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Abstract
Art and Nation. Shifting perspectives on art in Norway 1750-1905

The thesis examines the art theoretical discourse, in Norway, from the mid eighteenth century up to 1905. The objective of
the study has been to identify and analyse the most important art theoretical positions in treatises and other programmatic
texts and works of art. The source material has been analysed through close reading of the texts, and through detailed
examination of the chosen artworks. The focus is on discourse that is understood, in the traditional sense, as an exchange of
ideas or communication between individuals where there exists a difference of opinion. This model is inspired by Jürgen
Habermas’ theory of communicative action and represents a kind of analytical pluralism that differs from the discourse
model associated with Michel Foucault.

The period examined has been chosen both from a political and from a discursive point of view. Norway in the examined
period transformed from a pre-modern society into a modern nation state. It was also in this period art became a national
concern. Prior to 1814, Norway was part of a larger Danish-Norwegian conglomerate state with the capital Copenhagen.
From 1814 up to 1905 Norway had a semi-autonomous status with its own capital, Christiania, within a personal union
under a common monarch with Sweden.

The hypothesis of the thesis is that the art theoretical conflicts are expressions of hegemonic rivalries between elites with
differing national strategies. This perspective, which implies a struggle over ideas and positions, transgresses Habermas’
consensus model. The power perspective takes into consideration that some positions might be marginalised or supressed
in art historical writing. By acknowledging these positions, the thesis also has a critical art historiographic ambition.

The analysis is organised in four chapters that correspond to distinct socio-cultural periods. The first chapter, Kierlighed
til Fædrenelandet, deals with the period from the mid-eighteenth century up to 1814. The focal point of this period is on
the art theoretical discourse connected to the development of the Royal Academy of Art in Copenhagen. In the second
chapter, Patriotismens borgerkrig, the prime focus is on the effort of building art institutions in the new Norwegian capital
Christiania, and the controversies regarding the nation’ s artistic culture. The third chapter, Den store harmonien, highlights
the identity politics after 1850 and the resulting disputes over the national art. The fourth chapter, Harmoni gjennom
differensiering, targets the diversity of art theoretical standpoints competing for hegemony from the mid-1870s to 1905. 

The results of the study show that the dividing line in the art theoretical conflicts in Norway, during the period of
examination, primarily goes between a humanistic orientated secular elite and an ecclesiastically trained elite. The issues
of dispute can be grouped around two different themes. These themes often appear as dichotomies, where two fundamental
differences of opinion emerge. The first is the conflict between a utilitarian view on art versus the view of art as luxury.
The second dichotomy can be traced to the discord between an individualising and an archaic stylistic idiom. These divides
are in turn indicative of the conflict between two divergent educational ideals. One reflecting humanist scientific ideals,
the other based on scholastic theological values.
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FORORD 
 
Utgangspunktet for avhandlingen har vært å skape sammenheng og mening av 
de mange svært disparate fremstillinger av den norske kunsthistorien i 
oversiktsverk og i forskjellige spesialstudier. De ulike vurderingene som har 
ligget til grunn for disse fremstillingene gjør forståelsen av overleveringen og 
den historiske konteksten lite tilgjengelig. I mangel av kunsthistoriografiske 
undersøkelser valgte jeg derfor selv å utføre en slik undersøkelse. 
Fremgangsmåten har vært å sammenstille delfragment i håp om at 
sammenhengene skulle vokse frem etter hvert. Deretter har helheten kastet lys 
over delutlegningene. Altså noe i retning av Hans-Georg Gadamers 
hermeneutiske sirkel. Arbeidet har imidlertid, gjennom at det skulle vise seg 
nødvendig å gå ut over den perioden jeg opprinnelig hadde planlagt å 
undersøke, blitt svært tidkrevende, men samtidig spennende ved at ny mening 
og nye sammenhenger har kunnet avdekkes i et materiale som er lite utforsket.  
 Jeg vil takke alle som har hjulpet meg gjennom dette arbeidet, 
fremfor alt mine veiledere i sluttfasen av avhandlingen, dosent Anna Källén og 
professor Peter Gillgren. En spesiell takk til Anna Källén, som har vist stort 
engasjement og gjort en fantastisk innsats for å få prosjektet i havn. Jeg vil også 
takke mine tidligere veiledere, professor Bo Grandien, professor Margaretha 
Rossholm Lagerløf og professor Tomas Björk. Takk også til universitetslektor 
Andrea Kollnitz, som gransket avhandlingen i forbindelse med sluttseminaret. 
Videre vil jeg takke professor Mårten Snickare, dosent Inga Lena Ångstrøm 
Grandien og filosofie doktor Michael Ranta, som har bidratt med konstruktive 
synspunkter. Og sist men ikke minst vil jeg takke min mann, som har trådt 
støttende til når mine datakunnskaper har måttet melde pass. Takk også til min 
datter, som iblant har rykket inn som datakonsulent.  
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INNLEDNING 
 
Parallellt med en økende internasjonalisering og globalisering har interessen for 
nasjonen på nytt kommet i fokus, ikke bare som emne for historisk forskning, 
men også som politisk idé. Like fullt har det vært vanskelig å finne 
tilfredsstillende kriterier på hva som utgjør en nasjon. I utgangspunktet var 
begrepet natio, som er hentet fra latin, en betegnelse på en folkestamme uten 
sivile rettigheter i Rom.1 Natio kom derfor til å stå i et motsetningsforhold til 
civitas, et motsetningsforhold som på 1500-tallet skulle få en parallell i 
kunstteorien der sann kunst var ensbetydende med italiensk kunst. Kunst 
produsert andre steder skulle navngis etter landet eller regionen.2 På den måten 
oppsto en dikotomi mellom ”sann” kunst og nasjonal kunst der den italienske 
kunsten fremsto som et ideal. Samtidig økte interessen for den nasjonale 
kunsten, og etter midten av 1600-tallet blir det referert til forskjellige italienske 
kunstskoler så vel som til en fransk, en tysk og en flandersk kunstskole.3  
 Norsk kunst ble frem til begynnelsen av 1900-tallet betraktet som 
et ”begreb i vorden”. ”Kun maa vi, naar vi nu tale om norsk kunst, altid erindre, 
at det er et Begreb, der er i Vorden, og at vi tale om dens Historie i den 
nærmeste Fortid væsentlig i Kraft af, at vi tro paa dens Fremtid”, skriver 
Norges første professor i kunsthistorie, Lorentz Dietrichson, i 1878.4 Sitatet 
ble brukt som devise for Andreas Auberts oversiktsverk over norsk 
kunsthistorie, Det nye Norges malerkunst 1814–1900. Kunsthistorie i grundlinjer, som 
ble utgitt i 1904.5 Men i et annet kunsthistorisk oversiktsverk, Norsk billedkunst, 
En historisk veiledning, som utkom samme år, pekte Dietrichsons tidligere elev, 
Rolf Thommessen, på en nasjonal linje i den norske malerkunsten som gikk 
tilbake til Johannes Flintoes første naive norske skildringer. Den virkelige 
nasjonale kunstutviklingen utgikk ifølge Thommessen fra Johan Frederik 
                     
 
1 Jürgen Habermas, ”Medborgarskap och nationell identitet”, Diskurs, rätt och demokrati.        
Politisk-filosofiska texter i urval av Erik Oddvar Eriksen og Anders Molander, Uddevalla 1997, s.   
126. 
2 Robert Klein og Henri Zerner, Italian Art 1500–1600. Sources and Documents, Evanston 1989, 
s. 34.  
3 Giovanni Bellori inndelte i Vite de´Pittori, Scultori et Architetti Moderna fra 1672 den italienske 
kunsten i ulike stiler etter regionale kunstskoler. Se Elizabeth Cropper, ”La piú bella             
anticitá che sappiate desiderare”: History and Style in Giovan Pietro Bellori´s ”Lives”,          
Kunst und Kunsttheorie 1400-1900, Wiesbaden 1991, s. 146. Oppdelingen i regionale                 
kunstskoler går tilbake til Plinius den eldres Naturalis Historia. Plinius benyttet begrepet         
genera, som er blitt oversatt som ”skole”. Se Thomas DaCosta Kaufmann, Towards a              
Geography of Art, Chicago og London 2004, s. 25–26.  
4 Lorentz Dietrichson, Adolph Tidemand, hans Liv og hans Værker. Et bidrag til den norske kunsts       
   historie, Christiania 1878, s.3. Dietrichsons uthevelser. 
5 Auberts Det nye Norges malerkunst ble utgitt for første gang som ”Norges malerkunst” i Norge i 
  det nittende aarhundrede, red. Nordahl Rolfsen og Erik Werenskiold, Kristiania 1900. 
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Eckersberg som grunnla den første malerskolen i Norge i 1859.6 Samtidig 
konstaterte en annen av Dietrichsons tidligere elever, Jens Thiis, i Norske malere 
og billedhuggere, at den norske malerskole var den yngste i Europa, og at maler-
skolens grunnlegger og første mann, også i rang, var Johan Christian Claussøn 
Dahl.7   
 Det korte intervallet mellom utgivelsen av de første norske 
kunsthistoriske oversiktsverkene og den uenighet disse oversiktsverkene 
avspeiler, antyder at den nasjonale problematikken på billedkunstens område 
har vært et brennbart spørsmål. Innen de senere årenes norske 
nasjonalismeforskning har billedkunsten derimot blitt møtt av en påfallende 
uinteresse. Hvorvidt årsaken til dette er at kunsthistorikere i liten utstrekning 
har vært opptatt av nasjonale problemstillinger, eller at striden om den 
nasjonale kanon fortsatt er uavklart, skal her være usagt. Ikke desto mindre er 
det åpenbart at billedkunsten har spilt en viktig rolle i den norske 
nasjonsbyggende prosessen. Som historikeren Erik Gustaf Geijer skriver, var 
det gjennom billedkunsten, en kunst som ikke bare var for øyet, men som også 
har fått øyne, nasjonen skulle kjenne igjen seg selv.8 Av den grunn kom 
spørsmål som gjaldt billedkunsten til å stå i sentrum for den nasjonale 
identitetsdiskursen.  
 
Avhandlingens målsetning og problemstillinger  
 
Målsetningen med den foreliggende avhandlingen er å identifisere og analysere 
de viktigste posisjonsangivelser og brytninger i kunstsynet i Norge i perioden 
fra 1750 frem til 1905. Det var i denne perioden, som representerer en 
overgang fra hva nasjonalismeteoretikeren Ernest Gellner betegner som et før-
moderne eller pre-nasjonalistisk samfunn til et moderne samfunn som fremmer 
nasjonalismen, ideen om en nasjonal kunst fikk gjennomslag i Norge.9 Det var 
også i denne perioden teoretiske betraktninger om billedkunsten for første 
gang nådde ut til en større almenhet.  
 Men hva var drivkraften bak utviklingen av en nasjonal kunst? 
Hvem gikk i spissen for den nasjonale kunstutviklingen? Og hvordan skulle 
kunsten speile nasjonen? Et viktig spørsmål i denne sammenhengen er 
hvorvidt det eksisterte enighet om kunstens rolle i samfunnet. Min hypotese er 
at de kunstteoretiske brytningene i den undersøkte perioden var et uttrykk for 

                     
 
6 Rolf Thommesen, Norsk billedkunst. En historisk veiledning, Kristiania 1904, s. 112. 
7 Jens Thiis, Norske malere og billedhuggere, Bergen 1907, s. 1–2. Første bind av Norske malere og       
  billedhuggere ble utgitt i 1904. 
8 Erik Gustaf Geijer, ”Betraktelser i afseende på de Nordiska Mythernas anwändande i skön     
  Konst”, Iduna, sjunde Häftet, Stockholm 1817, s. 119.  
9 Ernest Gellner, Nationalism, London 1997, s. 37–38. 
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hegemonistrider mellom konkurrerende eliter med ulike nasjonale strategier. 
Dette perspektiver peker på eksistensen av en maktkamp om ideer og 
posisjoner mellom ulike samfunnsgrupper. Gjennom å skrive inn 
antagonistiske standpunkt som er blitt marginalisert eller undertrykt i den 
offisielle kunsthistorieskrivningen og fremheve alternative nøkkelhendelser og 
nye tolkninger av allerede etablerte nøkkelhendelser, har avhandlingen derfor 
også en kritisk kunsthistoriografisk hensikt.  
 Avhandlingens tidsavgrensning har dels en diskursspesifikk og dels 
en politisk forklaring. Som kunsthistorikeren Andreas Aubert skriver var det 
først da den norske statsrådsavdeling flyttet fra Stockholm til Kristiania og 
Norge fikk sin egen konge, landet ble en egen nasjon i statsrettslig forstand.10 
Tiden rundt oppløsningen av unionen med Sverige i 1905 fremstår således som 
det virkelige gjennombruddet for moderniteten, som blir knyttet både til 
individenes og til nasjonenes selvbestemmelsesrett.11 På den måten er det 
naturlig å sette et sluttpunkt for undersøkelsen rundt 1905. 
 
Identitetsdiskursens genesis  
 
Med den ovenfor skisserte målsetningen er det uungåelig ikke først å ta stilling 
til spørsmålet: Når ble Norge en nasjon? Som Aubert skriver, ble Norge rent 
statsrettslig en nasjon først i 1905.12 Innen norsk historieskrivning såvel som 
innen norsk kunsthistorieskrivning står året 1814 som en avgjørende skillelinje. 
Vår frihet, vår grundlov og vår malerkunst har samme utspring, skriver Aubert, 
som ser året 1814 som frigjørelsen for Norge og et avgjørende brudd med det 
gamle.13 I 1814 ble det ikke bare etablert et nytt politisk system. Det ble, som 
historikeren Øystein Sørensen påpeker, etablert en ny nasjonal status og et helt 
nytt tankesystem.14  
 Det nye tankesystem Sørensen refererer til, er nasjonalismen. På 
den annen side blir den nasjonale bevegelsen ikke betraktet som en 
forutsetning for oppløsningen av statsfellesskapet med Danmark i 1814. Den 
nasjonale bevegelsen var, hevder historikeren Jens Arup Seip, et produkt av det 
som skjedde. I henhold til Seip oppsto det i løpet av få måneder en nasjonal 
bevegelse.15 Den norske nasjonalismen etter 1814 er derfor blitt oppfattet som 
                     
 
10 Andreas Aubert, Det nye Norges malerkunst 1814-1900. Kunsthistorie i grundlinjer, Kristiania 1904, 
s. 9.  
11 Allmenn stemmerett for menn over 25 år ble innført i 1898. For kvinner i 1913.  
12 Norge hadde siden 1319 da Magnus VII Eriksson ble valgt til konge både i Norge og       
Sverige, inngått i ulike unioner.     
13 Andreas Aubert, Norsk malerkunst – kaar og kamp. To foredrag, Kristiania 1908, s. 5.    
14 Øystein Sørensen, Kampen om Norges sjel. Norsk idéhistorie, Bind III, Oslo 2001, s. 53.  
15 Jens Arup Seip er blitt betraktet som dette historiesynets opphavsmann. Se Olav Christensen, 
 ”En nasjonal identitet tar form. Etniske og nasjonalkulturelle avgrensninger”, Jakten på det        
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rent politisk. Den kulturelle selvfølelsen eller identiteten ble skapt i politisk 
kamp mellom 1814-generasjonen og kongemakten, fastslår historikeren Anne- 
Lise Seip. Det var først omkring 1830 en ny generasjon tok fatt på den 
kulturelle nasjonsbygging.16 Det gjalt å skape et folk som ”sto til riket” og som 
kunne gjøre det til en nasjon. Dette kulturelle nasjonsskapende verket ble, 
fremholder etnologen Britt Berggreen, fyllbyrdet i 1905.17  
 Det kan settes en rekke spørsmålstegn ved denne 
historieforståelsen. ”The ideas of absolute breaks are `metaphysical', so also are 
notions of wholly unruptured continuity,” skriver  litteraturhistorikeren Terry 
Eagleton.18 Det er heller ingenting som tyder på at den norske selvfølelsen eller 
identiteten oppsto først etter1814.  Tilblivelsen av nasjonalstater med nasjonalt 
selvbevisste herskere og eliter kan, mener nasjonalismeteoretikeren Anthony 
D. Smith, tidfestes til 1400-tallet.19 Denne utviklingen kan også iakttas i Norge. 
Det norske riksrådets oppsigelse av unionskongen Erik av Pommern i 1440 er 
et klart uttrykk for en gryende nasjonal selvbevissthet eller identitet. Hensikten 
var å forhindre utlendinger i å få norske embeter og len og å gjenopprette 
erkebiskopens rett til å utnevne en egen hird, krav som ble oppfylt gjennom 
erkebiskop Aslak Bolts kroning av Karl Knutsson Bonde til konge av Norge i 
Trondheim i 1449.20  
 I motsetning til Sverige, som definitivt brøt unionsbåndene med 
Danmark i 1523, ble Norge i 1537 redusert til en dansk provins. Årsaken til at 
dette skjedde har historikerne forklart på ulike måter. En rådende hypotese 
innen norsk historieforskning har vært at den norske adelen etter 
arvekongedømmets innføring på 1200-tallet hadde mistet interessen for 
rikspolitikken og for statens og nasjonens interesser.21 En annen hypotese er at 
den norske adelen, som under kongefellesskapet med Sverige på 1300-tallet 
hadde styrket sin politiske innflytelse,22 på grunn av den økonomiske 
utviklingen ikke maktet å opprettholde sin adelige status.23 Derimot har det 
politiske maktperspektivet nesten vært fraværende som forklaringsfaktor for 
                                                              
 
 norske, red. Øystein Sørensen, Oslo 1998, s. 51. 
16 Anne-Lise Seip, ”Det norske ‘vi’ – kulturnasjonalisme i Norge,”, Jakten på det norske, red.        
   Øystein Sørensen, Oslo 1998, s. 97. 
17 Brit Berggreen, Da kulturen kom til Norge, Oslo/Gjøvik 1989. s. 7.  
18 Terry Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, Oxford 1990, s. 4.  
19 Anthony D. Smith, The Nation made Real. Art and National Identity in Western Europe, 1600–    
1850, Oxford 2013, s. 35.  
20 Norges konger og dronninger, red. Jon Gunnar Arntzen, Oslo 2005, s. 130. Dick Harrison, Karl    
    Knutsson. En biografi, Viborg 2004, s. 190f.   
21 Åsmund Svendsen, ”Konfliktlinjer i historiefaget 1850–1905, Jakten på det norske, red.             
   Øystein Sørensen, Oslo 1998, s. 254–255.  
22 Sverre Bagge og Knut Mykland, Norge i dansketiden 1380–1814, Drammen 1987, s. 17.  
23 Ibid., s. 34–35.  
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den kraftige nedgangen i antallet adelsslekter i Norge etter inngåelsen av 
unionstraktaten med Danmark i 1450. Den norske adelens motstand mot 
unionen har derfor kommet helt i bakgrunnen. I stedet har den norske 
odelsbonden fått en nærmest mytisk rolle i den norske nasjonale 
historieskrivningen.  
 Jeg vil, som en innledning til avhandlingens problemstilling, 
fremheve den betydning enkelte representanter for den danske høyadelen fikk 
for opprettholdelsen av en norsk identitet etter underkuelsen av Norge i 1537. 
Erik Ottesen Rosenkrantz, som i 1547 overtok nærmest fyrstelige 
godsbesittelser i Norge,24 utgjør på den måten et viktig forbindelsesledd 
mellom den gamle norske riksrådsadelen og den utvikling som førte frem til 
gjenopprettelsen av en selvstendig norsk stat i 1905. En nøkkelhendelse i 
denne nasjonale berettelsen inntraff i 1548, samme år som prins Frederik, den 
senere Frederik II, ble hyllet som kronprins av stenderforsamlingen i Oslo.  
 Rosenkrantz, som representerte den norske adelen på stendermøtet 
i 1548, gjenopptok samme år det norske riksrådets krav som lå til grunn for 
inngåelsen av unionstraktaten mellom Danmark og Norge gjennom å ta opp 
kampen med hanseatene i Bergen om den inntekstbringende Nordsjøhandelen, 
som på 1300-tallet hadde kommet i Hansaforbundets hender. Det var også i 
1548 skriveren på Bergenhus, Laurents Hanssøn, fikk i oppdrag å oversette de 
norske kongesagaene. Samtidig påbegynte superintendenten i Bergen, den 
tidligere katolske biskopen Gjeble Pederssøn, det omfattende 
restaureringsarbeidet på St. Olavskirken eller Gråbrødrekirken, som ble 
omgjort til ny domkirke. Bak denne nasjonale satsningen, som kan betraktes 
som innledningen på den norske kulturnasjonalismen eller 
Bergenshumanismen,25 sto derfor ikke bare Erik Ottesen Rosenkrantz, men 
også lensherren på Bergenhus, riksråd Christoffer Huitfeldt.26  
 Huitfeldt, som i 1537 hadde ledet hær styrken mot Norge sammen 
med riksråd Truid Ulfstand, var formodentlig i likhet med Ulfstand ingen ivrig 
                     
