
Fig. 1. Caspa r David F ried rich: Man och kvinna som betraktar månen. Ca. 1817-18. Nationalgale rie, Be rlin. 

N atur och konst 
Förhållandet mellan natur, naturstudier och idealisering 

i den danska guldålderns landskapsmåleri 

av Torsten Gunnarsson 

Under 1800-talets första hälft skedde i den 

europeiska konsten en successiv omvärdering 

av landskapsmåleriet, som traditionellt räknats 

till de lägre genrerna. 
Denna omvärdering avspeglade en mer 

djupgående förändring som omfattade hela 

synen på naturen och människans förhållande 

till den. Denna förändring, som hade sina yt

tersta rötter i upplysningstidens vetenskap och 

filosofi, gav bl.a. genom Rousseaus skrifter ord 
som natur och naturlighet en ny och värdelad

dad innebörd. 

Den nya naturkänslan uttrycktes framförallt 

i den tyska romantiken i form av en tidigare 

okänd samhörighet med naturen (fig. l). Där
till som en vördnad vilken hade sin grund i att 

naturen betraktades som en spegling av det 

gudomliga. 

Människan betraktades som den mest ut

vecklade naturvarelsen, men ändå bara som 
en del av naturen och inte självklart höjd över 

den. Stenen, trädet, djuret och människan re

presenterade enligt Schelling visserligen helt 

olika grader av medvetenhet, men de förena

des ändå genom att vara delaktiga av samma 
gudomliga förnuft. 

Man såg därför gärna en överensstämmelse 

mellan naturens yttre liv och människans inre. 

Detta uttrycktes bland annat i Schellings så 

kallade identitetsfilosofi i System des transzen

dentalen Idealismus, 18001 och vi möter det i 
måleriet tydligt hos exempelvis Caspar David 
Friedrich. 

I England gav John Constable uttryck åt den 
nya jämlika naturkänslan när han 1836 i sin 
sista föreläsning om landskapsmåleri sade: 

»The landscape painter must walk in the 

fields with a humble mind. No arrogant man 

was ever permitted to see nature in all her 

beauty. «2 

Den nya naturkänslan bidrog till en förnyelse 

av landskapsmåleriet genom att den även led

de till upptäckten av en skönhet utanför de 

etablerade landskapsformlerna. Carl Gustav 

Carus fastslog exempelvis i sina Nio brev om 

landskapsmåleriet, 1831 att eftersom materien 

var slumrande ande kunde även den enklaste 

och mest oansenliga del av naturen utgöra ett 

värdigt motiv för konsten. Detta förutsatt att 

dess gudomliga kärna rätt uppfattats och åter

givits i verket.3 

Denna inställning satte tydliga spår också i 

den danska guldålderns måleri med dess för

kärlek för enkla vardagliga motiv. Den med

förde också ett uppsving för informella fri

luftsstudier av en typ som vi möter hos exem

pelvis Johan Thomas Lundbye (fig. 2). De var 

dock endast en utgångspunkt för det konst

närliga arbetet. 

Verkligheten uppfattades enligt det ideali

stiska synsättet som ofullkomlig och formad av 

tillfälligheter. Konstnärens uppgift var därför 

inte att avbilda den som den var. Han måste 

istället enligt Schelling se igenom verklighe

tens hölje och gestalta det bakomliggande 

högre ideal som var det sanna motivet.4 Det 

handlar här alltså om den gamla platonska 

föreställningen om verkligheten som en ofull

komlig spegling av ideernas värld. 

Tankegångar som dessa, inte minst härröran

de från Schellings naturfilosofi, var välkända i 
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Fig. 2. Johan Thomas Lundbye: Landskapsstudiefrån Vejby. 1843. Olja på pappe r. 15,5 x 26 cm. Ny Ca rlsbe rg 
Glyptotek. 

Danmark där de introducerades bl.a. av filoso

fen Heinrich Steffens i en serie föreläsningar 

redan 1802-1803. 

Vi  finner dem uttryckta såväl hos framstå

ende kulturpersonligheter som H. C. 0rsted, 

exempelvis i Aanden i Naturen, som hos min

dre men tidstypiska andar som den idealistiske 

kritikern Karsten Friis Wiborg. 

