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  Inledning 
Eugène Delacroix (1798-1863) och Joseph Mallord William Turner (1775 – 1851) var 

mästarna inom måleriet under 1800-talets första hälft i Frankrike och England. Deras 

målningar glödde och vibrerade av ljus och färg på ett hittills aldrig skådat sätt och de gav 

uttryck för människans hela känsloregister, från frid och stillhet till lidelse och passion. Ofta 

förekommande teman var människors kamp i de mest farofyllda situationer. Kampen kunde 

gälla människans fysiska kamp för överlevnad mot en rasande natur, människans kamp mot 

vilda djur eller människor i strid. I många fall kan denna kamp tolkas allegoriskt. Deras 

målningar påverkade och berörde och kunde uppröra och provocera.  

Delacroix representerar främst det akademiska historiemåleriet och Turner 

landskapsmåleriet och därför behandlar de ofta helt naturligt olika teman i sin konst. I deras 

mest kända verk är deras stilar mycket olika. Man kan fråga sig om det finns några 

beröringspunkter dem emellan överhuvudtaget? De likheter, som är föremålet för denna 

uppsats har sitt upphov i en rent intuitiv känsla, i en känsla av släktskap i det sublima och i 

färgen som måleriskt uttrycksmedel.
1
 I denna känsla utgår associationerna och jämförelserna 

från Delacroix till Turner och inte tvärtom. Det är inte en kausal påverkan i stil eller ämne 

utan något annat, som liksom musik är svårt att uttrycka med ord. Det verkar finnas en slags 

själsfrändskap i deras måleri trots de stora olikheterna i stil. Det är Delacroixs måleriska stil 

och till synes sociala patos och kamp på liv och död som han uttrycker redan i de tidiga 

verken som Scener från massakrerna på Chios
2
 1824, Sardanapalus död

3
, 1827 och Friheten 

på barrikaderna
4
, 1830, som leder känslan till Turner, till dennes verk som The Battle of 

                                                             
1
 subliʹm (latin subliʹmis ’hög’, ’upphöjd’, ’av en högre ordning’), upphöjd, storslagen. Det sublima är en viktig 

kategori i klassisk estetik. En avhandling om det sublima, som länge felaktigt tillskrevs den grekiske 200-

talsfilosofen Longinos, översattes till franska på 1600-talet. Den inspirerade till analyser och reflektioner om det 

sublima i konsten och konstupplevelsen, främst hos filosofer som Burke och Kant. När vi betraktar t.ex. ett 

hotfullt åskmoln i en målning kan vi uppleva det som skräckinjagande därför att vi tillskriver det en makt som är 

överlägsen vår egen. Samtidigt känner vi oss oberörda av detta hot och upplever därför ingen fruktan utan i 

stället ett ointresserat välbehag”. Författare: Göran Hermerén, Nationalencyklopedin sublim 

www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sublim, (hämtad 2015-01-13). 
2
 Eugène Delacroix, Scener från massakrerna på Chios; Scenes from the Massacres at Chios; Greek Families 

Awaiting Death or Slavery, Salon of 1824, Oil paint on canvas, H. 4.19 m; W. 3.54 m (yta 14,83 m
2
), Musée du 

Louvre, Department of Paintings, Paris, http://cartelen.louvre.fr/pub/en/image/85982_RM930111.jpg (hämtad 

2015-01-01). 
3
 —, Sardanapalus död, The Death of Sardanapalus, Salon of 1827, Oil paint on canvas, H. 3.92 m; W. 4.96 m 

(yta 19,44 m
2
), Musée du Louvre, Department of Paintings, Paris, 

http://cartelen.louvre.fr/pub/en/image/x200_62627_AD100535.jpg (hämtad 2015-01-01) 
4
 —, Friheten på barrikaderna, 28 juli 1830, Liberty leading the people: July 28 1830, Salon of 1831, Oil paint 

on canvas, H. 2,6 m; W. 3,25 m (area 8,45 m
2
), Musée du Louvre, Department of Paintings, Paris, 

http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/july-28-liberty-leading-the- people#(hämtad 2015-01-01). 

http://cartelen.louvre.fr/pub/en/image/85982_RM930111.jpg
http://cartelen.louvre.fr/pub/en/image/x200_62627_AD100535.jpg
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Trafalgar
5
, 1822, The Burning of the Houses of Lords and Commons, 16th of October 1834

6
, 

ca 1834 – 5, The Wreck of a Transport Ship (The Wreck of the Minotaur)
7
, ca 1810 och The 

Slaveship - Slavers Throwing Overboard the Dead and Dying- Typhon coming on,
8
 1840 som 

uttrycker kamp mot naturens övermäktiga eller människors onda krafter. Båda konstnärernas 

verk utstrålar en känsla av förundransvärd storhet och av ett moraliskt medmänskligt 

förhållningssätt. Delacroix och Turner tycks även förenas i en passion och en absolut känsla 

för färgens måleriska möjligheter. Turners förmåga att fånga ljuset hos sol, moln, regn och 

dimma i den ofantliga och komplexa himmelsrymden, hos vågor i ett stormande hav, i 

härjande eld, men också i blanka vattenspeglingar, synes fortfarande oöverträffad och fick den 

dåtida publiken att tjusas och förundras. Delacroix´s förmåga att väcka lidelse och att fånga 

den för människan uppfattbara färgrymden tycks också oöverträffad. Hans förmåga att återge 

färger och reflektioner från de mest skiftande ytor och att återge föremåls lyster, glans och 

briljans förundrade och slog dåtidens åskådare med häpnad. 

Deras samtids mest framstående konstkritiker, Charles Baudelaire (1821 – 67) i 

Frankrike och John Ruskin (1819-1900) i England bedömde dem som revolutionärt 

nyskapande med sin djärva måleriska stil där de experimenterade med och utvidgade 

gränserna för färgens möjligheter. De kom att lägga grunden till det moderna måleriet. Även 

om båda konstnärerna var passionerat besatta av färgen och anses som sin tids främsta 

kolorister tycks de endast marginellt beaktat varandras konst. I den konstvetenskapliga 

litteraturen förenas Delacroix och Turner inte främst genom sin måleriska stil utan snarare 

som representanter för romantiken i sina respektive länder.  

Trots att Turner var en flitig resenär och besökte Frankrike, Tyskland, Schweiz och 

Italien och Delacroix besökte London, tycks de båda konstnärerna bara träffats en enda gång 

då Turner sökte upp Delacroix i Paris.  

                                                             
5
 J.M.W. Turner, The Battle of Trafalgar, 21 October 1805, 1823-4, Oil paint on canvas, 2615 x 3685 mm (yta 

9,64 m
2
), National Maritime Museum, London, Greenwich Hospital Collection, Reference TW0522. 

6
 J.M.W. Turner, The Burning of the Houses of Lords and Commons, 16th of October 1834, ca. 1834-5, Oil on 

canvas, 92,1 x 123,2 cm (yta 1,11 m
2
), Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, USA, 

http://www.philamuseum.org/images/spacer.gif (hämtad 2015-09-23). 
7
 —, The Wreck of a Transport Ship, ca. 1810, oil paint on canvas, H. 173 cm; W. 245 cm (yta 4,24 m

2
), The 

Calouste Gulbenkian Museum, Lissabon, Portugal, Proveniens: Charles Pelham, 1st Earl of Yarborough; the 

Earls of Yarborough (1846-75); Charles Alfred Worsley Pelham, 4th Earl of Yarborough (1875-1920). Acquired 

by Calouste Gulbenkian through Arthur Ruck on 24th July 1920. 

http://www.gulbenkian.pt/prjdir/gulbenkian/images/mediaRep/museu/FTP_files/files/colecao/pintura/Inv._260__

tratada_.-2_-3_996_895.302_0_888_994.jpg, 

http://museu.gulbenkian.pt/Museu/en/Collection/Painting/Piece?a=499 (hämtad 2015-09-23). 
8
 —, Slavers Throwing Overboard the Dead and Dying- Typhon coming on, 1840, oil paint on canvas, 90,8 x 

122,6 cm (yta 1,11 m
2
), Museum of Fine Arts, Boston, USA, Accession Number: 99.22, 

http://www.mfa.org/collections/objects/slave-ship-slavers-throwing-overboard-the-dead-and-dying-typhoon-

coming (hämtad 2015-05-23). 

http://www.philamuseum.org/images/spacer.gif
http://www.gulbenkian.pt/prjdir/gulbenkian/images/mediaRep/museu/FTP_files/files/colecao/pintura/Inv._260__tratada_.-2_-3_996_895.302_0_888_994.jpg
http://www.gulbenkian.pt/prjdir/gulbenkian/images/mediaRep/museu/FTP_files/files/colecao/pintura/Inv._260__tratada_.-2_-3_996_895.302_0_888_994.jpg
http://museu.gulbenkian.pt/Museu/en/Collection/Painting/Piece?a=499
http://www.mfa.org/collections/objects/slave-ship-slavers-throwing-overboard-the-dead-and-dying-typhoon-coming
http://www.mfa.org/collections/objects/slave-ship-slavers-throwing-overboard-the-dead-and-dying-typhoon-coming
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Många av deras storslagna verk synes evigt berörande och de kom båda att starkt påverka 

efterföljande konstnärer inom impressionismen och post-impressionismen.  

Syfte och frågeställningar 
Ett syfte med denna uppsats är att närmare spåra och undersöka vari den känsla av 

subjektivt uppfattad likhet mellan Delacroix´s och Turners måleri består, trots de stora 

formala och kontextuella skillnaderna i deras måleri. Det är en svårförklarlig och 

svårbeskrivbar känsla av likhet, där känslan bäst kanske kan beskrivas i termer av likhet i 

energi, i driv och dynamik men också i en känsla av medmänsklighet och ansvar. Energin och 

dynamiken tycks bottna både i deras val av teman men även i deras måleriska stil. 

Varje konstnärs mogna och senare stil är resultatet av lång erfarenhet och utveckling. 

Men även om stilen förändras över tiden kan man dock hos många konstnärer känna igen 

vissa karaktäristiska individuella stildrag, som ett slags oföränderligt fingeravtryck genom 

åren. Detta tycks gälla både musiker och bildkonstnärer. Det tycks också gälla Delacroix och 

Turner och deras egna idiomatiska måleriska uttryck. 

Vi vet att båda Delacroix och Turner utbildades vid de kungliga konstnärliga 

konstakademierna i Paris respektive London. Båda förde ner sina tankar skriftligt och båda 

försåg sina verk med texter. Från Turner finns bevarat texter, såväl litterära som 

konstvetenskapliga till hans föreläsningar vid the Royal Academy of Arts i London. Från 

Delacroix finns hans dagböcker, hans långvariga och omfattande korrespondens, hans 

konstkritiska essayer och hans utkast till ett lexikon. Vad kommer till uttryck i dessa skrifter 

om deras syn på måleri? Vilka konstnärer, konstkritiker, filosofer och författare påverkade 

dem? Kan det faktum att Turner som mycket ung konstnär, fick högsta erkänsla genom det 

tidiga invalet i den brittiska konstakademin, vid 24 års ålder, ha påverkat honom att tidigt 

kunna välja sina egna uttryckssätt? Hans tidiga ekonomiska oberoende bidrog kanske också 

till hans konstnärliga oberoende? Kan på motsvarande sätt det faktum att Delacroix först på 

ålderns höst, vid 59 års ålder, blev invald i den franska konstakademin påverkat hans 

konstnärliga ambitioner och uttrycksätt? 

För att komma åt den subtila subjektiva likhet, som kan spåras i vissa av deras verk är 

uppsatsens syfte att studera kontextuellt innehåll och formal stil utifrån några av deras 

berömda verk men även utifrån skisser. Kan vi genom att jämföra verk av dem finna 

eventuella likheter i intresse och uttryck för ”det sublima” och ”det måleriska”? Det 

”sublima” har behandlats inom retorik, filosofi och bildkonst alltsedan 900-talet av först 

Longinus (ca 100 – 200 e.k.). Under 1700- talet kom Edmund Burkes (1729 – 97) och 
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Immanuel Kants (1724 – 1804) filosofiskt- estetiska tankar om det ”sublima” att få stor 

betydelse för romantiken och konsten under första häften av 1800-talet. Kan själsfrändskapen 

mellan Delacroix och Turner finnas som uttryck för bildkonstens sublima under denna tid?  

Både Delacroix och Turner tillhör det tidiga 1800-talets främste kolorister och man talar 

då ofta om bildkonstnärer med målerisk stil. Till den konstvetenskapliga analysen av 

begreppet målerisk stil har John Ruskin och Heinrich Wölfflin (1864 – 1945) bidragit. Ruskin 

utgick i sin analys från utifrån Turners verk och Wölfflins resultat har visat sig kunnat 

tillämpas på bildkonst även efter barocken.  Även om Delacroix och Turners måleriska stil 

skiljer sig mycket åt, finns kanske gemensamma likheter enligt konstvetenskapliga kriterier 

för målerisk stil?  

Under det tidiga 1800-talet påbörjas systematiska och vetenskapliga studier av färg 

utifrån två skilda synsätt. Det ena synsättet har sin grund i de optiska ljus- och 

färgblandningsexperiment, som Isaac Newtons (1642 – 1727) grundläggande studier av 

ljusets natur gav upphov till. Det andra synsättet har sin grund i Johan Wolfgang von Goethes 

(1749 – 1832) och Michel Eugène Chevreuls (1786 - 1889) studier av subjektiva fenomen 

som simultan och successiv färgkontrast och därtill kopplade komplementära färger. Ett syfte 

med uppsatsen är också att undersöka om de båda konstnärerna kände till och eventuellt 

införlivade denna kunskap i sitt måleri och genom detta förstärkte och vidgade färgens 

möjligheter i måleriet.  

Uppsatsens syfte eller mål kan formuleras som följande delmål eller frågeställningar: 

 Vilka filosofiskt- estetiska och litterära traditioner om det sublima kan ha 

påverkat Delacroix och Turner?  

 Vilka konstnärer och traditioner inom bildkonsten påverkade Delacroix och 

Turner?  

 Hur har begreppen ”det sublima” och ”det måleriska” kommit till uttryck i 

deras konst? 

 Kände Delacroix och Turner till aktuella färgvetenskapliga rön? Om så är 

fallet, kan man finna spår av dessa i deras måleri? 

Avgränsning 
I uppsatsen kommer enbart reproduktioner; tryckta eller elektroniska konstbilder att 

studeras. Från Delacroix, kommer framförallt reproduktioner, av teckningar, litografier, 

akvareller och målningar tillgängliga på Louvren i Paris eller andra muséer i Frankrike och 

dessutom några verk från The Metropolitan Museum of Art i New York, The Philadelphia 
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Museum of Art i Philadelphia och Nationalmuseum i Stockholm att studeras. Förutom 

Delacroix´s muralmålningar i kyrkor och offentliga utsmyckningar utgör de målningar som 

finns på Louvren idag hans mest kända verk. De inköptes av staten i samband med de årliga 

konstsalongerna, som den franska konstakademin anordnade.  

Från Turner kommer verk från The National Gallery och Tate Britain i London att 

studeras och dessutom några verk från Museum of Fine Arts i Boston och The Metropolitan 

Museum of Art i New York. Tate Britains samlingar av Turners skissböcker med ritningar 

och akvareller, J.M.W. Turner: Sketchbooks, Drawings and Watercolours
9
 från 2012 med 

fakta, beskrivningar och referenser samt dess samling av Turners akvareller och oljemålningar 

också med fakta, proveniens och beskrivningar av verken utifrån litterära referenser, 

katalogtexter med kritikeromdömen med mera, är en outsinlig källa till Turners liv och verk. 

Turner donerade i sitt testamente, Turner Bequest från 1856, alla sina efterlämnade verk, ca 

300 avslutade målningar samt ca 20 000 ritningar och skisser, till staten i syfte att de ”skulle 

hållas samman för fritt beskådande”.
10

 Turners samling är unik eftersom hans önskan kom att 

realiseras genom John Ruskins försorg. De visas idag digitalt och i form av permanenta och 

tillfälliga utställningar. Den engelska staten inköpte i samband med de årliga akademiska 

salongerna de verk av Turner, som idag utgör hans mest kända verk. 

 Studiet av fransk biografisk och konstvetenskaplig litteratur om Delacroix avgränsas till 

tillgänglig litteratur på engelska och/eller i svensk översättning. Uppsatsen kan av tidsskäl 

endast behandla en bråkdel av all den litteratur, som finns att tillgå om de båda konstnärerna. 

Främst har relevant biografisk och konstvetenskaplig litteratur; konstkataloger och 

tidskriftsartiklar studerats samt deras egna efterlämnade skrifter.  

Disposition 
Uppsatsen inleds med en översikt och sammanfattning av den Litteratur och tidigare 

forskning, som utgjort underlag till uppsatsen. Den tidsperiod under vilken konstnärerna levde 

spänner från år 1775 till år 1863.  

I Litteratur och tidigare forskning presenteras de främsta källor, som utgjort underlag för 

en förståelse av konstnärernas påverkan av sin samtid och hur de kan placeras in i en 

historisk, litterär och konstvetenskaplig tradition. 

                                                             
9
 David Blayney Brown, (ed.) J.M.W. Turner: Sketchbooks, Drawings and watercolours. (December 2012), 

https://www.tate.org.uk/art/researh-publications/jmw-turner/project-overview-r1109225 (accessed 14 December 

2014). 
10

 Olivier Meslay, J.M.W. Turner: The Man who set Painting on Fire, trans. Ruth Sharman (London: Thames 

and Hudson, 2005), 114. 

https://www.tate.org.uk/art/researh-publications/jmw-turner/project-overview-r1109225
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I avsnittet Teori presenteras den estetiskt-filosofiska litteratur, som utgjort underlag för 

”det sublima” och hur det har diskuteras av olika filosofer. För konstvetenskapen har 

framförallt Longinus ofta kallad Pseudo-Longinus, David Hume (1711-76), Edmund Burke 

och Immanuel Kants texter haft betydelse. Begreppet ”målerisk” diskuteras utifrån John 

Ruskins analys av verk av Turner och utifrån Heinrich Wölfflins Konsthistoriska 

grundbegrepp, främst begreppsparet lineär – målerisk stil. Teoridelen avslutas med en kort 

diskussion av huruvida Delacroix och Turner haft kunskap om de två mest betydelsefulla 

färgvetenskapliga teorierna från första hälften av 1800-talet. Vi vet att dessa teorier kom att få 

stor betydelse för impressionister och post-impressionister. Men hade dessa betydelse för 

Delacroix och Turner?  

I Bakgrund behandlas stilidealen inom det franska och engelska klassiska måleriet såsom 

de definierades av de franska respektive engelska konstakademierna under den tid då 

Delacroix och Turner etablerade sig och verkade som konstnärer. Begreppet sublim diskuteras 

även utifrån ett forskningsprojekt om det sublima vid Tate Britain.  

Romantiken fick något olika inriktning i Frankrike och England och detta kan ha 

påverkat Delacroix´s och Turners förhållande till romantiken. Bakgrund avslutas med en 

översikt över några av Delacroix´s och Turners mest berömda verk och en inblick i deras 

respektive förhållande till de tidigare berömda och inflytelserika akademiska historie-och 

landskapsmålarna Nicolas Poussin (1594 – 1690) och Claude Lorrain (1604/5? - 62), född 

Claude Gelleé.  

I Metod beskrivs metoderna för en kontextuell och formal jämförelse av utvalda verk av 

Delaxroix och Turner.  

I Analys presenteras hur analyserna genomfördes och resultaten från analyserna.  

I Avslutande diskussion sammanfattas resultaten tillsammans med en diskussion.  

Den metod som använts för att ange källor i noter och i Litteraturförteckningen har följt The 

Chicago Manual of Style, 2010
11

. 

                                                             
11

The Chicago Manual of Style, 16th ed. (Chicago: The University of Chicago Press, 2010), 14.1 – 14.39, 14.68 

– 14.255. 
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Litteratur och tidigare forskning  
Båda Delacroix och Turner efterlämnade omfattande konstnärliga produktioner, som 

alltsedan deras bortgång fortsatt fascinera och beröra konstälskare, curatorer och 

konstvetenskapliga forskare.  

Lee Johnson (1924 – 2006) var en av nutidens främsta konsthistoriker när det gäller 

Delacroix. Han sammanställde och skrev den idag definitiva och kompletta katalogen över 

Delacroix´s samlade verk, The Paintings of Eugène Delacroix – A Critical Catalogue.
12

 

Utöver detta analyserade Johnson, främst från nordamerikanska samlingar, färdiga verk av 

Delacroix samt skisser och förstudier till senare målningar
13

 och pasteller.
14

 I sitt sena måleri 

upptas Delacroix alltmer av naturen, djur, blommor och havet även om han dock alltid 

återkom till klassiska och romantiska teman.
15

  

Delacroix intar en särställning i konsthistorien eftersom ingen annan konstnär, inte ens 

Leonardo Da Vinci (1452 – 1519) enligt språkvetaren och en av de främsta litterära kännarna 

av Delacroix, Michèle Hannoosh (f. 1954) har skrivit så ingående om konst och relaterade 

ämnen som Delacroix.
16

 Han diskuterade ”måleri, skulptur, fotografi, grafisk teknik, 

arkitektur förutom musik, teater, opera och givetvis litteratur”
17

. Förutom sin egen dagbok, i 

svensk
18

 och engelsk översättning
19

 har hans brevväxling Selected Letters 1813-1863
20

 utgjort 

de förnämsta primärkällorna. Michèle Hannoosh texter är betydelsefulla sekundärkällor 

genom sina insiktsfulla analyser. 
21

 Förutom Michèle Hannosh texter har The Cambridge 

Companion to Delacroix
22

 från 2001 utgjort en källa, där också Beth S. Wright 
23

 diskuterar 

Delacoix´s önskan att genom sitt måleri förmedla tankar och föra en dialog med betraktaren. 

                                                             
12

 Lee Johnson, The Paintings of Eugène Delacoix  A Critical Catalogue. Se fotnot 179. 
13

 John O´Neill, Teresa Egan, and Georgette Byk Felix, Eugène Delacroix (1798-1863) Paintings, Drawings, 

and Prints from North American Collections (New York: The Metropolitan Museum of Art, 1991). 
14

 Lee Johnson, Delacroix Pastels (New York: Georg Braziller, Inc., 1995). 
15

 Arlette Sérullaz, Vincent Pomarède, Joseph J. Rishel, Lee Johnson, Louis-Antoine Prat, David Liot, Delacroix 

The Late Work (Philadelphia: Philadelphia Museum of Art and Paris: Réunion des Museés Nationaux, 1998). 
16

 Michèle Hannoosh,”Delacroix as essayist,” in The Cambridge Companion to Delacroix, ed. Beth S. Wright 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 154-169. 
17

 Ibid., 154. 
18

 Eugène Delacroix, Dagbok: I urval av Ragnar Hoppe, övers. E. R. Gummerus (Stockholm: Gebers Förlag, 

1952) 
19

 —, The Journal of Eugene Delacroix, trans. Walter Pach (New York: Hacker Art Books, 1980). 
20

 —, Selected Letters 1813 – 1863, ed. Jean Stewart, trans. Jean Stewart (Boston: MFA Publications, 2001). 
21

 Michele Hannoosh, Painting and the Journal of Eugène Delacroix (Princeton, NJ: Princeton University Press, 

1995). 
22

 Beth S. Wright, ed., The Cambridge Companion to Delacroix (Cambridge: Cambridge University Press, 

2001). 
23

 —, ”Painting thoughts: An introduction to Delacroix”, in Wright, The Cambridge Companion to Delacroix, 1 

– 7. 
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Norman Brysons bok (f. 1949) har utgjort en viktig grund för förståelsen av det franska 

historiemåleriet.
24

  

Studiet av Delacroix
25

 och Turner
26

 som romantiker visar hur den franska romantiken 

skilde sig från den engelska och hur Burke´s begrepp om det sublima kom att bli alltmer 

betydelsefullt för 1800-talets tidiga måleri.  

I studiet av den biografiska litteraturen om Delacroix har även böcker av Yvonne 

Deslandres (1923 – 86),
27

 Thure Nyman (1907 -?)
28

 och Virginia Hersch (1886 -?) 
29

 utgjort 

källor. Delacroix´s komplexa personlighet verkar Charles Baudelaire fångat i Konstkritik.
30

 

George Paul Miras doktorsavhandling i konstvetenskap Sources of Delacroix´s Art
31

 har 

ytterligare bidragit till förståelsen av Delacroix och hans konst. 