 
24 Rosenkrantz, som gjennom sin farmor, Margrethe Bosdatter Fleming, tilhørte den mektige    
  norske Losna ætten, arvet godseiendommer i Bergenhus, Stavanger og i Akershus len.  
25 Nasjonalismeteoretikeren John Hutchinson har lagt stor vekt på kunsten og                           
  historieskrivningens betydning for opprettholdelsen av en nasjonal kulturell identitet. Se          
  John Hutchinson, The Dynamics of Cultural Nationalism. The Gaelic Revival and the Creation of the     
  Irish Nation State, London 1987, s. 3–4. 
26 Nils Gilje og Tarald Rasmussen skriver at oversettelsen av de norske kongesagaene ble          
    påbegynt etter oppfordring fra to danske humanister, og at disse to humanistene var prins     
    Frederiks lærer, Hans Svaning, og universitetets visekansler, medisinprofessoren Christian     
    Torkelsen Morsing, som var tilstede ved hyllingen av prins Frederik i Oslo. Se Nils Gilje og  
    Tarald Rasmussen, Tankeliv i den lutherske stat, Oslo 2002, s. 93. Morsing og Svaning har          
    imidlertid ikke hatt noe å gjøre med gjenoppbyggingen av Gråbrødrekirken og oversettelsen 
av de norske kongesagaene.  
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protestant.27 De gamle kirkeskikkene i Norge forble derfor etter trosskiftet i 
1537 uendrede.28 Det var først etter utnevnelsen av Niels Hemmingsen til 
professor i teologi ved Københavns Universitet i 1553, reformasjonen skulle ta 
en ny vending. I 1555 ble frescomaleriene i Sankt Petri kirken i Malmø 
overkalket,29 og i 1556 oppsto en strid om sidealterne i den nye domkirken i 
Bergen.30 Samtidig ble Huitfeldt, som skulle slutte seg til opposisjonen, avsatt 
som lensherre på Bergenhus. Lensherren i Trondheim, Evert Bild, som ble 
utnevnt i 1553, måtte i 1556 flytte sin residens fra Steinvikholm til 
Erkebispegården i Trondheim for å utøve kontroll over presteskapet, og i 
januar 1557 avgikk superintenden i Stavanger, den tidligere kanniken Jon 
Guttormsson, sannsynligvis i protest.  
 Etter Gjeble Pederssøns død i mars 1557 ble Jens Pedersen 
Schjelderup, som tilhørte Hemmingsens krets, utnevnt til ny superintendent 
både i Bergen og i Stavanger,31 og samme år ble det første sammenhengende 
teologiske arbeidet som behandler billedspørsmålet i Danmark-Norge, Niels 
Palladius’Commonefactio de vera invocatione Dei et de vitandis idolis, som er sterkt 
påvirket av Jean Calvin, trykket.32 Likeledes er det blitt trukket frem paralleller 
mellom Palladius’ verk og Andreas Bodenstein von Karlstadts skrift, Von 
Abtuhung der Bilder fra 1522.33 Den billedfiendtlige holdningen som kommer til 
uttrykk i Commonefactio de vera invocatione Dei et de vitandis idolis kan således føres 
tilbake til professor Hemmingsen, som i 1557 overtok som ”theologus primus” 
ved Københavns Universitet. Hemmingsens lærebok i dogmatikk, Enchiridion 
theologicum, som ble trykket samme år, viser teologisk avhengighet av Calvin.34 
Videre er det iakttatt likheter mellom Calvins og Hemmingsens antropologi.35 
Den kirkepolitiske kursendringen etter 1553 var derfor etter alt å dømme et 
uttrykk for øket innflytelse fra det danske riksrådets såkalte progressive fløy. 
Målet for denne kretsen, som ble ledet av riksrådet Peder Oxe, var å styrke 

                     
 
27 Ulfstand hadde i det lengste kjempet mot utelukkelsen av biskopene fra det danske riksrådet.  
28 Christoffer Huitfeldts hustru, Øllegaard Trolle, var kusinen til den katolske erkebiskopen i 
Uppsala, Gustav Trolle.  
29 Hertug Frederik, den senere Frederik II, hadde i 1554 opprettet hoff på Malmøhus.  
30 Gunnar Danbolt mener at sidealterne i den nye domkirken ble fjernet under Geble                
 Pederssøns tid som superintendent. Sannsynligheten taler derfor for at dette skjedde etter         
 Huitfeldts avgang. Se Gunnar Danbolt, Norsk kunsthistorie. Bilde og skulptur fra vikingtida til i        
 dag, Oslo 1997, s. 97. 
31 Jon Guttormsen ble formellt avsatt fra sitt embete i samband med utnevnelsen av                  
 Schjelderup den 10. juni 1557.    
32 Bengt Arvidsson, Bildstrid Bildbruk Bildlära, Lund 1987, s. 51.   
33 Martin Schwartz Lausten, Biskop Niels Palladius. Et bidrag til den danske kirkes historie 1550–60,  
 København 1968, s. 49. 
34 Erik Munch Madsen, Niels Hemmingsens etik. En idehistorisk Studie, København 1946, s. 222. 
35 Ibid., s. 225–226.  
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rikets finanser gjennom en ekspansiv satsning på landbruk og industri.36 
Vendingen mot kalvinismen kan således i utgangspunktet ha vært politisk og 
økonomisk motivert. Forklaringen er å finne i kalvinismens innstilling til den 
aristoteliske realisme og til Aristoteles politiske filosofi,37 retninger Martin 
Luther, som fremsto som den udelte fyrstemaktens fremste talsmann, hadde 
forkastet.38  
 Peder Oxe falt allerede i februar 1558 i Christian IIIs unåde, men i 
1566, samme år som den ikonoklastiske striden brøt ut i De spanske 
Nederlandene, ble Oxe kalt tilbake til Danmark av Frederik II. Dette året gjør 
også den kalvinistiske innflytelsen seg gjeldende på nytt. Formodentlig var det 
årsaken til at Rosenkrantz, som etter kroningen av kronprins Frederik II i 1559 
ble utnevnt til riksråd og til lensherre på Bergenhus, i 1566 avsatte slottspresten 
på Bergenhus, Jørgen Erikssøn, som var Jens Pedersen Schjelderups adept.39 I 
stedet tilsatte Rosenkrantz Gjeble Pederssøns tidligere protegé, Absalon 
Pederssøn Beyer,40 som i likhet med Gjeble Pederssøn ikke hadde 
innvendinger mot bruken av bilder.41   
 Men motsetningsforholdet mellom Rosenkrantz og riksrådets 
ledende krets hadde ikke bare en kirkepolitisk dimensjon. Rosenkrantz, som 
var en drivende kraft bak Odenserecessen, som i 1560 ga bergensborgerne 
handelsrettigheter i Nord-Norge, førte som lensherre på Bergenhus hva som 
kan betegnes som en nasjonal politikk. I stedet for å rive det gamle kastellet på 
Bergenhus fra Magnus VI Håkonsson Lagabøtes tid, som Frederik II beordret, 
lot Rosenkrantz kastellet utgjøre grunnstammen i et nytt slott,42 som i 
overensstemmelse med tidens byggeskikk for herremannsbygninger i Danmark 
ble utformet som et tårn. Rosenkrantz utfordret på den måten både den tyske 
og den danske maktdominansen, og på slottets sydfasade vendt mot byen 
gjenreiste Rosenkrantz det norske riksvåpen,43 som en markering av norsk 
                     
 
36 Utviklingen mot storgodsdrift og okseoppdrett ble kjennetegnende for denne utviklingen i 
Danmark. I Norge var det fiske, sagbruk og bergverksindusti som skulle utvikles.   
37 Munch Madsen 1946, s. 225.    
38 Oskar Garstein, Cort Aslakssøn. Studier over dansk-norsk universitets- og lærdomshistorie omkring år     
   1600, Oslo 1953, s. 161.  
39 Jørgen Erikssøn, som kom til Bergen i 1559 som rektor for Katedralskolen, ble i 1570 gift  
med Jens Pedersen Schjelderups datter og utnevnt til superintendent i Stavanger. Erikssøn blir 
betraktet som den mest ytteliggående av de nye superintendene, som ble utnevnt etter 1556. Se 
Bagge og Mykland 1987, s. 94–95. 
40 Absalon Pederssøn Beyer var i 1559 blitt erstattet som rektor for katedralskolen i Bergen av 
den 24-årige Jørgen Erikssøn fra Jylland. 
41 Halvdan Koht, ”Erik Ottesen Rosenkrantz”, Norsk Biografisk Leksikon, red. A.W. Brøgger og 
Einar Jansen, Oslo 1952, s. 555. Koht skriver at Beyer i likhet med Gjeble Pedersønn” ga 
rikelige klenodier til kirken”. 
42 Robert Kloster, Skulpturen på Rosenkrantztårnet, Bergen 1930, s. 13.  
43 Bagge og Mykland 1987, s. 107. 
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supremati. Samtidig hevdet Rosenkrantz norsk overhøyhet over havområdene i 
nord gjennom å stille krav på toll fra de engelske russlandsfarerne ved 
Vardøhus.  
 I 1564 gjenerobret Rosenkrantz, som hadde gjeninnført 
leidangsplikten både for norske bønder og Det tyske Kontor,44 Steinvikholm 
fra svenskene med et norsk bondeoppbud uten å avvvente kongens ordre, og i 
1567 forberedte Rosenkrantz et nytt ekspedisjonskorps for å drive tilbake de 
svenske troppene fra Akershus. Peder Oxe, som i realiteten styrte Danmark, 
foretrakk derimot å sende 2000 skyttere fra Skåne til Norge,45 men først etter at 
Rosenkrantz satte inn sin flåte kunne svenskene drives på flukt.46 Det var på 
denne bakgrunn Absalon Pederssøn Beyer skrev Om Norgis Rige på initiativ av 
Rosenkrantz. Norges ulykke var at det var kommet under de danske konger,47 
men med nedgangen kom en ny begynnelse, der ”de beste mends regimente” 
ville bli erstattet av en ny ”enekonge”.48 Beyers formulering antyder således at 
misnøyen var rettet mot det danske riksrådets ledende politikere. ”De beste 
mends regimente” med kansleren Johan Friis og Peder Oxe i spissen 
representerte den krets som konstitusjonelt gikk inn for å redusere Norge til en 
dansk provins, og etter Frederik IIs utnevnelse av Oxe til rikshoffmester i 
august 1567 ble det nedsatt en granskningskommisjon mot Rosenkrantz, som i 
mai 1568 måtte avsi seg stillingen som lensherre på Bergenhus. Resultatet av 
oppsigelsen ble at superintendenten, Jens Pedersen Schjelderup, kunne flytte 
frem sine posisjoner.   
 
Den dansk-norske ortodoksiens billedsyn 
 
Martin Luther, som etter tilbakekomsten til Wittenberg i 1522 hadde vendt seg 
mot Andreas Bodenstein von Karlstads reformer, avvek i sin billedoppfatning 
ikke vesentlig fra det romersk-katolske billedsynet,49 og i Confessio Augustana, 
som dannet grunnlaget for den dansk-norske kirke,50 er billedspørsmålet ikke 
nevnt.51 Hemmingsen derimot fordømte i de såkalte Fremmedartiklene, som 
                     
 
44 Leidangsplikten var en ordning som ble benyttet i Norge fra 900-tallet for å få frie bønder til 
å utruste og bemanne skip som ble brukt i strid.   
45 Troels Troels-Lund, Peder Oxe. Et Historisk Billed, København 1906, s. 178. 
46 Bagge og Mykland 1987, s. 112.  
47 Steffen Heiberg, ”Det oldenborgske monarki. Danmark og Norge 1536–1814. Et rids”,       
Norgesbilleder. Dansk-norske forbindelser 1700-1905, København 2004, s. 26. 
48 Nils Gilje og Tarald Rasmussen, Tankeliv i den lutherske stat, Oslo 2002, s. 99.  
49 Arvidsson 1987, s. 34.  
50 Martin Schwartz Lausten, Niels Hemmingsen. Storhed og fald, København 2013, s. 308. Confessio  
   Augustana eller Augsburg-bekjennelsen ble lagt frem for keiser Karl V under riksdagen i          
   Augsburg i 1530. 
51 Arvidsson 1987, s. 42. 
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ble utstedt i 1569, som en konfesjonell kanon som skulle erstatte Confessio 
Augustana, ”Avguders og Billeders dyrkelse”, som var innført av djevelen til 
Guds sønns ”bespottelse”,52 og i januar 1570 utbrøt en strid mellom byrådet i 
Bergen og Jens Pedersen Schjelderup, som hadde fjernet helgenbildene fra 
domkirkens høyalter.  
 Lensherren var imidlertid kirkens høyeste tilsynsmann med 
patronatsrett innen sitt len, og i 1571, samme år som Madtz Scheel, som hadde 
erstattet Rosenkranz, ble skiftet ut med Vincents Juel,53 skrev Absalon 
Pederssøn Beyer en lovtale over Gjeble Pederssøn, som priser 
billedutsmykningen i den gjenoppbygde domkirken.54 Samtidig ble Beyers 
Tragædia de Imaginibus oppført.55 Schjelderup på den annen side utga i 1572 En 
Christelig Vnderuisning aff den hellige Scrifft, om huad en Christen skal holde, om 
Affgudiske Billeder oc Stytter vdi Kirckerne, som ble trykket i København. Ifølge 
Schjelderup var gudsdyrkelse uten bilder det rette. Alterbildene skulle derfor 
fjernes og erstattes av malte ”beprydelser” fra ”herlige Sententzer av den 
hellige Schrifft”,56 et standpunkt som er i overensstemmelse med Jean Calvins. 
Videre angrep Hemmingsen i en systematisk håndbok i demonologi, Admonitio 
de superstitionibus magicus vitandis, som ble trykket i dansk oversettelse i 1575, det 
kunnskapsteoretiske grunnlaget for bruken av bilder gjennom å trekke inn 
djevelen.57 Når en person lykkes med magiske kunster, deriblant fremstilling av 
bilder og figurer, var det fordi djevelen trådte støttende til uansett om det var 
blitt inngått en pakt med djevelen eller ei.58 Hemmingsen, som på denne måten 
går i polemikk mot synet på kunstnerne som Guds budbærere,59 avviker 
således i sin billedoppfatning både fra Martin Luther og fra Jean Calvin, som 
stilte seg positiv til den verdslige bruken av bilder bare de gjenga det som 
tilhørte den synlige verden.60 Calvin utgår fra Aristoteles, mens lutherske 
teologer, som på 1500-tallet argumenterte mot kalvismen i billedspørsmålet, i 
likhet med middelalderens teologer knyttet an til den bysantinske teologen 

                     
 
52 Gilje og Rasmussen 2002, s. 120.  
53 Vincent Juel tilhørte i likhet med Rosenkrantz en ledende dansk adelsslekt. 
54 Øystein Rian, For Norge, kjempers fødeland. 12 portrett frå dansketida, Oslo 2007, s. 57.  
55 Beyer hadde fra 1562 under Erik Ottesen Rosenkrantz´ tid som lensherre oppført skuespill   
    offentlig i Bergen.  
56 Gilje og Rasmussen 2002, s. 160.   
57 Beyers hustru, Anne Pedersdatter, ble samme år anklaget for trolldom.  
58 Gilje 2003, s. 202f.  
59 Synet på kunstnerne som Guds budbærere, som hadde vunnet utbredelse under renessansen, 
innebar at de ble likestilt med profetene og englene. Se Carl Goldstein, Visual Fact over Verbal 
Fiction. A Study of the Carracci and the Criticism, Theory, and Practice of Art in Renaissance and Baroque 
Italy, Cambridge 1988, s. 18. 
60 Jean Calvin, Institutitio Religionis Christianae, Neukirken 1936, s. 88.  
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Johannes Damascenus,61 som under den ikonoklastiske striden på 700-tallet 
hadde koplet inkarnasjonen sammen med billedlæren.62 Det var mot dette 
synet, som var basert på de kappadokiske kirkefedrenes oppfatning av 
mennesket som et mikrokosmos som avspeilet kosmos eller makrokosmos,63 
Hemmingsen rettet sin kritikk.64 Adiafora-argumentet, som ble benyttet av 
Luther for å skape kontinuitet med den katolske kirken,65 ser derfor ikke ut til å 
ha blitt opprettholdt etter at Hemmingsen i 1557 overtok som ”theologus 
primus” ved det teologiske fakultetet ved Københavns Universitet.  
 Men den teologiske lærestriden gjaldt ikke bare billedbruken. 
Striden gjaldt også nattverden og Martin Luthers lære om Kristi legemes 
ubikvitet, og i 1579 ble Hemmingsen, som hadde uttalt seg anerkjennende om 
Calvins nattverdslære, angrepet for kryptokalvinisme og avsatt som professor 
av Frederik II. Derimot fikk Hemmingsen, som ble dyrket som Praeceptor,66 
fortsette sin forfattervirksomhet, og i 1589 ble den første katekismustavlen 
forordnet til Bergen av Jens Pedersen Schjelderups etterfølger, den omstridte 
Anders Foss,67 som lå i strid med lensherren Peder Thott. Skillelinjen i 
billedspørsmålet, som prinsipielt gikk mellom det den romersk-katolske og den 
lutherske tradisjonen på den ene siden og den kalvinistiske tradisjonen på den 
annen side,68 kom derfor i Danmark-Norge til å gå mellom geistligheten og 
høyadelen, som ville holde fast på de gamle billedskikker, og ved  tidspunktet 
for Hemmingsens avsettelse bestilte Hemmingsens fremste motstander, Erik 
Ottesen Rosenkrantz´ yngre bror, riksråd Jørgen Rosenkrantz, som deltok i 
prosessen mot Hemmingsen, en trefløyet altertavle med den seirende Kristus 
og portretter av seg selv og sin familie.69 Samtidig tyder den bevarte 
monumentbestanden i Danmark på at Christian IVs formynderregjering  
allerede i 1588 hadde avskaffet det generelle forbudet mot adelige 
gravmonument hevet over jord, som var blitt innført i 1576.70 Videre 
oppmuntret formynderregjeringen historieskrivningen, som på begynnelsen av 

                     
 
61 Ibid., s. 139. 
62 Ibid., s. 142.  
63 Anne Karahan, Byzantine Holy Images and the Issue of Transcendence and Immanence, Stockholm 
2005, s. 78f. 
64 Lausten 2013, s. 169. 
65 Arvidsson 1987, s. 120.  
66 Kjell Barnekow, Niels Hemmingsens teologiska åskådning. En dogmatisk studie, Lund 1940, s. 22. 
67 Sigrid Christie, ”Maleri og skulptur 1536–1814”, Norges Kunsthistorie, Bind 3, Oslo 1982, s. 
122.  
68 Arvidsson 1987, s. 34. 
69 Altertavlen er blitt datert til ca 1580. Se Birgitte Bøggild Johannsen og Hugo Johannsen, Ny  
    dansk kunsthistorie, Bind 2, Kongens kunst, København 1993, s. 81.  
70 Johannsen og Johannsen 1993, s. 84–85.  
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1500-tallet hadde fått fornyet interesse.71 I 1594 ble Mattis Størssøns Den norske 
Knønike trykket i dansk oversettelse på riksråd Arild Huitfeldts initiativ, og i 
1595 utga Huitfeldt, som var sønn av Christoffer Huitfeldt og født og 
oppvokst på Bergenhus, første bind av Danmarks riges krønike, den første 
Danmarkshistorien skrevet på dansk.72 Samtidig engasjerte stattholderen i 
Norge, riksråd Axel Knudsen Gyllenstierne, prosten Peder Claussøn Friis til å 
oversette Magnus Lagabøtes landslov fra 1200-tallet.73 I 1597 påbegynte Peder 
Claussøn Friis oversettelsen av Snorre Sturlassons Heimskringla og de norske 
kongesagaenes på Gyllenstiernes initiativ, og samme år ble presten Niels 
Helvads Elevsinia Sacra eller En Christelig Vnderuisning aff den hellige Schrifft, om 
huad en Christen skal holde, om Affgudiske Billeder og Stykker udi Kirkerne, som 
forkaster de autoriserte katekismustavlene og hyller de gamle kirkeskikker, 
trykket.74  
 Christian IVs utnevnelse av Hans Poulsen Resen til første 
professor i teologi i 1607 førte til en ny omlegging av kirkepolitikken, og i 
Theses theologicæ de sakræ scripturæ perfectione et traditionibus non scriptis, som ble 
trykket samme år, tok den nyutnevnte annen professor i teologi, Jens Cort 
Aslakssøn, avstand fra oldkirkens kirkefedre som autoriteter sideordnet med 
Skriften og fordømte den katolske kirkens tillatelse av adorasjon av bilder, 
statuer og idoler, som ikke er fundert i Bibelen. For Aslakssøn var Bibelen den 
eneste kilden til kirkens tro.75 Dette antyder at Hemmingsens billedsyn kom til 
å ligge fast selv etter at Hans Poulsen Resen, som blir regnet som en streng 
lutheraner, rykket opp som første professor i teologi. Den påfølgende 
lærestriden var derfor ikke bare til rettet mot katolisismen, den var også rettet 
mot samtidens rasjonalisme,76 og først i 1632 ble Peder Claussøn Friis´ Norriges 
oc omliggende Øers sandfærdige Bescriffuelse, trykket, fulgt av oversettelsen av Norske 
Kongers Chronica i 1633. Utgivelsene var tilrettelagt av legen og polyhistoren Ole 
Worm tilskyndet av kansleren Christian Friis til Kragerup.77 Den kulturelle 

                     
 
71 Axel Bolvig, Reformationens rindalister. Om kunst og arkitektur i 1500-tallets Danmark, Århus 1996, 
s. 13.  
72 Anders Sørensen Vedels oversettelse av Saxo Grammaticus Gesta Danorum ble trykket i 1575 
på initiativ av Niels Kaas.  
73 Et ankepunkt mot det danske styret i Norge var at danske embetsmenn brøt med norsk 
rettsoppfatning.  
74 Arvidsson 1987, s. 17 og s. 66.  
75 Oskar Garstein, Cort Aslakssøn. Studier over dansk-norsk universitets- og lærdomshistorie omkring år     
   1600, Oslo 1953, s. 213.  
76 Ibid., s. 209.  
77 Christian Friis til Kragerup, som ble utnevnt til kongens kansler og kansler for universitetet i 
    København i 1616, var sønn av riksråd Jørgen Iverssøn Friis, som fra 1601 var stattholder i   
    Norge der han i 1604 hadde innført Christian IVs Norske Lov, som var basert på en 
oversettelse av Magnus Lagabøters landslov fra 1274.   
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blomstringen som fant sted i Danmark-Norge i 1630-årene, er således blitt 
tilskrevet Christian Friis til Kragerup og riksråd Holger Rosenkrantz.78  
 Holger Rosenkrantz gikk i motsetning til Resen, som var talsmann 
for en reform av latinskolene og bedre allmueundervisning på grunnlag av 
Luthers lille katekisme og en konfirmasjonsordning etter oldkirkelig forbilde,79 
inn for etableringen av såkalte gymnasier med en mer sekularisert dannelse på 
dansk, og på et riksrådsmøte i Odense i 1620 la Rosenkrantz frem et utkast til 
utbygging av Sorø adelige akademi. I 1621 ble Rosenkrantz medlem av 
kommisjonen, som skulle utforme nye statutter for universitetet, og i 1622 ble 
en mer omfattende apologi for bruken av bilder, Niels Heldvads Amphitheatrum 
Fidei Catolicae, & Ceremoniarum Ecclesiae Jesu Christi, trykket.80 På den måten kom 
to konkurrerende dannelsesideal til å stå mot hverandre, et humanistisk 
vitenskapelig og et skolastisk teologisk.  
 Etter eneveldets innføring og riksrådets oppløsning i 1660 fikk 
imidlertid ortodoksien hegemoni, og samme år ble Sorø adelige akademi stengt. 
Samtidig opphørte all virksomhet ved Christiania gymnasium, som var blitt 
opprettet i 1636.81 På den annen side ga Kongeloven, som ble undertegnet av 
Frederik III i 1665,82 kongen absolutt makt over alle ”menneskelige love”,83 og 
samme år påbegynte Frederik III oppføringen av en bygning som skulle 
inneholde Det Kongelige Kunstkammer og Det Kongelige bibliotek. Loven, 
som var forfattet av biskop Jesper Brochmands tidligere protegé, den kongelige 
kabinettssekretæren Peder Schumacher, ble først kjent etter kroningen av 
Christian V i 1670, og i 1671 utnevnte kongen maleren og arkitekten Lambert 
van Haven til generalbyggmester og første hoffmaler og til ”Inspector over 
Pictura og Sculpura og alle didhen hørende Kunster”. I 1681 fikk den franske 
billedhuggeren Abraham César Lamoureux ansettelse ved hoffet, og i 1688 ble 
Lamoureux’ rytterstatue av Christian V, den første rytterstatuen i Norden, reist 
på Kongens Nytorv i København.  
 Schumacher, som i 1671 ble adlet Griffenfeld og utnevnt til greve 
og rikskansler i 1673, ble derimot avsatt og fengslet i 1676, og i Christian Vs 
Danske lov fra 1683 og i Christian Vs Norske lov fra 1687 ble sensuren over 
trykte tekster, som ifølge kirkeordinansen av 1537 skulle utøves av 
superintendentene og det teologiske fakultet ved Københavns universitet, 
                     