I sin kritik av Charlottenborgsutställningen 

1838 hävdade Wiborg till och med att en kon

sekvent naturefterbildning vore detsamma som 

att avsäga sig den konstnärliga friheten: 

»Den frie Konst er netop fri, fordi den er 

h<:evet over Naturen, og ene har sig selv til 

norm / ... / Daglig kunne vi jo see den blotte 

Natur -og langt naturligere end i et Maleri; 

hvad skulde vi da paa denne Maade med Kon

sten?«5 

Enligt Wiborg skulle konstnären visserligen 

studera naturen, men samtidigt genom sin 

inspiration berika den och göra den delaktig 

av den gudomliga ide som representerade ide

alet: 

»Konsten skal altsaa fremstille Naturen ikke 
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i dens blotte Naturlighed, men i sin Aandig

hed; kun herved bliver Konsten naturlig.«6 

Detta mål kunde endast nås om konstnären 

offrade de direkta naturintrycken till förmån 

för det allmängiltiga. Naturintrycken prägla

des nämligen enligt Wiborg av: 

»dette Tilf<:eldige, som Konstneren skal af

stryge af Naturen, naar han viser den som 

Konstv<:erk.« 7 

Wiborgs inställning till verklighetsåtergiv

ningen kan betraktas som representativ och 

delades av allt att döma av en majoritet av 

samtidens nordiska publik, kritik och konst

närer. 

Trots detta är det befogat att säga att den 

utbredda idealismen i guldålderns konst kom

pletterades av ett nytt starkare sanningskrav. 

Detta var emellertid inte liktydigt med en strä

van till naturalism, utan förenades med i grun

den motstridiga krav på idealisering och all
mängiltighet. Det var i spänningen mellan 

dessa dubbla krav som landskapsmåleriet for
mades och fick sin särprägel. 

Framförallt skedde det under inflytande från 

Ecke�sberg ��d början i dennes små målning
ar fran studiearen i Rom 1813-16 (fig. 3). Här 

fanns ingen plats för den tyska romantikens 
dunkla oändlighetslängtan. Kärleken till den 

sanna naturen formulerades istället med hjälp 
av ett kallt klart dagsljus, klassiskt välavvägda 

kompositioner och noggrant studerade per

spektiv. 
Följden blev ett intensifierat naturstudium 

eftersom 
'
både romantiker och klassiciste: 

ansåg att konstnären måste utgå från naturen 

för att sedan omsmälta intrycken och söka 

närma sig det tänkta idealet. 

Respekten för naturen och den klassiska 

konsten kom i lika delar att prägla Eckers

berg. Härigenom kom hans konst att förena 

en ske�
.
bart

. 
enkel realism med en idealisering 

som hOJde tmgen över det vardagliga och tids

bundna (fig. 4). 

Guldålderns konst uppvisar alltså flera 

avseenden en särart. Men vi kan också konsta

t�ra att denna särart bygger på viktiga idemäs

sl�a och formala impulser utifrån, närmast 

fran tysk romantik och fransk klassicism. 

I Eckersbergs fall kan även Jens Juels land

skap med dess klara ljus och distinkta teck

ning vara tänkbara förebilder. Den centrala 

impulsen för hela hans konstnärskap kom 

dock från Davids modellstudium. Den åter

klingar i den speciella intensiva närvarokänsla 

som Eckersbergs konst förmedlar och som ger 

betraktaren känslan av att se världen som för 

allra första gången. 

Därtill kommer andra faktorer som kan ha 

befordrat guldålderns karaktäristiska bland

ning av idealitet och vardagsrealism. Till dessa 

f��torer måste räknas den inriktning mot det 

narvarande och konkreta som kännetecknade 

den borgerliga publik som var den nya makt

faktorn i det tidiga 1800-talets danska konstliv. 

Fig.3 C W ' . . Ecker sberg' p t A l" . . Museum for K 
. or a nge lca och en del av Vatlkanen. Ca. 1814. Ol ia på duk 31 7 x 41 5 S ' unst. :J " , cm. tatens 
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Fig. 4. C. W. Ecke rsbe rg: En amerikansk örlogsbriggför ankar som torkar segel. 1831-32. Olja på duk. 40 x 55 cm. Statens 
Museum fo r Kunst. 

Naturstudiet 
Hur bedrevs då naturstudiet i det danska guld

åldersmåleriet och vilken ställning intar na

turstudien i förhållande till motivet och det 

färdiga verket? 

Utan tvekan gav Eckersberg som nämnts det 

viktigaste incitamentet till utvecklingen av ett 

målmedvetet verklighetsstudium. Det skedde 

såväl genom hans reformering av akademiun

dervisningen 1822 som genom det exempel 

han gav i sina egna verk. Inte minst kom Rom

bilderna med sin speciella karaktär att spela 

en viktig roll för att introducera ett nytt syn

sätt. 