För Turner och hans egna texter, skisser, akvareller och målningar, har material som 

finns att hämta digitalt från Tates hemsida utgjort primär- och sekundärkällor. Här finns 

beskrivningar med fakta, proveniens, litteraturreferenser till alla Tates verk samt katalogtexter 

från utställningar, kritikeromdömen med mera. Större delen av den kunskap vi har om Turners 

verk och liv idag finns att hämta här och på the National Gallery. David Blayne Browns 

kronologi över Turner är en utmärkt kortfattad sammanfattaning.
32

 Biografisk primärkälla har 

varit John Gage, Collected Correpondence of J. M. W.
33

 Sekundärkällor har varit John 

Ruskins text i Modern Painters
34

 från 1843- 60, A.J. Finberg The Life of J. M. W. Turner R. 

A., 1967
35

 samt Olivier Meslays bok J.M.W. Turner The Man Who Set Painting on Fire
36

 från 

2005. Även om många betraktade Turner som främst landskapsmålare var han inte en direkt 

avbildande konstnär utan skapade sina verk i ateljen utifrån skisser från en yttre omgivning. 

För Turners utveckling som konstnär från alltmer avbildande konstnär till en fantasins, det 

                                                             
24

 Norman Bryson, Word and Image – French Painting of the Ancient Régime (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1981).  
25

 James H. Rubin, ”Delacroix and romanticism”, in Wright, The Cambridge Companion to Delacroix, 26 – 47. 
26

 Christine Riding and Nigel Llewellyn, “British art and the sublime”, in The Art of the Sublime, eds. Nigel 

Llewellyn and Christine Riding (London: Tate. January 2013) https://www.tate.org.uk/art/research-

publications/the-sublime/christine-riding-and-nigel-llewellyn-british-art-and-the-sublime-r1109418 (accessed 14 

December 2014). 
27

 Yvonne Deslandres, Delacroix - En bildbiografi, övers. Birgitta Dalgren (Stockholm: Natur och Kultur, 1964). 
28

 Thure Nyman, Delacroix (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1949). 
29

 Virginia Hersch, Att hålla fast en dröm, övers. Karin Stolpe. (Stockholm: Norlin Förlag AB, 1949). 
30

 Charles Baudelaire, ”Eugène Delacroix´ liv och verk: Till redaktören för ´L´Opinion Nationale,´” i Charles 

Baudelaire, Konstkritik, övers. Hans Johansson (Lund: ellerströms förlag) 196- 234. 
31

 Georg Paul Miras,”Sources of Delacroix´s art theory”. (PhD diss., Princeton University, Fine Arts, 1960). 
32

 David Blayney Brown, ”Chronology” in Brown, J.M.W. Turner: Sketchbooks, Drawings and Watercolours, 

https://www.tate.org.uk/art/research-publications/jmw-turner/chronology-r1109229 (accessed 14 August 2015). 
33

 John Gage (ed.) The Collected Correpondence of J. M. W. Turner (Oxford: Oxford University Press, 1961).  
34

 John Ruskin, Modern Painters IV (of V), [EBook #31623] Release Date, March 13, 2010. 
35

 A.J. Finberg, The Life of J. M. W Turner, R.A. 2nd. ed. (Oxford: Oxford University Press, 1967). 
36

 Meslay, J.M.W. Turner. 

https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/christine-riding-and-nigel-llewellyn-british-art-and-the-sublime-r1109418
https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/christine-riding-and-nigel-llewellyn-british-art-and-the-sublime-r1109418
https://www.tate.org.uk/art/research-publications/jmw-turner/chronology-r1109229


11 
 

sublimas och färgens mästare har verken av Sir Lawrence Burnet Gowing (1918 – 91) 

Turner: Imagination and Reality
37

 och Andrew Wilton Turner and the Sublime
38

 utgjort 

ovärderliga källor.  

För studiet av ”det sublima” har den senaste svenska översättningen Om litterär storhet
39

 

från den ursprungliga grekiska texten Peri hypsous (höghet från grek. hypsous) utgjort en 

teoretisk utgångspunkt. Det allegoriska och metaforiska bildspråket till såväl natur och 

mänskliga känslor gör den till en tidig naturlig föregångare till såväl Humes, Burkes som 

Kants texter om ”det sköna” och ”det sublima.” Peri hypsous fick stor betydelse för det 

sublima i det akademiska historiemåleriet under 1600-och 1700-talen. 

Människans drivkrafter i passioner/känslor och uppfattningen av ”det sköna” och ”det 

sublima” undersökte både Hume och Burke utifrån idéer om det sublima från den äldre antika 

litteraturen men även från känslor inför naturen. Edmund Burkes A Philosophical Enquiry 

into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, 1757
40

 bidrog till romantiken inom 

bildkonsten. Främsta drivkraften till det sublima ansåg Burke bottnade i en rent fysiologisk 

sjävbevarelseinstinkt med skräck för döden som främsta rädsla.  

Kant analyserar i Den Kritiska Omdömeskraften,
41

 en svensk översättning av The 

Critique of Judgement från 1790, de estetiska begreppen ”det sköna” och ”det sublima.” Även 

om Kant i enlighet med Burke anser fruktan vara en viktig faktorer för det sublima framhåller 

han tänkandet, inbillningskraften och sinnets mottaglighet för idéer som mest betydelsefulla 

för det sublima. 

Från ett forskningsprojekt The Sublime Object: Nature, Art and Language, som 

genomfördes vid Tate under åren 2008 – 11 finns slutdokumentation av projektet som online 

publikation i form av e-boken ”The Art of the Sublime,”
42

 som behandlar det sublima från 

barock till samtidskonst. I slutdokumentationen ingår även en projektöversikt.
43

 I en 

övergripande essay
44

 diskuteras betydelsen av Edmund Burke och Pseudo-Longinus med 

                                                             
37

 Lawrence Gowing, Turner: Imagination and Reality (New York: The Museum of Modern Art, 1966).  
38

 Andrew Wilton, Turner and the Sublime (London: British Museum Publications Ltd., 1980). 
39

 Longinos, Om litterär storhet, övers. Jan Stolpe (Göteborg: Anamma Böcker AB, 1997). 
40

 Edmund Burke, A Philosophical Enquiry (Oxford: Oxford University Press, 2008). 
41

 Immanuel Kant, Kritik av omdömeskraften, övers. Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: Bokförlaget Thales, 

2007). 
42

 Nigel Llewellyn and Christine Riding (eds.), The Art of the Sublime (London: Tate, January 2013) 

https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime (accessed 14 December 2014). 
43

 Nigel Llewellyn, “Project overview,” in Llewellyn and Riding, The Art of the Sublime, 

https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/project-overview-r1117556 (accessed 14 

December 2014). 
44

 Christine Riding and Nigel Llewellyn,”British art and the sublime”, in Llewellyn and Riding, The Art of the 

Sublime, https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/christine-riding-and-nigel-llewellyn-

british-art-and-the-sublime-r1109418 (accessed 14 December 2014). 

https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime
https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/project-overview-r1117556
https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/christine-riding-and-nigel-llewellyn-british-art-and-the-sublime-r1109418
https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/christine-riding-and-nigel-llewellyn-british-art-and-the-sublime-r1109418
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flera. Även om projektet avgränsar sig till brittisk konst, torde det vara ställt utom allt tvivel 

att Delacroix liksom Turner tillhör konstnärer, som behandlar det sublima i sitt måleri.  

För ”det sublima” i det akademiska historiemåleriet i Frankrike har Brysons bok,
45

 

Emma Gilbys
46

 och Lydia Hamletts essayer,
47

 Eik Kahngs
48

 artikel samt Dorothy Johnsons
49

 

och David Scotts
50

 essayer utgjort källor. 

Både Delacroix och Turner har karaktäriserats av sin måleriska stil. Begreppet sublimt är 

ofta knutet till begreppet målerisk. En primärkälla i studiet av ”måleriska” har varit John 

Ruskins e-bok av Modern Painters,
51

 del IV, 1845 där han studerat begreppet ”picturesque”
52

 

utifrån Turners visuella stil och uttrycksformer. En annan primärkälla har varit Heinrich 

Wölfflins bok Konsthistoriska grundbegrepp,
53

 1915 i vilken han analyserar och beskriver hur 

uttrycksformer i konstnärlig stil inklusive den ”måleriska stilen” utvecklats över tiden från 

renässans till och med barock.  

Om det ”måleriska” har även andra konstkritiker och konstkännare uttalat sig. Max J. 

Friedländer
54

 (1867 – 1958) har i Konst och konstkännare, 1948 uttryckt sig om det måleriska 

på ett sätt som ger associationer till Ruskins och Wölfflins beskrivningar. Han uttalar sig även  

 

                                                             
45

 Bryson, Word and Image.  
46

 Emma Gilby,”The Seventeenth-Century Sublime: Boileau and Poussin”, in Llewellyn and Riding, The Art of 

the Sublime, https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/emma-gilby-the-seventeenth-century-

sublime-boileau-and-poussin-r1133014 (accessed 25 February 2015). 
47

 Lydia Hamlett,”Longinus and the Baroque Sublime in Britain”, in Llewellyn and Riding, The Art of the 

Sublime, https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/lydia-hamlett-longinus-and-the-baroque-

sublime-in-britain-r1108498 (accessed 25 February 2015). 
48

 Eik Kahng,”L´Affaire Greuze and the Sublime of History Painting.” Art Bulletin (Academic Search Premier, 

EBSCOhost) 86, no.1 (March 2004): 96-113, http://web.b.ebscohost.com.e.bibl.liu.se (accessed 2015-01-13). 
49

 Dorothy Johnson,”Delacroix´s dialogue with the French classical tradition”, in Wright, The Cambridge 

Companion to Delacroix, 108 – 129. 
50

 David Scott,”Painting/literature: The impact of Delacroix on aesthetic theory, art criticism, and poetics in mid-

nineteenth-century France,” in Ibid., 170 – 186. 
51

 John Ruskin, Modern Painters IV (of V), [EBook #31623] Release Date, March 13, 2010.  
52

 måleʹrisk (a), om en bild, ett landskap etc. livlig och omväxlande eller brokig. I denna betydelse är ordet en 

direkt översättning av engelskans picturesque, som från mitten av 1700-talet framför allt används om bildmotiv 

med folkliv och naturscenerier som med tidens smak ansågs lämpa sig för framställning i måleri, där färgrika 

inslag och ovanliga, rörande eller karakteristiska drag framträder. Författare: Sven Sandström 

Nationalencyklopedin målerisk. www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/målerisk (hämtad 2015-01-13) 

måleʹrisk (b), hämtad för den målade framställningen, ofta med syftning på rik färg och levande penselskrift 

(från tyska malerisch). Författare: Sven Sandström, Nationalencyklopedin målerisk  

www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/målerisk-(1-karakteristisk) (hämtad 2015-01-13). 
53

 Heinrich Wölfflin, Konsthistoriska grundbegrepp – Stilutvecklingsproblem i nyare tidens konst, övers. från 

originalets 11:e uppl. av Bengt G. Söderberg (Stockholm: Svenska Bokförlaget/Norstedts, 1957). 
54

 Max J. Friedländer, Konst och konstkännare (Stockholm: Natur och Kultur, 1948), 38-39. ”[…] Måleriskt är 

sålunda himlavalvet med moln och dunstiga färgfläckar, upplösta i suddiga konturer [...]. Bergskedjans 

klippspetsar är mer måleriska än pyramiden. […] Det organiskt alstrade, det självvuxna är mera måleriskt än 

människans verk. Äpplet och trädet är mera måleriska än biljardbollen och kolonnen. […].” 

https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/emma-gilby-the-seventeenth-century-sublime-boileau-and-poussin-r1133014
https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/emma-gilby-the-seventeenth-century-sublime-boileau-and-poussin-r1133014
https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/lydia-hamlett-longinus-and-the-baroque-sublime-in-britain-r1108498
https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/lydia-hamlett-longinus-and-the-baroque-sublime-in-britain-r1108498
http://web.b.ebscohost.com.e.bibl.liu.se/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/målerisk
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/målerisk-(1-karakteristisk)
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om rörelse och det dynamiska, som han anser är nära kopplat till det måleriska. 
55

 Ragnar 

Josephson (1891 - 1966) skriver i Konstverkets Födelse 1941 om konstens förmåga att väcka 

känslor på ett sätt som är knutet till vår uppfattning av rörelse och det måleriska. 
56

 För 

definitioner till begreppen målerisk och lineär refererar Cornell m.fl. i Bildanalys – 

Uppsagsbok
57

 direkt till Wölfflins Konsthistoriska grundbegrepp. Sven Sandström (f. 1927-) 

ger i den svenska Nationalencyklopedin,
58

 en definition av ”målerisk”, som för tankarna till 

John Ruskins definition.  

Teori  

Det sublima - Filosofisk och estetisk teori  
En teoretisk utgångspunkt för ”det sublima” utgör den grekiska traktaten Peri Hypsous,

59
 

som i senaste svenska översättningen har titeln Om litterär storhet.
60

 Peri Hypsous kom att få 

stor betydelse för både det franska
61

 och engelska
62

 akademiska måleriet under 1600- och 

1700-talen och dess betydelse förblev stor även under första hälften av 1800-talet och är så än 

idag. Texten är tillskriven den grekiske retorikern Longinus men eftersom källan är osäker 

brukar författaren också anges som Pseudo-Longinus. ”Brittiskt intresse för Pseudo-

Longinus´ avhandling tycks ha startat under mitten av 1600-talet då den översattes [till 

engelska] och fick engelska titlar, som betonade det centrala temat i det sublima, som strävan 

                                                             
55

 Friedländer, Konst och konstkännare 49-53. ”Rörelse är liv, ett kännetecken på levande tillvaro, och konsten 

har alltid bemödat sig om att väcka illusion av liv och gör så alltjämt.[…] Rum och rörelse förstärker varandra 

ömsesidigt. […] vägar öppnas därmed till berättelse, epos, drama […] Vill man ge intryck av rörelse måste man 

välja ställningar och attityder i vilka kroppen icke kan vara stilla. […] Just de mästare som älskar det dynamiska, 

d.v.s. det måleriska […] är mer benägna för penselns effekter än för vilande form.”  
56

 Ragnar Josephson, Konstverkets födelse. (Stockholm: Natur och Kultur, 1946), 16. ”[…] Glädje och sorg, 

fruktan och hat, stolthet och hat, alla sinnesrörelser och känslostämningar uttryckas av i fysiska rörelser. […] 

Konstnären är det förunnat att finna dessa rörelser en form, som förbliver.” 
57

 Peter Cornell, Sten Dunér, Thomas Millroth, Gert Z. Nordström och Örjan Roth-Lindberg (red.). Bildanalys – 

Uppslagsbok-Teorier, Metoder, Begrepp. (Värnamo: Gidlunds Bokförlag, 2006), s. 248 ”Målerisk. Färgens 

och/eller massans dominans över linjen. Se för övrigt lineär”, s. 222 Lineär. ”En term som syftar på linjens 

dominans över färgen och/eller massan. För första gången användes termen 1915 av konsthistorikern Heinrich 

Wölfflin i boken ´Konsthistoriska grundbegrepp´. Motsatsen är målerisk.” 
58

 För Sven Sandströms definition av målerisk i NE, se fotnot 52. 
59

 Anders Olsson, ”Det sublimas förvandlingar,” i Longinus Om litterär storhet, övers. Jan Stolpe (Göteborg, 

Anamma Böcker, 1997), 93 – 122, […]”Peri Hypsous finns bevarad i elva handskrifter och den äldsta och mest 

intakta är från 900-talet,” 100. 
60

 Longinus, Om litterär storhet. övers. Jan Stolpe (Göteborg, Anamma Böcker, 1997). 
61

 Kahng, ”L´Affaire Greuze and the Sublime of History Painting.” Art Bulletin. 
62

 Christine Riding and Nigel Llewellyn,” British art and the sublime”, in Llewellyn and Riding, The Art of the 

Sublime, 1-14.  
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till upphöjelse. En bokutgivare gav till exempel ut den med titeln Det högsta i vältaligheten, 

en annan med Upphöjdhet och elegans i talet.”
63

 

Om litterär storhet behandlar retorik och litteratur på ett språk fyllt av visuella metaforer. 

Den är skriven som vägledning i dialogform till att hålla hög standard i tal och litteratur. 

Longinus betonar att för den höga stilen är de viktigaste förmågorna att kunna forma 

storslagna tankar och att kunna skapa höghet genom att inspirera med starka känslor. Han ger 

exempel från många antika källor, bland andra Homeros´ (700-talet f.k.) Odysséen och 

Illiaden, Platon (428–348 f.k.) [”i magnificens och högtidlig värdighet”]
64

 och Demostehenes 

(384–322 f.k.) [i ”höghet och intensitet i överdrifterna, i de våldsamma känslorna och allmänt 

när det gäller att slå åhöraren med häpnad”].
65

 

[…] inget bidrar så mycket till storhet som ädel känsla på rätt plats: den blåser in galenskap 

och inspirerad ande i orden och fyller dem med ett slags gudomlig kraft.[…]”
66

 

Som ett exempel på det storslagna exemplifierar Longinus med Homeros. 

Homeros gör det gudomliga stort: 

Lika långt som en man med sitt öga kan se utåt rymden 

över det blånande havet, när högt på en klippa han sitter. 

lika långt är ett språng av gudarnas frustande hästar
67

. 

Han mäter deras språng med världsmått, och storheten är så överdriven att man  

med rätta vill utbrista att om gudarnas hästar tar två språng i följd så hamnar de utanför 

världen! 

Longinos anför som ytterligare exempel på storhet; gudarnas rena och obefläckade väsen, 

gudomligheten i Bibelns skapelseberättelse, men även mänskliga hjältars storhet.  

”En annan sak som verksamt bidrar till tyngd, storhet och kämpande kraft, min unge vän, 

är visualisering, så somliga kallar det också för bildskapande.”
68

 Att konstruera figurer med 

ett visuellt bildspråk för att skapa ”entusiasm och lidelse” ger Longinus förutom från 

Homeros även exempel på utifrån Euripides (480-406 f.k.) och Aischylos (525-456 f.k.). 

Även om David Hume (1711 – 76) sällan diskuteras i den konstvetenskapliga litteraturen 

omnämns han här för sin betydelse för både Burke och Kant. Hume definierar i sin Bok 2 Om 

Passionerna, som utkom 1739-40,
69

 passioner eller känslor och diskuterar deras natur, 

                                                             
63

 Christine Riding and Nigel Llewellyn,” British art and the sublime”, in Llewellyn and Riding, The Art of the 

Sublime, 3. 
64

 Longinus, Om litterär storhet, 30. 
65

 Ibid., 31. 
66

 Ibid., 21-22. 
67

 Ibid., 23. 
68

 Ibid., 33-35. 
69

 David Hume, Avhandling om den mänskliga naturen. Bok 2. Om passionerna, övers. Jim Jakobsson 

(Stockholm: Thales, 2004). 
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ursprung, orsaker och verkningar. Han belyser också med citat från litterära referenser som 

Horatius (65 – 8 f.k.), Vergilius (70-19 f.k.) och John Milton (1608 – 74).  

” […] storhet, höjder, och mod är utryck för det sköna, det upphöjda och sublima. […] ett 

stort avstånd [både i tid och rum] ökar vår respekt och beundran för ett föremål […] det storslagna, 

[…] genom blotta åsynen eller tanken utvidgar själen och skänker den en kännbar glädje och lust. 

En vidsträckt slätt, havet, evigheten, en följd av flera epoker […].”
70

  […] vi […] associerar idén 

om allt som är gott med idén om höjd, och det onda med låghet. Himlen förmodas vara däruppe 

och helvetet därnere. En ädel ande sägs vara upphöjd och sublim.”
71

  

Pseudo-Longinus kom att inspirera bildkonsten i England
72

 och Europa från 1500-talet 

till 1757 då Burkes A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and 

Beautiful
73

 utkom. Burkes skrift kom därefter att dominera hur det sublima uppfattades inom 

romantiken och landskapsmåleriet inom den brittiska konsten. Burke påverkades av både 

Longinus och Hume, men till skillnad från dessa hade ”det sublima” för Burke alltid sitt 

ursprung i känslor som rör människans medfödda och instinktiva självbevarelsedrift och 

därför tillhör de människans absolut mäktigaste känslor, som är känslor av rädsla, fara, 

fruktan, skräck och terror. Burke skriver: 

”[…] De känslor som rör individens självbevarande rör mestadels smärta och fara. 

Föreställningar om smärta, sjukdom, och död fyller själen med starka känslor av skräck; […] De 

känslor som därför rör individens självbevarande vänder sig huvudsakligen mot smärta eller fara 

och de är de mest kraftfulla av alla känslor.” 
74

 

”[…] vadhelst som […] verkar som terror är en källa till det sublima, det vill säga, det kan 

producera de starkaste känslor som fantasin är förmögen att känna. […] föreställningar om smärta 

är mycket mer kraftfulla än de som har med behag att göra., […]. Då fara eller smärta pressar på 

för nära är de oförmögna att ge något behag utan är bara skräckfyllda; men på visst avstånd […] 

kan de vara behagliga, som en vardagserfarenhet.
75

 

 […] Den känsla som det stora och sublima i naturen, när dess orsaker verkar som mest 

kraftfullt är förundran (eng. astonishment),
76

 och förundran är det själstillstånd i vilka alla själens 

rörelser i någon grad avbryts av skräck. […] Förundran är en effekt av det sublima i sin högsta 

grad; i lägre grad är känslorna beundran (eng. admiration), vördnad (eng. reverence) och respekt 

(eng. respect).”
77
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Burke anger totalt tjugo källor till vad vi förknippar med ”det sublima,”
78

 

bland andra: 

 Terror (Terror) 

 Dunkelhet, oklarhet, mörker (Obscurity) 

 Makt (Power) 

 Umbäranden och lidanden (Privation) 

 Vidsträckthet (Vastness) 

 Oändlighet (Infinity) 

Av dessa faktorer är Terror den mest övergripande. 

 ”Ingen känsla berövar själen på all dess kraft att handla eller resonera så effektivt 

som fruktan. […] Därför är allt det som för synen är skräckinjagande också sublimt, oavsett om 

orsaken till denna skräck är åtföljd av storhet i dimensioner eller inte […] Många djur fastän de 

inte är stora[…] kan ge upphov till föreställningar om det sublima eftersom de betraktas med 

skräck. Som ormar och giftiga djur av alla de slag. […] Oceanen utgör ingen liten terror. […] 

Terror är i alla fall [alltid], öppet eller latent den styrande principen i det sublima.”
79

 

”För att göra något mycket skräckfyllt tycks dunkelhet, oklarhet, mörker (Obscurity)
80

 

i allmänhet vara nödvändigt. […] Var och en känner till hur mycket natten adderar till vår 

fruktansvärda skräck i fall vid fara, och hur mycket andar och demoner, om vilka man inte kan 

skapa sig några klara föreställningar, påverkar tanken. […]. Despotiska regeringar grundade […] i 

princip på känslor av fruktan håller sin ledare borta från allmän insyn. […]. Nästan alla hedniska 

tempel var mörka. […] Ingen person bättre än Milton [ i Paradise Lost] tycks bättre har förstått 

hemligheten med att förhöja eller få skräckfyllda saker, om jag får säga så, att framstå i det 

starkaste ljus genom kraften av en mörkrets bedömning. Hans [Miltons] beskrivning av döden […] 

där han med dunkelhet och […] osäkerhet skapat ett porträtt av kungen av terror. […]. I denna 

beskrivning är allt mörkt, osäkert, förvirrat, skräckfyllt och sublimt i allra högsta grad.”
81

 

Burke påpekar att bildkonsten har större möjligheter att klargöra föreställningar. Till 

exempel ger en ritning av ett palats eller ett landskap en mycket bättre uppfattning om de 

verkliga förhållandena än vad en verbal beskrivning gör. Men en livlig och fantasifull verbal 

beskrivning har förmågan att ge upphov till starkare emotion än den bästa målning
82

 och de 

bästa sätt att förmedla känslor mellan individer är med ord.
83

 Poesin med all sin dunkelhet är 

den konstart, som har störst möjlighet att påverka känslorna.  

