröstlösa motiv”. Om Varbergs fäste anser Hasselgren däremot att målningen hör till 

de verk som är: ”[…] af verkligt konstvärde”.54 Nordström var sedan tidigare mycket 

bekant med det avbildade fortet och platsen ansåg han kunna kommunicera en närva-

rokänsla av både nationell och historisk karaktär i kulturell mening.55 Målningen är ut-

förd i olja och visar fästningen på avstånd som ett landmärke vilket bäddas in i bildens 

mellangrund och omges av klippor. Ett norrskenslikt ljusspel pågår på himmelen i bak-

grunden och närmast till höger i förgrunden finns former av en grässlätt och stenar. 

Varbergs fästning är som motiv förknippat med en emblematik som konnoterar både 

historisk förankring, platsmarkering samt militär makt. Enligt konstvetaren Martin 

Warnke är en fästning eller slottsruin som motiv i en omgivande naturmiljö synonymt 

med ett politiskt ockuperat landskap. Fästningen har med tiden inkorporerats som en 

naturlig del av landskapet och betraktaren erbjuds ett tillfälle att hänföras och minnas 

historiens gång.56  

Kanske är det samtidigt så att platsen och fästningen, som ju är geografiskt specifi-

cerade och namngivna i Nordströms målning, bidrar till en del av en nationell mytbild-

ning och bidrar till konstruktionen av ett nationellt narrativ? Mitchell menar att myt-

bildning är en del av landskapsbildens funktioner i egenskap av att vara ett medium för 

kulturell konstruktion. Som bärare av en semiotisk struktur med flertalet merbetydel-

ser fungerar bilden av landskapet som en värdemarkör som författaren teoretiskt 

                                                 
53 Konstafdelningen vid, 3-10. 
54 Hasselgren, Utställningen i Stockholm.,485. 
55 Facos, Nationalism and the,.146. 
56 Warnke, Political Landscape, 39-45. 
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jämför med pengar.57 Det är också möjligt att betrakta Nordströms bild ur det perspek-

tiv som präglar en stor del av utställningens helhetssyfte av att vara folkbildande och 

”fostrande till fosterländskhet”.58 Historien lyfts fram och konkretiseras i fästningen. 

Samtidigt är motivet med den angivna geografiska platsen ett incitament för att histo-

rien är öppen för alla och tillgängliggjord på ett bekvämt vis för betraktaren. Konstve-

taren Michelle Facos menar om samma målning att en kombination mellan att vara en 

subjektiv återgivning, där Nordström använder sig av syntetism och personlig prägel, 

och anspråket på att vara en bild av en naturlig och historiskt förankrad plats tillgäng-

liggjord för den som vill, ligger i linje med det socialdemokratiska ideal som råder vid 

tiden.59 Det är däremot inte möjligt att finna något stöd för detta argument i doku-

mentationen kring utställningen. 

 

2.4 Landskapsbilder som visar kulturella händelser eller naturföreteelser 

I denna kategori har jag valt att nämna bilder som enligt deras titel och motiv förestäl-

ler vädermässiga naturföreteelser som molnformationer, månsken, eller andra typer 

av ljus som uppstår som naturfenomen. Med kulturella händelser menar jag bilder av 

seder och ritualer i en landskapsmiljö. Utställningen 1897 hade en stor andel internat-

ionella besökare och utställare, inte minst till konstavdelningen som även represente-

rade hundratals konstverk av konstnärer från både Europa, USA och de övriga nordiska 

länderna samt Ryssland som vid tiden kontrollerade Finland.  

Utställningsproducenterna arbetade inte bara efter en agenda som skulle stärka 

konstruktionen och kommunikationen av nationell identitet i de egna medborgarle-

den, utan även efter en strävan att förmedla en kommersiell bild av det unika landet 

Sverige till de utländska besökarna.60 Modernisering, rörlighet och urbanisering tende-

rade att öka behovet av att återanvända och förnya traditioner som ett led i att stärka 

banden bakåt.61 Historikern Eric Hobsbawm menar i artikeln Mass-producing Tradit-

ions Europe, 1870-1940 att de trettio till fyrtio åren före första världskrigets utbrott 

präglades av en statligt pådriven ökning av konstruerade traditioner.  