 
78 Holger Rosenkrantz, som var sønn av Jørgen Rosenkrantz, ble utnevnt til riksråd i 1616. 
79 Einar Høigård og Herman Ruge, Den norske skoles historie, Oslo 1947, s. 30. 
80 Heldvad var i 1616 blitt utnevnt til kongelig hoffastrolog, astronom og mathematicus.  
81 Høigård og Ruge 1947, s. 27.  
82 Kongeloven var skrevet av Peder Schumacher, sønn av en vintapper og utdannet teolog, 
som ble adlet Griffenfeldt og utnevnt til rikskansler og greve over det nyopprettede grevskapet 
Griffenfeld i Norge, det tidligere Tønsberghus len.  
83 Birgitte Bøggild Johannsen og Hugo Johannsen, Ny dansk kunsthistorie, Bind 2, Kongens kunst, 
København 1993, s. 150.  
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stadfestet på nytt. Formodentlig var dette årsaken til at et initiativ støttet av 
grev Carl Ahlefeldt i 1701 for å få opprettet ”eine regulierte Societet” til 
kunstens fremme, forble resultatløst.84 Det var ført etter Frederik IVs 
utnevnelse av Christen Worm til Sjællands biskop i 1711 ortodoksien ble 
utfordret på nytt. 
 Christen Worm, som var sønnesønn av Holger Rosenkrantz´ 
adept, Ole Worm, hadde under et opphold i Oxford i 1696 oversatt den 
islandske 1100-tallshistorikeren Are Frodes Islendingabók til latin,85 og i 1711 ble 
den kongelige historiografen Tormod Torfæus´Historia Rerum Norvegicarum og 
Ludvig Holbergs Introduction til de fornemste Europæiske Rigers Historier, trykket. I 
1716 utkom Holbergs Introduction Til Naturens- Og Folke-Rettens Kundskab, som 
setter spørsmålstegn ved maksimen om kongemaktens guddommelige 
opprinnelse,86 og i 1720 ble Holberg, som i 1719 hadde påbegynt det satiriske 
heltediktet Peder Paars, utnevnt til professor poesis ved Københavns universitet. 
Hans mentor var formodentlig den tidligere rektoren ved katedralskolen i 
Bergen, Søren Linstrup, som i 1707 var blitt utnevnt til professor eloquentiæ og i 
1716 til professor i teologi.  
 Holberg rettet i Peder Paars skarp kritikk mot geistlighetens 
uvitenhet og overtro,87 og i januar 1722 åpnet det første offentlige teateret i 
København understøttet av den nye dronningens halvsøster, Christine Sophie 
Reventlow, og hennes mann, lensgreve Ulrik Adolph Holstein, som i 1721 ble 
utnevt til storkansler og Universitetets patron. Frederik IV hadde i 1707, innen 
sin andre reise til Italia, latt seg avbilde som seierherren som blir hyllet av 
Minerva, Justitia, Hercules og de frie kunster, men i motsetning til den 
tradisjonelle oppfattelsen av de frie kunster som trivium og qadrivium, det vil si 
grammatikk, retorikk, dialektikk, astronomi, geometri, aritmetikk og musikk, lot 
kongen seg avbilde med attributter for kontrafeier, arkitektur, skulptur, poesi 

                     
 
84 Akademie der Künste, et lærd selskap som ble opprettet i 1696 etter mønster av akademiene i    
   Roma og Paris, var i 1699 blitt rådgivende i kunstspørsmål for den preussiske regjeringen.      
   Kunstnersamfunnet eller Kunst-Akademiet i København, som det med hjemmel fra utlandet 
    skal ha blitt kalt, ble innviet den 21. oktober 1701 i det Ahlefeldtske Huus, men datoene 
varierer og stiftelsesmøtet resulterte ikke i noen regulær virksomhet. Se Ferdinand Meldahl og 
Peter Johansen, Det kongelige akademi for de skjønne kunster, Kjøbenhavn 1904, s. 12f.  
85 Islendingabók forteller om Alltingets opprettelse på Island. 
86 Hans Wandal, som ble Sjællands biskop i 1668, hadde i sitt store verk, Juris Regii libri VI, som 
  ble utgitt i seks bind fra 1663 til 1672, betraktet kongemakten som en guddommelig nådegave, 
som ikke berodde på folkets valg, men på salvelsen. På den annen side ville Wandal innskrenke 
kongens kirkelige myndighet til styret av kirkens ytre anliggender og til forvaltningen av kirkens 
ytre eiendommer.  
87 Nils Gilje og Tarald Rasmussen, Tankeliv i den lutherske stat 1537–1814, Oslo 2002, s. 351–      
   352. Peder Paars ble skrevet 1719–1720. 
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og musikk.88 I henhold til kunstfilosofen Paul Oskar Kristeller er det disse fem 
hovedgrupper, som utgjør kunstens moderne system. Kristeller postulerer at 
maleri, arkitektur, skulptur, musikk og poesi, som han kaller de skjønne 
kunster, på 1700-tallet ble konstituert som et eget område som definitivt skulle 
skille dem fra håndverk, vitenskap og andre humanistiske aktiviteter.89 Denne 
teorien, eller kunstbegrepets såkalte kopernikanske revolusjon,90 vil i 
avhandlingen bli underlagt en kritisk granskning. Selve billedideen med fyrsten 
tronende i kretsen av arkitektur, skulptur, maleri, poesi og musikk går tilbake til 
renessansen.91 Dette antyder at hva Kristeller betrakter som kunstens moderne 
system, har røtter tilbake til 1500-tallet. Kunsthistorikeren James I. Porter 
mener at Kristellers moderne kunstsystem er en ren konstruksjon uten 
historiske forbilder.92 
 

––––––––––– 
 
Frederik IVs regjeringsperiode, som er blitt karakterisert både som en glanstid 
for billedkunst, arkitektur og teater,93 og som en periode med liten eller ingen 
interesse for litteratur, kunst og kultur,94 sto imidlerid ikke, som de refererte 
uttalelser antyder, for en entydig kirkepolitikk. Den samme tvetydigheten gjaldt 
også forholdet til Norge. Frederik Gabel, som ble utnevnt til stattholder i 
Norge etter Frederik IVs regjeringstiltredelse i 1699, gikk inn for større 
selvstendighet for Norge, og med Slottsloven av 1704 fikk Norge et eget 
regjeringskollegium med Gabel som president. Kongen, som åpnet det første 
møtet på Akershus den 11. juni 1704, besøkte på Gabels initiativ Tormod 
Torfæus,95 og under sin andre Norgesreise i 1719 innførte Frederik IV, som i 
1702 hadde opphevet livegenskapen for bønder født etter 1699 på Skjælland, 
Lolland og Falster,96 forkjøpsrett ved salg av krongods til norske leilendinger.97 
                     
 
88 Johannsen og Johannsen 1993, s. 218.  
89 Paul Oskar Kristeller, Konstarternas moderna system. En studie i estetikens historia, Skriftserien         
    Kairos, Nr. 2, Stockholm 1996, s. 14. Kristeller lanserte denne teorien i “The Modern            
    System of the Arts“ I–II i Journal of the History of Ideas, Vol. 12–13, 1951–1952. 
90 Meyer Howard Abrams, Doing Things with Texts: Essays in Criticism and Critical Theory, New       
    York 1989, s. 140.  
91 Allan Ellenius, Karolinska bildidéer, Stockholm og Uppsala 1966, s. 20.  
92 James I. Porter, “Is Art Modern? Kristeller’s Modern System of the Arts Reconsidered”, British    
   Journal of Aesthetics, Volume 49, Nr. 1, 2009, s. 1.   
93 Johannsen og Johannsen 1993, s. 215f.  
94 Finn Erhard Johannessen, “Frederik 4“, Norges konger og dronninger, red. Jon Gunnar Arntzen, 
   Oslo 2005, s. 169. 
95 Tormod Torfæus ble utnevnt til kongelig historiograf av Christian V i 1682 med oppdraget å 
   avslutte Norgeshistorien.  
96 I Danmark ble betegnelsen vornedskap brukt på den livegenskap som på 1400-tallet ble        
   innført på Sjælland, Lolland, Falster og omgivende øyer. 
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 Mot denne utviklingen kom allerede i 1721 en reaksjon. I 1721 ble 
Slottsloven opphevet, og samme år ble den gottorpske delen av Slesvig 
inkorporert i Danmark. I 1724 ble det innført nye begrensninger på bøndenes 
bevegelsesfrihet, og i 1725 ble slaveriet tillatt i Dansk Vestindia. I 1727 trakk 
kongen tilbake sin støtte til teateret, og i 1728 overtok Johannes Bartholomæus 
Bluhme, som ville vekke det kristne liv innenfor den bestående kirken i 
overensstemmelse med den hallensiske pietismen, stillingen som hoffprest 
etter Georg Johann Conradi. Samtidig innebar regjeringens merkantilistiske 
politikk en stadig større konsentrasjon av økonomisk makt til hovedstaden 
København.98  
 Den økonomiske politikken, som førte til prisfall på norske varer,99 
skapte grobunn for norsk separatisme, og i Dannemarks og Norges Beskrivelse, som 
ble trykket i 1729, retter Holberg kritikk mot den økonomiske politikken og 
skriver at ”det ene Riges Gevinst ikke tilstrækkelig har kunnet bøde paa det 
andet Riges Skade”.100 I Dannemarks Riges Historie, som ble utgitt i tre bind fra 
1732, la Holberg vekt på at Norge ikke skulle oppfattes som en ”Accession” til 
Danmark,101 og i Afhandling om de Norskes og endeel andre Nordiske Folkes Oprindelse 
som Indledning til den Norske Historie, som ble trykket i 1768, hevdet historikeren 
Gerhard Schøning at Norge i likhet med Sverige og Danmark hadde utgjort en 
egen stat.102 I Til Kongen, som ble utgitt i 1772, stilte historikeren Peter Frederik 
Suhm krav om at Norge, ”det troe og tapre Norge”, skulle få tilbake sin egen 
mynt,103 og samme år ble Det norske Selskab opprettet i København.104 
Samtidig fikk Norge en egen røst på poetikkens område gjennom opprettelsen 
av Det norske litterære Selskab i 1774. Jeg vil derfor betone kontinuiteten 
snarere enn bruddet mellom foreningstiden med Danmark og den utvikling 
som fant sted på kunsten og kulturens område i Norge etter 1814. Dette ikke 
                                                              
 
97 I 1661 ble 20 prosent av all jord i Norge drevet av selveiende bønder, men allerede i 1721 var 
  denne andelen oppe i 32,5 prosent. I 1770-årene var andelen selveiende bønder i Norge mer 
enn 50 prosent, og i 1800 57,1 prosent. Se Bagge og Mykland 1987, s. 180, Dyrvik 1999, s. 127 
og Langslet 2002, s. 186.   
98 I 1729 fikk borgerskapet i København monopol på handelen med Finmark.  
99 Bagge og Mykland skriver at 1720- og 1730-årene dannet et bunnnivå både når det gjelder     
  mengden av eksportert fisk og prisen på fiskevarer i Norge. Se Bagge og Mykland 1987. s. 
224. 
100 Sitert etter Gilje og Rasmussen 2002, s. 362. 
101 Sitert etter Gilje og Rasmussen 2002, s. 353. 
102 Gerhard Schøning, Afhandling om de Norskes og endeel andre Nordiske Folkes Oprindelse som          
   Indledning til den Norske Historie, Sorø 1768, s. 74f.  
103 Peter Friderich Suhm, Til Kongen, Kiøbenhavn 1772, s. 5.  
104 Holberg tilhørte på morssiden slekten Lem, som hadde handelsinteresser på Vestlandet og i 
  Nord-Norge. Schønning var i likhet med Holberg utdannet teolog og kom fra en handelsslekt 
i Nord-Norge. Suhm, som var dansk adelsmann, ble inngiftet i handelshuset Agrell i 
Trondheim. 
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minst fordi, som Kristeller har gjort gjeldende, alle senere kunstteoretiske 
konflikter kan spores tilbake til visse fundamentale ideer som skriver seg fra 
1700-tallet.105  
 
Periodiseringen   
 
I en studie som strekker seg fra 1700-tallet frem til 1905 utgjør periodiseringen 
et problemområde for seg. Det er, skriver kunsthistorikeren Mosche Barasch, 
historikerens oppgave og byrde å inndele ”the broad continuous stream of 
history” i atskilte deler.106 Samtidig er den tradisjonelle historiske 
modelltenkningen med stadier eller tidsrekker hentet fra biologi og fysikk blitt 
trukket i tvil.107 Et annet viktig problem, som kunsthistorikeren Terje 
Borgersen har bemerket, er at kunsthistoriografien i stor utstrekning er en 
bekreftelse av samtidens estetiske og ideologiske grunnposisjoner.108 Dette har 
ført til at den norske kunsthistorien har gjennomgått en rekke endringer eller 
omskrivninger, som ennå ikke har vært analysert i detalj.   
 I dag blir Johann Joachim Winckelmann, som i Geschichte der Kunst 
des Alterthums la vekt på kunstens stilistiske utvikling, betraktet som 
kunsthistoriefagets far.109 I tillegg blir Winckelmann oppfattet som 
grunnleggeren av en hel stilepoke. Det store paradigmeskiftet i synet på hva 
som bestemte om litteratur eller kunst var god eller dårlig på 1700-tallet, kom 
gjennom Johann Joachim Winckelmanns skrifter, skriver filologen Hugo 
Montgomery, som betegner kunsten og litteraturen etter 1750 som 
klassisisme.110  
 For Francis Bull, som ble utnevnt til professor i nordisk 
litteraturhistorie ved Det kongelige Frederiks Universitet i Kristiania i 1920, sto 
den samme perioden for det nasjonale gjennombruddet i den norske 

                     
 
105 Kristeller 1996, s. 13. 
106 Mosche Barasch, Modern Theories of Art, 1. From Winckelamann to Baudelaire, New York og   
London 1990, s. 89.  
107 Georg Iggers, Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern 
Challenge, Hanover 1997, s. 13–14. 
108 Terje Borgersen, Kunsthistoriografi og kunstideologi. En verkskritisk analyse av de to første norske  
kunsthistoriene som opinionsskrift og genre, Trondheim 1995, s. 251.   
109 Denne oppfatningen kan antagelig tilskrives Julius von Schlosser. Se Elisabeth Cropper,  
”La piú bella antichitá che sappiate desiderare: History and style in Giovan Petri Bellori’s Lives”, Kunst 
und Kunsttheorie 1400–1900, Wiesbaden 1991, s. 145. Se også Dan Karlholm,         
Handböckernas konsthistoria. Om skapandet av ”almen konsthistoria” i Tyskland under 1800-talet,       
Stockholm/Stehag 1996, s. 24. 
110 Hugo Montgomery, ”Klassisk - classis, classicum. Metafor utan mening”, I fortidens speil, red. 
   Karin Gundersen og Magne Malmanger, Otta 1998, s. 50. 
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litteraturen.111 Den norske litteraturen, som begynte i den dansk-norske 
fellestid med Christian Braunmann Tullins naturlyriske og Hans Bulls 
odelsbegeistring, betraktet friheten som det sentrale uttrykket for tidens ideale 
streben, skriver Bull, som hevder at Det norske Selskabs medlemmer brøt mot 
den franske klassisismens dramaturgiske regler og hentet emner fra den norske 
folklige tradisjonen.112 Litteraturhistorikeren Liv Bliksrud beskriver derimot 
Det norske Selskab som den norske litteraturens siste slektsledd av klassisister 
med forbilder fra den franske klassisisme og den romerske poesi. Også 
selskapsbrødrenes bilde av dikteren var klassiske, ”ikke det selvutfoldende geni, 
men den lærde imitator av gamle mønste”, fremholder Bliksrud, som 
underbygger sin påstand ved hjelp av Johann Wolfgang von Goethes 
karakteristikk av samtidens latinskoleundervisning.113  
 Innen norsk kunsthistoriografi har perioden før 1814 gått under 
benevnelsen ”den norske rokokkokulturen”. Med rokokkokulturen, som var 
”båret af en rig exklusiv overklasse” eller et handels- og godseieraristokrati, 
fulgte en invasjon av fremmed kultur fra Holland og Frankrike, men fremfor 
alt fra England, konstaterer Carl Wille Schnitler, som tiltrådte et professorat i 
kunsthistorie ved Det kongelige Frederiks Universitet i 1921.114 Perioden etter 
1814 kaller Schnitler empiretiden. Den steile patriotiske kampstemning, som de 
norske embetsmennene etter Schnitlers mening representerte, var et sant 
avtrykk av romerske ideal der til og med tidsalderens norske språk bar latinens 
merke som ”vårt språks empiretid”.115  
 Kjernepunktet i Schnitlers teoretisk-metodiske resonnement, som 
slo gjennom som Geistesgeschichte på begynnelsen av 1900-tallet,116 er at historien 
består av enhetlige perioder preget av den samme objektive ånd. Kulturens 
form satte med ”bevisst og sikker konsekvens” sitt avtrykk på alle livsytringer 
fra menneskenes vesen og fremtreden til den minste gjenstand de hadde 
etterlatt. ”Thi det var indhold bak den sirlige form - livsanskuelse, som det 

                     
 
111 Francis Bull, Landet og litteraturen. Artikler og taler, Oslo 1949, s. 13f. 
112 Francis Bull, ”Frihet i norsk skjønnlitteratur mellem Holberg og 1814”, Kunst og Kultur. 
Studier og Afhandlinger, Christiania 1908, s. 135. Det norske Selskab ble stiftet i København i 
1772 av norske litterater og studenter ved Københavns universitet.  
113 Liv Bliksrud, ”Metamorfosens metamorfoser i dansk-norsk senklassisisme”, I fortidens speil, 
red. Karin Gundersen og Magne Malmanger, Otta 1998, s. 232. 
114 Carl Wille Schnitler, ”Johannes Flintoe og norsk romantik”, Kunsten og den gode form. Artikler   
  og avhandlinger 1902-1926, Oslo 1927, s. 9–12. 
115 Carl Wille Schnitler, Slægten fra 1814. Studier over norsk embedsmandskultur i klassicismens tidsalder 
     1814–1840, Kristiania 1911, s. 417. 
116 Ideen bak Kunstgeschichte als Geistegeschichte er fullt formulert hos kunsthistorikeren Alois Riegl 
i Stilfragen fra 1893. Begrepet er imidlertid blitt forbundet med Max Dvoráks posthumt utgitte 
artikkelsamling, Kunstgeschichte als Geistegeschichte fra 1924. Se Lars-Olof Larsson, Metoder i 
konstvetenskapen, Kungälv 1980, s. 14–15.  
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18de aarhs. idealistiske kulturtrang hadde utviklet”, skriver Schnitler, som 
hevder at embetsmennenes kultur med sin sterkt virile karakter var skapt til å 
utforme den norske nasjonalkarakteren. Det var først rundt 1840, da 
”Eidsvollsgenerationen” hadde nedlagt sitt arbeide, arven fra det ”gamle” 
samfunn ble brutt.117  
 Som kunsthistorikeren Andrea Kollnitz har påpekt, er antitesen 
som retorisk figur et effektfullt middel for å skape tydelig avgrensede 
identiteter.118 Problemet er at den samme perioden på den måten har fått helt 
ulike stilhistoriske benevnelser og nasjonale konnotasjoner. Jens Thiis for 
eksempel betegner hele perioden fra 1814 frem til 1880-årene som romantikk. 
Det er først med naturalismen den helt nasjonale perioden i den norske 
malerkunstens historie begynte.119 Andreas Aubert på den annen side opererer 
med to utviklingslinjer i den norske malerkunstens historie. Den ene 
utviklingslinjen, som begynte med Johan Christian Dahl, Adolph Tidemand, 
Hans Gude, Carl Sundt-Hansen, Ludvig Munthe og de yngre slektsledd i 
Karlsruhe, München og Berlin, blir beskrevet som naturalisme i videre mening. 
Samtidig identifiserer Aubert en sterk fremgangslinje fra Düsseldorfskolens 
maleriske bredde gjennom den norske koloristskole i München frem til den 
renkultur av det koloristiske prinsipp som med stigende styrke i mer og mer 
impresjonistisk retning hadde gjort seg gjeldende i det norske maleri siden 
vendepunktet omkring 1880. I den norske kunstens malerisk-koloristiske 
utvikling inntok derfor Christian Krohg en nøkkelrolle. Det var i Christian 
Krohgs maleri, som hadde unngått ”den mørke stripe”, de to utviklingslinjene 
krysset hverandre.120 På den måten fremstår 1880-årene som et høydepunkt 
både for Thiis og Aubert. Schnitler derimot betraktet ”Carl Johans-tiden” som 
det nye Norges heltetid. ”Dens historie eier et sterkere episk drag, dens form 
en bredere klassisk pondus end noget andet tidsrom i vor historie”.121  
 I 1915 lanserte den tidligere høyrepolitikeren, jussprofessoren 
Fredrik Stang, som i 1913 hadde trukket seg tilbake fra politikken, 
forestillingen om to store perioder i den norske historien etter 1814. Den 
første perioden motsvarte, som hos Schnitler, embetsmennenes periode. Den 
andre perioden var Johan Sverdrups periode, som hadde endt med Stortingets 
enevelde gjennom parlamentarismen.122 Dette synet fikk også gjennomslag 
innen kunsthistoriografien, og i Norges kunst, som ble utgitt i 1926, skriver Einar 