Fantasin påverkas mest av storhet där något närmar sig evigheten och oändligheten och 

där vi inte upplever några gränser. Detta gäller för både bildkonsten och litteraturen. Inget 

påverkar fantasin så stort som det gränslösa.  
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I förordet till den svenska översättningen av Kants verk Kritik av omdömeskraften
84

 

sammanfattar Sven-Olov Wallenstein (f. 1960) att: ”den estetiska delen av Kants kritik har 

den största aktualitet än idag och utgör fortfarande själva grunden för det moderna begreppet 

om den fria konsten, om smaken, och det estetiska som en egen självständig del av den 

mänskliga erfarenheten.” 
85

  

I Första boken-Analytik av det sköna skriver Kant: 

§1 ”Smakomdömet är estetiskt. För att urskilja huruvida något är skönt eller ej relaterar vi 

inte föreställningen genom förståndet till objektet i syfte att uppnå en kunskap, utan vi relaterar 

den genom inbillningskraften […]. Smakomdömet är följaktligen inget kunskapsomdöme, och 

alltså inte logiskt utan estetiskt, […] vars bestämningsgrund inte kan vara annat än subjektiv.”
86

  

I ”§ 44 Om det sköna i konsten” skriver Kant:  

”Det finns inte någon vetenskap om det sköna, utan bara en kritik, inte heller någon skön 

vetenskap, utan bara en skön konst.[…]
87

 […] de sköna konsterna kräver en hel del vetande, till 

exempel kunskap om gamla språk, beläsenhet i de författare som gäller som klassiska, historiskt 

kunnande, kunskapen om antiken etc., och eftersom dessa historiska vetenskaper utgör en 

nödvändig förberedelse och grundval för de sköna konsterna, och delvis också inneslutit kunskap 

om den sköna konstens produkter (retorik och poesi), har de genom förväxling av ord kommit att 

kallas sköna vetenskaper.”
88 

Kant skiljer på naturskönhet och konstskönhet. 

 ”En naturskönhet är ett skönt ting; konstskönheten är en skön föreställning om ett ting […] 

Den sköna konsten visar sitt företräde genom att den beskriver ting som i naturen är fula eller 

misshagliga på ett skönt sätt. Raserier, sjukdomar, krigets ödeläggelser etc., kan såsom skadliga 

beskrivas på ett ytterst skönt sätt, ja till och med representeras i tavlor.”
89

  

Kant definierar hur en estetisk idé skiljer sig från en logisk idé. ”[…] De former som inte 

utgör en framställning av ett givet begrepp självt utan […] uttrycker de med begreppet 

förknippade följderna och deras släktskap med andra begrepp, kallas ett föremåls estetiska 

attribut vars begrepp såsom förnuftsidé inte kan framställas adekvat. På så sätt är Jupiters örn 

med blixten i sina klor ett attribut till den mäktiga himlakonungen, och påfågeln ett attribut till 

den mäktiga drottningen. De framställer inte likt logiska attribut det som ligger i våra begrepp 

om [naturen] utan något annat, som ger inbillningskraften anledning att breda ut sig över en 

mängd besläktade föreställningar, och som låter oss tänka mer än man kan uttrycka genom ett 

begrepp bestämt via ord. […} en estetisk idé som ersätter den logiska framställningen av 

förnuftsidén, och […]öppna[r] det mot ett oöverskådligt fält av besläktade föreställningar. 

[…] Den sköna konsten [ger] inbillningskraften en rörelse och ett incitament att tänka mer, låt 
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vara på ett outvecklat sätt, än vad som låter sig sammanfattas i ett begrepp, det vill säga i ett 

bestämt språkligt uttryck.”
90

 

Kants och Burkes analyser av och orsaker till det sublima skiljer sig åt. Medan Burkes 

syn bottnar i rädsla ”finns det sublima [enligt Kant] inte i några ting i naturen, utan bara i 

sinnet, då vi vet om att vi är överlägsna naturen i oss, och därigenom också naturen utanför 

oss (i den mån den har inflytande på oss). För att sinnet ska kunna stämmas till det sublimas 

känsla fordras att det är mottagligt för idéer. […] det sublima måste alltid relatera till 

tänkesättet, det vill säga till maximer, och det måste förskaffa intellektet och förnuftsidéerna 

överhöghet över sinnligheten.
91

  

Det måleriska – Konstvetenskaplig teori  
Teoretisk utgångspunkt för studium av det ”måleriska” har varit Ruskins analys av det 

”måleriska” och ”sublima” från Modern Painters, del IV samt Wölfflins konsthistoriska 

begrepp ”målerisk” från Konsthistoriska grundbegrepp. Alla senare definitioner av begreppet 

målerisk verkar, som tidigare nämnts, ha sitt upphov i Ruskins och Wölfflins definitioner.  

Även om Turner beundrades av de flesta förekom dock negativ kritik, som tilltog med 

åren. För att bemöta denna kritik påbörjade John Ruskin en noggrann analys av Turners verk 

där han studerade visuella former som uttryck för det ”måleriska” och ”det sublima.” Enligt 

Ruskin måste ett verk förutom sina formala kvaliteter äga vissa innehållsmässiga kvaliteter 

för att kunna uppnå det sublima, som Ruskin ansåg utgjorde den högsta graden av ”det 

måleriska.” Ruskin jämförde noggrant Turners uttrycksformer med andra konstnärers. 

Resultaten från sina analyser redovisade han i Modern Painters, som utkom i fem volymer 

mellan åren 1843 och 1860, skriven till stor del som ett försvar för Turners måleri.  

I paragraferna 7
92

 och 8
93

 i Modern Painters, Volume IV skriver Ruskin att 

kännetecknande för det måleriska är att det uttrycks både genom en känsla av sympati för 

motivet och genom form och färg. Det sublima uttrycks genom komplext ljus, varierad 

färgåtergivning, böljande former och även om man kan se det i ruiner och i gamla byggnader 

finner man bara de högsta uttrycken för det sublima i naturen. Den högsta graden av  
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måleriskhet förmår enligt Ruskin endast Turner uttrycka och det kallar Ruskin för ”Turnerian 

Picturesque.” 

[…] complex light and shade, varied color, undulatory form, and so on—as can generally be 

found only in noble natural objects, woods, rocks, or mountains. This sublimity, belonging in a 

parasitical manner to the building, renders it, in the usual sense of the word, "picturesque.” 
94 

Genom noggranna och jämförande analyser av stiluttryck i bildkonst, skulptur och 

arkitektur från renässans till barock, från 1500-talet och 1600-talet, kunde Wölfflin visa att 

stiluttrycken i konsten under dessa århundranden utvecklades på ett bestämt och 

karaktäristiskt sätt. Utifrån analyser av enskilda framstående konstverk av framförallt de mest 

berömda konstnärerna eftersom ”[…] när allt kommer omkring är det dock hos de mest 

framstående verken, där de stora framstegen görs, som utvecklingsriktningen klarast kan 

avläsas,”
95

 visade Wölfflin att stilutvecklingen kan uttryckas som fem begreppspar där 

begreppen är uttryck för kvalitativt skilda stiluttryck över tid. 1500-talets konststil 

kännetecknas av lineäritet, yta, sluten form, mångfald och klarhet medan stilutvecklingen mot 

barockens och 1600-talets konststil, karaktäriseras av målerisk stil, djupverkan, öppen form, 

enhetlighet och oklarhet. Att de olika begreppsparen inte är oberoende är något Wöfflin själv 

diskuterar: Den lineära stilen utmärks av att gestaltningen skapas främst genom linjen. Figurer 

och former uppfattas som tydliga, sakliga och särskiljbara utifrån sammanhängande och klara 

linjer i såväl ytter – som innerkonturer och kanter.  

Den måleriska stilen kännetecknas av att tydliga konturlinjer är frånvarande, linjerna är 

uppbrutna och enskilda detaljer i formerna kan inte urskiljas. Den måleriska stilen 

karaktäriseras främst genom att den ger intryck av rörelse, som kommer till uttryck genom ett 

komplicerat linje- och färgspel, där ljus, färg och skuggor i form av punkter, streck och 

färgfläckar, ersätter de tydliga formerna, som förekommer i den lineära stilen. Man säger att 

den måleriska bilden uppfattas optiskt och inte gripbart och sakligt som den lineära.  

Om djupstilen, som karaktäriseras av målerisk stil, uttrycker sig Wölfflin:  

”När man […] omedelbart upplever djupet. Detta behöver inte nödvändigtvis ske med 

plastiska medel. I ljusföring, färgfördelning och det lineära perspektivets art äger barocken medel 

att framtvinga rörelsen mot djupet.”
96

[…].”Djupets skönhet, som alltid är förbunden med ett 

intryck av rörelse.”
97 
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Öppen form är målerisk stil där djupet är framträdande. Den största öppenhet uttrycks i 

det vida landskapet med horisonten i fjärran och måleriska ljus- och färgskiftningar som får 

moln och röra sig i den oändliga i himlen.  

Begreppet Enhet (Enhetlighet) karaktäriseras av stilarna målerisk, djup och öppenhet och 

som alla dessa stiluttryck ger den också uttryck för rörelse. Enhetligheten utmärks av en 

omedelbara helhetsverkan och den kanske störste mästaren att skapa omedelbar enhetsverkan 

är Rembrandt (1606 – 1669), där hans verk Staalmeesters omedelbart ger känsla av enhetlig 

enhet av de sex figurerna. 

Den Oklara stilen utmärks framförallt av att färg och ljus inte längre är sakligt bundna till 

föremålen. […] föremålens tydlighet uppfattas primärt inte genom sina lineära eller taktila 

former utan genom ljus, färg och skuggor. Den oklara stilen förutsätter den måleriska och 

underlättas av djupstilen. En mästare på den oklara stilen är Rembrandt: ”När det gäller 

Rembrandt är man alltid benägen att låta hans färgmagi och ljusets frambrytande ur dunklet 

bli gåtans förklaring.”
98

  

Wölfflin diskuterar stilutvecklingen i allmänna termer. Han anser att de senare begreppen 

inte bara är utvecklade ur de tidigare utan de senare förutsätter de tidigare. ”Allt som allt 

innebär utvecklingen från det lineära till det måleriska ett framsteg hos åskådaren från att 

uppfatta tingen i rummet taktilt till att lita till ögats intryck, det vill säga avstå från det 

handgripliga till förmån för det blotta optiska skenet.”
99

  

Simultan färgkontrast - Färgvetenskaplig teori 
Syftet med avsnittet färgvetenskalig teori är inte att beskriva själva teorierna i sig utan 

undersöka om Delacroix och Turner hade kännedom om dessa.  

Under 1700-talet uppmärksammade Georges-Louis Leclerc De Buffon (1707 – 88)
100

 

fenomenet med färgade efterbilder och förstod att det till sin natur var ett subjektivt fenomen. 

Studier av subjektiva färgfenomen bedrevs senare under första hälften av 1800-talet av bland 

andra Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) och Michel Eugène Chevreul (1786 –

1889). År 1810 utgavs Goethes berömda Färglära
101

 och år 1839 publicerades det lika 
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berömda verket av Chevreul The Principles of Harmony and Contrast of Colors and their 

Applications to the Arts, som utkom i engelsk översättning 1854.
102

 Tillsammans med Isaac 

Newton´s (1643 - 1727) Opticks från 1704 hörde dessa böcker till den färgvetenskapliga 

litteraturens kanoniska verk under 1800-talet. Chevreul var en internationellt
103

 erkänd kemist 

när han år 1824 utsågs till ”Director of Dyes for the Royal Manufactures at the Gobelins.”
104

 

Goethes färglära och de generella lagar som Chevreul formulerade om färgernas subjektiva 

natur, om simultan färgkontrast och komplementära färger, väckte stort intresse och 

uppmärksamhet. Komplementära färger definierar Chevreul i inledningen till sin bok från 

1839, men redan 1828 föreläste han om och 1832 publicerade han i en avhandling
105

 

resultaten från sina experiment om lagbundenheten i färgernas påverkan. Petra ten-Doesschate 

Chu
106

 diskuterar Delacroix´s koppling till Chevreuls färgteori, Kahng
107

 talar om ett 

sannolikt inflytande från Chevreul och John Gage tar i Colour in Art
108

 upp hur 

komplementära färgsammansättningar fick betydelse inom konsten under 1800-talet och hur 

Delacroix använder sådana under 1840-talet i sina målningar av kupolen i 

Luxembourgpalatset. Av förordet till Chevreuls bok framgår att Delacroix var väl insatt i 

Chevreuls teori.
109

 Hersch nämner att efter Delacroix´s bortgång övertog Pierre Andrieu, som 

var Delacroix´s anställde konstnär alla Delacroix´s ”otaliga kvadratiska papper med abstrakta 
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linjer och ytor och färger” och att efter Andrieus bortgång köpte Edgar Degas (1834 – 1917) 

dessa.
110

 

Även Turner hade kunskap om subjektiva färgfenomen, om efterbilder och 

färgkontraster, något han visar med sin hyllning till Goethes färglära i målningen Light and 

Colour (Goethe´s Theory) – the Morning after the Deluge – Moses writing the Book of 

Genesis från 1843.
111

 Goethes Färglära utgavs 1840 i engelsk översättning med noter av Sir 

Charles Lock Eastlake (1793 -1865), som invaldes som ledamot i konstakademin år 1830 och 

som år 1850 valdes till ordförande och senare kom att utses till chef för ”the National 

Gallery.” Eastlake lärde känna Turner redan som tjugoåring i början av 1800-talet och i Rom 

år 1828 erbjöd han Turner att använda sin atelje. Turner måste genom Eastlake varit väl insatt 

i den engelska översättningen av Goethes färglära före dess utgivning 1840 i London.  

Kunskapen om hur spektralfärger optiskt kan blandas, så kallad additiv färgblandning, 

har sin utgångspunkt i Newtons studier av ljusets natur utifrån experiment med ljusets 

brytning i en prisma. Han visade att det vita himmelsljuset kunde delas upp i sju olikfärgade 

ljussorter och om de bröts samman igen att de återgav samma vita ljus som det ursprungliga 

vita himmelsljuset. Tomas Young (1773 - 1829) visade år 1802 att det räckte med tre olika 

ljussorter, rött, grönt, och violett för att åstadkomma vitt ljus och han antog på motsvarande 

sätt att det fanns tre funktioner i ögat, som gav upphov till detta. Gage
112

 och Werner
113

 visar 

att Turner även hade kunskap om ljusets natur och blandning av färgat ljus.  

Chevreul resultat var revolutionerande då han visade på synsinnets relativa natur, något 

som konstnärer givetvis intuitivt känt till sedan långt tillbaka. Det är också uppenbart att 

färgsammansättningar liknande de komplementära sedan länge förekommit inom bildkonsten, 

naturligt i till exempel naturåtergivningar av solnedgångar med rödaktigt ljus över gröna 

skogar eller grönskande ängar men även i andra motiv. 
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Ljus- och ytfärger – Gestaltpsykologisk teori  
Gestaltpsykologen David Katz (1884 – 1953) undersökte i The World of Colour

114
 

färgers uppträdandeformer
115

 och därmed förknippade diskussioner om föremåls 

färgkonstans, som innebär att föremål subjektivt behåller sin lokalfärg trots fysiska 

förändringar i ljus och belysning. Att konstansen är viktigt för vår uppfattning av omvärlden 

har diskuterats inom psykologin sedan 1800-talet och Helmholtz dagar men även av 

konsthistoriker.
116

 I sinnrika gestaltpsykologiska experiment visade Katz att färgen hos en yta 

kan fås att uppfattas som färgen hos ett ljus om betingelserna för seendet ändras. Delacroix 

reflekterade i sin dagbok över frågor om upplevelsen av ljus, lokalfärg och reflexioner och 

laborerade med detta i sitt måleri. I Turners måleri dominerar ljusfärger, volymfärger, och 

färger i genomskinliga medier, men även ljus – och spegelreflexioner från vatten och 

metalliska ytor. 
117

  

Bakgrund  

Stilideal inom det akademiska måleriet 

Académie des Beaux-Arts – Frankrike 
Redan 1635 lät Richelieu grunda den kungliga franska litterära akademin Académie 

françaice
118

 efter förebilder från antiken och italienskt 1500-tal.
119

 Den franska 

konstakademin grundades ett decennium senare, år 1648, efter förebilder från den litterära 

akademin och genom dessa kom den franska konstakademin från begynnelsen och under 

tvåhundra år framåt att behärskas av ideal, normer och regelverk med stark betoning på 

klassicism, historiemåleri, texter och diskurs.
120

 Konstakademin bildades med ambitionen att 

höja den intellektuella statusen hos konstnärerna,
121

 vars bindning till skråväsendet hade 
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kommit att skapa en politisk kris.
122

 Den kraftfulle Charles Le Brun (1619 - 90) utsågs till 

akademins förste chef och han påbörjade en konsolidering av akademin, som innebar en 

separering från skråväsendet och en upphöjelse av historiemåleriet. År 1663 fick akademin 

fullt erkännande och redan samma år lät Le Brun instifta Akademins ”Årliga Pris”
123

 och tre 

år senare instiftade han ”Rompriset.” Han instiftade även en filial till akademin i Rom, där 

Rompristagare fick utbildning på plats i de klassiska idealen. Le Brun betonade kraftfullt och 

dogmatiskt diskursen, texten och språkets auktoritet och betydelse för det historiska måleriet 

och han införde rigorösa seminarier i diskurs.  

Förebilder för historiemåleriet var klassiska teman där texter och måleri från antiken och 

italienskt 1500-tal dominerade. I Le Bruns teori hade diskursen betydelse för kompositionen 

av bilden. Men enligt Bryson
124

 är det inte fråga om bildkomposition i visuell betydelse. Med 

komposition avser Le Brun, disposition, utifrån den innebörd den har inom klassisk retorik. 

Språket får genom diskursen makt över bilden. Le Brun ser historiemåleriet genom denna 

språkets makt också akademins triumf över skråväsendet och hantverket. Hans nedlåtenhet 

mot genremåleriet ska också tolkas i denna betydelse, genremåleri kan vara narrativt men 

genren förstår inte eller har inget intresse av språket som en maktfaktor i bilden.  

I samband med att Ludvig XIV (1643 – 1715) flyttade hovet till Versailles 1668 kom Le 

Brun att bli ansvarig för den inre dekoreringen av slottet.
125

 År 1675 utsågs han till kansler 

och rektor för den kungliga franska konstakademin för måleri och skulptur. År 1674 översatte 

Nicolas Boileau (1636 – 1711) den engelska versionen av Longinus´ On the Sublime till 

franska med titeln Traite de sublime. Boileau ansåg att Longinus satser kunde tillämpas även 

inom måleriet
126

 och den kom med betoning på retoriken att ingå i normsystemet för det 

franska akademiska måleriet. Akademikonst ansågs kräva mer av tankeförmåga än ren 

hantverksskicklighet
127

 och historiemåleriet rankades högst av alla genrer. Därnäst kom i 
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fallande skala porträttmåleri, scener ur vardagslivet, landskapsmåleri, djurmålning och 

stilleben. En viktig del var den rent fysiska storleken på målningen. Den skulle uppta en stor 

yta, detta för att kunna illustrera historiska skildringar och teman av upphöjdhet, själens 

upphöjelse till det himmelska, den jordiska övergången till det himmelska eller i motiv som 

Apoteos, människors upphöjelse till det gudalika.  

Övertygelsen om den diskursiva bilden närmade sig så småningom det extrema 
128

 och 

Le Brun fick motståndare. Roger de Piles
129

 (1635 – 1709), som var en stor beundrare av 

Peter Paul Rubens (1577 – 1640), tog upp färgen till debatt. De Piles texter översattes till 

engelska,
130

 och de möttes av positivt gensvar i England. I Frankrike uppstod två skolor,
131

 

poussinisterna som stödde Nicolas Poussin (1594 – 1665), som representant för de klassiska 

idealen med antika teman, klar struktur, linjens betydelse och med Rafael (1483 – 1520) som 

förebild och rubenisterna, som stödde Rubens och tidigare kolorister som Titian (1477? – 

1576) och Veronese (1632 – 75). För Le Brun hade färgen ingen betydelse eftersom den 

enligt honom berodde enbart på material. ”[…] colour depends entirely on matter, and, as a 

result, is less noble than design, which comes directly from the spirit.”
132

 

Under slutet av 1700-talen kom som efterföljare till Poussin, de neo-klassicistiska 

konstnärerna Jacques-Louis David (1748 – 1825) och Antoine-Jean Gros (1771 – 1835) att 

representera det högsta av det samtida franska akademiska historiemåleri.
133

 1785 anses som 

startår för fransk neo-klassicism i den franska akademin.
134

 Det året målade David The Oath 

of the Horatii,
135

 som uppfyller alla krav på franskt historiemåleri, en målning i stort format 

och ett klassiskt tema med förebild från en antik romersk text. Under 1800-talet kom Jean-

August-Dominique Ingres (1780 – 1867), Davids mest berömda elev och samtida med 

Delacroix att efterträda Poussin och David, som den störste förespråkaren för den historiska, 

lineära och neoklassiska stilen, som strängt uppehölls i den franska akademin.
136

 Ingres´ 
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Apotheosis of Napolen
137

 är ett sublimt uttryck för de neoklassiska idealen. Ingres och 

Delacroix kom, inom det franska måleriet under 1800-talet, att representera de stora 

motsatserna neo-klassicism och romantik. Den motsättning som tidigare rått mellan 

pouissinister och rubenister fick nu en fortsättning mellan linjen och färgen representerade av 

Ingres och Delacroix. 

The Royal Academy of Arts - England 
Med den franska konstakademin som förebild bildades den engelska konstakademin och 

det neo-klassiska historiemåleriet infördes i England med Sir Joshua Reynolds (1723 – 92) 

och Angelica Kaufmann (1741 – 1807) som främsta representanter.
138

 År 1768 utsågs 

Reynolds som förste president för det då nybildade The Royal Academy of Arts i London. 

Reynolds var utbildad i historiemåleri i Rom även om han kanske är mest är känd för sina 

grandiosa porträttmålningar. Reynolds ideal och teser
139

 kom att bli normgivande för det 

akademiska måleriet och han utgav Discourses on Art
140

 under åren 1769 från akademins 

grundande till sin pensionering år 1790. Hans diskurser om konsten är utformade som femton 

föreläsningar till konststudenterna på olika nivåer i utbildningen, där de första diskurserna 

riktade sig till nybörjare och de senare till de mer avancerade studenterna. Han föreläste 

personligen i samband med de årliga prisutdelningarna vid akademin. Reynolds var lyhörd, på 

intet vis dogmatisk, hade en tillåtande attityd och bemödade sig om att förena olika ideal och 

utvecklingstendenser inom konsten. På studenterna gjorde han genom sin kärlek till konsten 

sina insikter och ärliga bemödanden, djupa och outplånliga intryck. Reynolds betonade att 

hårt arbete och disciplinerat tänkande var grundläggande för all konstnärlig framgång.”They 

must therefore be told again and again, that labour is the only price of solid fame, and that 

whatever their force of genius may be, there is no easy method of becoming a good 

Painter.”
141

 Allteftersom studenten blir mer avancerad förskjuts betoningen från manuell 

skicklighet att behärska verktyg till mentalt arbete, där kunskap och begåvning blir mest 

betydelsefullt. Reynolds betonar vikten av kunskap och regler i allt konstnärligt skapande 

även det mest kreativa:  

[…] ”It must of necessity be, that even works of Genius, […] must have their cause, must 

likewise have their rules; it cannot be by chance, that excellencies are produced with any 
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constancy or any certainty, for this is not the nature of chance; but the rules by which men of 

extraordinary parts, and such as are called men of Genius work, […] Unsubstantal […] as these 

rules may seem […] they ar still seen and felt in the mind of the artist; and he works from them 

with as much certainty, as if they were embodied […] upon paper.” 
142

 

Genom att läsa andras tankar lär vi oss att tänka. ”Invention is one of the great marks of 

genius; but if we consult experience, we shall find, that is is by being conversant with the 

invention of others, that we learn to invent; as by reading the thought of others we learn to 

think.”
143

 

I slutänden är all konst moralisk och etisk och konsten söker detta mål genom skönhet 

och skönheten kan endast uppnås genom intensivt studium av föremålen i yttervärlden och 

genom studium av tidigare konstnärer, som strävat efter samma mål.
144

 Reynolds betonar 

därför vikten av att studera de mest uppskattade konstnärerna genom tiderna eftersom 

uppfattningen om skönhet påverkas av vanor och av association. Association är en viktig 

faktor i den estetiska upplevelsen eftersom konsten måste appellera till fantasin.
145

 Förutom 

betoningen på association, betonar Reynolds förmågan att sätta sig in i betraktarens fantasi, att 

kunna gå utöver det man tror sig för stunden veta äger rum i betraktarens inre.
146

 

Den engelska konstakademin kom genom Reynolds att bli mer öppen än sin franska 

motsvarighet. Rafael och Michelangelo (1475 – 1564) var de högsta klassiska förebilderna. 