                                                 
57 Mitchell, ”Imperial Landscape”, 13-18. 
58 Ekström, Den utställda världen,.264-296. Särskilt stycket ”Fostran till fosterlandskärlek” sidan 279-

287, men hela kapitlet behandlar utställningens underliggande syfte av att vara nationsförenande.  
59 Facos, Nationalism and the,. 147-149. 
60 Ekström, Den utställda världen,.274-279. 
61 Ibid., 274. 
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Även fristående intresseorganisationer utanför statens kontroll drev en inofficiell 

kulturpolitisk framryckning när det gällde att förankra nya traditioner. Avsikterna med 

denna kulturpolitiska agenda, enligt Hobsbawm, var ett svar på en snabbt förändrad 

social transformation till en följd av moderniseringens utveckling i städer och med den 

urbanisering som följde. Traditioner och symboler för en sammanhållen identitet blev 

nya retoriska redskap i konstruerandet av en nationalstat.62 Värt att notera är dock att 

Hobsbawm talar utifrån ett europeiskt helhetsperspektiv och inte primärt om Sverige. 

Jag har inte funnit några belägg i mitt material för att fristående intresseorganisationer 

propagerade enskilt för något som kan kallas en kulturell agenda.  

Flera målningar med ett tema som föreställer traditioner visades på utställningen. 

Bland dessa finns Anshelm Schultzbergs Valborgsmässoafton i Bergslagen samt Karl 

Nordströms Påskeld, Anna Boberg Midsommar, Otto Hesselbom Julafton vid grafven. 

En gemensam nämnare för dessa bilder är att de bygger på en kulturell emblematik 

som presenterar ritualer och traditioner som en del av det naturliga landskapet. 

Cykliskt återkommande traditioner som valborg, jul och midsommar kan fungera som 

nostalgiska tillbakablickar och utgångspunkt för tankar på hemlängtan, barndom eller 

på annat sätt ett avlägset förflutet.63  

Hesselboms målning Julafton vid grafven (bild 2 i bilaga) visar ett landskap som do-

mineras av den snötäckta marken som kontrasterar mot en mörk natthimmel som till 

stor del upptas av ett avlövat grenrikt träd. Till höger i bilden syns några gravstenar och 

en gran med brinnande ljus. Konstnären har även placerat en ytterligare gran samt en 

säck som ligger mot snön i bildens vänstra förgrund. Den emblematik som möjligen 

kan läsas in i kompositionens narrativ är den ensliga stämningen och bilden av julafto-

nen som en allegori över det förflutna med minnen, tidens flyktighet och saknad. Men 

möjligen även av tankar på förväntningar av att hålla traditioner vid bruk även efter li-

vets slut. Hesselboms landskapsmåleri tog sannolikt också intryck av hans egen reli-

giösa livsåskådning och kan möjligen bidra till förståelsen av motivvalet.64  

Kombinationen av en relativt realistisk skildring av naturen och en förtätad känslo-

laddad stämning beskrivs av konstvetaren Peter Nørgaard Larsen i katalogen till 

                                                 
62 Eric Hobsbawm, ”Mass-Producing Traditions: Europe 1870-1914”, i The Invention of Tradition, red. 

Eric Hobsbawm och Ranger, Terence (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), 263-307. 
63 Jmf. Ekström, Den utställda världen,. 277.  
64 Gunnarsson, Naturens spegel, 280. 
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nationalmuseums utställning Naturens spegel som ett för det sena 1890-talet typiskt 

nordiskt landskapsmåleri.65 Hesselboms målning och möjligen även Schultzbergs Val-

borgsmässoafton i Bergslagen förlitar sig kanske just på dessa kombinationer? En 

blandning av traditioner och seder som skulle kunna framkalla känslor hos betraktaren 

men som samtidigt är avbildade som en naturlig del av naturen och det omgivande 

landskapet. 