                     
 
117 Schnitler 1911, s. 3–4.   
118 Andrea Kollnitz, Konstens nationella identitet. Om tysk og österikisk modernism i svensk konstkritik    
    1908–1934, Stockholm 2008, s. 194. 
119 Jens Thiis, Norske malere og billedhuggere, II, Bergen 1907, s. 93.  
120 Andreas Aubert, Norsk malerkunst – kaar og kamp. To foredrag, Kristiania 1908, s. 21f.  
121 Schnitler 1911, s. 3. 
122 Fredrik Stang, ”1814–1914”, Samtiden, Kristiania 1915, s. 269f. 
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Lexow at det først var i 1814, omtrent samtidig med at landet vant sin politiske 
frihet, at det oppsto en egenartet og helt bevisst norsk kunst. Perioden fra 1814 
frem til 1880 betegner Lexow som nasjonalromantikk. Innen arkitekturen var 
det uriktig å snakke om nasjonalromantikk i denne perioden.123 1880-årene 
representerte et høydepunkt innen malerkunsten, som samtidig innledet en 
tilbakegang. ”Det er mulig at den megen snakk frem og tilbake om ideer og 
retninger virker skadelig paa selve den skapende evne; det er mulig, at den er et 
tegn paa den europeiske kulturs selvoppløsning. Det er mulig - men derom vet 
vi i virkeligheten intet. Det eneste sikre er at det er vor tids form for 
kunstnerisk liv”.124  
 For Lexow, som refererer til en organisk sammenhengende norsk 
kunsthistorie helt fra den eldste steinalder,125 sto dyreornamentikken som de 
nordiske folkenes mest originale innsats i kunsthistorien.126 Blomstringstiden 
eller den norske kunstneriske storhetstiden inntraff på 1200-tallet da de 
romanske idealer litt etter litt ble trengt til side av de nye gotiske 
stilstrømninger.127 ”Dansketiden”, som blir beskrevet som en utvikling fra 
renessanse til empire, deler Lexow i to perioder som strekker seg fra 
reformasjonen frem til 1700 og fra 1700 frem til 1814. Men Lexow ville ikke gi 
en mer detaljert inndeling etter de skiftende stilarter i denne perioden, siden 
disse stilnyansene ikke fikk noen grunnleggende betydning hverken for 
arkitekturen eller den bildende kunst.128  
 Lexows kunsthistoriske oversiktsverk fremstår som et motskrift til 
Norsk kunsthistorie, som ble utgitt i 1925. Ifølge riksantikvar Harry Fett, som 
beskriver norsk kunst som et samarbeid mellem germansk ånd og klassisk 
formfølelse, hadde klassiske smaksbølger nådd ”op til våre kyster” i 
bronsealderen. Norge hadde derfor allerede i middelalderen frembrakt en 
kunst som sto fullt på europeisk nivå.129 Renessansen, som i Norge sammenfalt 
med reformasjonen, blir oppfattet som en nedgangstid,130 men med eneveldets 
innførelse, som ”gjenreiste” den norske bonde og ga en nasjonal borger- og 
embetsstand utviklingsmuligheter, kom en ny nasjonal oppgangsperiode.131 
Den nye stilen, som var skapt i Ludvig XIVs Frankrike og avløste Italia som 
                     
 
123 Einar Lexow Norges kunst, Oslo 1926, s. 191f.  
124 Ibid., s. 237f. 
125 Ibid., s. 9. 
126 Ibid., s. 18. 
127 Ibid., s. 71. 
128 Ibid., s. 141. 
129 Harry Fett, ”Skulptur og malerkunst i middelalderen”, Norsk kunsthistorie. Bind 1, Oslo 1925, 
     s. 199.  
130 Carl Wille Schnitler, ”Skulptur og malerkunst i det 16.og 17. aarhundrede”, Norsk               
kunsthistorie. Bind 1, Oslo 1925, s. 333f. 
131 Harry Fett, ”Arkitekturen i det 18. aarhundrede”, Norsk kunsthistorie. Bind 2, Oslo 1927, s. 5. 
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kunstnerisk fører i Europa, opptrådte i Norge rundt 1700 med en kraft og en 
bredde som aldri før.132 På midten av 1700-tallet hadde den franske 
klassisismen, som blir forbundet med rasjonalismen innen filosofien, oppnådd 
herredømmet i Europas åndsliv, en strømning som på det kunstneriske 
området nådde Norge rundt 1780.133 1800-tallet, som begynte i empirens 
tegn,134 førte etter 1814 til en blomstring innen arkitekturen, der Frans Linstow 
skulle danne skole.135 Samtidig nådde den norske malerkunsten for første gang 
siden middelalderen frem til nasjonal selvbevissthet og europeisk nivå gjennom 
Jacob Munch.136  
 Nasjonalismen med den drømmende romantikk, som satte sitt preg 
på Oscar Is regime, blir i Norsk kunsthistorie fremstilt som en reaksjon.137 Carl 
XVs tid representerte en overgang fra gotikk til renessanse,138 mens Oscar IIs 
periode står som stiloppløsningens tid.139 Men ved siden av naturalismens 
utvikling i impresjonistisk retning gikk på slutten av 1800-tallet en motsatt men 
mindre fremtredende bevegelse, som var en reaksjon mot naturalismens 
”barokke utskeielser”. På plastikkens område innebar dette en bevisst 
klassisistisk rensning for alle uvedkommende maleriske elementer.140 For 
billedkunstens del virket det klassiske elementet i den franske skole 
regulerende.141  
 Leif Østby, som i 1938 utga Norges kunsthistorie, refererer til to 
prisipielt ulike måter å gjengi virkeligheten på. Det var vekslingen mellom disse 
to instinktmessige grunnmotiver, trangen til å etterligne den ytre verden og en 
dekorativ trang av mer estetisk art, som var utgangspunktet for all kunst. 
Østby, som er påvirket av den østerrikske kunsthistorikeren Alois Riegl, 
knytter således kunsten til instinktet. I henhold til Østby er hele 
kunstutviklingen bestemt av striden og samspillet mellom disse to 

                     
 
132 C.W. Schnitler, ”Skulpturen i det 18. aarhundrede”, Norsk kunsthistorie. Bind 2, Oslo 1927, s.  
  71.  
133 C.W. Schnitler, ”Malerkunsten i det 18. aarhundrede”, Norsk kunsthistorie. Bind 2, Oslo 1927, 
    s. 186f. 
134 Henrik Grevenor, ”Kunstindustrien i det 18. aarhundrede”, Norsk kunsthistorie. Bind 2, Oslo 
1927, s. 227. 
135 Ibid., s. 229.  
136 Schnitler 1927, s. 193. 
137 Harald Aars, ”Arkitekturen i 19. og 20. aarhundrede”, Norsk kunsthistorie. Bind 2, Oslo 1927, 
     s. 243f. 
138 Ibid., s. 259.  
139 Ibid., s. 268.  
140 Arne Nygaard Nilssen, ”Skulpturen i det 19. og 20. aarhundrede”, Norsk Kunsthistorie. Bind 2, 
Oslo 1927, s. 353.  
141 Jens Thiis, ”Malerkunsten i det 19. og 20. aarhundrese”, Norsk Kunsthistorie. Bind 2, Oslo 
1927, s. 581.  



 
 
 

30 
 
 

grunnleggende kunstprinsipper, det abstrakte og det naturalistiske.142 Derimot 
var det sjelden å finne de to prinsipper rendyrket. Psykologisk var begge like 
dypt begrunnet i den menneskelige natur, som den høyeste utløsning av driften 
til lek.143 Hvilken retning kunsten skulle ta, var bestemt av folkelynnet. Det var 
av den grunn den romerske smak hadde satt få spor etter seg i germansk 
kunst.144  
 Høydepunktet for Østby, som opererer med en dikotomi mellom 
romersk og germansk, er dragestilen.145 Med sin primitive og djerve dekorative 
holdning tiltalte denne stilen bonden og folkelynnet mer enn den 
internasjonale gotikk hvor de nasjonale særdrag var forholdsvis få og 
ubetydelige. Gotikken, som sto som et høydepunkt for Lexow, var, fremholder 
Østby, overklassens kunst, hoffets og geistlighetens.146 Sengotikken og 
renessansen beskriver Østby som ”lite” nasjonale.147 Barokken var 
renessansens fullendelse, men samtidig på alle områder en grenseutvidelse. 
Formene var for en vesentlig del de samme klassisk inspirerte, men fylt av en 
ny ånd.148 Rokokkoen representerte en oppløsning av den klassiske strømning 
og ble den dannede allmenhets smak og stil i de økonomiske oppgangstider 
etter 1750.149 Fra 1770 begynte det arkitektoniske å få overhånd over det 
maleriske.150 Hele kunst- og smaksmiljøet forble således klassisistisk preget fra 
1770-årene frem til midten av 1800-tallet, hevder Østby, som refererer til 
perioden som klassisisme og empire. Malerkunsten, først og fremst 
landskapsmaleriet, hadde gått sine egne veier. Den romantiske tanke om 
folkeånden eller folkesuvereniteten, som i 1814 var blitt omsatt i politisk 
handling, hadde frembrakt den første moderne kunstner, Johan Christian 
Clausen Dahl, som var den store vekker og fornyer og sikre prøvestein på alt 
som var ekte i norsk kunst. Arkitekturen klarte ikke å legge grunnen til en 
nasjonal fremvekst, mener Østby, som betrakter klassisismen som en unorsk 
stil.151  
 Düsseldorftiden med Adolph Tidemand som den samlende 
skikkelse, tidfester Østby til 1840-årene,152 mens 1870-årene står for det 
generasjonsskillet som skulle innlede naturalismen. Tiden fra 1888 frem til 
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1914 blir beskrevet som nyromantikk og impresjonisme. Hensikten var å 
trenge dypere ned i det nasjonale og øse av den norske folkekunst. Denne 
nasjonale fordypelsen ble i 1890-årene fulgt av en ny interesse for fargens 
uttrykksmuligheter.153 Den siste halvpart av 1890-årene var preget av en ny 
generasjon som rykker frem med andre idealer enn de eldre kunstnerne. Veien 
gikk ikke lenger til Paris, men til Christian Zahrtmann i København. Målet for 
denne ”dansk-florentinske stilstrømning” var først og fremst skjønnhet, det 
tilsiktet primitive og naive.154 Mellomgenerasjonen, det vil si Edvard Munchs 
generasjon, som gikk direkte løs på 1880-årenes naturalisme uten de eldre 
naturalisters forskole i München og Paris, fikk ifølge Østby ingen større 
betydning for norsk kunst.155 
 Mens Østby favoriserer det primitive og avviser andre stilarter som 
lite nasjonale, erklærer Lexow i den reviderte utgaven av Norges kunst, som ble 
utgitt i 1942, at all kunst produsert i Norge er norsk. Steinalderens og 
bronsealderens kunst var derfor like norsk som vikingtidens og samtidens 
kunst. ”Carl Johan-tiden” utgjør en storhetstid innen bygningskunsten,156 mens 
nasjonalromantikkens gjennombrudd er flyttet frem til omkring 1840.157 1880-
årene står som en periode for seg som fra 1890 skulle dele seg i to linjer, en 
nyimpresjonistisk og en nyromantisk linje.158 Den europeiske kunst, slik den 
har formet seg i de siste hundre år, kan på mange måter oppfattes som en 
kamp mellom generasjonene,159 skriver Lexow, som på den måten avviser 
Østbys klassekampperspektiv. Den nyere kunsthistorie ville derfor også for 
Norges vedkommende falle i naturlig avgrensede kapitler som omspenner en 
periode på mellom 20 og 30 år. Den tredje generasjon, som gjorde sin store 
innsats i 1880-årene, måtte av den grunn tre tilbake for den fjerde generasjon 
som var født i tiden mellom 1860 og 1880. Denne generasjonen, det vil si 
”mellomgenerasjonen”, sto ikke i noen bevisst opposisjon til de eldre 
kunstnerne. De ble heller ikke møtt med noen organisert motstand fra de 
eldres side. Det hadde helt fra begynnelsen vært et påfallende godt forhold 
mellom de eldre og de yngre.160 Det første tiåret etter hundreårsskiftet 1900 
representerte således en viss avspenning i norsk bildende kunst.161  
                     
 
153 Ibid., s. 232. 
154 Ibid., s. 251f. 
155 Ibid., s. 248.  
156 Østby 1938, s. 195 og s. 222. 
157 Einar Lexow, Norges kunst, Oslo 1942, s. 222.  
158 Ibid., s. 295.  
159 Generasjonsteorien eller theory of generations er blitt tilskrevet sosiologen Karl Mannheim, som 
lanserte begrepet i artikkelen ”Das Problem der Generationen” i Kölner Vierteljahres für Soziologie 
i 1928.  
160 Lexow 1942, s. 293f. 
161 Ibid., s. 343.  



 
 
 

32 
 
 

 Den umiddelbare etterkrigstidens kulturpolitikk, som ble utformet 
høsten 1945, er blitt karakterisert som påfallende elitistisk.162 Dette satte også 
sitt preg på kunsthistoriografien, og i Norges billedkunst, som ble utgitt av 
Henning Alsvik og Leif Østby i 1951, er den nasjonale retorikken for første 
gang erstattet av begrep som formal frihet og kunstnerisk individualitet.163 
Samtidig er den norske kunsttradisjonens begynnelse lagt til opprettelsen av 
Kunstakademiet i København. På den måten kan forfatterne identifisere en 
realistisk linje i den norske kunsten som utgikk fra den nederlandske kunsten. 
Men ved siden av denne realistiske linjen, som nådde et høydepunkt med 1880-
årenes naturalisme, gikk en koloristisk linje fra middelalderkunsten gjennom 
folkekunsten frem til det moderne maleri.164 Med andre ord, det eksisterte to 
parallelle utviklingslinjer i den norske kunsten, en dekorativ og en realistisk. 
Nasjonalromantikkens gjennombrudd med Düsseldorskolen i 1840-årene blir 
beskrevet som et avgjørende brudd med fortiden, men i 1870 kom et 
generasjonsskille,165 som med naturalismen i 1880-årene representerte en 
fortsettelse på den realistiske tradisjonen.166 Nyromantikken, som blir tidfestet 
til midten av 1880-årene, var en reaksjon mot naturalismen,167 men rent 
kunstnerisk ble det norske kunstmiljøet omkring århundreskiftet 1900 fortsatt 
dominert av naturalistene. Det var først etter 1905 det tradisjonsbundne norske 
miljøet ble åpnet opp for revolusjonerende kunstneriske ideer.168 
 Idealene i det kunsthistoriske oversiktsverket fra 1951 ble bare en 
parantes, og i Leif Østbys reviderte utgave av Norges kunsthistorie, som ble utgitt 
i 1962, er perspektivet på nytt klassebetinget og nasjonalt. Derimot er 
høydepunktet i norsk kunst forflyttet fra dragestilen til den romanske stil, som 
hadde slått bro mellom to tidsaldre. Det var fra dette møtet mellom gammelt 
hedensk bondemiljø og europeisk middelalder stavkirken, den største og mest 
selvstendige innsatsen i norsk middelalder, sprang frem.169 Gotikken blir på 
nytt beskrevet som overklassens kunst, hoffets og geistlighetens, mens bonden 
holdt på primitivismens og hedendommens smak i form av en djerv dekorativ 
holdning.170 Sengotikken var lite nasjonal, likeledes renessansen.171 Den ”jevne” 
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nederlandske borgerlige barokk tiltaler Østby mer enn den franske barokk med 
sterke innslag av klassisk ånd, som fra slutten av 1600-tallet frem til midten av 
1700-tallet ble hovedstrømningen i norsk kunst.172 Rokokkoen, som i de 
økonomiske oppgangstider etter 1750 ble hele den dannede allmenhets smak 
og stil, kom derfor som et ”lunefullt brudd, en uærbødig men ikke altfor 
alvorlig opposisjon mot den strenge klassiske  ånd”.173 Men rokokkoen var 
bare en forbigående oppløsning av den strenge klassiske form, ”en krusning på 
klassismens hav”, og fra 1780 begynte det arkitektoniske på nytt å få overtaket 
over det maleriske. Enkelheten, klarheten seiret over rokokkoens livfulle 
maleriske stil, som hadde fått stor betydning for den norske bondes sterke 
koloristiske instinkt slik det kom til uttrykk i rosemaleriet.174 Malerkunsten, 
først og fremst landskapsmaleriet, som Østby tidfester til 
nasjonalromantikkens gjennombrudd i 1814, representerte en organisk vekst på 
hjemlig grunn i opposisjon mot akademikunstens strenge formkrav.175 Fra 
1870-årene trådte impresjonismen til ved siden av naturalismen,176 mens 
perioden fra 1888 frem til 1914 blir betegnet som nyromantikk og 
impresjonisme. Kunstnerne forlangte å få utfolde alle sine evner, ikke bare 
virkelighetsiakttagelsen, skriver Østby, som betoner at nasjonalromantikken 
dukket opp igjen ikledd et moderne malerisk språk.177 På den måten skulle 
impresjonismen vise veien.178 Siste halvpart av 1890-årene var preget av en ny 
generasjon, som søkte andre ideer enn de eldre i den dansk-florentinske 
stilstrømning hos Christian Zahrtmann i København,179 men rundt 1900 ble 
1890-årenes stemningsbevegede nasjonalromantikk avløst av en ”lyssterk” og 
”farverik” impresjonisme forberedt gjennom Edvard Munch, Harriet Backers 
lærervirksomhet i Christiania og ved Zahrtmanns lærervirksomhet i 
København.180  
 I Norges kunsthistorie, som ble utgitt i 1981 med Knut Berg som 
redaktør, er brennpunktet flyttet fra fargen til ”stilviljen”. Dyreornamentikken, 
som blir beskrevet som en særpreget nordisk stilretning, ga ifølge Berg uttrykk 
for en egen norrøn stilvilje som hadde sprunget ut av de norrøne forfedrenes 
egne ideer og tankegang. Dyreornamentikken innebar således en løsrivelse fra 
romersk stildominans der kunstnerne søkte bort fra det figurative og inn i det 
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dekorative og ornamentale. Denne kunstformen hadde holdt seg levende frem 
til kristendommens innførelse og ga den norske middelalderkunsten en helt 
spesiell karakter frem til omkring 1350.181 Det var først med eneveldets 
innføring i 1660 det ble klarere at Danmark var ”hovedlandet”.182 Norge ble 
kulturelt en dansk provins, en provinsstatus som ikke tok slutt med Kielfreden 
i 1814.183 Den tidligere dikotomien mellom romersk og germansk er på den 
måten blitt erstattet av et motsetningsforhold mellom dansk og norsk. Rent 
stilhistorisk blir perioden fra 1700 frem til 1790 betegnet som régence og 
rokokko fulgt av nyklassisismen som på skulpturens og malerkunstens område 
gjør seg gjeldende fra 1790 til 1814.184 For malerkunstens del representerte 
perioden fra 1814 frem til 1870 en overgang fra klassisisme til tidlig realisme,185 
mens perioden fra 1870 til 1914, som blir inndelt i to perioder, innledet en ny 
fase i norsk kunsthistorie. ”Grovt forenklet kan man si at med München trer 
norsk kunst ut av sine barnesko, den lærer seg til å stå på egne ben som et 
selvstendig element innen europeisk kunst”, skriver Berg. Denne generasjonen, 
som blir betegnet som ”gullaldergenerasjonen”, førte den norske kunsten hjem 
etter at den hadde utviklet seg i utlendighet siden Johan Christian Dahls 
dager.186 Den tyske periode i norsk kunst var over, og fransk kunst overtok 
som den store inspirasjonskilden. Men Paris var ingen skole i samme forstand 
som de tyske, forsikrer Berg,187 som mener at ”det store hamskiftet” i norsk 
kunst fant sted rundt 1880. 1880-årene blir beskrevet som en ”gründer-tid”, 
men også som en brytningstid, som i 1890-årene skulle falle mer til ro. For de 
fleste Zahrtmann-elevene, som for Berg representerer ”kjernen” av den nye 
generasjon, ble 1890-årene en overgangsperiode,188 som i tiden fra 1900 frem 
til 1914 skulle utkrystallisere seg i to motstridende retninger, en dekorativ og en 
nyimpresjonistisk der de unge samlet seg om hver sin fortolker av 1880-årenes 
naturalistiske program, antagonistene Christian Krohg og Erik Werenskiold. 
For den dekorative retningen ble Erik Werenskiold den naturlige forkjemper, 
mens nyimpresjonistene fikk sin lederskikkelse i Christian Krohg.189  
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 I Jan Askelands Norsk malerkunst. Hovedlinjer gjennom 200 år, som 
også ble utgitt i 1981, blir forestillingen om en nasjonal kunst knyttet til 
nasjonalfølelsens fremvekst under andre halvdelen av 1700-tallet. Askeland kan 
således peke på en nasjonal linje i kunsten som han fører tilbake til den 
førromantiske strømningen rundt midten av 1700-tallet.190 Denne linjen knytter 
Askeland til den koloristiske tradisjonen, som står som utgangspunkt både for 
den ”rene” og for ”anvendt” eller dekorativ kunst. Tiden etter svartedauen 
frem til 1600-tallet beskriver Askeland som en nedgangstid for norsk kunst.191 
Vendepunktet kommer altså med nasjonalfølelsens fremvekst under andre 
halvdelen av 1700-tallet. Düsseldorfskolen representerer en 
overgangsperiode,192 mens Erik Werenskiold og Gerhard Munthe bærer 
tradisjonen fra nasjonalromantikken videre i en ny form. Naturalismen og 
impresjonismen fremstår som utgangspunktet for en musikalsk kolorisme eller 
det ”rene” maleri, det vil si en kunst som består av tegning og farge.193 
Overgangen til nyromantikken, som forflyttet tyngdepunktet fra den nøkterne 
skildring av dagklar virkelighet til følelsesladet stemningsmaleri, legger 
Askeland til Fleskumsommeren i 1886.194 Fra å ha vært ubetydelige i forhold til 
den mektige naturen ble menneske og natur likeverdige hos Werenskiold, 
konstaterer Askeland, som tillegger Werenskiold en grunnleggende rolle i norsk 
kunst. Edvard Munch gikk enda et skritt lenger og lot landskapet preges av 
menneskets følelser og sinnsstemninger for så å smelte sammen og gå opp i en 
høyere enhet, noe Askeland så tilløp til allerede hos Tidemand og Gude.195 
Men hos Munch var naturen ikke bare et speil av menneskenes sinnsstemning, 
den ble formet eller omformet av menneskenes følelser. Munchs maleri var fra 
1890-årene ”sjelemaleri” eller symbolisme, det vil si at naturen ble formet etter 
hans sinnsstemning. Zahrtmann-elevene, som ifølge Askeland ikke var preget 
av sin lærer, blir plassert i forlengelsen av stemningsmaleriet og 
Fleskumsommeren i 1886. Munchs maleri endret derimot karakter etter 
århundreskiftet. Grunntanken i Askelands narrasjon, som inneholder tematiske 
kapittel over historiemaleriet, folkelivsmaleriet, tendensmaleriet og 
sjelemaleriet, er således at nasjonalromantikken, som han fører tilbake til 
midten av 1700-tallet, utgjør hovedlinjen i norsk kunst og at Zahrtmann-
elevene la grunnen for den moderne farvekunst.   
 Med Norges malerkunst, som ble utgitt i 1993, er utgangspunktet for 
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den norske kunsten flyttet tilbake til ”høymiddelalderen”.196 Perioden fra 1536 
frem til 1814, som blir beskrevet som en overgang fra renessanse til 
klassisisme, sto som begynnelsen på en ny nasjonal vekst, det vil si en nasjon 
som ”formes langsomt”.197 Men det var først i perioden fra 1814 frem til 1870, 
som representerer en overgang fra klassisisme til tidlig realisme, norsk maleri 
oppnådde høy kvalitet og en viss grad av selvstendighet og egenart.198 
Münchenskolen trekkes frem som viktig for fremveksten av en selvstendig 
nasjonal kunst,199 men den ble uten store konsekvenser for den videre 
utviklingen av norsk kunst, påpeker Berg, som nå betegner perioden fra 1870 
frem til 1900 som ”naturalisme og nyromantikk”.200 I perioden fra 1900 frem til 
1914 utkrystalliserte det seg to strømninger, en dekorativ og en 
nyimpresjonistisk som begge hadde sin forutsetning i 1880-årenes naturalisme. 
Nyimpresjonistenes forbilder var Edvard Munch og Christian Krohg. Som 
gruppe var de ”anti-akademiske”, lite homogene og manglet ved sin 
individualisme ethvert ”skolepreg”.201 Med denne nærmest programmatiske 
individualisme skulle nyimpresjonistene nærme seg realismen. I tillegg til denne 
grunnleggende enighet knyttet kolorismen nyimpresjonistene sammen. Den 
andre retningen, den klassisk-idealistiske retningen, holdt strengt på den 
formale og dekorative disiplin i maleriet og så med stor skepsis på 
nyimpresjonistenes ekspressive koloritt og manglende formale ”tukt”.202  
 Forsøket på å lansere den klassisk-idealistiske retningen som 
hovedlinjen i norsk kunst ble i 1997 imøtegått av Gunnar Danbolt, som i Norsk 
kunsthistorie. Bilde og skulptur fra vikingtida til i dag vil undersøke om den norske 
billed- og kunsthistorien er norsk ut fra hva han kaller ”en rimelig tolkning” av 
dette begrepet. ”Dansketida”, som Danbolt forbinder med klassisismen, er 
derfor mindre interessant.203 Ifølge Danbolt er klassisismen et formspråk som 
virker dempende og direkte hindrende for en nasjonal kunst.204 Det var først 
med Grunnloven i 1814 landet igjen ble en selvstendig nasjon og kunne ta fatt 
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på den store oppgaven å utvikle en egen norsk kultur.205 Perioden fra 1814 
frem til 1880 beskriver Danbolt som nasjonalromantikk og realisme.206 Den 
eneste forskjellen mellom et klassisistisk og et ”såkalt” realistisk formspråk var, 
mener Danbolt, at optikken virker forskjellig.207 1880-årene deler Danbolt i to 
leirer: de som nærmet seg en modernistisk holdning, og de som ønsket å gjøre 
nordmennene ”medvitne” om hvem de egentlig var. Christian Krohg står som 
en representant for den første retningen, Gerhard Munthe og Erik 
Werenskiold tilhører den nasjonale retningen.208 Den norske formen for 
modernisme representert ved Christian Krohg betrakter Danbolt som en form 
for realisme, men når malermåten kom i fokus, var det vanskelig å snakke om 
realisme lenger. Da begynte maleriet å nærme seg modernismen, det vil si 
virkeligheten fremsto som splittet og fragmentert og ikke som et enhetlig 
kosmos eller som et stort samlende verdensbilde.209 Werenskiold og hans krets 
plasserer Danbolt inn i ”ei stor nasjonal forteljing”. Det var denne nasjonale 
fortellingen, som begynner med at den norske kunsten etter å ha levd i 
utlendighet fra Johan Christian Dahls dager kommer hjem på 1880-tallet, som 
ga hvert enkelt bilde mening og samtidig innhold i nordmennenes liv.210 
Overgangen fra Erik Werenskiold og Gerhard Munthe til nyromantikken ble 
av den grunn ikke særlig dramatisk, en overgang som i henhold til Danbolt 
skjedde på Fleskum i Bærum i 1886.211 Werenskiold og hans krets med røtter i 
nyromantikken innså at kunsten måtte være dekorativ og med det mente de at 
den skulle være ”ikkje-realistisk”.212 På den måten var Werenskiolds 
Lysakerkrets en gruppe med noe som for Danbolt kan sammenlignes med et 
felles program. Motstanderne, ”de såkalla nyimpresjonistane”, hadde lite sans 
for program og enda mindre for ”all slags tale om evige kunstnariske lover”, 
konstaterer Danbolt, som refererer til en nesten ”uforsonleg kamp” mellom to 
kunstnergrupperinger, nyimpresjonistene med Christian Krohg og Jens Thiis 
som ”førere”, og nyromantikerne med ”førerne” Erik Werenskiold og Andreas 
Aubert.213  