Reynolds skattade Michelangelo högst eftersom hans konst, som ingen annans, utgick från 

den mest poetiska och sublima fantasi.
147

 Reynolds beundrade även konstnärer som Titian, 

Veronese, Rubens och Rembrandt samt de ideal de Piles
148

 och Charles Alphonse Du Fresnoy 

(1611 – 61) representerar i sitt lyriska och mest utsökta poem De Arte Graphica, ett poem 

utgivet i Frankrike med kommentarer av De Piles och senare i England med titeln The Art of 

Painting. Det akademiska måleriet i England kom genom Reynolds att omfatta färgens och 

det visuellt sublimas betydelse långt tidigare än i Frankrike.  

Tates projekt The Sublime Object: Nature, Art and Language. 
Slutdokumentationen från Tates forskningsprojekt The Sublime Object: Nature, Art and 

Language, finns tillgänglig online på Tates webbsida och innehåller e-boken ”The Art of the 
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Sublime,”
149

 som i ett 40-tal skriftliga essayer behandlar det sublima i bildkonsten under olika 

epoker som barocken, romantiken, den Viktorianska tiden, modernismen och samtiden. Alla 

essayerna är illustrerade med konstbilder från främst engelsk konst. I en övergripande essay ” 

British art and the sublime,”
150

 diskuteras hur bildkonstnärer under mer än 400 år hämtat 

inspiration utifrån Pseudo-Longinos, från den grekiska antikens stora verk Homeros´ 

Odysséen och Illiaden, Italienska poeter som Vergilius, och Horatius och engelska som 

Milton och William Shakespeare (1564 – 1616). Av Burkes källor listas darkness, obscurity, 

privation, vastness, magnificence och loudness. Från och med Burke kom naturen och senare 

med naturvetenskapens utveckling även vetenskap att utgöra källor för det sublima. Inom 

samtidskonsten
151

 är fascinationen och förundran inför storskaligheten inom teknik och 

kapitalism en källa till det sublima. Här kan nämnas Luke Whites essay ”Damien Hirst´s 

Shark: Nature, Capitalism and the Sublime” och Eugénie Shinke´s ”Video Games and the 

Technological Sublime.” 

Under ”barockens sublima”
152

 diskuteras estetiska skrifter om det sublima, retorik och 

bildkonst under sent 1600-tal och tidigt 1700-tal och hur
153

 inflytandet från 1600-talets 

sublima senare kom att överskuggas av 1700-talets syn på det romantiskt sublima och av 

Burkes A Philosophical Enquiry. Pseudo-Longinus´ visuellt sublima kom att få stor betydelse 

för engelsk konst genom Sir William Sanderson´s (1586? – 1676) traktat ”Graphice, the use 

of the pen and the pencil, or the most excellent art of painting: in two parts” från år 1658. 

Sandersons ville med sitt klassiska citat ”For Poesie is a speaking Picture, and Picture is a 

silent Poesie” få bildkonsten att framstå som lika viktig som poesin. För det visuellt sublima 

fick även Du Fresnoy´s The Art of painting, Roger de Piles´
154

 verk och Jonathan Richardsons 

(1665 – 1745) verk An essay on the Theory of Painting, 1715 stort inflytande. Det visuellt 

sublima uttrycktes framförallt i det dekorativa historiemåleriet, i takmålningar, i 
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utsmyckningar i privata engelska palats och herresäten och i utsmyckningar och i religiöst 

måleri som i St Paul´s Cathedral med Sir James Thornhill (1675/1676 – 1734) St Paul 

Preaching at Athens,
155

 ca 1720. I England erkändes makten av det visuella i bilden. Förutom 

dekorativt måleri ansågs även porträtt kunna uttrycka det sublima. 

Under ”romantikens sublima”
156

 under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal kom Burkes 

källor till det sublima som förundran, skräck och fara att få stort inflytande på den engelska 

bildkonsten liksom motiv från naturen. Skeppsbrott, höga stup, ofantliga ogenomträngliga 

bergsmassiv och branta klippor var vanliga för att skapa starka känslor hos betraktarna. Även 

galenskap och vansinnighet var teman. Det romantiska sublima påverkade konstnärer under 

flera generationer. Verk från konstnärer som Turner, John Constable (1776 – 1837), Robert 

Haydon (1786 – 1846), och George Stubbs (1724 – 1806) utgör exempel på sublimt 

landskapsmåleri, sublimt religiöst måleri respektive sublim handling som i Stubbs jaktscener i 

hans lejon-och hästmålningar. Turner behandlas i flera av essayerna om det romantiska 

sublima framförallt hans sjölandskap
157

 med stormande hav, skeppsvrak
158

 och nödställdhet 

till havs.
159

  

Romantiken  
”Vad är romantiken?” frågar sig Baudelaire i Konstkritik

160
 och fortsätter: 

”[…] Romantiken definieras inte vare sig av valet av ämnen eller av den exakta sanningen 

utan av sättet att känna.  

De sökte den i det yttre och det är bara i det inre som den är möjlig att finna. […] 

Dem som säger romantik säger modern konst – det vill säga intimitet, andlighet, strävan efter 

oändligheten, uttryckt med alla de medel som står konsterna till buds.”
161

  

 

                                                             
155

 Hamlett, ”Longinus and the Baroque Sublime in Britain, in Llewellyn and Riding, The Art of the Sublime,Fig. 

7, 15/24. 
156

”The Romantic sublime”, in Llewellyn and Riding, The Art of the Sublime, 

http://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/the-romantic-sublime-r1109221 (accessed 16 

March 2015). 
157

 David Blayney Brown, ”Sea pictures: Turner´s marine sublime and a sketchbook of c. 1803 – 10,” in 

Llewellyn and Riding, The Art of the Sublime, https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-

sublime/david-blayney-brown-sea-pictures-turners-marine-sublime-and-a –sketchbook-of-c1803-10-r1141418 

(accessed 16 March 2015). 
158

Christine Riding, ”Shipwreck, self-preservation and the sublime,” in Llewellyn and Riding, The Art of the 

Sublime, https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/christine-riding-shipwreck-self-

preservation-and-the-sublime-r11330185 (accessed 16 March 2015). 
159

 Sarah Monks, ”´Suffer a sea-change´: Turner, painting, drowning,” in Llewellyn and Riding, The Art of the 

Sublime, https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/sarah-monks-suffer-a-sea-change-turner-

painting-drowning-r1136832 (accessed 16 March 2015). 
160

 Baudelaire, ”Vad är romantiken?” i Konstkritik, 14-16. 
161

 Ibid., 14-15. 

http://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/the-romantic-sublime-r1109221
https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/david-blayney-brown-sea-pictures-turners-marine-sublime-and-a%20–sketchbook-of-c1803-10-r1141418
https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/david-blayney-brown-sea-pictures-turners-marine-sublime-and-a%20–sketchbook-of-c1803-10-r1141418
https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/christine-riding-shipwreck-self-preservation-and-the-sublime-r11330185
https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/christine-riding-shipwreck-self-preservation-and-the-sublime-r11330185
https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/sarah-monks-suffer-a-sea-change-turner-painting-drowning-r1136832
https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/sarah-monks-suffer-a-sea-change-turner-painting-drowning-r1136832


30 
 

Romanticismen
162

 uppstod som en motrörelse mot upplysningens rationella ideal i den 

europeiska och därefter den amerikanska kulturen. Romanticismens främste filosof var Jean-

Jacques Rousseau (1712 – 78), och hans stora betydelse beror på att han blev romanticismens 

främste förespråkare efter att tidigare tillhört upplysningsfilosoferna.
163

 Romanticismen 

varade ungefär från 1775 till 1830. Hos människan betonade romanticismen känslan framför 

förnuftet, det spontana och det subjektiva, det andliga, den fria viljan, geniets förmåga, det 

sublima och det sköna. Som en spegling av den mänskliga själen följde intresset för naturens 

själ och upphöjdhet. 

Den franska romantiken kom att skilja sig från den engelska och tyska romantiken. Den 

franska romantiken fick en särskild innebörd genom sitt avståndstagande från de stränga 

klassicistiska regler, som gällde för det franska akademiska måleriet. I Frankrike kom de 

första uttrycken för romantik att konstnärligt uttryckas som en reaktion mot Bourbon 

regimens (1815 – 30) återinförande av monarkin. Begreppet romantik i motsats till klassisicm 

kom i Frankrike inom bildkonsten först till uttryck genom Théodore Géricaults (1791 – 1824) 

verk Medusas flotte på salongen 1819, som radikalt skilde sig från de allmänt gällande 

normerna för klassiskt måleri, exemplifierat av Anne-Louis Girodet-Trioson (1767 – 1824) 
164

 

som studerat för David och Gros. Motsättningarna mellan romantiskt och klassiskt måleri 

fortsatte under 20-talet med Delacroix som främste representant för romantiken och Ingres 

som ledande för den klassiska skolan. 

Inom engelsk och tyskt måleri kom romantiken att framförallt förknippas med 

naturmåleri i form av vilda, avlägsna och äventyrliga landskap ”med associationer till äventyr 

och romantik, vildhet eller medeltida legender – världar som bara kunde upplevas i 

fantasin.”
165

 Den tyska romantiken hade sina rötter i Friedrich Wilhelm Schlegels (1772 – 

1829) filosofi. Han använde begreppet romantik i betydelsen ”opposition mot dominerande 

normer”
166

 och utvecklade det till att innefatta modernitet uttryckt genom realism och 

demokratiska värden. Romantik kom efter år 1798 efter Schlegels innebörd av ordet att betona 

konstnärens fria vilja att skapa sina egna former oberoende av existerande regler och normer. 

I Frankrike anammade och vidareutvecklade Stendhal (Henri Beyle) (1783 – 1842) Schlegels 

betydelse av ordet romantik.  
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Litterära förebilder for romantiken i både England och Frankrike var verk av 

Shakespeare, Lord Byron (1788 – 1824), Milton och Walter Scott (1771 – 1832) men även 

klassiska gotiska romaner. 
167

 Efter Napoleons fall förde återvändande fransmän, som levt i 

exil i England med sig hem ett intresse för engelsk kultur, litteratur, smak och mode. 

Den romantiska bildkonsten i båda länderna inspirerades av Horace Walpole (1717 – 97), 

Ann Radcliffe (1764 -1823), M.G. Lewis (1775 – 1818) och C. R. Maturin (1782 – 1824) och 

Mary Shelley (1797 – 1851). Den gotiska estetiken tog sig uttryck i skildringar av skräck och 

terror, som redan år 1830 framfördes av en grupp franska militanta romantiska författare och 

konstnärer i vilken Théophile Gautier (1811 – 72) och Victor Hugo (1802 – 85) ingick. 

Gruppen uttryckte ett ”explicit avståndstagande från kyrkan och borgerligheten, av etablerad 

auktoritet, materialism och utiliarism. Med en modern estetik ville de ersätta den förlegade 

akademiska klassicismen och den borgerliga ´goda smaken.´”
168

  

Inom den tyska romantiken var det framförallt Goethes Faust, som kom att inspirera 

både Delacroix och Turner.  

Romantiken i Spanien och i det spanska måleriet avspeglas framförallt i Francisco de 

Goyas (1746 – 1828) Caprichos som gycklade det spanska kungaväldet, den spanska katolska 

kyrkan och den spanska inkvisitionens terror.
169

 

Om Delacroix och hans mest berömda verk 
Baudelaires kärnfulla karaktäristik av Delacroix ger bilden av en mycket komplex 

människa: 

”Hos Eugène Delacroix fanns en egendomlig blandning av skepticism, artighet, dandyism, 

brinnande viljestyrka, list, despotism, och slutligen både ett slags egenartad godhet och måttfull 

ömhet, som alltid åtföljer geniet.”
170

 

Johnson ger ett med Baudelaire samstämmigt porträtt
171

 att alla som kände Delacroix väl, 

slogs av den remarkabla ”kontrasten mellan hans polerade, civiliserade yttre som var en mask 

och skydd, och den impulsiva, vilda, passionerade ande, som lurade under ytan men, som 
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fann uttryck i hans konst”
172

 Skyddet och masken var som Baudelaire formulerade det ett 

skydd mot ”raseriet i hans hjärta.”
173

 I Dagboken skriver Delacroix ”Hur tror du livet varit för 

de män som höjt sig över mängden? En ständig kamp. Kamp mot lättjan, som de dela med 

vanliga människor […] hans geni begär av honom att få komma till uttryck, och han lyder det, 

inte bara på grund av den fåfängliga stoltheten att bli berömd, utan för sitt samvetes skull. 

[…] Rädslan, oron att väcka lejonet som sover och vars rytande skaka hela en varelse […].”
174

  

Delacroix tycks ha levt i en ständig diskursiv kamp mellan de rådande klassiska 

stilidealen och de nyare romantiska strömningarna. Denna kamp har flera författare skrivit om 

Hannosch,
175

 Dorothy Johnson,
176

 David Scott
177

 och Lee Johnson
178

och den tycks gå som en 

röd tråd genom hela Delacroix´s liv.  

I Dagboken bemöter och förtvivlas han ofta av Le Brun, David, Gros och Ingres, som 

han tycks haft ett ambivalent förhållande till. Han har de klassiska stilidealen internaliserade 

inom sig och och har den högsta beundran för Rafael, Michelangelo och Titian men också för 

Veronese, Rubens och Géricault men har svårt att omfatta de neo-klassiska idealen i dess 

pompösa uttryck. Både Gros och Ingres är mycket äldre och väl etablerade. Delacroix har just 

börjat sin konstnärsbana, vill gå sin egen väg men han måste också kunna försörja sig och har 

inget kapital att falla tillbaka på. Hur fri är han då att gå sin egen väg?  

Johnsons katalog över Delacroix´s samlade verk, The Paintings of Eugène Delacroix - A 

Critical Catalogue i sex volymer
179

 är mer än en katalog. De fyra första volymerna behandlar 
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sammanlagt 504 av Delacroix´s verk över skisser och oljemålningar från år 1816 till och med 

år 1863 med bild och information om proveniens, utställningar och litteratur. De två 

avslutande volymerna behandlar Delacroix´s många monumentala vägg – och takmålningar 

(102 förtecknade verk) i offentliga miljöer som i Kungens salong i Bourbonpalatset, i 

biblioteketet i Deputeradekammaren, i biblioteket i Luxemburgpalat, i Apollongalleriet i 

Louvren och i Fredssalongen i Stadshuset samt hans religiösa målning The Lamentation (3,55 

x 4,75 m) i kyrkan Saint-Denis du Saint-Sacrement och hans sista monumentalmålningar i 

kyrkan Saint-Sulpice i De heliga änglarnas kapell. Kyrkan Saint-Sulpice är Paris näst största 

kyrka. Delacroix fick uppdraget år 1849 och arbetade med dessa målningar ända till 1861. 

Några av de avslutande verken, Michael Defeats the Devil, 1857, Jacob Wrestling with the 

Angel,
180

 och Heliodorus Driven from the Temple, 1861
181

 tillhör liksom den centrala och 

ofantligt stora takmålningen Apollo Slays Python, 1850
182

 i Appollongalleriet i Louvren 

Delacroix´s mest kända monumentala verk och betraktas som hans testamente till 

eftervärlden. Baudelaire sammanfattar Delacroix´s monumentalmålningar: ”Dessa 

utsmyckningar inbegriper en väldig mängd allegoriska, religiösa och historiska motiv, alla 

tillhörande den mänskliga tankens ädlaste område.”
183

 

Sedan Alfred Robaut´s L´Oeuvre complet de Eugéne Delacroix från 1885 har ingen 

liknande komplett sammanställning över Delacroix´s verk getts ut. Johnsons katalog 

innehåller också en förteckning över de verk, som Delacroix ställde ut på de akademiska 

Salongerna under åren 1822 till och med år 1859 inklusive de 36 retrospektiva verk, som han 

inbjöds att representera Frankrike med på världsutställningen i Paris år 1855. De ger också 

detaljrik och djupgående information om milstolpar i Delacroix´s liv. 
184

 

Delacroix föddes i Charenton – Saint- Maurice strax utanför Paris den 26 april 1798. 

Fadern Charles Delacroix var tidigare utrikesminister och senare prefekt. Modern Victoire 

Oeben kom från en berömd konstsnickarsläkt, som arbetat vid det franska hovet hos Ludvig 
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den XVI. Fadern avled efter en svår canceroperation, när Delacroix var sju år och bara två år 

senare, avlider hans näst äldste bror i krig.
185

 Modern, som han stod mycket nära, avlider då 

Delacroix är 16 år och går näst sista året i gymnasiet. Året därpå, år 1815, avslutar han sina 

gymnasiestudier varefter han börjar på målarskola hos Pierre- Narcisse Guérin (1774 – 1833), 

då elev till David och som tidigare undervisat Géricault. År 1815 antas Delacroix till Ecole 

des Beaux-Arts, där han deltar i de regelbundna konsttävlingarna för studenterna ända till 

1824. Till sin besvikelse placerar sig Delacroix aldrig bland de främsta.
186

 Delacroix´s dröm 

var att vinna Rompriset en dag, men det är en dröm han slutligen ger upp. Han lever enkelt 

och sparsamt och arbetar flitigt genom att kopiera mästarna på Louvren och måla i Guérins 

atelje. Delacroix behöll en inrutad och spartansk livstil livet igenom, inte minst för sin svaga 

fysiska konstitution på grund av en kronisk lungsjukdom, som debuterade redan i 30-

årsåldern och orsakade många sjukdagar och till sist hans död. Inofficiellt i sin atelje var 

Delacroix alltid väl påklädd med mössa, schal och varma tofflor. Förutom måleri, läser och 

översätter han klassisk litteratur av Dante och Shakespeare. Delacroix är mycket musikalisk 

och musicerar regelbundet och spelar också fiol.
187

 De mästare, som Delacroix kopierade var 

bland andra Rafael,
188

 Titian,
189

 Veronese och Rubens.
190

 Att Delacroix tidigt även studerade 

den konstvetenskapliga litteraturen och reflekterade över konsten framgår också av hans 

läsvanor och utdrag från olika böcker under åren 1816 – 21.
191

 Han ambition att utvecklas 

som konstnär är stor. Han studerar konstens teori och praktik, anatomi för konstnärer, 

analyser av det sköna, följer den ständige sekreteraren i den franska konstakademin 
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Quatremère de Quincys texter. Han läser italiensk konsthistoria över äldre mästare, bland 

andra Leonardo Da Vinci och Michelangelo samt över de olika italienska skolornas måleri. 

Mest av allt tycks Jonathan Richardsons The Theory of Painting ha fångat honom. Det är som 

att Richardson
192

 uttrycker Delacroix´s egna tankar och de kom att prägla honom för livet. 

Delacroix markerade nedanstående utdrag av Richardson. 

”Words paint to the imagination, but every man forms the thing to himself in his own way; 

language is very imperfect [….] whereas the painter can convey his ideas […] clearly, and without 

ambiguity.” (The Works of Jonathan Richardson, London, 1792, p.6) 

”The pleasure that Painting, as a dumb art, gives us, is like what we have from music; its 

beautiful forms, colours and harmony, are to the eye what sounds, and the harmony of that kind 

are to the ear. (Ibid. 7) 

”To paint a history, a man ought to have the main qualities of a good historian, and 

something more; he must yet go higher, and have the talents requisite to a good poet” (ibid. 12). 

” So far should the painter be from insering anyhting superfluous, that he ought to leave 

something to the imagination” (Ibid., 31). 

”Every picture should be so contrived as that at a distance, when one cannot discern what 

figures there are, or what they are doing […] the whole together should be sweet and delightful, 

lovely shapes and colours, without a name; of which there is infinite variety (ibid. 52).“
193

 

 

Sedan tonåren var Delacroix fascinerad av den engelska gotiska skräcklitteraturen
194

 och 

läste verk som Lewis´s The Monk, Radcliffes´s A Sicilan Romance och Charles Robert  

Maturins (1780 – 1824) verk Melmoth the Wanderer från 1820, som översattes till franska 

redan 1821. De romantiska idealen från den gotiska litteraturen kom till uttryck i många 

målningar under 20-och 30-talen, som i ett tidigt självporträtt Self-Portrait as 

Ravenswood
195

1821, där Ravenswood är hjälten från Walter Scott´s roman The Bride of 

Lammermoor samt i målningen Interior of a Dominican Convent in Madrid, 1831
196

 med 

inspiration från Melmoth the Wanderer. Målningen behandlas i analysen, Förutom den 

engelska gotiska litteraturen kom Shakespeares dramer och Lord Byrons dikter att direkt 

påverka hans bildkonst. Det engelska måleriet kom Delacroix i kontakt med 1823 och han 

kom att beundra det för resten av livet, framförallt Constable.
197

 

Delacroix debuterar med Dante och Vergilius i underjorden, The Barque of Dante
198

 på 

Salongen 1822 och han erkänns omedelbart som en betydande begåvning.
199

 Med målningen 
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visar Delacroix sin förmåga att skapa känsla, energi och nerv i måleriet och också sin sin stora 

vilja, kapacitet och beslutsamhet som konstnär. Målningen behandlas i analysen. 

År 1823, säljs familjens lantegendom på exekutiv auktion men försäljningen täcker inte 

famijens skulder. Delacroix är därmed tvungen att försörja sig själv och beslutar att följa sin 

morbror Rieseners råd att gå sin egen väg som konstnär.  

Delacroix beslutar, inspirerad av förstahandsberättelser och tidningsartiklar, som 

beskriver turkarnas massakrer av den grekiska befolkningen på ön Chios, att måla dessa 

händelser till Salongen år 1824.
200

 

Med verket Scener från massakrerna på Chios, Scenes from the Massacres at Chios,
201

 

visar Delacroix ytterligare sin behärskning av det akademiska måleriet men hans intresse för 

de romantiska framträder nu tydligt. Målningen behandlas i analysen.  

Spitzer kallar Delacroix och hans generationskamrater för ”1820 års generation” 

eftersom de var födda strax före sekelskiftet.
 202

 Under 1820-talet var de i 20-25 årsåldern och 

var då formade av de ideal, värderingar och politiska förhållanden, som rådde när de växte 

upp. Denna 1820-talsgeneration var inte präglade så mycket av den franska revolutionen utan 

främst av kejsardömet och Napoleons fall och därefter Bourbon restaurationen med 

monarkins införande. Den sociala grupp som Delacroix tillhörde utgjorde en fransk 

meritokrati, en manlig utbildad överklassminoritet, där utbildning i de klassiska idealen vid de 

bästa skolorna och tillhörighet till de rätta sociala nätverken utgjorde grunden. Denna 

generation bestående av unga intellektuella kom enligt Spitzer att fjärma sig från Voltaire, 

från trångsynta neo-klassicistiska ideal och nationalistiska strävanden.  