 För Hasselgren uttrycker Schultzbergs målning (bild 3 i bilaga) både en ”delikat ton” 

och en ”fin stämning”. Målningen visar avlägsna diffust utförda ljuspunkter som är 

spridda i ett bergslandskap där snö fortfarande ligger kvar i slätter och dalar. Titeln an-

tyder att dessa ska tolkas som valborgsmässoeldar och placerar därmed målningen i en 

kontext som knyter an till en uppfattning om traditioner och seder. Kompositionen är 

kontrastrik med många skärningspunkter och längst till höger i bildens mellangrund 

finns en gärdsgård som markerar en gräns som ger ett intryck av att fortsätta ut i be-

traktarens rum utanför ramen. Gärdesgården kan möjligen också ses som en erinran 

om lantbruk eller djurhållning vilket ger ytterligare en dimension till landskapets funkt-

ion som bärare av en agrar kulturtradition. Ett skymningsljus dominerar helheten.  

Vid utställningen 1897 strävade producenterna efter symboler som konstituerade 

den svenska identiteten och där bilden av det gemensamma förflutna skulle vara nat-

ionsförenande.66 Med Hobsbawms argumentation är det här kanske möjligt att be-

trakta dessa bilder av kulturella händelser som en retorik fullt i linje med den ambit-

ionen.  

Utställningen 1897 inkluderade även flera konstverk som endast är benämnda land-

skap utan närmare beskrivning. Men bland de mer konkret betitlade målningarna finns 

en tendens att lyfta fram naturfenomen som väder, ljus, speciella trädslag eller andra 

nyanseringar som förknippas med landskapets karaktär. Ett urval av dessa är exempel-

vis Charlotte Wahlström Månuppgång, Karl Nordström Ovädersmoln, prins Eugene 

Molnet, Björn Ahlgrensson Gran och mossa, Per Ekström Sol och snö, Carl Georg Sehl-

berg Islossning. Detta fokus på naturfenomen som inte är platsspecifika i sina verkstit-

lar dominerar det utbud av landskapsmålningar som beskrivs i utställningskatalogen. 

En stor del av den särprägel som genomsyrat äldre beskrivningar av den svenska 

                                                 
65 Peter Nørgaard Larsen, ”Stämningslandskapet,” i Naturens spegel, Nordiskt landskapsmåleri 1840-

1910, red. Torsten Gunnarsson (Stockholm: Nationalmusei utställningskatalog 646, 2006), 128. 
66 Ekström, Den utställda världen., 278. 



  
 

22 

landskapskonsten har kretsat kring skogen, ensligheten och det nordiska ljuset.67 Både 

Nordströms Ovädersmoln (bild 4 i bilaga) och prins Eugenes Molnet (bild 5 i bilaga) vi-

sar ett bildrum som domineras av kontrasterna mellan himmel och öppen mark med 

grässlätter och begränsad vegetation. Molnformationer utgör en central del av mål-

ningarnas centrum.  

Prins Eugenes Molnet skiljer sig från Nordströms verk genom att den även avbildar 

en stig som löper in i bildrummet från vänstra nedre förgrunden och in mot mitten där 

den ger intrycket av att försvinna i horisonten. Nordströms målning visar inga synliga 

spår av mänsklig inverkan på naturen. Enligt Andrews kan avsaknaden av mänsklig in-

verkan i landskapsavbildningen tolkas som ett uttryck för politisk frihet.68  

Att retoriskt kommunicera bilden av Sverige som ett fritt och fredligt land är frekvent i 

de texter och tal som florerade runt utställningen 1897. Ett exempel utgör Oscar II in-

vigningstal från industrihallens balkong där han med metaforer som redskap talade om 

kontrasterna mellan ett Europa präglat av blodiga inbördeskrig med […] ”hatets facklor 

i knutna händer” och ett Sverige som sträcker ut handen till en kraftmätning med fred-

liga medel som […] ” icke kräfva blod eller kosta tårar.”.69 Kanske är det möjligt att be-

trakta de landskapsbilder som endast lyfter fram naturen utan mänsklig inverkan i en 

sådan kontext? Det som då framträder är en retorisk bild av ett okränkbart territorium 

av frihet vilket samtidigt ligger i linje med hur Smith beskriver funktionen av national-

ismens ideologi som idén om det egna landets suveränitet och självständiga frihet i en 

kontrast mot andra nationer.70 

 