 
––––––––––– 

 
Som det fremgår over råder ingen konsensus hva gjelder den stilhistoriske 
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periodiseringen av norsk kunst. Derimot konvergerer den klassisk-idealistiske 
og den nasjonalromantiske posisjonen i et angrep på naturalismen og 
individualismen personifisert av Christian Krohg, Edvard Munch og Jens Thiis. 
Det tidligere gullalderen i norsk malerkunst, som ble lagt til 1880-årene, er 
således blitt erstattet med en ny gullalder,214 som Danbolt beskriver som ”den 
store nasjonale harmonien under Matisse-elevenes lederskap”.215 Den nye 
”gullalderen” er med andre ord blitt flyttet frem til mellomkrigstiden, en 
periode som ifølge sosiologen Rune Slagstad representerer den ekte 
norskhetens høydepunkt før den gjennomgår en teknokratisk uttørring i 
arbeiderpartistaten.216 
 Rune Slagstad inndeler i De nasjonale strateger, som ble utgitt i 1998, 
den norske historien etter 1814 i ulike kunnskapsregimer, som han definerer 
som en forening av makt, kunnskap og verdi.217 I denne mentalitetshistoriske 
typologien, som inngår i en nasjonalteleologisk rammeberettelse, utgjør 
embetsmannsstaten, som blir datert fra 1814 til 1884, et juridisk 
kunnskapsregime.218 Venstrestaten, som dateres fra 1884 frem til 1940, står 
som folkedannelsens storhetstid,219 mens arbeiderpartistaten, datert fra 1945, 
kjennetegnes av ingeniørmentaliteten.220 På den måten omtolker Slagstad Jens 
Arup Seips typologi, som la vekt på at embetsmannsstaten i 1884 ble avløst av 
”flerpartistaten”. I Seips klassifiseringssystem ble embetsmennenes 
”adelsvelde” fra 1884 etterfulgt av det næringsdrivende borgerskapets 
”tidsalder” med et nytt maktapparat i partiene og organisasjonene. Denne 
borgerskapets idealperiode ble, mener Seip, i 1945 fulgt av ”ettpartistatens 
ekspertvelde” under Arbeiderpartiet.221 
 Kunstsosiologen Dag Solhjell, som har overført Slagstads 
terminologi på hva han kaller kunstpolitiske kunnskapsregimer, beskriver i 
Norsk kunstpolitikk 1814–2014, ”Tegneskolen” som et kunstpolitisk 
akademiregime, som han daterer fra 1818 frem til 1869. Dette kunstpolitiske 
akademiregimet ble ifølge Solhjell erstattet av et kunstpolitisk 
embetsmannsregime.222 I 1880-årene ble det kunstpolitiske 
embetsmannsregimet fulgt av et nytt kunstpolitisk akademiregime, selv om 
dette akademiregimet var uten akademi i navnet.223 Historikeren Jostein 
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Nerbøvik, som legger vekt på at embetsmannsstaten hvilte på det 
organisasjonsløse, anser derimot at embetsmannsstaten hadde forandret 
karakter i 1870-årene. Nye sammenslutninger, gjerne med en kulturell profil, 
var det mest talende uttrykket for denne forandringen.224 Den organisatoriske 
inndelingen av kunstnerne ble derfor, som historikeren Jon Ovrum har notert, 
mer spesialisert. Kimen til det kunstpolitiske fagforeningsregime, som Solhjell 
daterer til 1970-årenes desentraliseringspolitikk, blir således av Ovrum tidfestet 
til 1870-årenes omdanning av embetsmannsstaten til en demokratisk stat.225 
Denne omdanningen, der makten gradvis ble overført fra konge og regjering til 
Stortinget, ble avsluttet med avsettelsen av kong Oscar II i 1905.226 På den 
måten fremstår hele perioden fra 1814 frem til 1905 som ulike faser av 
embetsmannsstaten, mens tiden fra 1660 til 1814 representerer forskjellige 
faser av enevoldsstaten. I Lorentz Dietrichsons posthumt utgitt kunsthistoriske 
oversiktsverk Norges kunsts historie blir disse periodene inndelt etter 
Bernadottekongene og etter de oldenborgske konger.227 I historikeren Jens 
Engbergs trebindsverk Magten og Kulturen. Dansk kulturpolitik 1750-1900 blir 
perioden fra 1746 frem til 1818 beskrevet som aristokratisk kosmopolitisk 
(1746-1772), borgerlig dansk (1772-1784), og som en reformperiode (1784-
1818).228  
 
Teoretiske og metodologiske utgangspunkt  
 
Filosofen og idéhistorikeren Michel Foucault rettet i L´archéologie du savoir, som 
ble utgitt i 1969, oppmerksomheten mot kunnskapsformasjoner eller 
verdensbilder som kjennetegnes både av brytninger og av kontinuitet. 
Brytningspunktene blir av Foucault forklart som endringer i de diskursive eller 
institusjonelle forholdene. Derimot vil Foucault ikke beskrive eller referere til 
noe utenfor selve kunnskapsformasjonene eller verdensbildene. Ingen 
individuelle ytringer blir av den grunn betraktet som uttrykk eller hjelpemiddel 
for referensiell mening. De henviser ikke til noe utenfor den språklige ytringen 
selv. Ifølge Foucault, som eliminerer subjektets rolle i historien, er det 
institusjonenes regelverk som former adferd og tankestrukturer.229 Foucault går 
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dermed et steg videre enn hegelianerne, som la vekt på at subjektet på grunnlag 
av fri overbevisning måtte underordne seg de bestående institusjoner.230   
 Min egen interesse for kontinuitet og brytningspunkter kan rent 
teoretisk tilskrives påvirkning fra Foucault. Men i motsetning til Foucault, som 
fremhever de språklige ytringenes metaspråklige funksjon,231 har jeg valgt å ta 
utgangspunkt i handlingsteorien. Max Weber, som i sin Wissenschaftslehre 
fremhevet motsetningsforholdet mellom hva han kaller Wirklichkeitswissenchaft 
og Gesetzeswissenschaft,232 står som en sentral representant for denne tradisjonen. 
Den bærende tanken hos Weber, som tok til orde for en vitenskap av unike 
hendelser,233 er at de historiske aktørene alltid gjør et valg mellom 
konkurrerende verdisystemer og overbevisninger.234 På den måten er 
handlingsteorien individorientert, mens Foucault tillegger institusjonene en 
hovedrolle.235 Den teori som utgår fra Foucault, er rettet mot det kollektive i 
det handlingsorienterte. Teoretikere som utgår fra Foucault, stiller seg derfor 
kritiske til agensbegrepet.236  
 Utgangspunktet for Foucaults teori er at vår erkjennelse formes av 
visse diskurser, som strukturerer vår oppfatning av virkeligheten i henhold til 
bestemte episteme i stedet for å rette seg etter tingene.237 Foucaults 
epistemologi, som i 1966 ble introdusert i det metodologisk viktige 
programskriftet Les mots et les choses, har således likhetstrekk med det fenomen 
filosofen Karl Popper kaller historisisme,238 det vil si den holdning at sosiale 
begivenheter ikke kan reduseres til enkeltmenneskers handlinger. Derimot kan 
et epistemene, som består av kunnskap og makt, erstattes av et nytt episteme. 
Ontologien blir av den grunn historisk kontingent eller tilfeldig. På den måten 
er det en parallell mellom Foucaults begrep episteme, som på gresk betyr sikker 
viten eller kunnskap som stammer fra fornuften, og begrepene paradigme og 
paradigmeskifte, som ble lansert av vitenskapsteoretikeren Thomas Kuhn i The 
Structure of Scientific Revolution fra 1962. Kuhn, som har tatt i bruk begrep fra 
lingvistikken, utgikk fra en konsensusmodell og mente at kun ett paradigme 
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eksisterer av gangen. Ifølge Kuhn er paradigmene, som representerer den 
etablerte metoden og forklaringsrammen innen en vitenskap ved et gitt 
tidspunkt, inkommensurable og konkurrerende forklaringer av virkeligheten. 
Paradigmeskiftene forklarer Kuhn som et resultat av et generasjonsskifte innen 
forskersamfunnet.239  
 Weber, som blir beskrevet som maktanalytikerens uomgjengelige 
referansepunkt under første halvdel av 1900-tallet,240 utgår fra den 
nykantianske tradisjonen og står i motsetning til Kuhn og Foucault for en 
metodisk individualisme. I Kants transcendentale idealisme ligger 
mulighetsbetingelsene for erfaring a priori hos det erkjennende subjektet. 
Erkjennelsens forutsetning er sanseerfaringen. Subjektet frembringer selv 
objektiviteten i erfaringsmaterialet a posteriori. Innen området 
Wirklichkeitswissenschaft etableres kunnskapen gjennom studiet av 
enkeltindivider og de omgivelser og situasjoner individene kan knyttes til.241 
Ifølge sosiologen Gunnar Aakvaag foregriper Weber den moderne teorien om 
rasjonelle valg.242 
 En av dem som har ført arven fra Weber videre, er antropologen 
og sosiologen Pierre Bourdieu.243 I Bourdieus arbeider henger teori, metode og 
empiri intimt sammen.244 Arbeidsmetoden er en kombinasjon av observasjon 
og teoretisering, det vil si induktiv generalisering. Drivkraften bak Bourdieus 
forskergjerning har vært å blottlegge de vilkår som råder på kulturens område 
gjennom empiriske undersøkelser, fremfor alt gjennom undersøkelser av 
forholdet mellom kulturen og elite- og maktposisjoner i samfunnet. Det 
primære er, fremholder Bourdieu, å løfte tekster og forfattere ut av 
akademismens tempel for å gi dem sin bevegelsesfrihet tilbake. Med andre ord, 
ambisjon er, som han skriver, å gjeninnføre tekstens ”forbisette omverden”. 
Ifølge Bourdieu er det viktig å se nærmere på det litterære og kunstneriske 
feltets sosiale opprinnelse og de sosiale verdisystem og overbevisninger som 
det er grunnlagt på.245  
 For å forstå kunstlivets mekanismer har Bourdieu introdusert 
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feltteorien, som han har hentet fra fysikken. Partiklene i et kraftfelt blir av 
Bourdieu likestilt med aktørene i det sosiale rommet.246 Dette kraftfeltet er for 
Bourdieu et maktfelt, som virker på alle kropper som trer inn i det. Selve feltet 
for kulturell produksjon beskriver Bourdieu som en arena for maktstrider som 
går ut på å tilskanse seg definisjonsmonopol på hva som skal betraktes som 
legitim kunst eller litteratur. Målsetningen er å avgrense feltet på en måte som 
tjener en viss grupperings eller individers interesser.247 Uansett hvor stor 
autonomi et felt har er sjansene for å lykkes med de bevarende eller subversive 
strategiene avhengige av de forsterkninger den ene eller andre leiren får fra 
eksterne krefter.248 Disse eksterne krefter er hovedsakelig politiske makthavere 
som vil påtvinge kunstnerne og forfatterne sitt eget verdensbilde, men også 
kunstnere kan fungere som pådrivere som vil forsikre seg om en indirekte 
kontroll over de materielle eller symbolske belønninger som staten deler ut.249  
 En annen teoretiker som er påvirket av den weberske tradisjonen 
er litteraturhistorikeren Edward Said. Det viktige for Said, som har posisjonert 
seg mot Foucault og den postmoderne teorien, er, som han uttrykker det, “the 
materiality of the conditions of writing, the wordlyness of the text, and the 
worldlyness of the critic”.250 I henhold til Said står tekstualitet som antitesen og 
tilsidesettelsen av alt som kan kalles historie. Samtidig konstaterer Said, i 
overensstemmelse med historieteoretikeren Hayden White,251 at det er umulig 
på komme utenom tekster for å forstå virkelig historie. Den løsning Said 
foreslår, er å betrakte tekstene som ”events”. Det vil si at tekstene må situeres i 
en historisk og sosial kontekst. 252 På den måten vil Said gjeninnføre tekstens 
forbisette omverden. Den maktutøvelse som ligger i kulturen, kan ikke 
avferdes som et metafysisk eller tekstuelt fenomen.253 Det frigjørende 
momentet er ikke en frigjørelse fra den representative logikkens bånd. Hva 
som mangler er reformuleringer og nytenkning. 254 Like fullt er Said, som har 
fått epitetet ”postkolonial teoretiker”,255 blitt fremstilt som påvirket av 
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Foucault.256 Men Said, som i arbeidet med Orientalism utgikk fra Foucaults 
begrep discours slik det ble beskrevet i L´archéologie du savoir, har uttrykkelig 
distansert seg fra Foucaults determinisme.257 ”The whole category of intention 
is pretty much ignored by Foucault”, skriver Said,258 som legger vekt på “the 
determining imprint of individual writers upon the otherwise anonymous 
collective body of texts constituting a discursive formation”.259 Institusjonell 
vilje, eller hva Foucault kaller assujettissement, det vil si underordning under en 
overpersonlig autoritet, kan ifølge Said ikke tilsidesette begrep som 
intensjonalitet.260 I stedet betoner Said den rolle de sosiale aktørerene spiller i 
den historiske prosessen og fremhever dialektikken og motstanden mot den 
hegemoniske kulturen og de rådende tankeformer, en motstand som han 
mener kan komme fra enkeltindivider så vel som fra grupper som står for 
alternative verdier.261   
 Et hovedpoeng for Said er at det ikke er mulig å foreskrive en 
motstrategi mot den herskende ortodoksien eller de offisielle store 
narrasjonene uten mer grunnleggende kunnskap om hva som ligger i disse 
narrasjonene.262 Denne maksimen har også utgjort grunnlaget for min egen 
undersøkelse. Gjennom en tekstnær granskning av kunstteoretiske 
opinionsskrift, artikler, taler, litterære og poetiske tekster, kunstanmeldelser og 
kunstverk av mer programmatisk karakter, er ambisjonen å la de historiske 
aktørene selv komme til tals. Tekst- og billedmaterialet blir derfor betraktet 
som ”speech acts” eller ”events” som fungerer diskursivt i en sosial og 
historisk kontekst. For kunstverkenes del betyr det at både motivets 
referensialitet og representasjonsformens meningsbærende funksjon vil bli tatt i 
betraktning. Min nærlesning avviker på den måten fra den nykritiske metoden 
for ”close-reading” som betrakter verket som autonomt fra enhver kontekst. 
Fokus for tekstanalysen vil av den grunn ikke bli lagt på tekstmaterialets 
oppbygging og effektskapende detaljer. Jeg vil heller ikke fremheve ikke-
lingvistiske trekk ved en tekst eller leksikalske analyser.263 Jeg fristiller med 
andre ord ikke, som nykritikken og den såkalte kritiske diskursanalysen, 
tekstmaterialet fra enhever historisk-biografisk kontekst. Med unntak av 
billedverkene er enkelttekstenes formale og semiotiske aspekter av underordnet 
betydning. Jeg er primært opptatt av hva som innen nykritikken har fått 
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benevnelsen ”det intensjonale feilgrep”, det vil si av forfatterens mening og 
intensjonen med teksten. Dette kan bare delvis forklares med at mitt 
tekstkorpus i liten utstreknig består av skjønnlitterært materiale. Mitt valg av 
nærlesning faller inn under hva som kalles ”analytical” og ”synoptical” eller 
”comparative reading” og har til hensikt å fange opp forfatterens intensjoner 
og løsninger. Med ”synoptical” eller ”comparative reading” forstås 
presentasjonen av de mest relevante delene av tekstmaterialet og kartlegging av 
de spørsmål teksten behandler.264 Identifiseringen av nøkkelberettelser eller 
ideologier, som litteraturkritikeren og teoretikeren Fredric Jameson betrakter 
som essensielt for sin kulturhistoriske metode, faller inn under denne 
lesningsformen. Nøkkelberettelsene eller ideologiene må undersøkes i lys av de 
forhold som etter Jamesons mening står som tolkningens ytterste 
meningshorisont.265 Denne meningshorisonten vil jeg i overensstemmelse med 
Bourdieu søke i det litterære og kunstneriske feltets sosiale opprinnelse og i de 
sosiale verdisystem og overbevisninger som opprettholder det.266 Selve 
begrepet meningshorisont eller forståelseshelhet utgår fra hermeneutikken og 
den hermeneutiske vendingen innen filosofien som forbindes med Martin 
Heidegger.  
 En diskurs, som har flere og motstridende betydninger, vil i denne 
sammenhengen ikke som hos Foucault som i dag fremfor noen annen blir 
assosiert med begrepet discours, bli betraktet som konstituert av en 
konfigurasjon av makt, kunnskap og sannhet.267 Foucaults diskursbegrep, som 
ble formulert som en reaksjon mot begrepet ideologi,268 har sitt utgangspunkt i 
den strukturalistiske og poststrukturalistiske teorien som oppfatter språket som 
et system med egne regler og begrensninger som fastsetter hvordan individer 
tenker og uttrykker seg.269 Selve den latinske termen discusus betyr dialog eller 
disputt. Dette er også den vanlige betydningen av termen discours på fransk.270  
 Jürgen Habermas som i Strukturwandel der Öffentlichkeit: 
Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft fra 1962 undersøkte 
hvordan den borgerlige offentligheten vokste frem på 1700-tallet gjennom et 
nytt lærd skikt,271 har i Theorie des Kommunikativen Handelns fra 1981 på bakgrunn 
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av dette tradisjonelle diskursbegrepet utviklet en teori om kommunikative 
handlinger.272 Habermas trekker ingen klar grense mellom målrasjonelle og 
kommunikative handlinger, som er basert på gjensidig forståelse.273 For 
Habermas er strategiske eller målrasjonelle handlinger, som blir definert som 
fremgangsorienterte eller sosiale handlinger, en del av de kommunikative 
handlingene.274 Derimot innfører Habermas en distinksjon mellom den ideale 
talesituasjonen og de mange reelle talesituasjoner, så vel som mellom teoretiske 
og praktiske diskurser. Under innflytelse av John Langshaw Austins 
talehandlingsteori understreket Habermas betydningen av at den som går inn i 
en talehandlingssituasjon, aksepterer visse regler siden en dialog mellom ulike 
mennesker forutsetter visse krav på rasjonalitet og at samtalens deltagere 
anerkjennes som likeverdige. I denne diskursive modellen er det kun 
argumentenes holdbarhet, ikke deltagernes makt eller status, som er av 
betydning.275  
 Habermas kom senere til å distansere fra denne idealtypiske 
talesituasjonen. Den strukturelle forandringen av offentligheten, som inntaff 
som et resultat av kapitalismens utvikling mot slutten av 1800-tallet, fremsto 
for Habermas som en reføydalisering. Den italienske filosofen Antonio 
Gramsci, som betoner at de diskursive forholdene kan variere sterkt både 
mellom ulike historiske epoker og mellom ulike nasjoner,276 har imidlertid ved 
hjelp av hegemonibegrepet, som under antikken ble brukt om en stat eller 
gruppe stater som hadde overherredømme over en annen stat eller gruppe 
stater, rettet oppmerksomheten mot hvordan en viss gruppering kan få 
kontrollen over samfunnets intellektuelle liv og således sette premissene for 
idéproduksjonen.277 Ulikheten i maktforhold, som ifølge Said fører til ”a 
system of exclusions”,278 innebærer, som antropologen Michel-Rolph Troillot 
påpeker, at visse røster og foreteelser blir synliggjort, mens andre blir holdt 
tilbake.279 Av den grunn er det viktig å trekke en skillelinje mellom Gramsci og 
Said på den ene siden og de politiske teoretikerne Ernesto Laclau og Chantal 
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Mouffe, som har lansert en nytolkning av hegemonibegrepet.  
 I henhold til Laclau og Mouffe, som vil oppløse den konstitutive 
rolle både rasjonalismen og empirismen tilskriver individ- eller 
subjektkategorien, kan subjektet ikke være opprinnelsen til sosiale relasjoner, 
ikke engang i den betydningen som gjør erfaring mulig. Laclau og Mouffe, som 
tar avstand fra den liberale modellen også i sin dialogiske form,280 mener at 
enhver diskursiv differens har en kontingent karakter. All erfaring er, som de 
skriver, avhengig av ”eksakte diskursive mulighetsvilkår”. Ikke desto mindre 
hevder Laclau og Mouffe at de vil gi diskursen en åpen karakter. Siden enhver 
subjektposisjon er en diskursiv posisjon, kan de ulike posisjonene ikke være 
fullstendig fiksert i et sluttet differenssystem.281 På den måten omformulerer 
Laclau og Mouffe Foucaults ”utsagnsmodaliteter” der diskursen i dens 
egenskap av praksis setter ulike subjektposisjoner i relasjon til hverandre.282 I 
overensstemmelse med Foucault blir det fritt handlende og tenkende subjektet 
erstattet med ”epistem” eller tankestrukturer, som trekker opp grensene for 
hva det er mulig å tenke ved et visst tidspunkt.283 Gramsci, som fremhever 
betydningen av de intellektuelles rolle som kulturelle og ideologiske ledere, 
påpeker derimot at ethvert menneske har en intellektuell kapasitet som kan 
skape nye forståelsesformer og tanker.284 Av den grunn forkaster Gramsci, som 
i likhet med Said etterlyser konkrete historiske undersøkelser, alle 
deterministiske forklaringsmodeller.285   
 Jeg vil i avhandlingen benytte et diskursbegrep basert på ”speech-
act”-modellen i overensstemmelse med Habermas.286 Gjennom en slik modell, 
som representerer en form for ”analytisk pluralisme”,287 vil ulike posisjoner 
komme til uttrykk. På den annen side vil jeg ikke, som Habermas, utgå fra en 
konsensusmodell. Jean-Francois Lyotard har i La condition postmoderne, som ble 
utgitt i 1979, introdusert begrepet ”inkommensurable diskurser”, det vil si 
diskurser som ikke har som målsetning å oppnå samforstand eller harmoni.288 
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Gjennom å situere samtalen i en historisk og sosial kontekst er det, som Said 
har gjort gjeldende, mulig å fremheve dialektikken og motstanden mot den 
hegemoniske kulturen. Denne motstanden kan komme fra enkeltindivider så 
vel som fra grupper som står for alternative verdier.289 For å kunne gjenskape 
et slik diskursivt utviklingsforløp er longue durée-perspektivet viktig.  Metodisk 
kan longue durée tilskrives den franske Annales skolen, som har fått navn etter 
tidsskriftet Annales d´histoire économique et sociale. Tidsskriftet, som ble utgitt for 
første gang i Strasbourg i 1929 på initiativ av historikerne Lucien Fevre og 
Marc Bloc,290 la grunnen for la nouvelle histoire, en type historieskrivning som 
førte til samarbeid over faggrensene, noe som har vist seg å være av stor 
betydning for min studie. Foucault figurerer i ytterkantene eller straks utenfor 
denne tradisjonen.291 Selv har jeg gjennom å benytte aktørperspektivet gått ut 
over longue durée-modellen, som ikke tar hensyn til betydningen av politiske 
inngrep i strukturelle forhold. Gjennom denne kombinasjonen av et 
makroperspektiv og et mikroperspektiv, som lingvisten Norman Fairclough 
har benyttet i språkvitenskapelige undersøkelser,292 er det mulig å identifisere 
hvilke forhold som har ført til brytninger og omgrupperinger.  
 