Hur långt Ingres och Delacroix står från varandra i sina konstnärliga ideal framgår tydligt 

vid en jämförelse av Scener från massakrerna på Chios med Ingres´ Ludvig den XIII:s löfte, 

The Vow of Louis XIII,
203

 som samtidigt ställdes ut på salongen 1824. Ingres var nyss 

hemkommen från Rom efter en 20-årig vistelse där. Motsättningen mellan det romantiska och 

det klassiska måleriet och mellan Delacroix och Ingres, kom att bestå under hela Delacroix´s 

liv. Motsättningarna tog sig uttryck i “vitt skilda uppfattningar av linjen vs färgen, idealism vs 

naturalism, finish vs skiss, auktoritet vs frihet, historiskt vs samtida måleri eller monarkistisk 
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vs politiskt liberal.”
204

 Fastän de tycktes entydiga i sina motsättningar år 1824, var Delacroix 

inställning till och användning av klassiska och romantiska uttrycksformer subtil och 

komplext varierad och hans måleri kunde inte entydigt betraktas eller beläggas som stridande 

mot de klassicistiska reglerna och idealen. Delacroix skriver i sin dagbok “Det första och 

viktigaste i måleriet, det är konturerna. Bara de finnas må det övriga vara till ytterlighet 

försummat, målningen verkar ändå fast och avslutad. Jag behöver mer än andra vakta mig 

därvidlag: ständigt ha det i åtanke och alltid börja med det. Rafael har det att tacka för sin 

fulländning och ofta är det också fallet med Géricault.”
205

 Han beundrade och återvände ofta 

till Michelangelo och ger även Ingres sin beundran för hans mjukhet i formerna.
206

 

Förhållandet mellan Delacroix och Ingres försämrades successivt. Delacroix skriver 

uppskattande om Ingres i den tidiga delen av Dagboken från år 1822 – 24. Från 1837 och 

framåt blir tonfallen mot Ingres allt hätskare
207

 och Delacroix använder ord som att 

“proportionerna i hans takmålning äro helt enkelt stötande […] tomheten […] outhärdlig och 

det enformigt blåa […]”. Delacroix´s ord i samband med världsutställningen 1855 går från ett 

totalt avståndstagande
208

 till ett något försonande uttalande några dagar senare med 

“förtjänster hos Ingres, som han tackar honom för.”
209

 Med undantag för några av Ingres´ 

ungdomstavlor finner Delacroix allt hos den franska skolan “banalt, oskarp, idélöst, och utan 

värme.”
210

 Det är inte utan viss bitterhet Delacroix skriver detta i juni 1855. Ingres´ invaldes i 

den franska konstakademin 1825 och målade eleganta porträtt oftast av förmögna kvinnor 

med långa penseldrag där målningarna till det yttersta framhävde deras rikedom från 

klädkreationer, kostbara vackra tyger, smycken med mera. Johnsons diskuterar hur Delacroix 

i och med Scener från massakrerna på Chios börjar brottas med plastiska problem och vänder 

sig “då i första hand i sitt sökande inte till koloristerna utan till Géricault, Ingres, 

Michelangelo, Rafael och de spanska målarna.”
211
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Genom den engelske konstnärskollegan, vännen och akvarellmålaren Richard Parkes 

Bonington samt genom inkomster från statens köp av målningar från salongen 1824, får 

Delacroix möjlighet att tillsammans med Bonington resa till London under tre månader 

sommaren 1825. Han besöker konstmuseer och konstgallerier, blir mottagen av bland andra 

konstnärerna Sir Thomas Lawrence (1769-1830) och Sir David Wilkie (1785 – 1841) och ser 

många av både Turners och Constables verk och fascineras framförallt av Constables sätt att 

måla.
212

 Han ser flera av Shakespeares dramer på teatern på kvällarna och ser även en 

operauppsättning av Goethes Faust, som inspirerar honom till målningen Mephistopheles 

appears before Faust, 1826/27
213

 samt en svit litografier, som Goethe ansåg ha sådan 

konstnärlig kvalitet och inlevelse att de överträffat hans eget diktverk. Från såväl målningen 

som litografin Marguerite and Faust in the street 
214

 är Goethes beröm lätt att förstå. Faust 

försöker övervinna med list och charm men den förtjusande lilla Marguerite håller sig dock  

helt kallt avvaktande.
215

 Denna litografi uttrycker också Delacroix´s ömsinta syn på kvinnor. 

För Delacroix är det framförallt två kvinnor, Baronessan Joséphine de Forget och 

hushållerskan Jeanne-Marie Le Guillou, som kom att betyda mycket för Delacroix från 30-

årsåldern och under resten av livet.
216

 Några av Delacroix´s brev till Joséphine de Forget finns 

bevarade.
217

 Båda kvinnorna omnämns med värme i Dagboken. Delacroix är musik – och 

operaälskare och i Paris är han en trogen opera – och konsertbesökare. Han absoluta 

favoritkompositörer är Mozart och Rossini. Delacroix musicerar sedan tidig ålder och sägs 

kunna sjunga de flesta av Mozarts operaarior utantill, något som uppskattas bland vännerna. 
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Delacroix för ofta ner sina tankar om sin stora ambition att genom sitt måleri förmedla tankar 

och föra en dialog med betraktaren.
218

 En nyckelfråga var att kunna förmedla tankar genom 

formen på ett sätt att formen inte kunde separeras från tanken. I Dagboken för han tidigt ner 

tankar om sin lust att ”skriva ett slags premoria över måleriet, vari jag kunde tala om den 

inbördes skillnad mellan konstens olika grenar. Såsom till exempel att, om i musiken formen 

övervinner innehållet gäller i måleriet däremot motsatsen. Man förlåter saker och ting som är 

tidsbundna för det genialt sköna i dem – Jag återfinner hos Mme de Stael min idé om måleriet 

utförligare utvecklad. Det är en konstart som i likhet med musiken når utöver tanken; däri, i 

det obestämda, ligger den fördel den har framför litteraturen.”
219

 Förutom musiken och 

bildkonsten var Delacroix sedan 15-årsålder genuint intresserad av litteratur och till en början 

hade han lust att bli författare.  

Bredden i Delacroix´s val av ämnen och texter är tydligt kopplade till hans personliga liv. 

Flera av hans målningar från 1825 och framåt har sitt upphov i intrycken från vistelsen i 

London och hans intryck av den engelska bildkonsten och Shakespeares dramer blev djupa 

och bestående. ”Vad han framförallt beundrade i den engelska bildkonsten var användandet 

av de upptäckter man gjorde under arbetets framskridande, kombinationen av ett nära 

observerat objekt och en målerisk frihet i hur man behandlade objektet på ett sätt så att ögat 

presenterades en gripbar verklighet, som emellertid var full av mysterium.” Detta förblev 

genom hela Delacroix´s karriär hans definition på konstnärlig skicklighet. 
220

 Intryck och 

inspiration från den engelska bildkonsten och litteraturen gav Delacroix senare konstnärliga 

gestaltning i flera utpräglat romantiska målningar, som alla också ger uttryck för något av 

Burkes sublima som skräck, dunkelhet och terror som i Tam O´Shanter Pursued by Witches, 

1825 efter ett poem av Robert Burns. Inspiration för det romantiskt sublima fick Delacroix 

även från den italienske poeten Torquato Tasso’s (1544–1595) som i Torquato Tasso in the 

Hospital of Saint Anna, Ferrara, 1824.
221
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Lord Byrons
222

 dikter upptog en stor del av Delacroixs tankevärld under hela livet. Under 

början av 1800-talet var Byron omåttligt populär och hans verk gavs ut i stora upplagor. Hans 

personliga tilltrasslade men fria liv, hans politiska och romantiska ideal för fred och frihet och 

hans inre svårmod gav honom hjältestatus. Sina sista år levde han i Grekland där han verkade 

för grekernas oberoende mot turkarna. Byron avled i april 1824 i Grekland och som en tribut 

till Byron och grekernas frihetskamp tillkom målningen Greece on the Ruins of Missolonghi, 

1826.
223

 Byrons litterära verk Lara, Childe Harold, Marino Faliero, The Giaour, a Fragment 

of a Turkish Tale, The Bride of Abydos och Don Juan och inspirerade Delacroix till målningar 

som The Death of Lara, 1824,
224

 The Execution of the Doge Marino Faliero, 1826
225

 och The 

Combat of the Giaour and Hassan, 1826.
226

 The Giaour fascinerade Delacroix under lång tid 

och han återvänder till temat i målningarna med samma namn 1835
227

 och 1855.
228

 The 

Giaour och Hassan ansåg Delacroix själv som några av sina främsta verk. Temat The Bride of 

Abydos finns i fyra olika målningar.  

Lord Byrons verk Sardanapalus om den grymme assyriske fursten med samma namn 

utkom 1821 och stimulerade Delacroix till målningen The Death of Sardanapalus, 1827, en 

målning som trots sin skönhet och glans väckte kritikernas avsky för lång tid framöver. 

Målningen behandlas i analysen.  

Inte bara Lord Byron utan även Milton har fått konstnärliga uttryck genom Delacroix. I 

Målningen ”Milton Dictating Paradise Lost to his Daughters”, 1827/28 känner vi varmt med 

den blinde Milton, där de omgivande döttrarna nästan har något av Gainsborough över sig. 
229

  

Liksom Delacroix fascinerades av Lord Byron inspirerades han som tidigare nämnts av 

Shakespeares dramer. Han utförde många målningar från Hamlet, Lady Macbeth och Othello. 
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Hamlet inspirerade även Delacroix till en litografisk serie med 16 litografier, som upptog 

Delacroix från år 1834 till år 1843. Bland kända målningar kan nämnas Othello and 

Desdemona, 1847 – 49,
230

 Lady Macbeth Sleepwalking, 1850
231

 och The Death of Ophelia, 

1853.
232

 

Michael Marqusee skriver ”Thirty years later Delacroix recalled his visit to England as a 

time ”most dear” to his memory. Aside from personal contacts […] he had a chance to 

examine the masterpiecs of English art – then in the last years of its century of greatness – at 

first hand. Where the French school had specialized in the monumental, the historical, and the 

allegorical, the English had developed the more domestic genres of landscape and portraiture. 

Where the French school had been on drawing, the English had attended to the subtleties of 

color technique. Throughout his life Delacroix declared himself ready to defend Reynolds and 

the ”enchanting” Gainsborough. […].
233

 

Delacroix målade Friheten på barrikaderna, som behandlas i analysen, bara kort tid efter 

att Julirevolutionen 1830 i Frankrike nådde sin kulmen den 28 juli.  

År 1832 får Delacroix genom diplomaten och greve de Mornay, även en tid fransk 

diplomat i Stockholm, tillfälle följa med på några månaders expedition till Marocko och 

Algeriet eftersom Frankrike ville upprätta diplomatiska förbindelser med sultanen av 

Marocko. Delacroix bländas och överväldigas av alla nya intryck, det fantastiska ljuset, de 

exotiska människorna och han tycker sig gjort en resa tillbaka i tiden till antiken och till de 

klassiska idealen. En av de mest berörande målningarna från Marocko är den intagande 

interiören Kvinnor i Alger, 1834.
234

 Den gjorde stor succé på salongen år 1834. Delacroix 

visar i denna sin medkänsla med de arabiska kvinnorna i sin mjuka hemmiljö med kuddar och 

kläden, vackra kläder och smycken i de läckraste färger och nyanser. Intrycken från Marocko 

blir djupa och livslånga och får uttryck i flera målningar med arabiska motiv på salongerna 

från 1834 och därefter. Delacroix fascinerades tidigt av vilda djur och hästar och i Paris 

besökte han stallarna och den zoologiska trädgården för djurstudier av tigrar, lejon och hästar 

sedan 1820-talet. Man förstummas av skönheten i målningen A Young Tiger Playing With Its 
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Mother,
235

 i den vilande lejoninnans absoluta lugn med lejonvalpen tryggt lekande med 

henne. I England fortsatte Delacroix med häststudier. Men han får nu i Algeriet möjlighet att 

fascinerat följa fullblodiga arabhästar i förberedande stridstävlingar. Dessa måste gett honom 

inspiration vid målningarna med hästar som betydelsefull del i kompositionen, som i de 

senare The Combat of the Giaour and Hassan, The Abduction of Rebecca, 1846
236

 Arabisk 

ryttare angripen av lejon, 1849, Arabs Skirmishing in the Mountains, 1863
237

 men även 

kanske det magnifika och även till ytan tjugo kvadratmeterstora Intåget i Konstantinopel, 

1842
238

 och senare Lejonjakten 1855.
239

 Den stora väggmålningen Heliodorus Driven from 

the Temple, 1860 i Änglarnas kapell i kyrkan St Sulpice tillhör, som nämnts, ett av 

Delacroix´s avslutande stora livsverk och i denna väggmålning ingår som central del i 

kompositionen ett storslaget häst- och ryttarekipage. 

År 1833 får Delacroix sin första prestigefyllda beställning av staten, genom kritikern och 

numera ministern Adolphe Thiers, som geniförklarade Delacroix redan med The Barque of 

Dante. Han får beställning, att dekorera tak, friser och pelare i kungasalen i Bourbonpalatset 

och detta arbete pågår i tre år. Adolphe Thiers kom att verka som beskyddare för Delacroix 

genom fler beställningar på målningar till Biblioteken i Deputeradekammaren, där 

takmålningen Orpheus Civilizing the Greeks är 146 kvm stor, 
240

 och till Luxemburgpalatset, 

som han arbetade med från 1838 till 1847. Efter att Louis- Napoleon Bonaparte tagit makten i 

Frankrike 1851 valdes Delacroix in i kommunstyrelsen i Paris, där han verkade under 10 år. 

År 1852 utropar sig Louis- Napoleon till kejsare Napoleon III och därmed blir Delacroix´s 

statliga beskydd än starkare. Delacroix´s liv i statens tjänst når sin höjdpunkt i samband med 

världsutställningen i Paris år 1855. Han får vid världsutställningen äran att från Frankrike 

tillsammans med andra konstnärer, däribland akademiledamoten och den konstnärlige 

motpolen Ingres, representera det högsta av vad Frankrike har att erbjuda av skön 
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samtidskonst. Det vart till denna utställning, som franska staten beställde målningen 

Lejonjakten, 1855, som behandlas i analysen. Han utnämndes till Hederslegionär i samband 

med världsutställningen, som även besöktes av Drottning Viktoria av England och i samband 

med hennes besök i Paris gavs fester och galamiddagar, som Delacroix pliktskyldigast deltog 

i.
241

 Även om han brydde sig om sin ära som konstnär drogs han aldrig till det socialt 

mondäna livet utan umgicks, som den trofaste vän han var, mest med barn – och 

ungdomsvännerna och deras familjer, som han målade av i många porträtt. Socialt trivdes han 

förutom med vännerna bäst med konstnärer, författare och musiker och han gick ofta på 

konserter, operor och teater. Han var god vän med Frédéric Francois Chopin (1810 – 1849) 

och hans kvinna, kritikern George Sand.  

Under sin levnad var kritikern Theóphile Gautier en lång och trogen beundrare, som man 

förstår genom den tacksamhet Delacroix uttrycker i sitt brev till honom i samband med 

världsutställningen år 1855. Delaxcroix varma tacksamhet gentemot sina stödjande kritiker 

visar han i sina personliga brev, som liksom många av hans innerliga brev till vännerna finns 

bevarade i Selected Letters 1813 - 1863.
242

 Förutom Baudelaire och Theóphile Gautier var 

Thiophile Silvestre, och Stendahl kritiker, som fascinerades av Delacroix´s måleri.  

Efter världsustälningen 1855 rankades Delacroix som en av landets främsta konstnärer. 

Han hade en enorm produktion bakom sig både i antal salongsmålningar och antal statliga 

uppdrag på monumentalmålningar. Men trots detta hade han fortfarande inte upptagits som 

medlem i den franska akademin, dit man själv måste ansöka om medlemskap då en stol blir 

ledig. Delacroix ansökte första gången 1837 och därefter flera gånger innan han efter sin 8:e 

ansökan, trots starkt motstånd in i det sista från Ingres, bevärdigades medlemskap den 10 

januari 1857. Hans essay i samband med hans sista ansökan behandlade Poussin. Hans glädje 

över att ha blivit invald måste ha varit stor för dagen efter invalet påbörjar Delacroix sitt 

material till ett konstlexikon (Dictionnaire des Beauxa-Arts) i Dagboken,
243

 där han för ner 

tentativa förslag på titlar, uppslagsord och ämnen för ett färdigt verk. Senare för han 

successivt in fler ämnesord, så att det till slut omfattar över 150 index/ämnesord, som 
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behandlar vitt skilda ämnen: de stora konstnärerna, skolor, konturen,
244

 penseln, färg,
245

 

skuggor, touch, komposition, enhet, teknik med mera.
246

 Hans uppfattning om det sublima 

kommer till uttryck på flera ställen och då både i Longinus och Burkes innebörd. Om det 

sublima och det fulländade skriver han på ett ställe: ” De två orden kunna nästan förefalla 

synonyma. Sublimt betyder det allra högsta av någonting; fulländat betyder det i möjligaste 

mån fullständiga, avslutade. […] Sublimis, det högsta det som når upp i himmelen. […] (Se i 

Boileaus Traité du Sublime).”
247

 Om det sköna skriver han: ” Jag hittar i mina 

anteckningsböcker en defintion av Mercey som gör slut på förväxlingen mellan den sortens 

skönhet vilken bara består i linjernas renhet och den som består i att göra intryck på fantasin 

med alla övriga medel: Det Sköna är den idealiserade sanningen.”
248

 

En fråga som inte beaktas djupare i uppsatsen men som torde ha haft betydelse är 

Poussins påverkan på Delacroix. Det var kanske inte en slump att Delacroix valde att skriva 

sin konstkritiska essay om Poussin i samband med invalet till akademin? Poussin tycks också 

haft en fascination för det romantiska även om hans målningar med romantiskt motiv är 

målade i en regelmässigt klassisk stil med tydlig linjeföring, centralkomposition och med 

plastik i figurerna enligt Michelangelo. Bland hans verk förekommer titlar som till exempel 

The Companions of Rinaldo, 1633
249

 och The Abduction of the Sabine Women, 1633-34
250

 

som refererar till romantiskt innehåll, som Byron och Scott tar upp i sina verk och som kom 

att inspirera Delacroix. The Companions of Rinaldo illustrerar en dramatisk romantisk episod 

med förbjuden kärlek mellan en kristen korsfarare och en muslimsk kvinna. Poussins The 

Abduction of the Sabine Women ger associationer både till Scener från massakrerna på Chios, 

1824 men även till Delacroix´s The Abduction of Rebecca, 1846 inspirerad av Scotts roman 

Ivanhoe. 
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Från mitten av 1940-talet börjar Delacroix att utforska komplementära färger. Exempel 

på färdiga verk med inslag av komplementära färger är Christ on the Cross, 1846
251

 The 

Entombment, 1847 – 49,
252

 Othello and Desdemonia, 1847-9
253

 och Nationalmuseets Lion 

Hunt, 1855 men även Lion Hunt från 1858
254

. I skisser från 40-talet och senare, är han 

djärvare och ger uttryck för både komplementära färger och en expressiv målerisk stil. Även 

om Delacroix i de färdiga målningarna uttrycker sig både linjärt och måleriskt, klassiskt och 

romantiskt, blir hans stil i skisserna alltmer måleriskt expressiv, färgerna allt starkare och 

färgskalorna alltmer komplementära. Han är på väg att rensa ut jordfärgerna. Exempel på 

sådana djärva skisser i olja är The Entry of the Crusaders into Constantinople, 1839 – 40, 

Lion Hunt, 1854, Winter: Juno and Aeolus, 1856 Spring: Orpheus and Eurydice, 1862.
255

 

Några av dessa behandlas i analysen. Delacroix var oerhört mottaglig för nya intryck och det 

torde stå utom allt tvivel att han påverkades av de nya färgvetenskapliga rönen, som Gage 

noterat och som Kahng och ten-Doesschate diskuterat, och som nämnts tidigare i uppsatsen. 

Baudelaire kom att stort imponeras av Delacroix´s måleri, som i samband med salongen 

år 1845 han uttrycker med orden: 

”Its color is incomparably scientific; it does not contain a single fault. And yet what is it but 

a series of triumphs of skill – triumphs that are invisible to the inattentive eye, for the harmony is 

muffled and deep? And far from losing its cruel originality in this new and completer science, the 

color remain sanguinary and terrible. This equilibrium of green and red delights our heart… 

Finally – let us say it, since no one else does – this picture is faultless both in draughtsmanship and 

in modeling. Has the public any idea of how diffiult it is to model in color.”
256

  

Med orden “This equilibrium of green and red delights our heart” syftade säkert 

Baudelaire på Delacroix´s måleri med komplementära färgskalor, framförallt den röda och 
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gröna. Alla beundrade inte Delacroix´s nya stil. Man tycker sig höra Delacroix försvara sig 

med orden:  

“The elements of color theory have been neither analyzed nor taught in our schools of art, 

because in France it is considered superfluous to study the laws of color, according to the saying 

`Draftsmen may be made, but colorists are born´. `Secrets of color theory? Why call those 

principles secrets which all artists must know and all should have been taught?´”
257

 

Delacroix avslutade målningarna i Änglarnas kapell i Saint Sulpice i juli 1861 och 

Delacroix inbjuder kritiker, journalister, vänner och bekanta att bese hans verk.  

Kritikern Gautier, som beundrat Delacroix ända sedan 1832 skriver en vänligt sinnad 

kritik för vilken Delacroix tackar dagen därpå.
258

 

Delacroix´s sista år i livet kantades av besvikelser. På salongen år 1859 utsattes hans 

verk för en sådan kritik att Delacroix helt slutade att ställa ut. Förutom av de trofasta mottogs 

målningarna i Änglarnas kapell inte med någon entusiasm av de yngre konstnärerna, de som 

Delacroix ville nå. Det akademiska måleriet med antika litterära och religiösa förebilder 

intresserade inte de yngre konstnärerna längre då impressionisterna, som de skulle komma att 

kallas, med bland andra Claude Monet (1840-1926) och Camille Pissarro (1830 – 1903) börjat 

måla utomhus. Kanske hade det sin betydelse också att den kristna skapelseberättelsen i 

grunden kom att ifrågsättas genom Darwins Om Arternas uppkomst, som utkom år 1859? I 

denna brytningstid uppskattades då kanske inte heller målningarnas allegoriska och 

konstnärliga värde? Delacroix kände troligen själv de nya strömningarna? I ett brev till 

kritikern Silvestre, daterat 31 december 1858 skriver Delacroix: “Constable, an admirable 

man, is one of England´s glories. I have already told you about him when I was painting the 

Massacre at Chios. He and Turner was real reformers. They broke out the rut of traditional 

landscape painting. Our school, which today abounds in men of talent in this field, profited 

greatly by their example. […] Our school badly needs an infusion of fresh blood. It is old, and 

it seems to me that the English school is young, that they seek to be natural, while we seek 

only to imitate other paintings. Don´t expose me to being stoned by publicly quoting these 

feelings which, unfortunately, are my true ones.”
259
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Delacroix´s högsta önskan var att med sitt måleri beröra åskådarna. Om detta skriver han 

i Dagboken: “Överlämnar man sig helt åt sin själ, då öppnar den sig helt och skänker i sin 

nyckfullhet den största lyckan. Det är den kanske obemärkta lyckan hos lord Byron och 

Rousseau […] vad är det för ett begär, att inte bara dikta utan också se sig själv i tryck? 

Förutom glädjen över berömmet, ligger i detta en glädje över att nå fram till alla själar, som 

kunna förstå ens egen, och det kan inträffa att alla själar igenkänna sig själva i vad man 

skildrat [..] Det är att leva i andras själar som är det berusande. Ligger det något ont i det 

frågar jag mig.
260

 

Delacroix avled i sitt hem den 13 augusti 1863 med Jenny Le Guillou vakande vid 

sjukbädden.  

Om Turner och hans mest berömda verk  
Efter sitt första möte med Turner i juni 1840 sammanfattade Ruskin redan samma dag 

sina intryck av honom: 

”Introduced to-day to the man who beyond all doubt is the greatest of the age; greatest in 

every faculty of the imagination, in every branch of scenic knowledge; at once the painter and poet 

of the day, J. M. W Turner. Everybody had described him to me as coarse, boorish, unintellectual, 

vulgar. This I knew to be impossible. I found in him a somewhat eccentric, keen-mannered, 

matter-of-fact, English-minded-gentleman: good-natured evidently, bad-tempered evidently, 

hating humbug of all sorts, shrewd, perhaps a little selfish, highly intellectual, the powers of his 

mind not brought out with any delight in their manifestation, or intention of display, but flashing 

out occasionally in a word or a look.” 
261

 

När Ruskin nästan ett halvsekel senare återkommer till denna karaktäristik ”he exclaimed 

with justifiable pride –” Pretty close, that, and full, to be seen at a first glimpse, and set down 

the same evening […].
262

  

En släkting Miss Dart ger i brev från 30 maj 1860 sin minnesbild av Turner på förfrågan 

av Ruskin. 