2.5 Internationella konstavdelningens betydelse för nationell identitet  

Konstavdelningen presenterade också en tämligen omfattande samling verk från öv-

riga Skandinavien och Europa. De konstnärer som representerades här var i stor mån 

personligt inbjudna av utställningens båda svenska kommittéer. Det har inte gått att 

finna belägg för om urvalet konstverk av dessa internationella gäster utöver de skandi-

naviska hade gjorts av konstnärerna själva eller av kommitténs jury.71 Däremot hade 

                                                 
67 Se till exempel flertalet av artiklarna i Nationalmuseums utställningskatalog Naturens Spegel för en hi-

storisk genomgång av ladskapsideal i nordisk konst. 
68 Andrews, Landscape and Western art, 156. 
69 Kungens tal är återgivet i sin helhet i Allmänna konst- och industriutställningen,. 85. 
70 Smith, National Identity, 71-79. 
71 Konstafdelning, 129. I katalogen anges endast att de internationella konstnärerna hade erhållit person-

liga inbjudningar utan närmare presentation.  
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deltagarna från Norge och Danmark passerat genom egna instanser som i Norges fall 

bestod av inte mindre än tre separata kommittéer. Dessa representerade i likhet med 

den svenska juryn både akademin och opponenterna samt en egen jury för skulpturer. 

Den danska kommittén hade dessutom som krav för sitt deltagande att få tillsätta en 

egen liten jurygrupp för att bedöma kvalitén på konstverken vilket utställningens ar-

rangörer rimligen måste ha medgivit.72 Dessa presenterades i katalogen under en egen 

rubrik där det framgår att de haft egen jury och montör.73 Även USA representerades 

med ett fåtal inbjudna konstnärer där bland andra John Singer Sargent som var person-

ligt bekant med Anders Zorn ingick.  

För besökaren som valde att följa konsthallens kronologiska salsordning så började ut-

ställningen i sal 1 med just den internationella avdelningen.74 Även här fanns enligt ka-

talogen många målningar med landskapsmotiv. Bland de kanske mest namnkunniga i 

den norska sektionen fanns Hans Gude som representerades med tre landskapsbilder 

där ibland Sommarnatt och Granskog. Två titlar som tydligt antyder vad de föreställer 

även om det inte har gått att hitta ett verifierat bildmaterial. Från Danmark visades 

bland mycket annat Carl Locher Från Skagens norra strand. Den franske Impressionis-

ten Camille Pissarro representerades med tre verk varav ett med benämningen Vår. 

Enligt Smith finns det inom en nationalistisk doktrin en tendens att på politisk nivå 

skapa motsättningar som riskerar att bli konfliktfyllda genom att ställa nationer mot 

varandra i ett syfte som handlar om att bekräfta och konstruera den egna identite-

ten.75 I fallet med konstutställningen kan det troligen inte ha funnits någon intention 

att skapa konflikter mellan Sverige och andra deltagande länder då det skulle ha varit 

en självmotsägelse gentemot hela den ideologiska bevekelsegrund som omgav utställ-

ningens grundläggande och fredliga syfte. Däremot är Smiths argument relevant som 

bränsle till hypotesen att särskiljandet mellan nationernas konst bidrar till att framhäva 

konstruktionen av det egna landets kulturella identitet. En alternativ presentation av 

konsten kunde ha varit tematiskt uppbyggd efter genre och motiv, men som jag tolkar 

utställningskatalogen och Hasselgrens redogörelser låg presentationen underordnad 

en uppdelning efter nation.  