Till Eckersbergs viktigaste insatser hörde 

också införandet av studieutflykter med aka

demieleverna för att måla friluftsstudier. Här

med satte han en hel generation danska måla

re i förbindelse med det levande landskapet 

(fig. 5). 
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Eckersberg sade sig både i Rom och senare 

främst vilja ge en sann bild av verkligheten. 

Det finns heller ingen anledning att ifrågasät

ta denna vilja. Frågan är istället hur han defi

nierade sanning? Vad var det han sökte ge en 

sann bild av, till exempel i den välkända utsik

ten genom Colosseums bågar? Var det av verk

ligheten som den mötte honom eller sökte han 

gestalta en mer teoretisk idealbild? (fig. 6) 

Det är ganska uppenbart att det senare är 

fallet. Det skulle knappast varit möjligt att må

la den grå stenmuren så tegelröd, de fjärran 

byggnaderna så knivskarpa och förgrundens 

gräs och stenar samtidigt så diffusa om man 
verkligen syftat till att avbilda den synliga verk

ligheten. Med tanke på den högt uppdrivna 

precisionen och detaljrikedomen torde mål

ningen också i själva verket till större delen ha 

utförts i atelje med ledning av tecknade studi
er. 

Fig. 5. C. W. Ecke rsbe rg: Parti i Dyrehaven. Ca. 1825 Or a å d k 19 . � P u . x 30 cm. Statens Museum fo r Kunst. 

Fig. 6. C. W Eck . . . . 

duk 32 
. e rsbe rg: Utszkt genom tre av de nordvästli b o .  • . x 49,5 cm Statens Mus .c K 

ga agarna z Colosseums tredje våning 1815 elle r 1816 01' o . eum J. o r  unst. ' . � a pa 
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Fig. 7. Constant in Hansen: Villa A lbanis park. 1848. Olja på duk. 34 x 50 cm. Statens Museum for Kunst. 

Istället handlar det här, som så ofta hos 

Eckersberg, om en framställning som är mer 

teoretiskt än visuellt sann och som i första 

hand åskådliggör ett tänkt ideal. Att det var 

denna högre sanning som enligt Eckersberg 

gav konstverket dess egentliga värde framgår 

också av en passage i den 1833 utgivna per

spektivläran Forsäg til en Veiledning i Anvendel

sen af Perspectivlaeren for unge Malere, där det 

heter: 

»Ethvert Kunstv;:erks egentlige V;:erd er for 

st0rste Delen grundet paa Formens n0iagtige 

Overensstemmelse med Grundbilledet, og 

Ideen lader sig ikke alene vel forene med 

Gjenstandens ydre rigtige Form, men denne 

synes endog at v;:ere n0dv;:endig for at h;:eve 

eller tydeligg0re hiin.«8 

Verkligheten och den platonska iden står 

alltså inte i motsatsställning, utan kan ses som 

olika steg på vägen mot sanningen. I samma 

text formulerade Eckersberg också sannings

kravet som konstens främsta mål och avsluta

de med följande ord: 
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»Lader os da med Vedholdenhed granske i 

Naturens store Bog, lader os str;:ebe efter at 

udrydde alle Fordomme, og s0ge den n;:erme

ste Vei til Maalet - nemlig til Sandhed«9 

Sanning skall dock i detta fall snarast förstås 

som motsatsen till naturalism. Det är fråga om 

en högre sanning av vilken verkligheten en

dast utgör en ofullkomlig och förgrovad av

bild. Den egentliga konstnärliga processen be

står i att genom en kombination av naturstudi

um och intuition söka sig in mot en innersta, i 

princip onåbar, kärna av sanning som repres

enterar tingets ide. Denna definierar Eckers

berg som det: »der bliver staaende, når alt det 

mangelfulde og stygge er ladt ude af Betragt
ning«lO 

På grund av bristande utrymme kan den vik

tiga men omfattande frågan om Rom-bilder
nas tillkomstprocess inte behandlas här. Istäl

let hänvisas till den tidigare behandlingen av 

detta tema i min avhandling Friluftsmåleri före 

friluftsmåleriet.ll Här skall endast konstateras 

) 

- . �-----

" 

, ' - __ '. �::�?�r�:--2-
Fig, 8. Dankvart Dreyer: Strandparti påjyllands vä5tkust. 1843. O�a på duk 28 37 5 S 