”[…]not like young people in general, he was singular and very silent, seemed exclusively 

devoted to his drawing, would not go into society, did not like ´plays´, and though my uncle and 

cousins were very fond of music, he would take no part, and had for music no talent. […] He was 

very difficult to understand, he would talk so little. People, however, could not help but like him 

because he was so good humoured. He was in my uncle´s house as one of the family, did not make 

himself otherwise than pleasant, but cared little about any subject except his drawing, and did not 

concern himself with anything in the house or business.”
263

 

 

Clara Wells, dotter till Turners vän W. F. Wells ger en mer kärleksfull beskrivning av 

Turner från sin barndom: ”Of all the light-hearted, merry creatures I ever know, Turner was 
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the most so; and the laughter and fun that abounded when he was an inmate in our cottage 

was inconceivable, particularly with the juvenile members of the family. […] He was a firm, 

affectionate friend to the end of his life; his feelings were seldom seen on the surface, but they 

were deep and enduring. No one would have imagined, under that rather rough and cold 

exterior, how very strong were the affection which lay hidden beneath.”
264

 John Ruskins men 

även andras beskrivning av Turners godmodighet tycks stämma väl överens med Cornelius 

Varleys Porträtt av Turner, från ca 1815 – 20,
265

 där hans försynthet också kommer till 

uttryck.  

Sir Thomas Lawrence anser att Turner ”indisputably [is] the first landscape painter in 

Europe.”
266

 I samband med Turners besök i Rom under hans Italienresa år 1819 skriver 

Lawrence hem till akademin: 

”Mr Turner is come — I had the sincerest pleasure in seeing him for he is worthy of this fine 

City, of all the Elegancy and Grandeur that it exhibits. […] He feels the beauty of the Atmosphere 

and Scenery as I knew he would — even you would be satisfied with his genius & high Respect 

for Wilson [Richard Wilson (1713-82)] and the pleasure he feels at so often seeing him, in and 

round the Campagna of Rome… (Royal Academy, Lawrence Correspondence,iii. 27).
267

 

Ytterligare en röst, från år 1844, om Turner är från Lady Eastlake, född Elizabet Rigby 

(1808-92), konstskribent och amatörkonstnär, ”one of Turner´s most perceptive admirers, 

especially of his late work:” 

´a queer little being, very knowing about all the castles he has drawn —  a cynical kind of 

body, who seems to love his art for no reason than because it is his own.´”
268

 

Biografiska data om Turners liv har hämtats från Finberg och Mesleys böcker samt 

Browns, J.M.W. Turner: Sketchbooks, Drawings and watercolours.
269

 Turners alla 

skissböcker från hela hans konstnärsliv finns bevarade ända från första tiden som student vid 

konstakademin och framåt. I Browns projektöversikt ges en översikt över Turners liv i 

kronologisk ordning med översiktliga rubriker för de viktigaste skeendena i Turners 

konstnärliga verksamhet. De fem huvudrubrikerna är 1787 -1801 Student and master, 1802 – 

18 Academician and professor, 1819 – 29 Italy and after, 1830 – 35 Annual Tourist och 1836 

– 47 Modern painter. Huvudrubrikerna är i sin tur indelade i underrubriker med olika namn 

som speglar de många olika resorna runt om i England, Wales och Skottland samt på 
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kontinenten till Frankrike, Schweiz, Italien, Tyskland, Holland och Luxemburg.
270

  Turner 

reste regelbundet hela livet från 16-årsåldern och uppåt. Resornas längd varierade men kunde 

vara flera månader långa. Eftersom kunskapen om Turners liv och verk är väl samlad och 

dokumenterad såväl i Finbergs bok som i de lättillgängliga elektroniska källorna på Tate 

Britain och The National Gallery i London ges här en mycket summarisk översikt av Turners 

liv och mest berömda verk.  

Jeremy Lewisons vackra bok utgiven i samband med vandringsutställningen Turner, 

Monet, Twombly Sent måleri på moderna museet i Stockholm från 2011 - 12, ger en utmärkt 

möjlighet för läsaren att på svenska ta del av Turners konstnärsskap huvudsakligen från 1830 

och 1840-talen men boken behandlar även många andra av Turners både kända och mindre 

kända verk samt innehåller dessutom en kort biografi.
271

 

Joseph Mallord William Turner föddes den 23 april 1775 i Covent Garden mitt i centrala 

London.
272

 Fadern var William Turner (1745 - 1829) och modern Mary Marshall (1739- 

1804).
273

 Fadern var barberare och drev en herrfrisering på Maiden Lane i Covent Garden i 

hjärtat av London. Modern kom från en släkt av ekonomiskt sinnade slaktare. Hon var en 

udda person med ett oregerligt temperament. Hon intogs år 1801 på ett privat mentalsjukhus 

och avled där 1804.
274

 På grund av ohälsa och för att få frisk luft och förmodligen sin 

lillasysters (1778 - 86) dödliga sjukdom skickades Turner år 1785 till sin morbror Joseph 

Mallord William Marshall i Brentford där han bodde i fem år.
275

 Tidigt i samband med 

skolgången visade Turner sin begåvning. Den första signerade och daterade ritningen var en 

kopia av en etsning av den 12-årige Turner.
276

 Turners professionella karriär anses ha börjat 

med studier för Tomas Malton och i den engelska konstakademins skolor, där han år 1789 

som 14-åring antogs som student vid ett akademimöte med Sir Joshua Reynolds som 
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ordförande.
 277

 Turner hade uppmuntrats att ansöka till konstakademins skola av 

akademiledamoten och landskapsmålaren John Francis Rigaud.
278

 ”The ´Oxford´ sketch-

book” anses utgöra början på Turners konstnärsbana.
279

 Turner stöddes från allra första början 

av sin driftige far, som såg till att för försäljning hänga vykort och teckningar av Turner för 

någon eller några shillings runt entren till sin herrfrisering.
280

 År 1790 debuterar Turner med 

verket akvarellen The Archbishop´s Palace, Lambeth på konstakademin.
281

 Detta år deltar han 

också i den sista lektion Reynolds ger för studenterna i konstakademin. Turner beundrade 

Reynolds oerhört och påverkades starkt av hans ideal och tankar om det akademiska 

måleriet.
282

 Under sina första år inspirerades Turner av konstnärerna Thomas Malton och 

Edward Dayes. Enligt Dayes var Turner dock i mycket sin egen läromästare:  

”indebted principally to his own exertions for the abilites which he possesses as a painter, 

[…] The way he aquired his professional powers was by borrowing, where he could, a drawing or 

picture to copy from; or by making a sketch of any one in the Exhibition early in the morning, and 

finishing it at home. By such practices, and by a patient perserverance, he has overcome all the 

difficulties of the art; so that the fine taste and colour which his drawings possess are scarcely to 

be found in any other.”
283

 

Turners konst fascinerade tidigt flera av akademiledamöterna i akademin. Stadgarna för 

medlemskap medgav inte fullvärdigt medlemskap för personer under 24 år även om Turner 

ansågs som värdig fullt medlemskap lång tidigare. Under åren som student börjar Turner med 

sina målarresor, vilket var vanligt bland konstnärer. Han reste till att börja med i England, 

Wales och Skottland. Från dessa turer är det främst naturmotiv, vyer med religiösa byggnader 

som katedraler, kyrkor, kloster men också broar och andra minnesmärken och historiska 

monument, som resulterar i färdiga verk, som han sedan ställer ut eller säljer. På sina resor ute 

i naturen steg han upp tidigt vid soluppgången för att ta vara på dagens allra första ljus och 

han arbetade till solens nedgång. Han hyrde vid behov häst, för att kunna ta sig fram i trakter 

med oländig terräng. Han lever och bor enkelt, bär rustika kläder och grova kängor för att 

enkelt kunna ta sig fram. I sina skissböcker för han ner ritningar, skisser och färger över motiv 

och detaljer. Han skriver ner reflektioner. På akademins årliga utställningar från tiden, 1790 – 

1795, finns han representerad med två till åtta akvareller varje år, ofta med de tidigare nämnda 
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motiven från natur, katedraler, kyrkor och vyer med broar.
 284

 Målarresorna kom tidigt att få 

ett dubbelt syfte. Förutom att skapa verk till akademins utställningar hade de även syftet att ta 

fram motiv till etsningar och till tryckta bilder för reselitteratur, tidskrifter och broschyrer.  

Under de första åren av 1790-talet inspirerades Turner av Alexander Cozens (c.1717 – 

86) måleriskt kreativa stil av “blots”
285

och av William Gilpins (1724 – 1804) bilder från hans 

resor utifrån begreppet “Picturesque Tour.”
286

 Så kallade “Picturesque Tours” innebar resor 

till vackra platser och där konstnären utifrån olika motiv från platserna skapade bilder som 

sedan kunde flerfaldigas och ges ut som etsningar eller tryckta bilder och säljas på en 

marknad för en välbeställd kundkrets. Från allra första början emottogs Turners bilder med 

den största entusiasm och de köptes i stor omfattning av de som inte hade råd med akvareller. 

Som ett led i marknadsföringen och spridningen ingick att kunder i förväg kunde abonnera på 

ett bestämt antal ännu inte framtagna verk. Detta garanterade konstnären intäkter och köparna 

verk. I Turners målningar under 1790-talet avläser man influenser både från det pittoreska 

måleriet med rötter i Gilpin men också från Burkes källor till det romantiska sublima. Den 

första oljemålning Turner ställer ut på akademins årliga utställningar är The Fisherman at sea, 

1796.
287

 Verket som innehåller mycket av Burkes sublima behandlas i analysen. Turner 

antogs som associerad medlem till akademin år 1797. Det året fanns akvarellmålningen 

Ewenny Priory, Glamorganshire, 
288

 med på akademins årliga salong, som uttryck för ett 

pittoreskt måleri med en lite vemodsfylld stämning. År 1798 har Turner varit elev vid 

akademins konstskola i nio år. Mycket tyder på att han har kommit att påverkas av den 

akademiska miljön, präglad av Reynolds anda och Discourses on Art, inte minst genom den 

litterära förankring Turner börjar ge sina målningar från salongen år 1798 och framåt. Till 

salongen 1798 förser Turner några av sina verk med poem från Miltons Paradise Lost och 

Vide Thompsons Seasons.
289

Fortfarande målar han naturmotiv och byggnader och 

minnesmärken. Den pittoreska oljemålningen Buttermere Lake with Part of Cromackwater 

från akademins utställning år 1798 visar med all tydlighet Turnes djupa och innerliga känsla 

för naturen.
290

 ”The colouring of this delightful drawing is an exquisite harmony […] The 
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modelling of the mountain forms and the subtlety of the gradations of tone are beyond praise, 

and the suggestion of the half-formed rainbow is almost miraculously perfect. There is no 

reminiscence of Wilson here, nor of any other painter; it is like a glimpse into Turner´s heart, 

a revelation of what he loved in nature, and of the fineness and freshness of his perception.”
291

 

Denna djupa känsla för naturen och ljuset medför att han överväldigas av Claude Lorrains 

målningar när han år 1799 kommer i kontakt med dennes verk. Två kända målningar av 

Claude från Altieripalatset i Rom Sacrifice to Apollo och Landing of Aeneas visades privat i 

London i syfte att säljas. Turner fick tillfälle att se dessa och akademiledamoten Farington 

noterade Turners reaktion på Sacrifice to Apollo, ”he was both pleased and unhappy while he 

viewed it, it seemed to be beyond the power of imitation.”
292

 Claude fanns representerad på 

engelska slott – och herresäten. Genom beställningar från välbesuttna slotts- och godsägare på 

den engelska landsbygden kom Turner i kontakt med Claudes konst. Från tidigt 1800-tal 

vistades han på olika gods under långa tider för att utföra sina beställningar på plats.  

Turner antogs som associate medlem till akademin år 1799 och han målade elegant klädd 

sitt Self-Portrait.
293

 Året därpå presenterade han målningen The Fifth Plague of Egypt, 

1800
294

 som med motiv hämtat från Bibeln är Turners första historiemålning med inspiration 

från Poussin och Wilson. Turner antogs som fullvärdig medlem till akademin 14 april år 

1802. Han är nu en ´Royal Academician´ och kan införa förkortningen R.A. efter sitt namn. 

På akademins årliga uställning år 1802 medverkade Turner med åtta målningar varav fem 

oljemålningar. En av dessa är historiemålningen The Tenth Plague of Egypt, 1802.
295

 Han får 

överlag mycket fin kritik och jämförs med Claude och Vandevelde.
296

 

Efter sitt inval i konstakademin, växer Turner snabbt in i den engelska akademins sociala 

liv och han engagerar sig, även om han förblir en udda person. Han deltar i de flesta möten 

med undantag för sina resor. Akademin blir som ett hem för honom och den sociala 
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gemenskapen präglas av gemensamma aktiviteter som middagar, utflykter, besök 

konstutställningar förutom de ordinarie råd- och styrelsesmötena. Det är bland konstnärerna 

han har sina vänner. Han är försynt,
297

 verkar sällan tagit strid utan tycks ha påverkat genom 

sitt intellekt, pålitlighet och kunnande samt humoristiska ofta cyniska slagfärdighet. Turner 

införlivar i sitt måleri successivt de Reynoldska litterära och konstnärliga idealen, som präglar 

den engelska konstakademin. 

Efter The Fisherman at Sea, 1796 som innehåller mycket av Burkes källor till det 

sublima, fortsätter Turner att måla sjölandskap. Han följer Reynolds råd att lära av den 

holländska skolan och av de stora marinmålarna Willem Van de Velde den äldre (1611 - 93) 

och den yngre (1633 - 1707)
298

 men han är också som i The Fisherman at Sea djupt inspirerad 

av Burkes källor till det sublima, något som tidigt kommer till uttryck i målningarna Dutch 

Boats in a Gale, 1801
299

 efter Willem Van de Velde den yngres A Rising Gale, c. 1672 och 

The Wreck of a Transport Ship, ca 1810, också kallad The Wreck of the Minotaur. Som 

nämndes i Tates projekt The Sublime Object: Nature, Art, and Language behandlades Turners 

måleri och hans av Burke inspirerade källor för det sublima i flera av essayerna om det 

romantiskt sublima i The Art of the Sublime framförallt hans sjölandskap med stormande hav, 

skeppsvrak och nödställdhet till havs.  

Förutom det av Burke romantiskt inspirerade måleriet fortsätter också Turner att måla i 

pittoresk stil med vyer från fiskeorter, landskap med målningar av Themsen, även med vackra 

villor och byggnader inlemmade i det romantiskt stilla flodlandskapet. Han målar religiösa 

och historiska byggnader, slott och herresäten i pittoresk inramning. Denna typ av måleri 

verkar Turner senare efter sin andra resa till Italien och Schweiz ha utvecklat till det yttersta, 

till obeskrivligt sköna målningar med motiv från Rom, Venedig och Schweiz.  

Från 1800-talets början men definitivt efter 1815 blir det möjligt efter Napoleonkrigens 

slut att åter resa till kontinenten. Turner utvidgar då sina resmål och gör resor till Holland, 

Frankrike, Danmark, Tyskland, Schweiz och Italien. Skisserna från alla resorna med bilder, 

ritningar, färgangivelser och skriftliga anteckningar finns dokumenterade i skissböckerna 

J.M.W. Turner: Sketchbooks, Drawings and Watercolours. Ett mål med resan till Frankrike år 
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1802 är bland annat att besöka Louvren, för att se de stora mästarna. Han studerar deras verk 

grundligt och antecknar sina intryck i sin skissbok “Studies in the Louvre.”
300

 Han skriver om, 

kopierar och noterar de stora mästarnas användning av färgen. Han studerar de stora 

italienska, holländska, flamländska och franska mästarna. Från de italienska mästarna finns 

Turners anteckningar om Rafael, Titian och Giorgione samt konstnärer från Bolognaskolan. 

Om Titian skriver han “This picture [St. Peter Martyr] is an instance of his great power as to 

conception and sublimity of intellect […] The force with which he appears to bound towards 

you is an effort of the highest power. The angels, finely introduced, are buoyant. Surely the 

sublimity of the whole lies in the simplicity of the parts and not in the historical colour.”
301

 

Turner har stor beundran för Poussin från sin kontakt med hertigen av Bridgewaters samling 

med målningar av bland andra Van de Veldes den yngre, Rafael, Titian, Poussin och Joseph 

Vernet (1714 -89). Om Poussins Deluge i Louvren noterar Turner: “The colour of this picture 

impresses more than the incidents […] the colour is sublime. It is natural, is what a creative 

mind must be imprest with by sympathy and horror.”
302

 Av de holländska mästarna är det från 

Louvren främst Rembrandt och Ruysdael, som Turner kommenterar. Turners första Deluge, 

1805
303

 är inspirerad av Poussins målning med samma namn.  

Efter sina första historiemålningar ställer Turner ett decennium senare åter ut 

historiemålningar på akademins årliga utställningar. Inspirationen från Claude och intrycken 

från de stora mästarna i Louvren liksom inflytande från kulturen inom den engelska 

konstakademin inspirerade troligen Turner till dessa målningar. Han låter texter från klassiskt 

litterära källor åtfölja verk som till exempel Apollo and Python, 1811, The Deluge, 1813 med 

poem från Miltons ´Pardaise Lost´, Dido and Aeneas, 1814 med text från Drydens 4:e bok 

´Aeneis,´ Dido building Carthage; or the rise of the Carthagian Empire, 1815, med referens 

till 1:a boken i Vergilius ´Aeneid.´  

De undersköna målningarna Sun Rising through Vapour: Fishermen cleaning and selling 

Fish, 1807
304

, Dido building Carthage, or The Rise of the Carthaginian Empire, 1815, 
305

 är 
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inspirerade av Claude Lorrain och kan ses som en hymn till honom. I sitt testamente ”Turner 

Bequest, 1856”, framhöll Turner noga och orubbligt att målningarna Sun Rising through 

Vapour: Fishermen cleaning and selling Fish och Dido building Carthage, or The Rise of the 

Carthaginian Empire för alltid skulle hänga bredvid och tillsammans med Claudes målningar 

i The National Gallery. Om museet inte ville eller kunde uppfylla denna Turners önskan inom 

12 månader efter Turners bortgång, skulle verken tillfalla en annan institution.
306

 Turners 

önskan uppfylldes. Målningarna hänger i The National Gallery efter Turners anvisningar 

tillsammans med Claudes målningar Seaport with the Embarkation of the Queen of Sheba, 

1648 och ”The Mill” (Landscape with the Marriage of Isaac and Rebekah), 1648. 

Erhållandet av fullvärdigt medlemskap R. A. i konstakademin tillsammans med det 

positiva mottagandet av hans konstverk, som berörde och fascinerade en överväldigande 

majoritet av både kritiker och publik medförde att Turners verk efterfrågades i en allt större 

omfattning. Efterfrågan var ofta så stor att han inte hann leverera. Han inbjöds till flera större 

herrgårdar att på beställning måla godsen med sina omgivningar men också för dekorationer 

inomhus. Det var framförallt på godsen Petworth och Farnley Hall han kom att vistas mer 

ofta. Mest kända är kanske hans målningar från Petworth. Till George O´Brien Wyndham, 

Third Earl of Egremont (1751 – 1837), jordägare, hästuppfödare och konstmecenat boende på 

godset Petworth målade Turner många målningar i skön Claude-inspirerad målerisk stil. Till 

matsalen på Petworth installerades år 1828, de två målningarna The Lake, Petworth: Sunset, a 

Stag Drinking och The Lake, Petworth: Sunset, Fighting Bucks.
307

 Han gjorde också hel del 

skisser och akvareller av olika interiörer från Petworth.
308

 “Turner besökte Petworth åren 

1827,1829, 1832, 1834, 1836 och 1837 och möjligen också 1830 och 1831.”
309

 Med Walter 

R. H. Fawkes (1769 – 1825), jordägare och konstsamlare på godset Farnley Hall, kom Turner 

att bli god vän.
310

Turner fick bland annat inspiration till verket Snowstorm: Hannibal and his 

Army crossing the Alps på Farnley Hall.
 
 Turner vistades på Farnley Hall under tiden från 

1809 till 1824. Walter Fawkes köpte ett stort antal akvareller med motiv från Schweiz och 

Rhenlandet.  
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Många av dessa lät Fawkes ställa ut i sin Londonvåning 1819.
311

 Den stora efterfrågan på 

Turners konst ledde till att han år 1804 öppnade sitt eget konstgalleri där fadern hjälpte 

honom i hans verksamhet.
 312

 Han fick med ett eget galleri mycket större frihet att sälja sina 

konstverk och blev heller inte beroende av konstakademins utställningstider. Dessutom för att 

svara upp mot en alltmer ökande efterfrågan började Turner också sälja gravyrer av sina 

tidigare kända målningar. Han annonserar år 1805 efter prenumeranter till ett tryck av 

målningen Shipwreck. På denna annons anmäler sig ca 130 prenumeranter som intressenter. 

Många av dessa tillhörde hans kundkrets av akvareller och oljemålningar.
313

 Efter idé från 

Claude Lorrains Liber Veritatis tar Turner fram sitt Liber Studiorum, 1807 med etsningar av 

motiv från olika ämnen.
314

 

År 1807, utsågs Turner till professor i perspektivlära. Till sina lektioner tar han fram ett 

digert lektionsmaterial av perspektiv- och arkitekturritningar bestående av 75 olika verk med 

illustrationer av äldre mästare som till exempel Piranesi som i Lecture Diagram 75: Interior 

of a prison c. 1810.
315

 Turner avsäger sig professuren 1838 och har då inte gett lektioner 

sedan lång tid tillbaka.  

Turners senare oändligt sköna, stilla, sublimt storslagna målningar bär spår av såväl 

Claude Lorrain samt även av pittoreskt naturmåleriet. Dessa målningar tillkom i samband med 

eller efter Turners resor till Italien och Schweiz med bland annat besök i Rom och Venedig i 

Italien och Geneve, Luzern, Goldau och Faidopasset i Schweiz. Spektaktulärt vackra är 

oljemålningarna Rom i dag – Campo Vaccino
316

, Modern Rome  Campo Vacino, 1839 och 

Ducal Palace, Dogano, with part of San Georgio, Venice, 1841.
317

 Landskapsmåleri i sin 
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mest sublima form med inspiration från naturen i Schweiz är akvarellerna Lake Lucerne: The 

Bay of Uri from above Brunnen, 1842, 
318

 Goldau, 1843, 
319

 The Pass of Faido, 1843
320

 från 

Schweiz. De karaktäriseras av vad Wilton beskriver som Turnerian Sublime,
321

 som når 

utöver sublimt landskapsmåleri.
322

 I dessa målningar från 1840- talet och framåt är formen 

underordnad färgen och målningarna domineras helt av färg och ljus. Andra exempel på 

Turnerian Sublime är målningarna från valfångst och valjakter, som till exempel The Whale, 

c. 1845.
323

 En del av Turners senare mest upplösta stil emottogs med ifrågasättanden. Man 

frågade sig ofta vad motiven föreställde och snarast raljerade med dem.  

Som exempel på Turners sena historiemåleri kan nämnas The Parting of Hero and 

Leander – from the Greek of Musaeus,1837, Heros och Leanders avsked – efter Musaeus på 

grekiska;
324

 Glaucus and Scylla,1841, Glaucus och Skylla,
325

 Bacchus and Ariadne,1840, 

Bacchus och Ariadne.
326

 I dessa kom uttrycksformerna i figurerna att kritiseras. 

Turner avled den 19 december 1851 i närvaro av Mr. Bartlett och Mrs. Booth
327

 i sitt hus 

i Chelsea
328

. Enligt sin önskan ligger han begraven i St Pauls Cathedral bredvid Sir Joshua 

Reynolds.  

Turner som också var osedvanligt ekonomiskt sinnad, blev tidigt omåttligt förmögen. 

Han donerade i sitt testamente, Turner Bequest 1856, alla sina efterlämnade verk till staten.
329

 

Dessutom gav han medel för upprättande av en pensionsfond till den engelska konstakademin 

förutsatt att de inrättade en medalj till landskapsmåleri, medel till en allmän välgörenhetsfond 

för konstnärer och till en fond för föräldralösa barn samt medel för att grunda ett sjukhus. Till 

Mrs. Wheeler och hennes två systrar Emma och Laura Wells gav han en summa pengar. 

Slutligen gav han medel för årligt underhåll till Hanna Danby,
330

 som Turner anställde som 
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hushållerska år 1809 och som stannade hos honom tills hans död samt till Sophia Carolina 

Booth, 
331

 som vid hans död var hans livskamrat och hushållerska i huset han köpt i Chelsea. 

Turner och Sophia Carolina Booth levde i Chelsea samman som Mr. and Mrs Booth. 

Förhållandet dem emellan uppenbarade sig först i samband med Turners död.  

Metod 
Som metod har både kontextulla och formala analyser utförts av vissa utvalda verk.  