                                                 
72 Hasselgren, Utställningen i Stockholm., 470. 
73 Konstafdelningen, 76. 
74 Hasselgren, Utställningen i Stockholm., 470. 
75 Smith, National Identity, 15-18. 
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En viss andel av de landskapsmålningar som presenterades i den svenska avdel-

ningen hade även titlar som antyder att motivet hämtas utanför landets gränser. Ex-

empel på detta är Gustaf Albert Afton vid Seinen, August Hagborg Landskap Bretange, 

Carl Skånberg Motiv från Venedig, Gottfrid Kallstenius Piazza dÉrbe, Verona. Det är 

rimligt att tänka sig att denna motivkrets valts ut för att spegla svenska konstnärers 

studieresor och internationella anseende. I Revy i ord och bild från 1897 menar förfat-

tarna att svenska konstnärers kontakt med inflytelserik aktuell samtida konst och kul-

tur på kontinenten underlättats av utökande kommunikationsmedel vilket sannolikt 

avser smidigare järnvägsnät och ökat resande. De hävdar också att svenska konstnärer 

underkastat sig studier på kontinenten till den grad att det ännu inte skulle vara möj-

ligt att tala om en nationell svensk konst.  

Däremot framstår konstnärerna som just svenska och ”[…] bidraga därigenom att 

hedra sitt fädernäsland.”.76 Värt att notera är att samma författare däremot uttrycker 

att litteraturens utveckling i Skandinavien och i synnerhet Norge har nått ett världs-

rykte. Vidare hävdas att Sverige och övriga Skandinavien genomgått en övergripande 

utvecklingsprocess där både kunskapsnivå och 

[…] i öfrigt moraliska överlägsenhet hvilken, därinom är representerad, som ock genom de fulländade 

tekniska hjälpmedel, hvaröfver den numera förfogar, är den en andlig makt, som väl förtjänar titeln en 

statsmakt.77 

Genom denna nationalistiska retorik är det möjligt att betänka hypotesen att även 

bilden av den svenska konstnärens internationella förehavanden kunde gynna en kon-

struktion av nationell identitet genom att ingå i en presentation av den samtida nation-

ella konsten. Sverige hade till exempel som ett av de första länderna utöver Frankrike 

länge haft en statligt sponsrad konstakademi och stipendiestiftelse som tillät många 

konstnärer att genomföra studieresor. Konstvetaren Michelle Facos hävdar att syftet 

med dessa resor inte enbart var att låta konstnärerna förkovra sig på en teknisk nivå, 

utan det fanns även en politisk agenda som handlade om att utveckla kompentenser 

som skulle kunna tas tillvara i syfte att framställa politisk propaganda.78  

                                                 
76 Allmänna konst och., 7. 
77 Ibid., 7. 
78 Facos, Nationalism and the., 8. 
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På en teoretisk nivå är det här möjligt att även tolka Mitchell som hävdar att land-

skapsbildens merbetydelser historiskt sett i ett semiotiskt betraktelsesätt rymmer 

många möjligheter till att expandera och fördjupa bilden av den egna nationen. Det är 

på detta vis Mitchell menar att landskapsbilden kan ses som ett medium i likhet med 

andra värdemarkörer och därför även fungerat som bränsle inom en nationalistiskt in-

riktad politik.79 Det är samtidigt inte ett rimligt antagande att landskapsbilder med in-

ternationella motiv som ingick i den svenska avdelningen var utvalda för att fungera 

som någon annektering av utländska landområden. Däremot kunde de med Mitchells 

argument möjligen utgöra pedagogiska kontraster i konstruktionen av det unika i bil-

den av den egna nationen. Mitchell gör dessutom gällande att bilden av det ”främ-

mande” landområdet historiskt kunde vara synonymt med utveckling och framåtanda, 

en politisk succé som dessutom genererade en för staten positiv bieffekt genom ett 