- , 

. x , cm. tatens Museum for Kunst. 

att Eckersbergs Rom-bilder inte kan betraktas 
som studier. Det är fråga om färdiga och ge
nomarbetade målningar som av allt att döma 
har tillkomit i ett växelspel mellan arbete i 
ateljen och inför motivet. Det visas bl.a. av att 
detaljrikedomen och det tekniska utförandet 
är sådant att de inte kunnat slutföras i en enda 
session i det fria utan krävt mellan 20-40 
arbetstimmar. Karaktären av färdiga verk un
derstryks �ckså av att de inte heller i något faU 
har legat tIU grund för större verk. 

, 
�raktäristiskt för Rom-bilderna är den duahS�lska karaktären, som antyder en dimension utover den rent avbildande. Som bilden av Colosseums bågar visar är det ibland fråga om en verkligh t k'ld . .. 

. e ss l nng dar den extrema detali-realIsm 'U 
J fö o en tI och med har överskridit gränsen 

b'l
r vart seendes fysiska möjligheter och givit I den en .. . . 

k 
narmast surrealIstIsk prägel. Detta an knap lk past to as som annat än ett försök 

att åskådliggöra den ideala urform som 

Eckersberg själv kallade Grundbilledet. 

Redan samtiden uppmärksammade den 

speciella karaktären hos Rom-bilderna. De kri

ti�er�des av Peder Hjort för att ljuset mer 

pammde om månens än solens. Men Hjort 

talade också i Atene 1817 träffande om dem 

som präglade av en »magisk Holdning«.12 

Eckersbergs efterföljare 
Eckersbergs betydelse för den danska guldål

dern kan inte överskattas. Trots detta var hans 

�
.
nsats �er �n impuls till en vidare utveckling 

an en forebIld som direkt kopierades. 

De talrika eleverna kom framförallt att ta 

in�ry�k av hans klassicistiska kompositions

�nnclper och noggrann t kalkylerade perspek

tIV. De flesta utvecklade dock ett friare, mer 
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Fig. 9. Christen K0bke: Parti vid norra kastell porten sett från bastionen öster om bron. 

Ca. 1833-34. Olja på papper. 23,6 x 32 cm. Den Hirschsprung ske Samling. 

måleriskt synsätt och bröt med den tidlösa ide

aliteten hos läraren. Inte heller dualismen för

des vidare annat än undantagsvis. 

Ett exempel på detta är Constantin Hansens 

Villa Albanis park, målad 1841 (fig. 7). Den 

strama, välkalkylerade men samtidigt infor

mella kompositionen är inspirerad av Eckers

berg, men har förenats med ett för tiden ovan

ligt känsligt registrerat spel av färgade skuggor 

och fina koloristiska skiftningar. Den avgöran

de skillnaden är dock att det hos Constantin 

Hansen tydligt är fråga om en skildring av ett 

här och ett nu utan några underliggande 

dimensioner. 

I ännu högre grad gäller detta Dankvart 

Dreyers Strandparti på jyllands västkust, 1843 

genom sättet att i meteorologiska termer defi

niera ett specifikt ögonblick (fig. 8). Det är en 

av dessa för guldåldern typiska studier som är 

på väg att passera gränsen till färdigt verk och 

som under 1880-talet kunde ha räknats som 

ett sådant. 
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Detta nya närmande till verkligheten känne

tecknade inte minst Christen Köbke, den för

ste i Danmark som utvecklade vad som skulle 

kunna kallas ett mer fullgånget friluftsmåleri. 

Detta gällde dock endast hans privata studier,) 

medan ateljeverken kännetecknas av en 

Eckersberg-påver kad idealisering. 

Ifråga om studierna var Köbkes ställning 

speciell genom att han var relativt ekonomiskt 

oberoende under större delen av sitt liv och 

inte tvingad att måla för sin försörjning. Hans 

i detta sammanhang mest intressanta verk be

står av privata landskapsstudier och små fär

diga verk som inte alltid självklart låter sig skil-

jas åt. 

Ett exempel på denna svårighet är den lilla 

målningen Parti vid norra kastellporten sett från 

bastionen öster om bron, ca 1833-34 som inte kan 

förbindas med någon större ateljebild (fig. 9). 

Den är utförd ungefär samtidigt som Köbke 

var sysselsatt med den välkända större målnin

gen Parti utanför norra kastell porten, 1834 i Ny 

- -_-::="'-..-.!fff::_ ,'. 