Kildematerialet  
 
Avhandlingen er bygget opp rundt et antall primærkilder som består av 
kunstteoretiske programerklæringer i form av tekster og billedverker. Et 
særmerke ved kildematerialet er derfor at både publiseringsformene og genrene 
er av svært disparat karakter. Ambisjonen har vært at de viktigste 
kunstteoretiske programerklaringene skal være representert. Ut over dette har 
utvalgskriteriet vært at kildematerialet er relevant i forhold til det synspunkt     
som skal belyses. 
 Rent kvantitativt er primærkildene fåtallige i begynnelsen av den 
undersøkte perioden. Billedverk, som ikke ble underlagt de samme 
sensurbestemmelser som trykte skrifter, er derfor viktige i denne perioden. 
Bokutgivelser som behandler billedkunst er få i antall under hele det 
undersøkte tidsrommet og har overveiende en offisiell karakter. Til denne 
kategorien hører også de første kunsthistoriske publikasjonene, som i 
avhandlingen fungerer både som primær- og sekundærkilder. Antallet 
primærkilder i form av småskrifter, pamfletter, taler, artikler, memoarlitteratur 
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og skjønnlitterære tekster publisert i tidsskrifter og dagsaviser øker suksessivt 
under hele perioden. Det første litterære tidsskriftet i Danmark, Nye Tidender om 
lærde Sager, ble utgitt fra 1720 frem til 1723 av boktrykkeren Joachim Wieland, 
som i 1721 også utga Nova Litteraria sammen med den kongelige historiografen 
Andreas Hojer. Det allmenkulturelle tidsskriftet Der Fremde ble utgitt i 
København fra 1744 til 1745 av Heinrich Schlegel, og fra januar 1761 til 
desember 1763 utkom Den Patriotiske Tilskuer to ganger i uken utgitt av Jens 
Schielderup Sneedorff.   
 Opphevelsen av sensuren i september 1770 førte til en 
oppblomstring av pamfletter og småskrifter. De mest kjente er Jacob Badens 
Kritiske Journal og Peder Rosenstrand-Goiskes Dramatiske Journal. Viktigst for 
undersøkelsen er Minerva, som ble utgitt i København fra 1785 frem til 1808.  
Dagsaviser utkom under hele den undersøkte perioden,293 men før 1814 
inneholder dagsavisene i liten utstrekning materiale som er relevant for 
undersøkelsen. De dagsaviser som fremfor alt er blitt benyttet som kilder er 
Morgenbladet, som utkom i Christiania fra 1819, og Den Constitutionelle, som ble 
utgitt i Christiania fra 1834 frem til 1847. De to avisene gir uttrykk for 
motstridende opinioner innen den norske embetsstanden. Etter nedleggelsen 
av den Den Constitutionelle gikk flere av avisens medarbeidere over til Christiania-
Posten, som ble grunnlagt den 17. mai 1848. Christiania-Posten, som utkom frem 
til 1863, forente skandinavisme og nasjonalisme og skiftet redaktør flere 
ganger. De første årene ble avisen redigert av justitiarius Carl Arntzen i 
samarbeid med rektor Frederik Ludvig Vibe. Fra 1853 frem til 1856 overtok 
Henrik Wergelands tidligere kampfelle, historikeren og politikeren Ludvig 
Kristensen Daa som redaktør. Etter midten av 1850-årene utgjør det 
nasjonalliberale Aftenbladet, som ble utgitt fra 1855 frem til slutten av 1881, og 
Morgenbladet viktige kilder. For perioden fra 1880-årene er Aftenposten, utgitt fra 
1861, Verdens Gang, som startet opp i 1868, og Dagbladet, utgitt fra 1869, 
sentrale kilder.   
 Av allmenkulturelle tidsskrifter utgitt i Norge etter 1814 inneholder 
Hermoder, som utkom fra 1795 frem til 1800 med tukthuspresten Frederik 
Schmidt og rektor Jacob Rosted som redaktører, og fra 1821 frem til 1827 med 
forfatteren Conrad Nicolai Schwach som redaktør, enkelte artikler om 
billedkunst. Viktigere som kilde er Studenterforbundets ukeskrift, Vidar, som 
ble utgitt fra 1832 frem til 1834. Flere av ukeskriftets medarbeidere gikk da 
over til Den Constitutionelle. Fra 1851 frem til 1866 ble Illustreret Nyhedsblad utgitt 
med Paul Botten-Hansen som redaktør. I likhet med Vidar knyttet Illustreret 
Nyhedsblad til seg en rekke av samtidens mest fremstående skribenter. 
 Historikeren Ernst Sars, som i 1867 utga tidsskriftet Vårt Land, sto 
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fra 1877 frem til 1878 som utgiver av Nyt norsk Tidsskrift sammen med 
professor i egyptologi, Jens Lieblein, og fra 1882 frem til 1887 utga Sars Nyt 
Tidsskrift sammen med professor i europeisk litteratur, Olaf Skavlan. 
Aftenbladets tidligere redaktør, Ditmar Mejdell, var fra 1884 til 1885 utgiver av 
Norsk Maanedsskrift for Literatur, Kunst og Politik, og fra 1886 frem til 1890 utkom 
Impressionisten med Christian Krohg som redaktør. Fra 1890 frem til 1910 var 
Krohg fast medarbeider i Verdens Gang. Samtiden, grunnlagt av 
litteraturhistorikeren Gerhard von der Lippe Gran og konservatoren og 
venstrepolitikeren Jørgen Brunchorst, utkom fra 1890, og fra 1892 frem til 
1895 ble Nyt Tidsskrift utgitt på nytt med Sars, filosofen Arne Løchen, 
politikeren Sigurd Ibsen og litteraturhistorikeren Christen Collin som 
redaktører.  
 Av tidsskrifter utgitt utenfor Norge etter 1814 er Nordisk universitets-
tidskrift, som utkom mellom 1854 og 1866 som et resultat av skandinavismen, 
benyttet som kilde. Videre Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri utgitt 
fra 1878 av Letterstedtska föreningen, samt Kunstbladet grunnlagt i 1888 av den 
danske kunsthistorikeren Karl Madsen. Norges eget svar på Kunstbladet, Kunst og 
kultur, ble grunnlagt i 1910 av kunsthistorikeren Harry Fett og arkeologen 
Haakon Shetelig. I avhandlingen fungerer Kunst og kultur hovedsakelig som 
sekundærkilde. Ut over dette utgjør artikler hentet fra biografiske leksikon en 
viktig kilde.   
 Billedmaterialet fra perioden før 1814 består av arbeider som er 
blitt premiert i Gullmedaljekonkurransene, som ble arrangert ved 
Kunstakademiets i København fra 1755. I tilllegg har jeg benyttet 
Kunstakademiets resepsjonsstykker og arbeider utstilt på Kunstakademiets 
utstillinger. I Christiania var offentlige kunstutstillinger sjeldne før etableringen 
av Christiania Kunstforening i 1836. Fra 1850 tilkom de skandinaviske 
utstillingene, som ble arrangert i Christiania i 1852, i 1856 og i 1861. Fra 1882 
ble Opponentutstillingen eller Høstutstillingen, som i 1884 fikk statsstøtte og 
ble Statens utstilling, et årlig arrangement. Fra 1893 frem til 1898 ble Statens 
utstilling arrangert som en Vårutstilling. Enkelte utstillinger ble også arrangert i 
privat regi fra 1880-årene, blant annet holdt Edvard Munch sin første 
separatutstilling i 1889. 
 
Avhandlingens oppbygging 
 
Avhandlingen består av en innledning, en del som omhandler tidligere 
forskning, både kunsthistorisk forskning og nasjonalismeforskning, samt fire 
hoveddeler og en avsluttende resultatdel. I den første delen, som omhandler 
perioden fra rundt 1750 frem til 1814, blir fokus lagt på den utvikling som fant 
sted i dobbeltmonarkiets hovedstad København. Jeg vil følge oppbyggingen av 
Kunstakademiet, som er den viktigste kunstpolitiske enkelthendelse i denne 
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perioden og utviklingen ved akademiet under de ulike politiske regimer. Jeg 
undersøker også hvordan politiske beslutninger og ideologiske overveielser 
påvirket kunstsynet ved Kunstakademiet og hvilke motsetningsforhold og 
prioriteringer som kjennetegnet de ulike regjeringer og de sentrale aktørenes 
standpunkter. Videre gransker jeg de ulike kunstteortiske traktater og andre 
programskrift av relevanse for billedkunsten. Ut over dette kartlegger jeg 
hvordan kulturnasjonalismen kom til utttrykk blant kunstnere og intellektuelle 
og den betydning kulturnasjonalismen fikk for kunstsynet. Samtidig ser jeg på 
hordan skandinavismen oppsto i 1790-årene. 
 I avhandlingens andre del, som redegjør for utviklingen på det 
kunstpolitiske området fra Danmark-Norges inntreden i Napoleonskrigen frem 
til tiden rundt 1850, er brennpunktet forflyttet til Christiania. Jeg vil iaktta de 
forsøk som ble gjort for å bygge opp egne kunstinstitusjoner i Norge og de 
kunstideologiske standpunkt som periodens sentrale aktører på billedkunstens 
område representerte, fremfor alt Frans Linstow, Niels Treschow, Johan 
Sebastian Welhaven og Henrik Wergeland, men også Emil Tidemand og Georg 
Anton Krohg. Videre vil jeg undersøke den såkalte gjennombruddsideologien, 
altertavlestriden og forholdene rundt den planlagte utsmykningen av festsalen 
ved Det kongelige Frederiks Universitet. Samtidig vil det norske synet på 
skandinavismen bli berørt. Jeg vil også se nærmere på de program som lå til 
grunn for de viktigste kunstprosjektene i Norge i denne perioden, 
dekorasjonene i audiensværelset ved Det kongelige slott i Christiania og de 
kunstneriske dekorasjonene på lystslottet Oscarshall.  
 Den tredje delen av avhandlingen tar utgangspunkt i det 
hegemoniskifte som fant sted i Norge etter 1850. I denne perioden blir 
hegelianismen en toneangivende ideologi. Identitetpolitikken kommer således 
for alvor i sentrum. Samtidig kjennetegnes perioden av et konkurranseforhold 
mellom grundtvigianisme og lutherske retninger fra Tyskland, som får påvirker 
utviklingen på kunstteoriens område. Forum for de kunstteoretiske 
brytningene i denne perioden er hovedsakelig de skandinaviske 
kunstutstillingene, som ble arrangert fra midten av 1800-tallet. De viktigste 
kunstideologene er Marcus Jacob Monrad, Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik 
Ibsen, Lorentz Dietrichson og Georg Anton Krohg. 
 Avhandlingens fjerde og siste analysedel innledes med de 
kirkepolitiske endringene i midten av 1870-årene, og behandler perioden frem 
til 1905. I denne perioden kom kunstnerne for alvor på banen med egne krav. 
På kunstteoriens område fremstår denne perioden som en brutningstid mellom 
en rekke motstridende tendenser av både innholdsprogrammatisk og rent 
malerteknisk karakter. Kjenntegnende for denne perioden er striden om 
naturalismen og uenigheten om den nasjonale kunstens genealogi. Ledende 
kunstideologer i denne perioden er ved siden av professorene Lorentz 
Dietrichson og Marcus Jacob Monrad, Andreas Aubert og Christian Krohg. 



 
 
 

51 
 
 

Likeledes gjør Frits Thaulow, Bjørnstjerne Bjørnson, Erik Werenskiold, 
Gerhard Munthe og Edvard Munch seg gjeldene med ulike program for 
billedkunsten. Mot slutten av perioden tilkommer en yngre generasjon 
kunsthistorikere, som Rolf Thommmessen, som ble den første lønnede 
kunsthistorikeren ved en statlig institusjon utenfor Det kongelige Frederiks 
Universitet.  Som avslutning sammenfattes avhandlingens resultat i en separat 
del.    
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TIDLIGERE FORSKNING 
 
På grunn av avhandlingens tverrfaglige eller interdisiplinære karakter vil det bli 
for omfattende å inkludere samtlige fagområder som blir berørt i en 
forskningsoversikt. Forskningen om enkelte forfattere og billedkunstnere er i 
dag også svært omfattende. For eksempel er forskningen om Johan Sebastian 
Welhaven, Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen og ikke minst om Edvard 
Munch i dag nærmest å betrakte som egne fagfelt. Jeg vil i derfor hovedsakelig 
forholde meg til den kunsthistoriske litteraturen som er relevant for 
undersøkelsen. I tillegg vil jeg i separate kapittel behandle en del av den 
kunsthistoriske nasjonalismeforskningen, som ikke direkte berører 
avhandlingens periode og geografiske område, samt viktige bidrag til den 
internasjonale nasjonalismeforskningen.  
  