ökande och förnyat allmänintresse för den egna nationen.80 I Nordiskt Sekelskifte pre-

senterar konstvetaren Hans Fredrik Dahl dessutom begreppet ”den kulturella balan-

sen” som en idealistisk uppfattning i 1800-talets Norden om harmoni och balans mel-

lan det nationella och det främmande. Ideologin förespråkade att uppmärksamma 

världen utanför men samtidigt söka sig mot den egna nationens ursprung.81  

I Hasselgrens historieskrivning finns en underton som ligger i linje med dessa teore-

tiska resonemang. Hasselgren menar i sitt inledande kapitel att geografisk forskning 

och kolonisation öppnat stora möjligheter för spridningen av kultur och civilisation vil-

ket inte minst är synligt i den nationella konsten.82 Konstens utveckling har enligt Has-

selgren  

[…] ställt sig i det praktiska arbetets tjänst och påtryckt dettas produkter en prägel af ideel lyftning, 

fulländning och smak, som återverkat befruktande på snart sagdt hela vårt dagliga lif.83 

Kanske kan denna syn på konstens funktion och utveckling bidra till förståelse för hur 

utställningsproducenterna valde att dela upp konstavdelningen i nationellt och inter-

nationellt? Det är mot bakgrund av både Hasselgrens egna ord och inte minst invig-

ningstalet Oscar II framförde tydligt att en del i syftet med utställningen var att ställa 

                                                 
79 Mitchell, Landscape and power, 17. 
80 Ibid., 17-18. 
81 Hans Fredrik Dahl, ”Den nordiska balansen” i Nordiskt Sekelskifte, The light of the north, red. Karin 

Sidén (Stockholm: Nationalmusei utställningskatalog nr: 585, 1996), 13. 
82 Hasselgren, Utställningen i Stockholm., 6 
83 Ibid., 6. 



  
 

26 

länder mot varandra i en slags fredlig tävlan i teknik, konst och utveckling. De internat-

ionella bidragen i konstavdelningen bidrog rimligen med både jämförelseobjekt och 

nödvändiga kontraster för att fylla detta syfte.  

 

 

3 Diskussion och värdering av studiens resultat 

Bilder ingår i sammanhang tillsammans med annan kommunikation och är till sin natur 

en gestaltning eller iscensättning. På det viset är rimligen även ett bildanvändande i 

den aktuella Stockholmsutställningen 1897 del av ett iscensättande som går långt över 

de motiv som denna studie kallar landskapsmåleri. Den främsta orsaken till dessa insik-

ter var det socialhistoriska perspektivet jag inspirerades till vid läsningen av Michael 

Baxandalls Painting and Experience in Fifteenth Century Italy. Baxandalls läsning av hi-

storisk dokumentation i form av brev, tidiga historieskrivningar med mera skärskådar 

konstverkets visuella uttryck som en frukt av sin tid och den livssyn som pågår i kretsen 

av bildens tillkomst. Där räknas både konstnär och beställare samt tanken bakom hur 

bilden skulle användas.  

Landskapsmålningarna som nämns i denna studie har också en förankring i sin tid 

och relation till en krets där både social klass, individualitet och natursyn samverkar. 

Studiens sekundära frågeställning handlade om på vilket vis det samtida dokumentära 

materialet uttryckte tankar om nationen. Det tillvägagångssätt som jag vid läsningen av 

dessa källor försökte anamma handlade om att närma mig texterna med ett teoretiskt 

ramverk som på olika vis ringade in nationell identitet. Här utgjordes den främsta refe-

rensen av Anthony D Smiths författarskap. Främst handlade det om att försöka identi-

fiera ett antal av de faktorer som Smith pekar ut som signifikativt för en nationalistisk 

kulturpolitik och se hur vida detta resonemang kunde genomlysa utställningsmateri-

alet. I Hasselgrens historieskrivning fanns flertalet exempel på hur retoriken som om-

gav utställningen handlade om att både fostra och inspirera besökarna till en slags nat-

ionell självkänsla i likhet med många av de europeiska förlagor till världsutställningar 

som tidigare ägt rum. Denna grundförståelse för utställningens syfte visade sig vara 

helt relevant för att kunna betrakta landskapsbilderna som delar av en folkfostrande 

retorik.  
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Med Baxandalls terminologi utgjorde utställningen 1897 det inramande period eye 

som målningarna betraktades genom både teoretiskt och praktiskt. Det är genom 

detta perspektiv som det finns ett plausibelt antagande om en relation mellan land-