En beskrivning av Delacroix´s och Turners mest berömda verk låter sig knappast göras 

utan kontextuell analys för att ge dem social och konstvetenskaplig mening. För att besvara 

frågor om vilka estetiska, litterära och konstnärliga traditioner som kan förknippas med det 

sublima och som kommer till uttryck i deras konst har som material för den kontextuella 

analysen några av deras mest kända verk, som redan nämnts under liv och verk i uppsatsen, 

använts.  

För att studera formala uttrycksformer och framförallt målerisk stil har ett litet antal verk 

valts ut för parvisa jämförelser.  

För att studera den känsla av själsgemenskap och likhet, som kommer till uttryck i vissa 

av deras verk, framförallt i verk som uttrycker kamp och moraliskt ställningstagande har 

några av de verk som omnämndes i inledningen, valts ut för analys. Dessa verk jämförs parvis 

både formalt och kontextuellt.  

Kontextuell analys 
Som metod för den kontextuella analysen har Anne D´Allevas kontextuella analys

332
 

använts. Material för analysen har för var och en av konstnärerna utgjorts av kända, färdiga 

och utställda verk bland de som beskrivits i bakgrund i deras liv och mest berömda verk. 

Förutom dessa verk har andra verk mer översiktligt analyserats med avseende på motiv, 

litterärt, historiskt och religiöst innehåll som uttryck för det sublima enligt normerna och 

idealen för det franska och engelska akademiska måleriet. I det franska akademiska 

historiemåleriet var som tidigare nämndes innehåll med referenser till antika och klassiska 

litterära verk, religiösa motiv, historisk och/eller mänsklig storhet och upphöjdhet en 

förutsättning för det sublima. Inom engelsk akademiskt måleri skattades landskap högt om de 

knöt an till Reynolds diskurser och Burkes kriterier för det sublima. Landskapsmåleri som 

betonade naturens oändliga storhet och människans litenhet inför okontrollerbara naturkrafter 

kunde då uttrycka det sublima. Naturkrafter tolkas i vid bemärkelse, det kan röra människors 
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kamp mot den piskande stormen ute på havet eller kampen mot vilda och farliga djur men det 

kan också handla om människans kamp för höga och värdiga ideal.  

Formal analys 
Som metod för den formala analysen har huvudsakligen Ruskins och Wölfflins begrepp 

”det lineära” och det ”det måleriska” använts men även D´Allevas formala element för formal 

analys,
333

 som färg, linje, rymd och massa, skala och komposition. I analysen av färg ingår 

förutom kulörton, kulörthet (mättnad) och ljushet (valör). Begreppet linje diskuterar D´Alleva 

334
 på ungefär samma sätt som Ruskin och Wölfflin. Med begreppen rymd och massa avser 

hon ”huruvida konstverket förmedlar en känsla av substaniell form – som om det har vikt eller 

volym […].”
335

 Med skala eller relativ storlek avses såväl skalenlighet inom själva verket men 

även i förhållande till betraktaren, där bilden kan variera från att vara en miniatyr till en 

monumental målning.
336

 Kompositionen slutligen avser hur alla de formala elemeneten 

medverkar till en övergripande komposition. Här kan betraktaren ställa sig en del frågor. 

D´Allevas frågor sammanfaller i flera avseenden med Wölfflins metod, som hon också 

omnämner.
337

 I den formala analysen behandlas även ”färgens uppträdandeformer” enligt 

Katz´ innebörd av desamma varvid en enkel ansats till kvalitativ beskrivning görs. 

I den formala analysen jämförs verk av Delacroix och Turner parvis med varandra för att 

lättare kunna avläsa likheter och skillnader i formala uttryckssätt.  

Material för analysen 

Utvalda verk av Delacroix 
Dante och Vergilius i underjorden, Dante and Virgil in Hell, also known as The Barque of 

Dante, Salon of 1822, Oil paint on canvas, H.1.89; W. 2.41 m (yta 4,56 m
2
), Musée du 

Louvre, Department of Paintings, Paris. 

Scener från massakrerna på Chios; Scenes from the Massacres at Chios; Greek Families 

Awaiting Death or Slavery, Salon of 1824, Oil paint on canvas, H. 4.19 m; W. 3.54 m (yta 

14,83 m
2
), Musée du Louvre, Department of Paintings, Paris. Friheten på barrikaderna, July 

28 Liberty Leading the People (July 28, 1830), Salon of 1831, Oil paint on canvas, H. 2.60 m; 

W. 3.25 m (yta 8,45 m
2
), Musée du Louvre, Department of Paintings, Paris.  
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Interior of a Dominican Convent in Madrid, 1831, Oil paint on canvas, 130 x 163 cm, 

Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, W1894-1-2.  

Self-Portrait, c. 1837, Oil paint on canvas, H. 0.65 m; W. 0.54 m, Musée du Louvre, 

Department of Paintings, Paris. 

Pietà, c. 1837, Oil paint on canvas, H. 0.29 m; W. 0.42 m, Musée du Louvre, Department of 

Paintings, Paris. 

George Sand´s Garden at Nohant, ca 1842/3, Oil paint on canvas, 45,4 x 55,2 cm) The 

Metropolitan Museum of Art, New York, Accession Number: 22.27.4.  

 

The Shipwreck of Don Juan, Salon of 1841, Oil paint on canvas, H. 1.35 m; W. 1.96 m, Musée 

du Louvre, Department of Paintings, Paris.  

Sardanapalus död, The Death of Sardanapalus, 1844, Oil paint on canvas, 73,7 x 82,4 cm, 

The Philadelphia Museum of Art, Philadelphia. (Analysen görs utifrån Philadelphiamålningen 

eftersom originalverket: The Death of Sardanapalus, Salon of 1827, Oil paint on canvas, H. 

3.92 m; W. 4.96 m (19,44 m
2
), Musée du Louvre, Department of Paintings, R.F. 2346, Paris, 

inte kunde förstoras). 

Sunset, ca 1850, Drawing, Pastel on blue laid paper, mounted on paper board, 20.4 x 

25.9 cm, Metropolitan Museum of Art, New York, Accession Number: 2014.732.4, 

New York. 

 

The Lion Hunt, ca 1854, Oil sketch, W115 x H 860 cm), Musée d´Orsay, Paris.  

 

The Lion Hunt, 1855, Oil paint on canvas, 175 x 359 cm, (övre delen skadad i brand 1870), 

Musée des Beaux-Arts, Bordeaux, Presenterades på världsutställningen 1855. 

Lejonjakt, 1855, Oljemålning på duk, 53 x 73 cm, Nationalmuseum, Referens 6359, 

Stockholm.  

Orpheus och Eurydike, 1862, Sketch, Oil paint on canvas, 24 x 19.9 in. Musée Fabre, 

Montpellier Agglomération (inv. 868.1.42). 

Utvalda verk av Turner 
Fishermen at Sea, 1796, Oil paint on canvas, 914 x 1222 mm, Tate, Reference T01585.  

 

Self Portrait, c.1799, Oil paint on canvas, 743 x 584 mm, Tate Britain, London, Turner 

Bequest 1856, Reference N00458. 

Reclining Female Nude, 1809, From Lowther Sketchbook, Graphite on paper, 83 x 114 mm, 

Tate, Reference D07917, Turner Bequest, CX111. 

Lecture Diagram 65: Interior of a Prison, c. 1810, Pencil, watercolour and gouache over 

transfer ink on white wove paper, 487 x 687 mm, D17090, Turner Bequest CXCV 120.  
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Ivy Bridge, Devonshire, c. 1814-1815, from Rivers of Devon 1815-1823 Watercolours, Water 

colour on paper, 280 x 408 mm, Tate, Reference D18157, Turner Bequest CCVIIIX. 

The Battle of Trafalgar, 21 October 1805, 1823-4, Oil paint on canvas, 2615 x 3685 mm (yta 

9,64 m
2
), National Maritime Museum, London, Greenwich Hospital Collection, Reference 

TW0522. 

Margate (?), from the Sea, about 1835 – 40, Oil paint on canvas, 91,2 x 122,2 cm, Turner 

Bequest 1856, The National Gallery, London, Reference NG1984. 

Slave Ship (Slavers Throwing Overboard the Dead and Dying, Thyphon Coming On),1840, 

Oil paint on canvas, 90,8 x 122,6 cm (yta 1,11 m
2
), Museum of Fine Arts, Boston, Accession 

Number: 99.22.  

Whalers, 1845, Oil paint on canvas, 91,8 x 122,6 cm, The Metropolitan Museum of Art, New 

York, Accession Number: 96.29.  

 

A Harpooned Whale, 1845, Graphite and watercolour, 238 x 336 mm, From Ambleteuse and 

Wimereux Sketchbook, Tate, Reference D35391, Turner Bequest CCCLVII 6. 

Analys  

Analys - Kontextuell analys 

Delacroix 
Delacroix hade höga ambitioner som konstnär och historiemålare. I de större 

målningarna och i beställningar avsedda för offentliga, kungliga utsmyckningar och kyrkor 

tycks han i högre grad hålla sig till de klassiska riktlinjer, som gäller för det franska 

akademiska historiemåleriet. Målningarna är i ”the grand style” inte bara till ytan utan titlar 

och teman är valda utifrån klassisk grekisk och italiensk litteratur med teman enligt reglerna 

för det franska klassiska akademiska historiemåleriet. Religiösa målningar, offentliga 

utsmyckningar och muralmålningar har alltid titlar och teman utifrån Bibeln och/eller klassisk 

grekisk och italiensk litteratur. Han hämtar förebilder från Bibeln till målningarna i Änglarnas 

kapell i Saint Sulpice och från grekiska gudasagor utryckta av Homerus i Odysséen och 

Illiaden. Verk av Dante och Vergilius, som var förebilder från italiensk litteratur i det 

akademiska måleriet, utgjorde även tidiga litterära förbilder för Delacroix.  Rafael och 

Michelangelo, som var den klassiska bildkonstens förebilder var även de de främsta tidiga 

förebilderna för Delacroix. Av hans livslånga produktion framgår att han anammade både de 

klassiska och de romantiska idealen och man kan följa dessa två förhållningssät genom hela 

hans konstnärsskap. Delacroix´s debutverk The Barque of Dante, 1822 är i klassisk stil med 

http://www.tate.org.uk/art/search?gid=65977
http://www.tate.org.uk/art/search?gid=65977
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de plastiskt målade kropparna och med tema från den höga litteraturen. Men tidigt finner vi 

också exempel på romantisk stil som till exempel A Mortally Wounded Brigand quenches his 

Thirst,
338

 1825 med målerisk mer upplösta konturer och med tema som chockerade den dåtida 

publiken. Från slutet av hans liv kan nämnas Furious Medea
339

, 1861, som representant för en 

klassisk stil och Arabs Skirmishing in the Mountains
340

, 1863 för en romantisk. Grovt verkar 

det förhålla sig så att Delacroix i högre grad använder och betonar linjen och det plastiska i 

uttryck för klassisk stil i de stora målningarna, även i Death of Sardanapalus och i den 

ursprungliga Lejonjakt, beställd till världsutställningen 1855. Med världsutställningens 

Lejonjakt placerar sig Delacroix in i en klassisk tradition av målningar av lejonjakter från 

antiken och framåt och som efterföljare till Leonardo da Vincis, Rubens och Rembrandts 

lejonjakter.
341

 Konturerna i Delacroix´s målning är tydliga och figurerna är plastiskt målade 

enligt klassiska ideal. Inspiration från Rubens återfinns i många målningar i såväl stil, färg 

och komposition, där djupet i bilden är förstärkt med diagonaler, förkortningar och 

förskjutningar. Delacroix´s klassiska och romantiska stil kommer även till uttryck i 

monumentalmålningarna.  

Dantes Sång VIII i Inferno i Den gudomliga komedin utgjorde som tidigare nämnts 

litterär källa för Delacroix´s första utställda verk, The Barque of Dante. Målningen har med 

tema från helvetet visserligen romantiska drag påminnande om Géricaults Medusas flotte, 

men följer akademiska krav på historiemåleri med klassiska litterära förebilder, 

centralkomposition och storlek. Det är en målning i ”the grande style” och upptar till formatet 

en yta av 4.56 m
2
. Enligt Johnson

342
 är det den första stora målning med tema från Dante, som 

målats av en betydande fransk konstnär och visats på en salong under 1800-talet. “Gros, 

Girodet, Géricault, och Ingres hade alla under 1800-talets två första decennier behandlat 

teman från Dantes ‘Helvetet’ men alltid i teckningar eller i små målningar.”
343

 

Huvudfigurerna i målningen är Dante och Vergilius på väg i båt över floden mot dödsriket 

och med förtappade figurer utspridda i det mörka sunkiga vattnet runt omkring. De vrider sig i 

skräck och fasa och söker förgäves klamra sig upp i båten, även genom att bekämpa varandra, 
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och Flegias, rorsmannen, med sin muskulösa rygg trycker tillbaka förtappade ner i vattnet. 

Figurerna är målade efter flera klassiska förebilder från Michelangelo,
344

 till exempel hans 

staty Natt och Döende slav, målningen Gud Fader i första skapelsescenen i Sixtinska kapellet, 

statyn Rakel. I målningen förekommer även inflytande från Rubens Hero och Leander och 

från Géricaults Medusas flotte.  

Målningen beundrades av Gros och geniförklarades av Adolphe Thiers, historikern, 

journalisten och senare politikern och handels-och arbetsminister hos den franske kungen 

Louis-Philippe, som kom att bidra till att Delacroix i framtiden fick beställningar av staten. 

The Barque of Dante inköptes av staten för 2000 franc för att hänga i Luxembourgmuséet, ett 

museum för samtidskonst av levande konstnärer. Målningen har kopierats av flera kända 

konstnärer bland andra Courbet, Manet och Cezanne.
345

  

Delacroix uttrycker sin stora beundran för Dante i Dagboken: “Dante är verkligen fursten 

bland diktare. Hos honom känner man samma rysning som om man stod inför saken själv. 

Däri är han överlägsen Michelangelo eller snarare olik honom, ty denne är sublim på annat 

sätt […].”
346

 Han beskriver också i dagboken sina många modell-och materialstudier som 

förberedelser till verket. På den postuma auktionen efter Delacroix år 1864 såldes minst ett 

fyrtiotal av dessa förberedande studier.
347

 

Delacroix´s nästa stora målning Scener från massakrerna på Chios; Scenes from the 

Massacres at Chios; Greek Families Awaiting Death or Slavery presenterades på salongen år 

1824. Massakrerna på Chios utspelade sig under drygt 2 månader våren 1822 från det att den 

turkiska flottan anlänt till Chios och fört in tusentals soldater för att slå ner ett uppror, som 

invånarna på Chios inte hade någon del i men som för dem medförde de mest fruktansvärda 

grymheter. Franska medier, som rapporterade händelserna sympatiserade med grekernas 

frihetskamp mot turkarna. Från början till slut var det ett enda mördande och plundrade í både 

städer och på landsbygden Byar skövlades, brändes och kvinnor i alla åldrar tillfångatogs, 

våldtogs och behölls eller såldes som slavar på allmänna marknader. Av ca 90 000 invånare 

överlevde endast 900 och efter en månad bröt pesten ut på ön.
348

 

Målningen är en klassisk centralkomposition i stort format, 14,83 m
2
, där figurerna 

representerar offren för massakern. Tragiken avläses i allt, i ansikts – och kroppsuttryck och i 
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figurer som i utmattning, skräck, förtvivlan och sorg sitter hopfösta med sjuka och döda 

omkring sig. På den döda moderns kropp till höger i förgrunden kravlar hennes levande lilla 

barn. Det sorgsna ansiktet i den äldre kvinnofiguren centralt placerad i förgrunden får 

sammanfatta allas sorg, som Delacroix låter den grekiska bybefolkningen med anhöriga, sjuka 

och döda uttrycka. En ung kvinna omfamnar i förtvivlan sin döende älskade och ett ungt par 

omfamnar varandra till tröst. En rödögd, kanske pestsmittad, man med inspiration från Gros´ 

Pesten i Jaffa
349

 sitter apatisk i förgrunden där de alla är omgivna av turkiska soldater med 

dragna sablar ridande på frustande stridshästar och med tillfångatagna kvinnor. I bakgrunden 

urskiljer man härläger av soldater, elden och röken från de nedbrända byarna. Det vilar en 

stillhet värdighet över målningen i sorgen och medkänslan med offren.  

Att Delacroix funderade över moraliska frågor framkommer tidigt i Dagboken.
350

 

Delacroix beskriver också i Dagboken de många modell- och materialstudier som ligger 

bakom detta verk. Scener från massakrerna från Chios inköps av staten för 6000 francs till 

Luxembourg- muséet.  

Turner 
Även om den engelska konstakademin genom Reynolds hade en friare konstsyn och var 

mer tillåtande än sin franska motsvarighet betonades dock historiemåleriet och studiet av de 

antika och klassiska förebilderna och de gamla mästarna. Turner, som ursprungligen var 

landskapsmålare, kom att påverkas av de akademiska idealen efter sitt inträde i akademin och 

härigenom successivt kom att ge uttryck för litterära och klassiska ideal. Från A.J. Finbergs
351

 

noteringar över utdrag från poem, som Turners förser sina verk med, framgår att de litterära 

referenserna börjar huvudsakligen först i samband med hans inträde som associate medlem i 

akademin. Han refererar under åren i allt högre grad till äldre antika och klassika litterära 

förlagor men håller också fast vid referenser till Miltons Paradise Lost och Vide Thompson´s 

Seasons, som han använde första gången 1798. Referenser till sina egna poem från det 

opublicerade manuskriptet Fallacies of Hope tilltar med åren. 
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Turner målade sin första historiemålning The Fifth Plague of Egypt, 1800
352

 som med 

motiv hämtat från Bibeln är Turners första historiemålning och målad med inspiration från 

Poussin och Wilson. Andra historiemålningar är The Tenth Plague of Egypt, 1802 och The 

Deluge. Turners första Deluge, 1805
353

 är inspirerad av Poussins målning med samma namn, 

en målning som berörde honom djupt vid hans första besök i Louvren år 1802. Exempel på 

senare historiemålningar är de tidigare nämnda The Parting of Hero and Leander – from the 

Greek of Musaeus,1837, Heros och Leanders avsked – efter Musaeus på grekiska;
354

 Glaucus 

and Scylla,1841, Glaucus och Skylla,
355

 Bacchus and Ariadne,1840, Bacchus och Ariadne.
356

. 

De var inspirerade utifrån den klassiska grekiska och italienska litteraturen. Turner kom att 

kritiseras för uttrycksformerna av framförallt figurerna i de senare verken. 

Analys - Formal och kontextuell analys 
En jämförelse mellan Delacroix´s Självporträtt, 1838 och Turners Självporträtt, 1799 

visar att båda är målade i en målerisk stil enligt Wölfflinsk definition. Bådas hår är lite burrigt 

och flygigt och tydlig enkel linjeföring är frånvarande i båda porträtten. Infallande ljus snett 

eller rakt ovanifrån ger båda deras hår en viss lyster och i båda ansikten framträder 

glansdagrar- och skuggor. Den fina klädseln Turner bär för inträdet i akademin markeras 

genom att ljuset faller på den vita sidenhalsduken och visar glansen i det mjukt fallande tyget. 

Turner möter betraktaren rakt framifrån med öppet frimodig blick. Bakgrunderna är i båda 

porträtten målade med korta penseldrag. Det är mer djup i Delacroix´porträtt, vilket kanske 

beror på diagonalen han skapar med ansiktsvridningen och variationen i färg i bakgrunden. 

Turners ansikte ger intryck av mer lugn än Delacroix´s, som utstrålar något av det vilda i hans 

personlighet, som lurar under ytan, som Baudelaire talade om.  

En jämförelse mellan Delacroix´s målning George Sand´s Garden at Nohant, 1842/43 

och Turners akvarell Ivy Bridge, 1813 visar att båda använder sig av en utpräglat målerisk stil 

i återgivande av träd och bladverk med tydliga massor. Linjeföringen i stammar och grenar är 

påfallande lika i de båda verken. Växtligheten är målade i olika kulörer. Delacroix målar mer 

pastost, i mer mättade färger och med mer massa än Turner. I Delacroix´s målning är 
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kompositionen enhetligt centrerad kring trädgårdsbordet i mellangrunden och både förgrund 

och bakgrund är målade så att allt ger intryck en stilla och av växtlighet omgärdad liten oas, 

en privat trädgård. I Ivy Bridge, utgör själva bron mellangrunden, framför vilken det lilla 

vattendraget med stenar och ankor syns i förgrunden och i bakgrunden utbreder sig en en stad 

i fjärran, där molnformationer ytterligare bidrar till djupperspektivet. 

Då Turner fått kritik för sina figurmålningar valdes två nakenstudier av liggande kvinnor 

för jämförelse. Delacroix har gjort en hel del kvinnoporträtt och en del nakenstudier. Ruskin 

fann nakenmåleriet hos Turner stötande, pornografiskt och förstörde det mesta. Därför har det 

varit ganska svårt att hitta två kvinnostudier att kunna jämföra. En jämförelse mellan 

Delacroix´s Study of a reclining Female Nude: Back view, 1824/6? och Turners skiss 

Reclining Female Nude, 1809 visar på en formal likhet där båda använt konturer och 

skuggningar för att skapa och ge volym åt kropparna. Båda kvinnostudierna visar två 

avslappnade och välskapta kvinnofigurer utan egentliga erotiska övertoner även om 

Delacroix´s kvinnostudie genom den plastiskt mjuka och lena huden kanske har en något mer 

sensuell utstrålning än Turners kvinna, som ligger på rygg med ena armen behagfullt 

utsträckt. Turners kvinnostudie motsäger den kritik att Turner inte kunde måla 

människofigurer. Tanken har framförts att modellen i Turners verk skulle vara Mrs. Hannah 

Danby i unga år.  

En jämförelse mellan Delacroix´s Interior of a Dominican Convent in Madrid, 1831 och 

Turners Lecture Diagram 65: Interior of a Prison, c. 1810 visar båda konstnärernas förmåga 

att med perspektiv, ljus och färg, skapa rymd och monumentalitet även i mindre format. Båda 

verken uttrycker en fascination för det romantiskt sublima utifrån Burkes källor som terror, 

skräck, mörker och dunkel. Delacroix har för målningen Interior of a Dominican Convent in 

Madrid, 1831, hämtat inspiration från Maturins roman Melmoth the Wanderer i vilken “ en 

ung spansk adelsman tvingas att mot sin vilja gå i kloster för att sona föräldrarnas synder att 

ha fötts före äktenskapet. Han förföljs obamhärtigt av munkarna. I den scen Delacroix valt att 

skildra piskas och släpas mannen barfota över krossat glas i närvaro av biskopen.”
357

 Turners 

Lecture Diagram 65. Interior of a Prison är hållen i ungefär samma bruna, mörka färgskala 
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som Delacroix´s målning och i båda verken anas genom färgen och ljushanteringen onda och 

mörka krafter.  

En jämförelse mellan Delacroix´s The Shipwreck of Don Juan, 1841 och Turners 

Fishermen at Sea, 1796 visar båda två romantiskt inspirerade sjömålningar. I båda 

målningarna är en ensam farkost med människor på havet det centrala i kompositionen. 

Färgskalorna i båda målningarna har likheter med varandra med de mörka och djupa blå och 

gröna tonerna. Delacroix´s målning har likheter med The Barque of Dante i och med att 

figurerna är tillräcklig nära för att se individuella särdrag. Den ger också associationer till 

Gericaults Medusas flotte med en problematik om överlevnad för de nödställda till havs i den 

överfyllda båten. Fishermen at Sea, 1796 innehåller mycket av Burkes sublima uttryckt 

genom naturens mäktighet, mörker, havets vidsträckthet och himlens oändlighet, som 

kontrasterar starkt mot människorna, som man mer anar än ser, i den lilla ensamma farkosten i 

månljusets sken i nattens dunkel. Målningen mottogs väl av kritikerna: ”[…] The colouring is, 

however, natural and masterly; and the figures, by not being more distinct and determined, 

suit the obscure perception of objects, dimly seen through the gloom of night, partially 

illumed.”
358

 En annan kritiker skrev: ”[…] we do not hesitate in affirming, that this is one of 

the greatest proofs af an original mind in the present pictorial display […].”
359

  

En jämförelse mellan July 28 Liberty Leading the People (July 28, 1830), 1831 och The 

Battle of Trafalgar, 21 October 1805,1823-4 visar båda konstnärernas måleriska stilar och 

deras förmåga att uttrycka rörelse och dynamik. I båda målningarna upplevs stridens hetta 

genom de vajande fanorna och spända seglen, genom molnen, röken och eldslågorna och 

genom myllret av stridande, sårade och döende människor. Båda målningarna uttrycker 

beundran för det hjältemod de två huvudfigurerna Friheten och Lord Nelson visar. Friheten 

leder striden på barrikaderna med kampen för frihet, jämlikhet och broderskap i Frankrike 

med tricoloren stolt svajande i vinden. Lord Nelson leder sina mannar för Englands sak i The 

Battle of Trafalgar. Båda är mänskliga hjältar, som strider för ett av människans största 

värden, friheten. 