Fig. Il. Christen K0bke' Parti av D ' ' . ' 

����'<."':::::;:�:��- -� -:-.,:- - �  

Nationalm useum, Stockhol m. 
ossenngen sett z eflermzddagsbelysning. 1836. Olja på duk. 25,5 x 39,5 cm. 

Carlsberg Glyptotek. Den skiljer sig dock mar

�ant fr�n denna i målningssättet och så långt 

ar det mget problem att skilja den från atel

jemålningen. Samtidigt är det viktigt att påpe

ka att den har en detaljrikedom och en ljus-

Fig.10 Ch 
. .. 

D . ' nsten K0bke: Kdpenhamn sett från 

St
�:;ngen. Ca. 1837. Olja på papper. 24,5 x 30,5 cm. 

ns Museum for Kunst. 

skildring som vida överträffar vad man nor

malt väntar sig av en studie. Därför vore det 

befogat att placera den i en kategori för sig 

och kalla den en experimentell friluftsmål

ning för privat bruk. 

Detsamma gäller flera andra av Köbkes små

bilder, t.ex. den något senare Köpenhamn sett 

jrånDosseringen, ca. 1837 (fig. 10). Med sin in

tensivt skiftande himmel representerar den ett 

fullgånget friluftsmåleri redan omkring 1837; 

en undersökning av atmosfärens verkningar 

som kan föra tankarna till John Constable� s 

ord i en föreläsning bara ett år tidigare: 

»Painting is a science, and should be persu

ed as an inquiry into the laws of nature.«13 

Mer komplicerat blir förhållandet när vi kom

mer
. 
till Parti av Dosseringen sett i eftermiddagsbe

lysnzng (fig. 11) målad 1836 - året innan den 

föregående. En påskrift på baksidan visar att 

det h�r 
.
��r si� om en målning som troligen 

har paborJats mför motivet men som avslutats 

och signerats i ateljen först i december 1836. 
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Fig. 12. Christen K0b ke: Parti från Falkonerallen. Ca. 1845-47. Olja på papper. 36,5 x 48,5 cm. Statens Museum for 

Kunst. 

Arbetsprocessen har därför uppenbarligen 

varit likartad den i Eckersbergs Rom-bilder. 

Den höga graden av teknisk genomarbet

ning i kombination med det faktum att Köbke 

Fig. 13. Christen K0b ke: Parti från Falkonerallen. Ca. 
1845-47. Blyert s. Den kongelige Kobberstiksamling. 
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året därpå utställde målningen tyder på att 

han betraktat den som ett färdigt verk. Detta) 
trots att den ifråga om det alldagliga motivet 

och det blygsamma formatet mest påminner 

om en studie. 
Detsamma gäller Parti av Kastellvallen med 

tornen till Vor Frue och S:t Petri kyrkor, ca 1833 i 

Den Hirschsprungske Samling, som genom 

sitt friare målningssätt har ännu starkare tycke 

av studie. 

Exemplen visar att friluftsstudiet under guld-

åldern bidrog till en utveckling och förnyelse 

av ateljemåleriet som ibland började göra 

gränserna mellan studie och färdigt verk osäk

ra. V i  kan också konstatera att denna ut

veckling började väl så tidigt i Danmark som i 

Frankrike. 

I Köbkes sena privata landskapsbilder utveck

lades de måleriska kvaliteerna ytterligare på 

Fig. 15. Christen K0bke: Frederiksborg slott. Parti vid Myntbron. 1836. Olja på duk. 58 x 64 cm. 
Statens Museum for Kunst. 

ett sätt som tycks helt frikopplat från Eckers

berginflytandet. Samtidigt vet vi att arbetspro

cessen i viktiga avseenden fortfarande var den
samma som dennes. 

Även till Parti från Falkonerallen, ca. 1845-47, 

(fig. 12) denna till synes spontant utförda fria 

målning, finns nämligen som oftast hos Eckers

berg och hans elever en genomarbetad bly

ertsteckning som förlaga (fig. 13). 

Detta motsäger givetvis det första intrycket 

av målningen som enbart ett utbrott av spon

tan målarglädje. Den nya friluftsstilen med 
dess välawägda balans mellan föremålsbeskriv
ning och ljusskildring var istället resultatet av 
ett medvetet konstnärligt val och baserad på 
metodiskt arbete. 