skapsmåleri och nationell identitet, inte i målningarna som endast autonoma visuella 

uttryck. Den sekundära frågeställningen gav därför ett sökarljus med vilket de två hu-

vudsakliga problematiseringarna kunde genomlysas. Dessa frågor handlade samman-

fattningsvis om hur det skulle vara möjligt att tolka landskapsmålningarna av svenska 

konstnärer som delaktiga i konstruktionen av nationell identitet och hur vida de påver-

kats av sin tids kulturella klimat.  Den kanske främsta indikationen på att det överhu-

vudtaget fanns ett samband mellan målningarna och konstruktionen av en nationell 

identitet ligger kanske i presentationen av utställningen. Det var inte en tematisk tanke 

om bildgenre eller tillkomstår som låg bakom hur utställningssalarna organiserades, 

utan en uppdelning efter land. Det fanns ett syfte bakom uppdelningen som indikera-

des redan i Oscar II:s tal vid invigningen. Det handlade om en slags fredlig tävlan som i 

sin tur också skulle ha folkfostrande egenskaper.  

De analyserade målningarna är också i många fall exempel på hur konstnärerna sökt 

samband mellan landskap, naturlighet och historisk förankring. Den teoretiska argu-

mentationen gör gällande att bilder av historiska platser integrerade i landskapet, som 

i fallet med Nordströms Varbergs fäste är att befästa historien som en del av det nat-

ionella kollektiva minnet. Detta är också förenligt med Smiths definition av hur den kul-

turella nationella identiteten formas. Även bilder av högtider som jul och valborg i en 

kontext där symboliken är integrerad i landskapet är rimligen ett sätt att gestalta forna 

tider och på så vis delta i formandet av ett kollektivt nationellt minne. Studien har 

också längs vägen formulerat ett antal nya frågeställningar som kan vara av relevans i 

ett bredare perspektiv. Det gäller frågor om konstnärsroll och kreativitet, som hur 

dessa bilder förhåller sig till konstnärlig kreativitet och naturbetraktande å ena sidan 

och ateljéarbete och beställningsunderlag å den andra. Vem beställde landskapsmål-

ningar? Hur användes de i läromaterial som skolböcker och planscher eller i litteratur? 

Hur förhöll sig landskapsmåleriet till fotografi och vilka betydelser kunde det ha för bil-

den av nationen? Sett i ett utvecklingsperspektiv är frågeställningarna även relevanta 

att följa till vår samtid.  
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I en studie likt denna där kontexten och frågeställningarna är ramverket för tolk-

ningsförfarandet kommer det väl till pass att även tänka på bilderna som performativa. 

Bilden antas åstadkomma något i den kontext som perspektivet utgör. I detta fall bidra 

till konstruktionen av nationell identitet. En sådan tolkning ställer också krav på att för-

hålla sig till den egna subjektiviteten och reflektera över dess inverkan på studien som 

helhet. Vad går att verifiera och vad är en effekt av den teoretiska argumentationen? 

Vad ligger i dessa målningars genealogi och hur mycket påverkar jaget effekten av det 

som utpekas som verksamt i konstruktionen av nationell identitet?  

Konstvetaren Margareta Rossholm Lagerlöf sammanfattar ett antal komponenter 

som är verksamma i tolkningen av konst och hävdar att viss bekräftelse kan nås genom 

hänsyn till relevanta kontexter och en korrekt beskrivning av verkets visuella egen-

skaper. Detta tillsammans med att använda inlevelseförmågan och den egna upplevel-

sen som ett instrument att pröva verkets scenografi för att få erfarenhet av de effekter 

som hypotetiskt bidrar till verkets mening och innehåll.84 En viss verifierbarhet ligger i 

dokumentationen om utställningen 1897. Det är mot bakgrund av den kontexten som 

antaganden görs om att det möjligen finns en koppling mellan konsten i utställningen 

och nationell identitet. Då nationell identitet är ett svårfångat begrepp är det endast 