Efter Napoleons nederlag år 1815, återinfördes monarkin i Frankrike. Med stöd av 

ultrarojalister eskalerade nedmonteringen av de många lagar som införts under franska 

revolutionen. Rösträtten begränsades, katolska kyrkan blev åter en maktfaktor. Pressfrihetens 

avskaffande, parlamentets upplösning och ändringar i vallagarna kungjordes den 27 juni och 
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sägs ha varit den utlösande faktorn till julirevolutionens spontana utbrott då republikaner, 

studenter och arbetare tog till vapen och efter tre dagars blodiga gatustrider 27/7 – 29/7 1830 

tog makten i huvudstaden. Friheten på barrikaderna visades på den första salongen efter 

julirevolutionen med den nya regeringen, julimonarkin, med Ludvig Filip som kung. Den 

mottogs med blandade och högst oroade känslor, inköptes av staten men bedömdes som 

alltför provocerande varför den undanhölls allmänheten ända till 1861. Delacroix´s stil är 

unik, då den samtidigt, hur det nu är möjligt, synes kombinera såväl en lineär som en målerisk 

stil. Ritningar, teckningar, skisser och litografier präglas ofta av både tydlig och hackig 

linjeföring, av samtidigt långa heldragna linjer, av samtidiga parallella, horisontella, och 

vertikala linjer, men också hackade och avbrutna med markeringar av skuggor. I vissa 

målningar förekommer en till synes underliggande lineär linjeföring, som bara anas eftersom 

det dominerande intrycket är en målerisk stil präglad av rörelse, öppenhet, djup och 

enhetlighet i kompositionen. Det paradoxala med Delacroix´s stil syns speciellt i Friheten på 

barrikaden i svart-vit återgivning. I svart-vitt tycks målningen ha näst intill fotografisk 

skärpa, men då den betraktas i färg framstår inte alls skärpan i linjerna som dominerande, utan 

färgerna övergår gränslöst i varandra utan uttrycklig linjeföring men ändå får vi den tydligaste 

uppfattning om föremålens ytor och lägen i rummet.  

En jämförelse av Delacroix´s Sunset, ca 1850 med Turners Margate (?) from the Sea, 

1835-40 visar två finstämda solnedgångar i målerisk stil. Delacroix´s verk är en skiss i pastell 

i mättade och pastosa färger. Turners oljemålning är mer lyrisk med de tunna dimslöjorna 

genom vilken solen lyser fram. Delacroix´s Sunset är ett exempel på att Delacroix i sitt sena 

måleri i allt högre grad kom att intressera sig för naturen och utför såväl små landskaps- som 

blomstermålningar, de senare i omfångsrik kolorit
360

. 

Det är kanske den likhet, som finns i dynamik, i stora och samtidigt motstridiga känslor 

av skönhet, skräck, fasa, förundran, kraft, storhet och medkänsla, som gör att Delacroix´s The 

Death of Sardanapalus, 1827 kan associeras med Turners Slave Ship - Slavers Throwing 

Overboard the Dead and Dying – Typhon coming on, 1840. Båda verken kan läsas som 

moralisk förkastelsedom över människoförakt och girighet. Den assyriske fursten 

Sardanapalus är även om det innebär hans egen död, på väg att tillåta en ond och meningslös 

slakt på sina harmeskvinnor med hjälp sina tjänare och soldater. Dessutom kommer allt annat, 

hans vackra hästar och alla materiella ting att bli lågornas rov genom den eld han tänker sätta 
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igång. Fartygschefen på Slave Ship kastar slavarna i sina kedjor överbord inför en annalkande 

storm för att få ut försäkringspengar. Formalt ger båda verken intryck av väldig energi och 

dynamik i sitt myller av färger och former, som dock hålls väl samman i balanserade 

kompositioner. I Delacroix´s målning kan vi följa dramat i närbild, då figurerna befinner sig i 

för- och mellangrunden. Figurerna, speciellt de nakna kvinnofigurerna, är plastiskt och 

sensuellt återgivna, vilket ytterligare markerar Sardanapalus grymhet. Turners målning är mer 

ljusmåleri än en återgivning av ytor med bestämda egenskaper, avstånd och lägen i rummet. I 

bakgrunden ser vi genom skyarna den röda solens nedgång vid horisonten, slavskeppet 

befinner långt borta. En delförstoring visar rester av de utkastade slavarna i förgrunden där 

slavarna har blivit byten för rovfiskar och fåglar. Vid akademiutställningen 1840 bifogade 

Turner följande rader från sitt manuskript Fallacies of Hope: 

”Aloft all hands, strike the top-masts and belay; 

Yon angry setting sun and fierce-edged clouds 

Declare the Typhon´s coming. 

Before it sweep you decks, throw overboard 

The dead and dying – ne´er heed their chains. 

Hope, Hope, fallacious Hope! 

Where is thy market now?”
361

  

 

I både Delacroix´s och Turners verk understryks den våldsamma stämningen av blod och 

ond bråd död genom de olika röda färgerna i båda målningarna. Båda målningarna utsattes för 

häftig kritik. De stred båda mot alla allt vad tidens klassiska ideal föreskrev. The slaveship 

köptes av John Ruskins far i present till honom. Den förvärvades senare av Museum of Fine 

Arts i Boston. Om målningen skriver Ruskin ”The ´Slave Ship´ contained ´the noblest sea that 

Turner has ever painted and asserted that ´ if I were reduced to rest Turners´s immortality 

upon any single work, I should choose this´.[…].
362

 ”Mr. Michal Angelo Titmarsh […] 

thought it ´the most tremendous piece of colour´he had ever seen, but he admitted that he did 

not know whether the picture was sublime or ridiculous.”
363

 

En jämförelse mellan Delacroix´s The Lion Hunt, 1855, som Nationalmuseet äger och 

Turners Whalers, 1845 visar två expressiva målningar i utpräglat målerisk stil. Delacroix´s 

målning visar en aggressiv kamp mellan lejon och människor. I mitten av 

centralkompositionen, ser vi hur en ryttare till häst med sitt svärd försöker bekämpa en 

rasande lejonhane med sitt vilt uppspärrade gap med stora vassa tänder. Lejonhanen har 

överfallit en häst till vänster i bilden och dess ryttare och han står nu ovanpå båda dessa med 
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sina tunga tassar och de utspärrade klorna i både ryttarens och hästens ryggar. Både lejon, häst 

och ryttare blöder från såren de fått i striden. Till höger ser vi hur en annan ryttare med sitt 

svärd hugger en lejoninna, som huggit tag i och försöker ta sig upp på bakdelen av hans häst, 

som vrålar av smärta. På marken befinner sig två sårade araber, varav den ene verkar mer död 

än levande. Verket är pastos målat i starkt kulörta färger och ger intryck av dynamik, tyngd, 

volym och massa. De komplementära färgerna med det röda i klädedräkter och blodet från 

såren samt de blå-gröna och gröna färgerna i den omgivande naturen förstärker intrycket av 

dynamik och rörelse. I Whalers rör sig en stor dödligt sårad val centralt i bilden, med huvudet 

till vänster och den piskande stjärten till höger i bilden. Bakom valen ser vi valjägarnas 

fångstskepp med spända segel. Valen är sårad, vilket blodfärgat röda partier vittnar om. 

Turners målning är mer expressiv och upplöst målerisk än Delacroixs´s och det kan vara svårt 

att avläsa bilden utan kunskap om hur valjakt bedrevs. Turner fick mycket kritik för sin 

upplösta stil. Man ansåg att Turners krafter på grund av hög ålder avtagit och det var 

anledningen till att man betraktade de senare expressiva målningarna som en nedgång i hans 

måleri.  

Idag kan vi utläsa att både Delacroix´s och Turners verk utstrålar en sublima storhet och 

förundran inför naturens otämjda krafter i form av stora och vilda djur. Kanske kan man också 

läsa in ett darwinistiskt dilemma i kampen för överlevnad i dessa målningar, i till exempel 

människans kamp mot lejonen och i människans jakt på valar? Vi vet att Darwins Om 

arternas uppkomst utkom såldes slut samma dag den utkom. Även om kyrkan då ännu hade 

stor makt och Bibelns skapelseberättelse fortfarande utgjorde offentlig sanning, låg 

tankegångarna om den biologiska evolutionen i tiden och hade gjort så en ganska lång tid. 

Kanske dessa tankegångar även kom att påverka Delacroix i hans tilltagande intresse för 

naturen i hans sena måleri men även i Delacroix´s och Turners val av teman som dessa?  

Delacroix´s The Lion Hunt från 1855, den som nu finns på Nationalmuseum i Stockholm 

är mer målerisk och romantisk i sin stil än den The Lion Hunt, som Delacroix målade till 

världsuställningen i Paris samma år. En jämförelse mellan dessa två målningar visare att 

Delacroix i målningen till världsutställningen målar med tydligare linjeföring. Figurerna är 

också mer målade i klassisk stil, plastiskt och med tyngd och massa. Lejonen tycks ha 

betydligt mer muskelmassa i målningen till världsutställningen än i de andra. Som nämndes 

tidigare placerar sig Delacroix med världsutställningens målning in i en klassisk tradition av 
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lejonjakter från antiken och som efterföljare till Leonardo da Vinci, Rubens och 

Rembrandt.
364

 

Såväl Delacroix´s som Turners tilltagande måleriskt expressiva stil kommer till uttryck 

framförallt i deras skisser. En jämförelse mellan Delacroix´s oljeskiss The Lion Hunt, 1854 

och Turners skiss i akvarell A Harpooned Whale, ca 1845, där motiven i båda skisserna följer 

motiven i de ovan jämförda analyserna av Lejonjakt (Nationalmuseum), 1855 och Whalers, 

1845, visar en dramatiskt tilltagande expressiv stil, såväl i linjeföring som i kolorit. Båda 

dessa skisser blickar in i framtiden. Bjurström har väl fångat detta hos Delacroix och han 

skriver att ”Lejonjakterna, har tillkommit under Delacroix´s sista decennium och illustrerar 

hans strävan att för gott göra sig fri från jordfärgerna. I dagboken 13 januari 1857 säger han: 

´Fienden till allt måleri är grått – avvisa alla jordfärger´. Han laborerar därför mycket riktigt 

med violetta skuggor och gröna reflexer, ställer samman komplementfärger för att öka den 

koloristiska intensiteten. Samtidigt utnyttjar Delacroix färgen för att understryka det 

dramatiska innehållet, letar efter kombinationer som skapar en verkan av kraft, av briljans, av 

oro. För Delacroix var färgens expressiva kvaliteter av primär betydelse, även om han 

utvecklade en teknik som av impressionister och neoimpressionsiter kom att begagnas för helt 

andra syften.”
365

 I A Harpooned Whale är Turners stil ytterligt målerisk och expressiv. Vi ser 

egentligen inga detaljer, men vad som kan uppfattas som en dödligt blödande val och röd- 

färgat vatten och skum avslöjar de blodiga och dödligt såren från den harpunerade valens 

huvud I striden kastar sig den stora valen av och an och piskar havet med den stora stjärten, 

vilket får valfångstfartygen att kränga av vågorna som bildas. 

Man kan observera att komplementära färgställningar tillsammans med upplöst 

linjeföring förekommer i Delacroix´s måleri med ungefärlig början från 1840-talet och något 

som tilltar i det sena måleriet. Man ser det mer i verk på muséer utanför Frankrike, mestadels i 

USA. Komplementära färger tillsammans med en målerisk stil framgår tydligt i Delacroix´s 

båda verk Pietà, ca 1837 och oljeskiss Orpheus and Eyrydice, 1862. 

Att Delacroix under senare delen av sitt liv kunde hänge sig åt ett mer expressivt måleri 

torde kanske bero på den acceptans och erkänsla han till slut fick. Det kanske inte var någon 

slump att han gav credo till Poussin i en essay först efter världsutställningen 1855, då han 

tycks han ha blivit fri och oberoende i sitt måleri, något som ju Turner redan blev vid 24-

årsålder.   
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Turners teckningar, skisser och akvareller visar genomgående på en utpräglad målerisk 

stil enligt alla Ruskins och Wölfflins kriterier. Stilen präglas av avbrutna linjer, prickar, 

fläckar, volymer och massor. Tecken på lineär stil synes helt frånvarande. I stil påminner den 

ofta om Rembrandts måleriska stil. Turners måleri uppfattas kanske lättare optiskt i 

Wölfflinsk mening. Utifrån Katz terminologi om färgers uppträdandeformer, präglas Turners 

måleri nästan uteslutande av ljus, belysning, film – och volymfärger. Hans förmåga att fånga 

det det oändliga himmelsljusets alla variationer över hav och landskap under alla tänkbara och 

extrema väderleksförhållanden och under alla tider på dygnet, synes oöverträffad. I de fall 

Turner målar ytor rör det sig ofta om upplevelser av näst intill totalreflekterande ytor, som en 

totalt blank vattenspegel som i Ducal Palace, Dogano, with part of San Georgio, Venice, 

1841 eller som ljusreflexionen från en blank metallisk yta som i det blanka skrovet på The 

Fighting ´Temeraire´ tugged to her last berth to be broken up, 1838.
366

 Turners målningar 

uppfattas ofta som monumentala, där blicken får vila mot himmelsrymden eller det 

vidsträckta havet mot en gränslös oändlighet, som en oskymd horisont i fjärran med den 

uppåt-/nedåtgående solen. Turner tycks med den oskymda blicken ha Claude som förebild.  

Delacroix´s figurer inordnas oftast i en klassisk central - eller triangelkomposition och 

jämfört med Turners figurer är de nära betraktaren och påtagliga enligt de klassiska idealen 

där människokropen med dess ytor och rörelser oftast är centrala i kompositionen. Närheten 

till människorna med ansikts-och kroppsuttryck gör att vi lättare dras in i det narrativa och 

berörs av just mänskliga öden.  

Sammanfattning och diskussion  
Uppsatsen primära syfte har varit att studera hur en känsla av likhet kan finnas mellan 

Delacroix och Turner, då de i övrigt är så olika i sin stil. Utifrån vilka gemensamma nämnare 

kan denna känsla av likhet fångas och beskrivas? Likheten tycks framförallt komma till 

uttryck i verk som uttrycker ”det sublima”. För att studera hur det ”det sublima” och ”det 

måleriska”, som anses besläktat med det sublima kommit till uttryck i deras konst har 

uppsatsen studerat filosofiskt- estetiska och litterära källor för det sublima, som kan tänkas ha 

påverkat Delacroix och Turner. Dessa källor kan ha påverkat dem genom andra konstnärer 

och författare men också genom de traditioner och källor som funnits inom bildkonsten för 
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det sublima och det måleriska. Uppsatsen har utgått från Longinus, Kants och Burkes 

filosofiskt-estetiska teorier för det sublima och studerat hur dessa källor kom att påverka det 

akademiska måleriet och de neo-klassiska och romantiska strömningar som präglade 

bildkonsten i Frankrike och England under Delacroix´s och Turners liv. Som metod har 

förekomst av sublimt innehåll och uttryck för målerisk stil analyserats uitfrån kontextuell 

analys och formal analys. För analyserna har Anne D´Allevas, Ruskins och Wölfflins koncept 

och tankegångar utgjort riktlinjer. 

Delacroix och Turner verkar både ha varit mycket sökande och innovativa när det gällde 

färgen som konstnärligt uttrycksmedel. En frågeställning besläktad med detta var om 

Delacroix och Turner kände till och införlivade dåtidens ”State-of-the Art”, det vill säga 

aktuella färgvetenskapliga rön i sitt måleri? I den formala analysen har därför även ingått ett 

studium av komplementära färgsammanställningar, de senare utifrån Goethes och Chevreuls 

begrepp. Gestaltpsykologens Katz´ begrepp om ”färgers uppträdandeformer” har också ingått 

i den formala analysen som en utgångspunkt för att belysa skillnader i framställning av ytor, 

ljus och genomskinliga medier med färger utan struktur och djup. Vi upphör aldrig att 

förundras och fascineras av storheten och skönheten i Turners målningar, som ofta har 

karaktären av filmfärgsupplevelser, där vi befinner oss på obestämt avstånd. Vi kommer 

aldrig någonsin riktigt nära. Vi kan sällan känna eller ta på något. Enligt Wölfflin torde 

Turner ha uppnått det fullständigt måleriska där åskådaren uppfattar tingen enbart utifrån ”det 

blotta optiska seendet.”
367

 

Det är svårt att beskriva Delacroix´s formala stil eftersom han är både linjär och målerisk, 

precis som han beskriver sig själv som både klassicist och romantiker. Dessa två 

förhållningssätt hos Delacroix kommer även till uttryck i två uställningar från vår egen tid. I 

utställningen från år 2013 A Shock to the Senses, Constable, Delacroix, Friedrich, Goya
368

, 

var rubriken ämnad att tolkas bokstavligt. Bilden på katalogens framsida föreställer 

Delacroix´s A Mortally Wounded Brigand quenches his Thirst
369

från 1825, en målning som 

illustrerade färgens tillagande betydelse för måleriet samt de inslag av starka och primitiva 

känslor, som hunger, törst och död innebar, som chockerade den dåtida publiken, men som 

uttryck för romantiken, kom att bana väg för modernismen. Utställningen Delacroix and the 
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Matter of Finish
370

 från samma år på Santa Barbara konstmuseum i Kalifornien visar på 

fortsatt konstvetenskapligt intresse i dagens USA för Delacroix´s val av klassiska teman, 

litterära källor och konstnärliga förlagor, men även hans måleriteknik och färgval. Även om 

element från båda de två stilarna, den klassiska och den romantiska kan urskiljas i merparten 

av Delacroix´s verk är det ändå hans syntes av dem som utmärker Delacroix´s mogna stil och 

skapar dem för honom säregna dynamiken och rörelsen som tillsammans med skickligheten i 

det klassiska figurmåleriet skapar en emotionell närhet, som berör betraktaren djupt. I detta är 

han ny, modern och föregångare för sin tid. 

För Delacroix var förmågan att beröra betraktaren en fråga av yttersta vikt, han ansåg, att 

måleriet genom färgen var den enda konstart som kunde tävla med musiken i förmåga att 

beröra. Delacroix ville och kunde beröra djupt, vilt, djärvt och elegant. Under hela sin 

konstnärliga bana tycks Delacroix varit besatt av två oförenliga ideal, som i formala termer 

kan uttryckas som kampen mellan linjen och färgen, eller kontextuellt som kampen mellan att 

nå de högsta klassiska och romantiska idealen, det klassikt sublima och det romantiskt 

sublima. Delacroix når bägge. Baudelaires inplacerar Delacroix i världskonsten med orden:  

”Flandern har Rubens; Italien har Rafael och Veronese; Frankrike har Lebrun, David och 

Delacroix.  

En ytlig själ kan bli överraskad vid första anblicken av hopkopplingen av dessa namn som 

representerar så olika egenskaper och metoder. Men ett mera uppmärksamt andligt öga ser genast 

att de alla är släkt med varandra, de är något slags bröder eller kusiner genom sin kärlek till det 

stora, det nationella, det oändliga och det generella, en kärlek som alltid kommit till uttryck i det så 

kallade dekorativa måleriet eller i de stora praktverken.  

Många andra har säkerligen gjort stora praktverk men dessa som jag namngav har gjort det 

på det sätt som är mest skickat att lämna eviga spår i det mänskliga minnet”
371

. 

 

Turners magnifika, många gånger oändligt vackra och sublimt storslagna målningar för 

tanken till naturens storhet och otämjbara kraft men också till evigheten och lugn skönhet. 

Liksom hos Delacroix kan man i Turners måleri uppfatta ett måleri från två skilda riktningar, 

den pittoreska och sublima landskapskonsten och romantikens sublima, som Turner liksom 

Delacroix syntetiserar till ett alldeles eget unik måleri.  

Ruskins definition och uppfattning av det sublima bär spår av tankegångar från 

Longinus´ text. Hans definition begripliggör också den estetiska känsla av likhet, som finns 

mellan Delacroix och Turner. Deras likhet kan beskrivas som likheten i fömågan att beröra 

och ge upphov till de starkaste känslor oavsett tema, motiv eller stil.  
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The fact is, that sublimity is not a specific term – not a term descriptive of the effect of a 

particular class of ideas. Anything which elevates the mind is sublime, and elevation of mind is 

produced by the contemplation of greatness of any kind; but chiefly, of course, by the greatness of 

the noblest things. Sublimity is, therefore, only another word for the effect of greatness upon the 

feelings – greatness, whether of matter, space, power, virtue, or beauty: and there is perhaps no 

desirable qualiy of a work of art, which, in its perfection, is not, in some way or degree, sublime. 

(Ruskin, Modern Painters, 1843, Book 1, Section II, chapter 3). 

Det är kanske Delacroix´s och Turners förmåga att ge oss fascinerande upplevelser av 

färg, rörelse och dynamik, kraft och storhet, som tillsammans med deras moraliska hållning 

gör att vi kan jämföra frihetskampen i Delacroix´s 28 July, Liberty Leading the People (July 

28, 1830), 1831 med Lord Nelsons i Turners The Battle of Trafalgar, 21 October, 1805, 1823-

4, likaså se likheter i skändligheterna i Delacroix´s Death of Sardanapalus, 1827 och i 

Turners Slave Ship - Slavers Throwing Overboard the Dead and Dying, 1840 samt att vi kan 

finna likheter mellan Delacroix´s The Lion Hunt med Turners Whalers. I de båda senare 

verken förnimmer vi förundran inför naturens otämjda krafter men också en fascination och 

skräck inför människan i hennes kamp mot vilda djur, i kampen för överlevnaden men kanske 

också förskräckelse inför människans destruktiva krafter att förgöra så stora och vackra 

skapelser. Det är intressant att Delacroix och Turner tar upp sina lejon-/valjaktsmotiv sent i 

livet. Både lejonet och valen har varit föremål för fascination inom bildkonsten sedan antiken 

och de förekommer båda som arketyper för det sublima.
372

 Kants ord kan kanske här passa in. 

”Den sköna konsten visar sitt företräde genom att den beskriver ting som i naturen är fula 

eller misshagliga på ett skönt sätt. Raserier, sjukdomar, krigets ödeläggelser etc., kan såsom 

skadliga beskrivas på ett ytterst skönt sätt, ja till och med represeneteras i tavlor.”  

Både Delacroix´s och Turners måleriska stil blir med tiden alltmer upplöst, expressiv och 

färgmässigt fri från klassiska färgskalor och nydanande med en förmåga att uttrycka 

våldsamma och snabba rörelser men även de mest lugna och behagfullt sköna motiv. 

Man kan tycka att Delacroix´s och Turners verk, som i många fall närmar sig 200 år inte 

skulle ha aktualitet längre, men hur väl kan man inte tolka in dagsaktuella händelser i många 

av båda deras verk. Kärleken och fascinationen inför stora vilda djur verkar lika stor idag som 

i början av 1800-talet. Delacroix´s och Turners målningar av nödställda till havs får 

dagsaktualitet genom bilderna från båtflyktingar och deras utsatta situation på Medelhavet. 

Bortrövande och våld mot kvinnor i krigshärjade länder tycks vara ett mänsklighetens eviga 

problem, som Delacroix´s målningar påminner oss om. Havets krafter i senare tiders stormar, 
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orkaner och tsunamin är lika skräckinjagande nu som på Turners tid. I denna uppsats har 

Delacroix´s och Turners sublima målningar som uttryck för en högsta stilla skönhet inte 

jämförts. Dock kan man om båda deras verk instämma i Delacroix´s ord: ”Man förlåter saker 

och ting som är tidsbundna för det genialt sköna i dem.”  

Som visats i uppsatsen torde det stå utom allt tvivel att båda konstnärerna också var 

förtrogna med dåtidens state-of-the-art när det gäller färgvetenskapliga rön, som kunskapen 

om simultan färgkontrast och komplementära färger.  
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