Kunsthistorisk forskning om norsk og nordisk 1700- og 1800-tall 
 
Innen kunsthistorieforskningen har kunstnermonografiene utgjort en 
hovedgenre. Derimot er kun et fåtall av den undersøkte periodens kunstnere 
blitt gjenstand for vitenskapelige monografier. Til gjengjeld er enkelte 
kunstnere blitt behandlet i flere ulike monografier. Dette gjelder ikke minst 
Danmark-Norges ledende portrettmaler etter midten av 1700-tallet, Carl 
Gustaf Pilo, som tilhører både den dansk-norske og den svenske 
kunsthistorien. Osvald Siréns Carl Gustaf Pilo och hans förhållande till den samtida 
porträttkonsten i Sverige och Danmark: ett bidrag till den skandinaviska konsthistorien, 
som utkom i 1902, gir fortsatt det mest fullstendige bildet av Pilo. Sirén, som 
mener Pilo på mange måter inntar en særstilling både innen den danske og den 
svenske kunsthistorien, følger Pilo fra tiden som malerlærling hos en av 
Stockholms mest fornemme malermestere frem til alderdommens høydepunkt, 
kroningsmaleriet av Gustaf III, som ble malt som en pendant til David Klöcker 
Ehrenstrahls kroningsbilde av Karl XI i Uppsala domkyrka. Pilo, som 
oppnådde å bli direktør både for kunstakademiet i København og i Stockholm, 
var født i Stockholm og kom til København som tegnelærer ved kadettskolen i 
1741. Etter å ha gjort karriere som portrettmaler for den danske høyadelen ble 
Pilo, som betegnes som en kolorist, utnevnt til hoffmaler i 1747. I årene 
mellom 1748 og 1763 utførte Pilo 57 portretter av kongen, 12 brystbilder, 25 
knestykker, 16 helfigurbilder og 4 rytterportretter.294 Samtidig kom fra 1751 ett 
par av de fremste svenske unge malertalentene i et elevforhold til Pilo, Pehr 
Krafft og den yngre Lorentz Pasch. Forbildene for Pilos kongeportretter er 
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hentet fra Frankrike.295 Årsaken til utvisning av Pilo fra Danmark-Norge i 1772 
er det ifølge Sirén umulig å forklare fullt ut, men han peker på den begynnende 
nasjonale selvbevisstheten som en mulig forklaring.296 
 Jens Juel, det sene 1700-tallets fremste portrettmaler og 
portrettkunstens fornyer, er også blitt behandlet i flere monografier. De siste 
bidragene til forskningen om Jens Juel er Ellen Poulsens Catalogue raisonnée i to 
bind fra 1991 og katalogen Hvis engle kunne male. Jens Juels portrætkunst fra 1996. 
Jens Juel, som etter endt utdannelse i Hamburg kom til København i 1765, 
søkte til Kunstakademiet i 1766 og mottok den store gullmedaljen i 1771. Juel 
malte portretter ute i naturen og brakte hjemmet og familielivet inn i 
portrettkunsten, skriver Mette Melgaard i katalogens forord. Katalogens 
hovedforfatter og redaktør, Charlotte Christensen, mener at det var en mote å 
avportrettere personer i hjemlige omgivelser, som ble forsøkt innført av Peder 
Als for dronning Caroline Mathilde under Struensee-tiden.297 Ellers ser 
Christensen mangelen på offentlige oppgaver for kunsten og de vanskelige 
vilkårene for historiemalere i København under Jens Juels livstid som 
avgjørende for kunstnerens utvikling.  
 De siste viktige bidragene til forskningen om det sene 1700-tallets 
mest betydningsfulle historiemaler, Nicolai Abildgaard, er Patrick Kragelunds 
doktoravhandling, Abildgaard. Kunstneren blant opprørerne, og Charlotte 
Christensens Maleren Nicolai Abildgaard fra 1999. Hovedvekten i Kragelunds 
undersøkelse blir lagt på Abildgaards boksamling som en via regia til forståelsen 
av hans verk.298 For Kragelund er anskaffelsen av bestemte bøker et viktig 
uttrykk for eierens interesser og synspunkter, som han mener også fungerer 
som hjelp ved dateringen av verkene og identifikasjonen av motiver og stilistisk 
utvikling.299 Christensen fremhever også visse bøker som har vært i 
Abildgaards eie og trekker frem sentrale teoretiske og stilistiske 
påvirkningskilder på Abildgaards kunst. Samtidig legger Christensen stor vekt 
på Abildgaards innovative bruk av litterære kilder, og at Abildgaard sto som en 
representant for et nytt kustnerideal.   
 Den viktigste billedhuggeren i Danmark-Norge etter mitten av 
1700-tallet, Johannes Wiedewelt, er behandlet av Frederik Julius Meier i 
Efterretninger om Bildhuggeren Johannes Wiedewelt og om Kunstakademiet paa hans Tid: 
Et Bidrag til den danske Kunsthistorie fra 1877. I Meiers monografi ligger 
betoningen på Winckelmanns banebrytende betydning for en ny retning i 
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kunsten, det vil si en kunst basert på studiet av antikken. I henhold til Meier 
var det møtet med Winckelmann i 1756 som åpnet Wiedewelts øyne for 
antikkens kunst og til å ”rense” og ”lutre” hans smak og til å danne og foredle 
hans ånd. Etter Meiers mening var det en helt annen ånd i Guillaume Coustou 
den yngres skole, der Wiedewelt var elev fra 1750 frem til han i 1754 reiste til 
Roma. Meier ser Winckelmanns påvirkning i alle Wiedewelts verker, men minst 
i de statuer som er bevart. Det er fremfor alt i Tanker om Smagen udi Konsterne i 
Almindelighed, en traktat utgitt i 1762 som er blitt tilskrevet Wiedewelt, 
innflytelsen fra Winckelmann, i henhold til Meier, gjør seg gjeldende. Denne 
skriften lyser ifølge Meier av reformatoriske ideer og erklærte krig mot 
dekadensen og samtidens ”forskrudde” smak.300 
 Den senere forskningen om Wiedewelt følger i hovedtrekkene 
Meier. Karl Wilhelm Tesdorpfs Johannes Wiedewelt: Dänmarks erster klassizistischer 
Bildhauer, ein Anhänger von Winckelmann fra 1933 knytter i likhet med Meier 
Wiedewelts klassisisme direkte til Winckelmann. For Tesdorph er Wiedewelt 
kunstneren som eksemplifiserer den første tilnærmingen til klassisismen. 
Denne interessen ser Tesdorpf i likhet med Meier som et resultat av 
Wiedewelts vennskap med Winckelmann, en interesse som ifølge Tesdorpf 
hadde et anstrøk av misjon.301 Wiedewelt blir således presentert som 
kunstneren som så det som sin oppgave å utbre ”den guten (antiken) 
Geschmach” i Danmark. Wiedewelt fulgte derfor, fremholder Tesdorpf, ikke 
bare en viss tendens, hans verk fungerte også som et klassisistisk manifest.302 
 Epitetet klassisist blir også benyttet i Else Marie Bukdahls Johannes 
Wiedewelt: from Winckelmann’s Vision of Antiquity to Sculptural Concepts of the 1980s 
fra 1993 og i The Roots of Neo-Classicism: Wiedewelt, Thorvaldsen, and Danish 
Sculpture of Our Time fra 2004. Marjetta Nielsens og Annette Rathje, som i 2010 
utga Johannes Wiedewelt – a Danish Artist in Search of the Past, shaping the Future, 
mener derimot at det fortsatt ikke er tegnet et fullstendig bilde av Wiedewelt. I 
dette arbeidet blir Wiedewelt beskrevet som forut for sin tid. Fruktene av 
Wiedewelts arbeide ble høstet først i neste generasjon, fremfor alt av Bertel 
Thorvalden. Videre blir det åpnet opp for at Winckelmann i realiteten var den 
som mottok impulser fra kunstnerne når det gjaldt studiet av antikke 
monumenter og ikke tvert om.303    
 Bertel Thorvaldsen, Danmarks mest velrennomerte billedhugger, 
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tilhører i likhet med maleren Christoffer Wilhelm Eckersberg hovedsakelig 
perioden etter 1814 i dansk kunst og faller delvis utenfor denne undersøkelsen. 
Professor Christian Frederik Hansen, Danmarks ledende arkitekt fra slutten av 
1700-tallet frem til 1840-tallet, er behandlet i Anne Lise Thygesens og Hakon 
Linds tobindsverk, C. F. Hansen, fra 1995. Hansens norske elev, Christian 
Heinrich Grosch, som ved siden av Frans Linstow var den ledende arkitekten i 
Norge under første halvdelen av 1800-tallet, ble i 1928 gjenstand for en studie 
av Anders Bugge, Stadskonduktør Chr. H. Grosch. Hans slekt. Hans liv. Hans verk. 
Utgitt av direktør H. Grosch. Bugge følger mønsteret med en biografisk 
bakgrunnsskisse før han fortsetter med en oversikt over arkitektens egen 
utvikling. I tillegg presenterer Bugge en stilhistorisk oversikt, som begynner 
med hva han kaller ”oldtidsånden” fra renessansen som i ulike former går frem 
til 1850. Overgangen til romantikken beskrives som en ”naturlig” prosess, men 
ifølge Bugge ble Hansens ”stramme” skole som en ”annen” natur for 
Grosch.304  
 Bugges syn preger også Chr. H. Grosch. Arkitekten som ga form til det 
nye Norge redigert av Elisabeth Seip, som ble utgitt i forbindelse med Grosch’ 
200-årsjubileum i 2001. Derimot er monografien, som bygger på Bugge, 
komplettert med nyere materiale for å rette opp den ensidighet som ifølge Seip 
preger Bugges verk. Ikke desto mindre holder Seip fast på epitetet ”klassisist”. 
Det er således Jens Christian Eldahls og Åse Moe Torvangers kapittel ”Nye 
idealer i arkitekturen” og Torvangers kapittel ”Den tidlige historismen”, som 
nyanserer bildet av Grosch.  
 En annen av 1800-tallets fremste arkitekter i Norge, Heinrich 
Ernst Schirmer, fikk i forbindelse med 200-årsjubileet for hans fødsel i 2014 
sin første monografi, Mari Hvattums Heinrich Ernst Schirmer. Kosmopolittenes 
arkitekt. Hvattum, som spiller på dikotomien mellom kosmopolitter og 
nasjonale, beskriver Schirmer som arkitekten som satte 1800-tallets 
samfunnsreformer ut i livet som bygget form. Spørsmålet er imidlertid om 
epitetet kosmopolitt er kompatibelt med Schirmers innsats som initiativtaker til 
de første og største arkitekturvernearbeider i Norge. I henhold til Hvattum ble 
1800-tallshistorismen oppfattet som unorsk, usannferdig og uforståelig.305 
Samtidig blir Schirmer, som kom fra Dresden via München til Christiania i 
1838, knyttet til Intelligenskretsen, spesielt til Johan Sebastian Welhaven, men 
også til Bernhard Dunker. Monografien, som er inndelt tematisk, behandler 
restaureringsarbeidene, det vil si Trondheims Domkirke og Aker Kirke, nyere 
institusjoner, som Christiania Botsfengsel, Gaustad Asyl og Christiania 
hovedbanestasjon, trearkitektur og den borgerlige bygningskunst, det vil si 
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bygårder og herskaphus i mur. Videre undersøker Hvattum 
arkitektkonkurransen om en stortingsbygning, som ble utlyst våren 1856, og 
Schirmers forslag til et nytt skulpturmuseum.    
 Pionerverket innen norsk kunsthistorieskrivning for perioden etter 
1814 er Lorentz Dietrichsons Adolph Tidemand. Hans Liv og hans Værker. Et 
Bidrag til den norske Kunsts Historie utgitt i 1878 og 1879. I likhet med de 
påfølgende kunstnermonografiene fremstår Dietrichsons Tidemandmonografi 
som et kunstpolitisk programskrift. For Dietrichson, som innleder med en 
skisse av den norske kunstens utviklingshistorie, er det et avgjørende kriterium 
for den nasjonale kunsten at den er skapt av kunstnere født og oppvokst i 
hjemlandet. Dietrichson utelukker på den måten så vel den dansk-norske 
kunsthistorien som danskfødte kunstnere virksomme i Norge. I Dietrichsons 
perspektiv blir den norske kunsten gjenfødt med Tidemand. I Norge, som i 
henhold til Dietrichson ikke hadde eid en kunst siden middelalderen, var 
Tidemand skaperen av det norske folkelivsmaleriet og et bevis på at naturens 
rike evner ikke var døde.306 Andre norske kunstnere etter 1814 nådde ifølge 
Dietrichson, som gjør en distinksjon mellom sann kunst og dilettantkunst, ikke 
opp til ”den virkelige Kunstners Standpunkt”.307 Den første store skikkelsen i 
norsk kunst, Johan Christian Clausen Dahl, som gjennom kraften av sin 
umiddelbare uforfalskede natur hadde virket foryngende på en ”sunken” kunst, 
det vil si hva Dietrichson kaller den falske såkalte idealisme eller klassisitet, 
beskrives som skaperen av den moderne kunstens romantiske landskapsskole, 
som hadde grepet det romantiske landskapets fargestemning. Derimot var det 
ikke i ”Den Dahlske Skole” Dietrichson så sine kunstneriske idealer realisert.308 
Ved siden av en utførlig beskrivelse av de ulike fasene i Tidemands liv ligger 
Dietrichsons hovedfokus på Den nordiske Kunstskole i Düsseldorf og 
Tidemands stilling som lederen av denne kuntskolens nordiske gren.  
 Jan Askelands Adolph Tidemand og hans tid fra 1991, som tidsmessig 
sammenfaller med den posthume utgivelsen av Dietrichsons kunsthistoriske 
oversiktsverk, Norges Kunsts Historie, er i hovedsak en komplettering av 
Dietrichsons monografi med tidligere ukjent materiale. I tillegg vier Askeland 
den politiske og kulturelle situasjonen under kunstnerens levetid stor 
oppmerksomhet. Ifølge Askeland, som har et annet metodologisk 
utgangspunkt enn Dietrichson, går forståelsen av Tidemands kunst gjennom 
hans samtid og dens ideer og idealer. På den måten utgjør Tidemands kunst 
ifølge Askeland også en nøkkel til forståelse av Tidemands samtid.309  
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 En annen norsk maler av stor betydning i den undersøkte perioden 
er Johan Christian Dahl, som først ble behandlet av Andreas Aubert i Professor 
Dahl. Et Stykke af Aarhundrets Kunst- og Kulturhistorie fra 1893, fulgt av Den 
nordiske Naturfølelse og Professor Dahl. Hans Kunst og dens Stilling i Aarhundredets 
Udvikling i 1894. I motsetning til Dietrichson legger Aubert vekt på at Dahl, 
som blir betegnet som Norges første store landskapsmaler,310 hadde lært av 
både gammel og ny malerkunst, men især av selve naturen.311 Bruddet i det 
tyske landsskapsmaleriets utvikling kom først etter at en idealistisk strøm hadde 
stilt Dahls maleri i skyggen,312 skriver Aubert, som forholder seg avvisende til 
Dietrichsons syn på Dahl som landskapsmaleriets fornyer. Om noen enkelt 
kunstner skulle stå som landskapsmaleriets fornyer var det John Constable eller 
Caspar David Friedrich, skriver Aubert, som ikke vil tilkjenne noen enkelt 
kunstner en så stor ære.313 For Aubert, som reduserer kunstverket til en 
manifestasjon av tidsånden, var det samtidens åndsstrømninger som var 
utslagsgivende. Dahls læretid i København hadde falt i en tid da de nye idealer 
fant sitt kraftigste brennpunkt i Jean-Jacques Rousseaus natursvermeri. Det var 
disse nye idealer som etter Auberts mening gjennomsyrer både Dahls kunst og 
Norges frihet og selvstendighet som nasjon.314  
 Auberts tolkning av Dahl blir videreført i Marie Lødrup Bangs 
Catalogue raisonné over Dahls oljemalerier fra 1987, Johan Christian Dahl 1788–
1857. Life and Works. Bang, som inndeler Dahls arbeider fra tiden i Danmark i 
tre grupper: kopier etter gamle mestere, fantasilandskap av både sørlig og 
nordlig karakter, samt prospekter fra den danske landsbygden, mener at Dahl 
var bundet av den ideale landskapstradisjonens og stemningsveduttaens 
konvensjoner.315 Videre legger Bang, med utgangspunkt i tradisjonen fra 
Aubert, vekt på innflytelsen fra Rousseau. Men hun påpeker samtidig at denne 
påvirkningen er en ren antagelse. Derimot lykkes hun ikke med å finne andre 
inspirasjonskilder for Dahls kunst i Tyskland og legger igjen vekt på den 
utvikling som fant sted i Danmark og i England.   
 Carl Wille Schnitler utga i 1920 Malerkunsten i Norge i det attende 
aarhundrede og Norges kunstneriske opdagelse. Maleren Paulsens norske landskaper. 
Samme år utkom også Maleren Johan Christian Dahl, en revidert og forkortet 
utgave av Auberts tidligere arbeider om Dahl. I 1928, to år etter Schnitlers død, 
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skriver derimot Sigurd Willoch i August Cappelen og den romantiske landskapskunst 
at Johan Christian Dahl er ”vor første store landskapsmaler” og grunnleggeren 
av en hel kunstretning. Utfordringen for Willoch, som innleder sin monografi 
med å konstatere at Dahl representerer landskapsmaleriets høydepunkt, er å 
tilpasse dette synet til Schnitlers periodisering i Slegten fra 1814. Dette kunne 
Willoch, som legger stor vekt på Dahls nasjonale innstilling, gjøre gjennom å 
presentere Dahl som langt foran sin samtid i sin ”bevisste” forståelse. Dahls 
egen generasjon hadde ingen annen kunstner, dikter like lite som maler, som i 
sin kunst var så nasjonalt bestemt i sin naturoppfatning. Det arbeid Dahl hadde 
tatt opp, og som hans elever og deres samtidige hadde fortsatt, fant ifølge 
Willoch sin avslutning rundt midten av århundret. De skapende krefter i 
generasjonens kunstnerkrets hadde gjort sin nytte. Den kunne ikke gi noe nytt 
bidrag til forståelsen av norsk natur. Et nytt slektsledd tok derfor fatt på et 
annet grunnlag enn Dahl og hans elever. Ikke desto mindre så Willoch, som 
betrakter hele perioden etter 1814 som to romantiske perioder, store fellestrekk 
mellom de to generasjoner. Düsseldorferne representerte en utvidelse av det 
motivområde det foregående slektsledd hadde utviklet i sin kunst. Utviklingen 
etter 1814 fremstår således som en naturlig vekst, selv om den nye 
generasjonen kulturelt tilhørte en tid som var forskjellig fra Dahls. 
Düsseldorfernes kunst ga utttrykk for en bestemt epokes natursyn, nærmere 
bestemt ”senromantikken”.316 For Willoch er Cappelen den mest begavede av 
alle Gudes elever i Düsseldorf, som ved sin tidlige død sto ved begynnelsen av 
sin kunstnerbane.317 På den måten fremtrer Cappelen i likhet med Olav 
Isaachsen, som Willoch behandler i Olav Isaachsen: En overgangsskikkelse i norsk 
malerkunst fra 1926, som en av ”vore” beste malere som ble uten større 
betydning for norsk kunst fordi han ikke var skoledannende.318  
 Kunstneren som ble skoledannende i norsk kunst var Christian 
Krohg. Dette blir slått fast av Pola Gauguin, som i forbindelse med 80-
årsjubileet for Christian Krohgs fødsel i 1932 utga monografien Christian Krohg. 
Etter Gauguins mening var Krohg kunstneren som fikk gjennomgripende 
innflytelse på norsk kunst.319 Krohg var den største menneskeskildrer Norge 
noen gang hadde hatt med et formspråk som den dag i dag alene var hans.320 
Ifølge Gauguin var Krohg, som blir karakterisert som en hårdnakket 
individualist som manglet forståelse for kollektive kunstoppfattelser eller 
kunstretninger,321 kunstneren uten dogmer og programmer, som lot enhver 
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handle etter sin egen overbevisning. Samtidig blir Krohg omtalt som en realist 
som malte som han ”så det” uten hensyn til regler og den gode smak.322 
Derimot avviser Gauguin at Krohg, som ville male ”Tidens billede”, la vekt på 
tendens. Det var for å oppleve det menneskelige Krohg måtte gå utenfor sin 
egen privilegerte krets.323  
 Pola Gauguins Christian Krohg og Sigurd Willochs Maleren Thomas 
Fearnley fra 1932 ble opptakten til etableringen av en ny genealogi innen norsk 
kunsthistoriografi av originale og betydelig personligheter der Christian Krogh 
og Johan Christian Dahl inntar gründerposisjonene. Johan Christian Dahls 
mest begavede elev var Thomas Fearnley.324 Christian Krohgs fremste elev var 
Edvard Munch. Dette konstaterer Gauguin i monografien Edvard Munch, som 
ble utgitt i forbindelse med Munchs 70-års dag i 1933.325 Jens Thiis, som 
samme år utga Edvard Munch og hans samtid: Slekten, livet og kunsten, geniet, 
bestrider på den annen side Munchs elevforhold til Krohg. Munch hadde i sine 
tidlige år vært mer tiltrukket av Hans Heyerdahl enn av Krohg, hevder Thiis, 
som karakteriserer Krohg som ”en gammel akademiker”.326  
 For Thiis, som vil knytte det moderne gjennombruddet til 
Munch,327 var Munch med hele sin natur og hele sin streben vidt forskjellig fra 
Krohg. Munch sto i direkte opposisjon til det realistiske og naturalistiske 
sosiale maleri,328 fremholder Thiis, som i stedet legger vekt på parallelliteten 
mellom dikterkunsten og malerkunsten. Thiis, som fremhever fantasien snarere 
enn virkelighetsbeskrivelsen, forbinder Munchs idéverden og filosofi med 
Ibsens diktning.329 Samtidig karakteriseres Munch både som en ”digtende 
maler” og den største individualisten i norsk malerkunst og som en nasjonal 
maler. Munchs bohemtid med forbindelser som Hans Jæger og August 
Strindberg var kun en episode i Munchs liv, konstaterer Thiis.330 Munchs 
produksjon fra 1885 frem til 1892 blir satt inn i en sammenheng av 
nasjonalisme og frembrytende romantikk representert ved en 
kameratsammenslutning som besto av Erik Werenskiold, Gerhard Munthe, 
Christian Skredsvig, Eilif Petersen, Harriet Backer og Kitty Kielland, en 
kameratsammenslutning som internasjonalistene Thaulow og Krohg sto 
utenfor.331  
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 Gründerproblematikken er også viktig i Torsten Svedfelts Erik 
Werenskiolds konst, som ble utgitt i Stockholm i 1938. I denne monografien, som 
presenterer Werenskiold som den egentlige lederen i sin kunstnergenerasjon, 
får Werenskiold rollen som opponentlederen som vendte seg mot 
akademikunsten. Samtidig legger Svedfelt stor vekt på den stilistiske 
utviklingen i Werenskiolds kunst, en utvikling som han mener gikk fra et 
akademisk til et naturalistisk maleri via et lyrisk-romantisk stemningsmaleri 
frem til et syntetisk dekorativt maleri, som knytter an til den gamle norske 
allmuekunsten. Etter 1900 søkte Werenskiold fornyelse i Paul Cézannes 
syntetiske eller rene maleri der fargen er det viktigste.332 Det moderne 
gjennombruddet eller den koloristiske retningen i norsk kunst blir således av 
Svedfelt, som gir Werenskiold rollen som grunnleggeren av det moderne 
norske maleri, ført tilbake til Cézanne og ikke til Munch. 
 Etter Munchs død i 1944 utga finansmannen og kunstsamleren 
Rolf Stenersen monografien Edvard Munch. Nærbilde av et geni, som bygger 
videre på den oppfatning av Munchs kunstnerskap som kom til uttrykk i Thiis’ 
monografi. Stenersen fremhever således slektskapet til forfattere og filosofer, 
spesielt det åndelige slektskapet til Ibsen, men også til Sigurd Obstfelder og til 
August Strindberg. Likeledes blir det lagt vekt på Munchs forhold til Friedrich 
Nietzsche og til Søren Kirkegaard. Derimot antyder Steneren at det eksisterte 
et motsetningsforhold mellom Bjørnstjerne Bjørnson og Edvard Munch. Ifølge 