möjligt att undersöka möjligheter med den teoretiska argumentationen där det i 

slutänden blir svårt att hävda någon definitiv kausalitet mellan det visuella uttrycket 

och kontexten. Kanske är det så att det genom Baxandalls period eye är lättare att 

tolka bilderna som delar av en konstruerad nationell identitet? Med det menar jag att 

vetskapen om hur det politiska klimatet såg ut den aktuella tiden gör att det blir lättare 

att söka efter egenskaper i konstverken som teoretiskt kan samverka med en national-

istisk självbild. Vidare studier skulle kunna bredda perspektivet och djupare analysera 

bildernas performativa inverkan och hur utställningen som medium bidrar till att ge 

konstverken en performativ mening.  

I ett inledande skede av arbetet med studien hade jag intentionen att endast analy-

sera några få utvalda målningar med landskapsmotiv som visades på utställningen 

1897. Dessa analyser skulle vara fördjupande och exemplifiera hur bilden av svensk na-

tur kommunicerades i ett utställningssammanhang. Men i mötet med materialet som 

                                                 
84 Margareta Rossholm Lagerlöf, Inlevelse och vetenskap – om tolkning av bildkonst (Stockholm: Bokför-

laget Atlantis AB, 2007), 112-123. 
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var ganska omfattande stod det snart klart att perspektivet skulle behöva vara bre-

dare. Bildanalyserna blev inte lika fördjupande som jag först tänkt utan mer som illust-

rationer av den teoretiska argumentationen. Orsaken till det kommer sig av att bilden 

av en nation är komplex och mångfacetterad och inte låter sig begränsas till motiven i 

några enstaka målningar. Dessutom är det kanske också svårt att överhuvudtaget tala 

om nationen med bilden som metafor.  

 

 

3.1 Sammanfattning  

Den här studien analyserar landskapsmålningar av svenska konstnärer som visades på 

Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. Syftet samt frågeställning-

arna handlar om att söka klarlägga om och i så fall hur målningarna kan tolkas som ut-

tryck för en konstruerad nationell identitet. Perspektivet är socialhistoriskt med meto-

disk förankring i Michael Baxandalls begrepp period eye som handlar om att studera 

det samtida omgivande samhället och hur det kan ha bidragit till kontens visuella ut-

tryck. I detta fall handlar det om att studera dokumentation kring utställningen samt 

katalogen till konstavdelningen. Vid läsningen av den samtida dokumentationen har 

syftet varit att se hur retoriken utformats och hur bilden av Sverige kommunicerades. 

Konstverken och de samtida skrifterna har varit studiens primära källor. Den teoretiska 

utgångspunkten är grundad i konstvetaren W.J.T Mitchells förståelse av landskapet 

som ett maktmedel. Med detta avses en konstruktion med politiska implikationer vilka 

anger en geografiskt isolerad plats eller territorium.  

Begreppet nationell identitet vilket är fundamentalt för studiens frågeställningar 

följer statsvetaren Anthony D. Smiths definition där huvudtesen är att problematisera 

nationalismens ideologi genom att studera kulturella kollektiva fenomen. De målningar 

som analyseras visar landskapsmåleriets bredd genom att de fokuserar både på namn-

givna platser, naturfenomen samt kulturella företeelser.  

Den teoretiska argumentationen gör gällande att det finns ett samband mellan olika 

element i bildernas uttryck som handlar om att kommunicera en gemensam historia 

och värderingsgrund. Utställningen hade enligt de samtida källorna syftet att vara både 

folkfostrande och framhäva landets kulturella och industriella utveckling. Ett konkret 
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argument för att det fanns ett nationalistiskt syfte med hur målningarna presenterades 

i utställningssalarna är att de delades in efter länder och inte tematiskt efter motiv el-

ler år. Slutligen diskuteras resultatet av studien där det framkommer att målningarna i 

sig inte är tillräckliga för att uttrycka något om nationell identitet utan att det är kon-

texten, eller bildanvändandet som främst bidrar till vilket budskap som kommuniceras. 

Studien väcker flera frågor som på en bredare nivå vill lyfta hur konsten fungerar som 

performativ handling.  
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