Den nya stilen präglar även andra verk av 
Köbke från samma tid, exempelvis Trädgårds�;ppan vid konstnärens atelje på Blegdammen, ca 

45 i Statens Museum for Kunst.14 Här ror 

det sig definitivt inte om någon studie utan en 

färdig och genomarbetad, men inofficiell, 

Fig. 14. Christen K0b ke: Frederiksborg slott. Parti vid 
Myntbron. 1835. Olja på papper. 24 x 27 cm. Statens 
Museum for Kunst. 
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målning som Köbke sannolikt utförde som ett 

minne inför flyttningen från Blegdammen. 

Det måste förbli en öppen fråga om ett 

måleri av denna karaktär med tiden kunnat 

nå officiell status om Köbkes bana inte brutits 

redan vid 38 års ålder. 

Till sist helt kort något om förhållandet mel

lan studie och färdigt verk. 

Först i form av ett mycket välkänt exempel, 

nämligen Köbkes Frederiksborgs slott. Parti vid 

Myntbron (fig. 14). 

Studiens komposition är intressant efter

som den genom den starkt beskurna sidovyn 

ger en påfallande informell bild av detta nati

onella monument. Ännu märkligare kan synas 

att Köbke valt att behålla samma utsnitt i den 

färdiga målningen (fig. 15). Förklaringen lig

ger dock troligen i att Köbke inspirerats av 

Eckersbergs informella syn på monumenten i 

Rom-bilderna. 

Studien är målad i en närmast impressioni

stisk penselskrift som främst koncentrerats till 

registrerande t av rikedomen av ljus- och färg

skiftningar i motivet. I förgrundens vattenpar

ti har Köbke lagt glesa oblandade penseldrag 

direkt på den bruna grunden, som genom 

kontrastverkan ökar färgernas lyskraft. 

Denna teknik har det naturligt nog inte 

föresvävat Köbke att använda i det färdiga ver

ket. 

Trots olikheten i målningssätt finns dock en 

nära förbindelse mellan studien och det fär

diga verket. I allt väsentligt har nämligen färg

skiftningarna i audiensflygelns grå murar och 

ärgade koppartak överförts oförändrade till 

ateljemålningen. Detta klargör att skillnaden 

mellan studie och färdigt verk framförallt lig

ger i studiens mer knapphändiga och frag

mentariska bildspråk. 

Studien och den färdiga bilden utgör två 

olika visuella koder, där den ena dock inte är 

mer sann än den andra. Det som skiljer dem 

åt är funktionen. 
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Bakom studien ligger en visuell analys av 

motivet som syftat till renodling och förenk

ling av intrycken. Den kan betraktas som ett 

slags stenografi riktad endast till konstnären 

själv. Konstnären »läser mellan raderna« och 

kompletterar studiens fragmentariska kod 

med sin minnesbild av motivet. 

I den till publiken riktade ateljebilden ges 

däremot en fullständig visuell information om 

motivet. Dessutom har det genomgått den ide

aliseringsprocess som enligt samtiden inte 

bara var nödvändig utan utgjorde själva den 

egentliga konstnärliga aktivitet som förvandla

de motivet till konst. 

Att Köbke inte valde studiens kod för det 

färdiga verket är inte förvånande. Han insåg 

naturstudiets nödvändighet, men anslöt sig 

samtidigt uppenbarligen till uppfattningen att 

naturen inte skulle »direkt avskrivas«, som]. C. 

Dahl sade. 

För att möjliggöra en förändring av landskaps

måleriet som innebar ett accepterande av stu

diens mer fragmentariska bildspråk krävdes 

att man var beredd att överge kravet på ideali

sering och illusionistisk föremålsbeskrivning. 

Istället krävdes en ny helhetssyn koncen

trerad på det visuella samspelet mellan det 

naturliga ljuset, luftperspektivet och koloriten. 

Därtill krävdes att publiken lärde sig avläsa 

den mer fragmentariska koden i studiernas 

alla-prima -måleri. 

Dessa förändringar kom dock att förverkli

gas i den nordiska konsten först långt efter 

sekelmitten. Både Köbke och guldåldern gick 

i graven utan att se dem realiserade, ja utan 

att vi vet om de ens önskade det. Oavsett detta 

kvarstår det faktum att guldåldern för lands

kapsmåleriet var en brytningstid som markera

de början till det betydelsefulla skifte i nordisk 

konst som skulle fullbordas först med frilufts

måleriets slutliga genombrott på 1880-talet. 
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