Stenersen likte Munch heller ikke Erik Werenskiold og Christian Krohg. 
Stenersen vil derfor hverken betrakte Munch som en del av Erik Werenskiolds 
eller Krohgs krets. Munch er med andre ord geniet som står alene. Samtidig 
poengterer Stenersen i overensstemmelse med Aubert at Munch forholdt seg 
avvisende til det sunne og livskraftige. Stenersen vil således i likhet med Aubert 
knytte Munch til det aristokratiske, dekadente og syke. På den annen side 
tilbakeviser Stenersen, som fremhever Munchs interesse for Rembrandt, at 
Munch var påvirket av de franske impresjonistene,333 en tanke som ble lansert 
av Aubert.334   
 I 1944 utkom også den første monografien om Gustav Vigeland, 
Hans Peter Lødrups Gustav Vigeland, fulgt av Arne Durbans Gustav Vigeland i 
1945. Den første større monografien om billedhuggeren Julius Middelthun ble 
utgitt i 1946, Henning Grans Billedhuggeren Julius Middelthun og hans samtid. En 
studie i norsk sen-klassisistisk skulptur. Ifølge forfatteren ble monografien initiert 
av Anders Bugge, som i 1935 ble utnevnt til professor i kunsthistorie ved Det 
kongelige Frederiks Universitet (skiftet navn til Universitetet i Oslo i 1939). I 
henhold til Gran spiller de germanske folkene hovedrollen i utformingen av 
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1800-tallets klassisistiske skulptur. Denne germano-klassiske skulpturens store 
profet var Johann Joachim Winckelmann. Gjennom Winckelmann ble signalet 
også gitt til skulpturens primat. Derimot ser Gran ikke noe motsetningsforhold 
mellom nyklassisisme og rokokko. Ifølge Gran kom en viss antiplastisk 
tendens til syne i den nyklassisistiske skulpturen. På den annen side ble 
skulpturen gjennom bruddet med det umiddelbare og naturlige forholdet til 
arkitekturen, luksus i en høyere grad enn før. I Grans fremstilling er det Bertel 
Thorvaldsen som ga en bekreftende syntese av drømmen om en germano-
klassisk skulptur, ikke bare for nordisk, men også for tysk og engelsk 
skulptur.335 Nyklassisismens annen hovedretning var den djervere, mer 
romersk-orienterte franske klassisisme, skriver Gran, som på den måten 
opprettholder motsetningsforholdet mellom tysk og fransk. Drømmen om en 
norsk akademiskulptur fører Gran tilbake til Hans Michelsen.336  
 For Gran representerer Julius Middelthun sammen med 
Christopher Borch og Hans Hansen etter-klassisismens første fase, som 
utviklet seg mellom polene København og Roma. Middelthun, som ble 
innskrevet som lærling i frihåndsklassen ved Kunstakademiet i København 
høsten 1840, tilhørte en annen kunstnerslekt enn generasjonen fra 1814, som 
blir beskrevet som tøyleløs og uten disiplin. Gran gir således et helt annet bilde 
av ”slegten fra 1814” enn Schnitler. Det var en forandring i mentalitet mellom 
de to generasjoner, skriver Gran. Tidsånden var bestemt av nye politiske, 
nasjonale og religiøse idealer.337 Målet ble en klassisisme med nordiske motiver, 
allegorier og symboler, med andre ord en rent ytre tilpasning til det nordiske.338 
Samtidig beskriver Gran, som legger vekt på skandinavismens betydning, 
Middelthun som en henført ”høyenianer”. 339 I en norsk sammenheng blir 
Middelthun knyttet til Intelligenskretsen som Welhaven-protegé.340 Derimot 
var det gjennom den svenske billedhuggeren Johan Peter Melin, som fra 1843 
hadde vært Herman Wilhelm Bissens elev, Middelthun i 1851 kunne reise til 
Roma som Melins assistent.341 
 Årene etter 1945 kom i norsk kunsthistorieskrivning ellers i stor 
utstrekning til å dreie seg om Edvard Munch. Edvard Munch og Jappe Nielsen: 
etterlatte brev og kritikker ble utgitt i 1945, og 1946 utga Pola Gauguin Grafikeren 
Edvard Munch: tresnitt og raderinger. Samme år utkom også Edvard Munch som vi 
kjente ham: Vennene forteller, og i 1947 fulgte Edvard Munchs selvportretter. I 1948 
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utga den tsjekkiske kunsthistorikeren Josef Paul Hodin Edvard Munch: Nordens 
genius, samt Edvard Munch: der Genius des Nordens, et arbeide som etter alt å 
dømme lå til grunn for Otto Benesch’ Edvard Munch fra 1960 og Reinhold 
Hellers Edvard Munch’s ”Life frieze”. Its beginnings and origins fra 1969. Den norske 
munchforskningen ser derimot ut til å ha blitt forhindret av Oslo Kommunes 
holdning til den testamentariske gaven Oslo kommue mottok etter Munchs 
død i 1944. Ingrid Langaard, som i 1960 utga Edvard Munch. Modningsår. En 
studie i tidlig ekspresjonisme og symbolisme, fikk hverken tilgang til brev, dagbøker, 
notater eller etterlatte arbeider etter Munch i Oslo kommunes 
kunstsamlinger.342 Ifølge Langaard, som er opptatt av en stilhistorisk 
bestemmelse av Munchs kunst, brøt Munch med realismen i 1885 og skapte 
sine første ekspressive bilder. Samtidig poengterer Langaard at Munch ved 
samme tid fikk ”heftet” på seg betegnelsen ”impressionist”, som på den tiden 
nærmest var et skjellsord.343 Langaard antyder også at impresjonismen i 1885 
hadde utspilt sin rolle.344 I årene fra 1889 frem til 1992 lever Munch i henhold 
til Langaard gjennom ulike ismer. Munchs symbolistisk-ekspressive 
uttykksform, som preget 1890-årene, knytter Langaard til symbolismen, en 
kunstoppfatning som har sitt utgangspunkt i litteraturen. Men hun fremhever 
likeledes at symbolismen innen maleri og diktning fra første stund ble møtt 
med motstand i Norge, en motstand som i løpet av 1895 ble programmessig. 
Det var symbolismens internasjonale tendenser og dens forherligelse av 
individet som møtte sterke reaksjoner.345 Langaard selv fremhever at 
impresjonismen hvilte på studier av lys og atmosfærevirkninger, mens 
symbolismen var opptatt av hva som foregikk i dypet av menneskesjelen. 
 På grunn av munchforskningens omfatning vil jeg ikke gå inn på 
den videre utviklingen innen dette forskningsfeltet i større detalj. Den første 
norske doktoravhandlingen på Munch kom først i 1995, Frank Høifødts 
Kvinnen, kunsten, korset. Edvard Munch anno 1900. I 2000 fulgte Paul Nomes 
teologiske avhandling, Kunst som ‘krystallisasjon’. En studie i Edvard Munchs notater 
om hans tro, livssyn og kunstforståelse, relatert til hans bilder. De siste årene er det 
kommet ytterligere fem norske doktoravhandlinger om Munch, Wenche Volles 
Munchs Rom fra 2012, Stian Grøgaards Edvard Munch. Et utsatt liv fra 2013, Signe 
Marie Endresens Serial Experiments. Close-Readings of Edvard Munch’s Det grønne 
værelset (1907) fra 2015, Erik Mørstads Edvard Munch. Formative år 1874–1892: 
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norske og franske impulser fra 2016 og Gustav Jørgen Pedersens On the Pictorial 
Thinking of Death. A Study in Martin Heidegger’s Unthought Art History of Being 
Regarding Edvard Munch’s “The Sick Child” and “Metabolism” fra 2017.  
 Utgivelsen av Oscar Thues monografi, Christian Krohg, i 1997, 
innleder en ny interesse også for Christian Krohg. Monografien, som er basert 
på Thues etterlatte manuskrifter, er en oppfølging av Thues magisteroppgave i 
kunsthistorie fra 1955, Christian Krohgs sosiale tendenskunst. I Thues monografi, 
som er tradisjonelt oppbygget med innledende kapitler om oppvekst og slekt 
komplettert med biografiske artikler over lærere, kolleger og kritikere skrevet 
av Knut Berg, blir Krohgs valg av Kunstakademiet i Berlin i stedet for i 
München etter oppbruddet fra Gude i Karlsruhe, beskrevet som 
betydningsfullt. Men lgger Thue ingen vekt på motsetningsforholdet mellom 
idealisme og naturalisme etter tilbakekomsten til Norge i 1879. For Thue er det 
skillet mellom de naturalistiske kunstnerne som var opptatt av nasjonale 
verdier og kustnerne som var mer internasjonale i sin innstilling,346 som er 
viktig. På den annen side fremhever Thue betydningen av Krohgs møte med 
fransk kunst. I 1881 reiste Krohg for første gang til Paris, noe som ifølge Thue 
førte til en avgjort fornyelse av Krohgs teknikk og fargebruk.347 Krohgs sosiale 
motiver blir fremhevet, i tillegg omhandler et av bokens kapittel sosial 
tendenskunst, som knyttes til Albertine-syklusen og til Hans Jæger. Derimot er 
det Hans Jæger som beskrives som naturalismens ”glødende” talsmann, ikke 
Krohg.348  En annen viktig del av Krohgs produksjon er sjøbildene, som har 
fått et eget kapittel. I 1890-årene ble denne motivgruppen en dominerende del 
av Krohgs produksjon, men sjøbildene fortsatte å oppta Krohg også på 1900-
tallet. Thue mener derfor at Krohgs stil kan variere sterkt innen ett og samme 
år.349 
 Øystein Sjåstads Christian Krohg fra Paris til Kristiania fra 2012, som 
behandler Krohgs sene periode etter hjemkomsten fra Paris i 1909, faller inn 
under den postmoderne kritikken av modernismen. For Sjåstad fremstår 
Krohgs produksjon fra slutten av 1890-årene frem til tiden etter 
århundreskiftet som en nedgangsperiode.350 Krohgs kunst etter 1900 har fått 
epitetet ”post-impresjonisme”, som defineres som kunstnerskap uten felles stil 
med utgangspunkt i fransk realisme. Denne kunsten setter Sjåstad i et 
motsetningsforhold til idékunsten. Kjernen i Krohgs post-impresjonisme er, 
skriver Sjåstad, malergleden og arbeidskraften. ”Gleden ved å male i seg selv: 
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søle og grise og den ustoppelige trangen til å male”.351 Krohgs kunstneriske 
karriere inndeler Sjåstad i to distinkte ”sykluser”, en tidlig periode med 
naturalisme og tendenskunst, og ”comebacket” som aldrende kunstner etter 
1910, som beskrives som en estetisk vending uten tydelige mål og ingen klart 
definert metode. Ifølge Sjåstad, som tar utgangspunkt i tradisjonelle 
akademiske vurderinger, blir det derfor heller ikke noe klart definert skille 
mellom skisse og ferdig verk.352  
 Ståstedet er også klassisk akademisk i Sjåstads Christian Krohg’s 
Naturalism fra 2017. Christian Krohgs naturalistiske kunst fra 1880-årene blir 
beskrevet som et symptom på fin de siècle-degenereringen,353 og Krohg som 
”one of the most Zolaesque painters” på den europeiske kunstscenen 
”producing true Zolaism in painting”. Samtidig legger Sjåstad stor vekt på 
Hippolyte Taines teorier.354 Naturalismen beskrives som et ukomplisert visuelt 
språk med ”a special interest in the darker sides of society”, som hadde sin 
fortsettelse i fotografiet.355  
 Maleren Otto Sinding, som i likhet med Christian Krohg spilte en 
viktig rolle i samtidens kunstliv i Norge, både som kunstner og kunstpolitiker, 
har satt få avtrykk i forskningslitteraturen. Det første forsøket på en 
undersøkelse av Sindings kunstnerskap er Magne Malmangers Kunstnerbrødrene: 
maleren Otto Sinding, billedhuggeren Stefan Sinding, komponisten Christian Sinding, som 
ble utgitt i 2000. Etter Malmangers mening er de tre kunstnerbrødrene Sinding 
vanskelige å gruppere i forhold til sine samtidige.356 Maleren Otto Sinding, som 
av Malmanger omtales som et glemt eventyr i norsk kunsthistorie, var i likhet 
med Christian Krohg og Eiliv Peterssen Gudes elev i Karlsruhe før han, som 
Eiliv Peterssen, flyttet videre til Kunstakademiet i München. Sinding arbeidet 
også, som Peterssen og Krohg, i en rekke ulike genre, blant annet med 
historiemaleri. Derimot var Sinding, som i 1904 ble utnevnt til professor ved 
Kunstakademiet i München, i en helt annen utstrekning enn Peterssen og 
Krohg virksom som kunstner i utlandet. Sinding kan derfor snarere settes i 
samme kategori som Frits Thaulow, som Vidar Poulsen i sin monografi fra 
2006 har gitt tittelen Frits Thaulow: en internasjonal maler.  
 I Historien fremstilt i bilder fra 2011 behandler Knut Ljøgodt det 
norske historiemaleriet, som blir omtalt som en bortglemt tradisjon. Ljøgodts 
overordnede mål er å gi en oversikt over historiemaleriet i Norge på 1800-
tallet, som ifølge forfatteren ikke har en eldre hjemlig tradisjon å forholde seg 
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til.357 Ljøgodt, som bortser fra unionsbåndene med Danmark, hevder at det 
nasjonalhistoriske maleriet, som blir tidfestet til 1800-tallet, utelukkende var et 
resultat av tysk påvirkning. På den måten ignorerer Ljøgodt også det faktum at 
flere düsseldorfere, blant andre Knud Bergslien, som fikk stor betydning for 
den neste generasjonen norske malere, studerte både i Düsseldorf, Antwerpen 
og Paris. I overensstemmelse med Dietrichson, som inndelte historiemaleriet i 
ulike genre, mener Ljøgodt at det først var på 1800-tallet historiemaleriet ble 
historiemaleri i ordets moderne betydning, det vil si en kunst som skildrer 
realhistoriske hendelser. Dette forklarer Ljøgodt, som også på dette punktet 
følger Dietrichson, som et resultat av historiefagets fremvekst som 
vitenskapelig disiplin. Kravet om vitenskaplighet førte til krav om større 
realisme i maleriet, også på det psykologiske og allmenmenneskelige planet.358 
Det ”nye” historiemaleriet, det vil si historiemaleri med motiver fra den nyere 
tids historie, knytter Ljøgodt til 1870-årene og Münchenskolen. 
Opphavsmannen er likeledes Dietrichson når Ljøgodt trekker inn den 
historiske romanen og opplevelsen av de historiske hendelsene gjennom 
enkeltmenneskets skjebne som et forbilde for historiemaleriet. Med 
nyromantikken rundt århundreskiftet kan Ljøgodt, som redigerer 
billedmaterialet tematisk etter motivgrupper med skulpturen behandlet i 
separate kapittel, iaktta en tilbakegang til hva han kaller sagastil og en 
mytologisk forestillingsverden.359  
 For en mer inngående innføring i århundreskiftets nyromantiske 
motivkrets er Margaretha Rossholms Sagan i nordisk sekelskifteskonst: en 
motivhistorisk och ideologisk undersökning fra 1974 grunnleggende. Med ”saga” 
mener Rossholm både folkeeventyr og riddermotiv, som blir behandlet i et 
eget kapittel, samt norrønne og mytologske motiver. Rossholm, som betrakter 
symbolismen som en befrielse fra virkelighetskunsten,360 legger vekt på å trekke 
opp en skillelinje mellom fransk og nordisk symbolisme representert ved en 
transcendentalfilosofisk nordisk, med andre ord en kantiansk symbolistisk 
tradisjon, og en fransk skolastisk eller katolsk symbolistisk tradisjon.361 På den 
måten fremstår symbolismen i Norden som en form for subjektivisme, som 
ifølge Rossholm ikke nødvendigvis peker mot noe metafysisk. Den nordiske 
symbolismen kom til å stå som fotografiets motsetning, noe Rossholm mener 
fikk resepsjonsteoretiske konsekvenser gjennom formidlingen av et 
sjelsinnehold, som rent teoretisk skal vekke den samme stemning eller idé hos 
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betrakteren. Den franske symbolismen betraktet derimot det symboliserte som 
objektivt gyldig, uavhengig av sansene, viljen eller følelser.362  
 De nordiske emnenes rolle i kunsten har vært gjenstand for en 
rekke undersøkelser. Den første innføringen i den idéhistoriske bakgrunnen for 
det paradigmeskifte som førte til bruken av nordiske emner innen kunst- og 
litteratur på 1700-tallet, er Peter Johansens Blade af dansk kunsts historie fra 1907, 
som ble utgitt på nytt i 2010 som Nordisk oldtid og dansk kunst. Ifølge Johansen 
var interessen for den nordiske oldtiden et utslag av en felles germansk-nordisk 
bevegelse i opposisjon mot påvirkningen fra Frankrike. Denne innflytelsen 
kom, mener Johansen, fra England via Tyskland og ble ved tyske mellommenn 
ført videre til Danmark. På den annen side poengterer Johansen at den 
nordiske gude- og sagnverden aldri var blitt glemt i Danmark, selv om det først 
var på 1700-tallet denne interessen nådde ut til videre kretser.363 Sluttpunktet 
for de nordiske emnenes forekomst i billedkunsten setter Johansen ved 
naturalismens gjennombrudd fra 1870.364  
 Literaturhistorikeren Anton Blanck legger i sin doktoravhandling 
fra 1911, Den nordiska renässansen i 1700-talets litteratur. En undersökning av 
den”götiska” poesiens allmänna och inhemska förutsättningar, i likhet med Johansen 
vekt på den nordiske renessansens røtter i den britiske litteraturen. Men i 
motsetning til Johansen, som fremhever den germanske og dansk-norske 
tradisjonen, dveler Blanck ved den svenske ”storhetstiden” og navn som Olaus 
Verelius, Olaf Rudbeck, Johan Perinskiöld og Johan Hadorph. Derimot ser 
Blanck ingen direkte forbindelseslinjer mellom1600-tallstradisjonen og Götiska 
förbundet og ”Sveas” program, som for Blanck var et uttrykk for 
”rousseaunismen”.365  
 Den mest omfattende inventeringen av oldnordiske motiv i den 
nordiske kunsten og litteraturen finnes i Jörgen Mjöbergs tobindsverk, 
Drömmen om sagatiden, som ble utgitt i 1967 og 1968. Undersøkelsen, som 
behandler utviklingen av de nordiske oldtidsemnene i litteratur og kunst på 
1800- og 1900-tallet, begynner kronologisk der Blancks studie ble avsluttet. 
Mjöberg, som inndeler undersøkelsen i to hovedavdelinger, betrakter fremfor 
alt 1700-tallets kultursyn og kunstneriske skapelser som bakgrunnen for 
romantikken og dens intensive dyrking av vikingtiden. På den annen side legger 
han ingen vekt på å identifisere stilistiske forbilder. Den første avdelingen 
omfatter tilbakeblikk på den nordiske romantikken fra midten av 1700-tallet 
frem til 1865. Den andre delen tar opp hva som benevnes som de neste hundre 
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årenes idealdannelse og avidealisering. 
 Bo Grandien utvider i Rönndruvans glöd. Nygötisk i tanke, konst och 
miljö under 1800-talet fra1987 undersøkelsen av den oldnordiske innflytelsen til 
også å omfatte arkitekturen og den dekorative kunsten. I likhet med Blanck 
fører Grandien den svenske gammelnordiske tradisjonen tilbake til tiden for 
etableringen av det svenske stormaktsveldet, det vil si til tiden etter kong 
Gustav Adolfs seierrike krigstog på begynnelsen av 1630-tallet. I denne 
perioden, som blir betegnet som gøtisismens glanstid, ble Sverige betraktet 
som urhjemmet for de gotiske krigerfolkene. Kjennetegnende for denne 
perioden var at det gammelnordiske ble forbundet med den klassiske antikken. 
På den måten ble det satt likhetstegn mellom Apollos hellige by og Uppsala, 
som fremsto som kulturens vugge.366 Grandien, som bygger på Blanck, legger 
vekt på at det på 1700-tallet oppsto et motsetningsforhold mellom det nordiske 
og det klassiske, mellom romersk og germansk. Kilden til dette 
motsetningsforholdet oppgis å være den sveitsiske historikeren Paul Henri 
Mallet. Ifølge Grandien, som vil knytte den nordiske renessansen på 
litteraturens område til tyske diktere og til Ossiandiktningen, fikk dette 
konsekvenser på estetikkens område. Diktningen ble nasjonal med en 
antiaristokratisk tendens som tok utgangspunkt i det egne folket, fremholder 
Grandien, som betrakter 1700-tallets Danmark som hovedlandet for den 
nordiske renessansen. Samtidig legger Grandien vekt på Oehlenschlägers 
sammensmelting av det nørrønne og det klassiske.367 Etter denne innledningen 
går Grandien over til å skildre utviklingen av den svenske oldtidsinteressen, 
som han mener ble tilfeldig svekket etter 1848.368 ”Nygötismen”, som oppsto i 
1860-årene, fikk sin endelige form ved overgangen til 1870-tallet, en periode 
som blir karakterisert som ”nygötismens blomstringstid”. I henhold til 
Grandien var det grundtvigianismens oldnordiske dannelsesideal som vant 
innpass og satte sitt preg på alt fra diktekunst til hverdagsvarer. Men dette var 
ikke en ideologisk profilert bevegelse, den tilpasset seg rådende strømninger.369  
 I Erik Mortensens Kunstkritikkens og Kunstoppfattelsens Historie i 
Danmark, som ble utgitt i 1990, står nasjonaltanken som et overordnet begrep 
for kunstutviklingen i Danmark fra slutten av 1700-tallet frem til 1880-årene. 
Selve nasjonaltanken, som ifølge Mortensen hadde brodd mot den tidens 
”multinasjonale”, det vil si mot adelen og fyrstehusene, knytter han til byenes 
middelklasse. Skillet mellom den nye og den gamle tiden tidfester Mortensen til 
Struenseeperioden i begynnelsen av 1770-årene. Den nasjonale bevisstheten 
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kom derfor, mener Mortensen som fører forestillingen om folkeslagene som 
grunnlag for den kulturelle utviklingen tilbake til Johann Gottfried Herder, fra 
Tyskland til Danmark i dobbelt forstand. Selve fordanskningen av kunsten 
skjedde i tre faser: dansk kunst ble skapt av danske kunstnere, dansk kunst fikk 
danske motiver og emner, og den danske kunsten fikk et dansk uttrykk eller en 
dansk stil.370   
 Carl Wille Schnitler innfører i Slægten fra 1814. Studier over norsk 
embedsmandskultur i klassicismens tidsalder 1814-1840, som ble utgitt i 1911, et 
skille mellom patriotisme og nasjonale kulturverdier. Ifølge Schnitler, som 
knytter patriotismen til embetsmannsklassen, eksistrerte et motsetningsforhold 
mellom embetsmennenes konvensjonelle formsikre humanistiske dannelse, 
som hadde sin opprinnelse i den romerske eller klassisistiske tradisjonen, og 
nasjonale kulturverdier.371 Oppsvinget i nasjonal selvfølelse tidfester Schnitler 
til det sene 1700-tallets handelskultur, som han mener oppsto rundt 1775. 
Denne handelskulturen under det siste tidsrommet av l`ancien régime var etter 
Schnitlers mening et rikmannsvelde, et priveligert og utlevd samfunns siste 
dekadente charme. Stilistisk var det den nyoppdagede antikke kunst, med andre 
ord antikken à la grecque, som gjorde seg gjeldende. Men det var kun detaljene 
som var antikkens, ånden og stemningen var rokokkoens.372  
 Henrik Bramsen, som i 1990 utga Kunst i envældens sidste hundrede år, 
finner ingen plass til hva han betegner som de ”gængse mere moderne 
stilbegreber”. Det var kun arkitektoniske former og dekorasjonsmotiver, som i 
henhold til Bramsen lot seg føye inn i en noenlunde klar stilkodeks. Etter 
Bramsens mening utgjorde ”Københavnerskolen” et overordnet begep i 
kunsten etter 1700 for alle kongens land fra Nordkapp til Altona.373 Bramsen, 
som således vil inndele kunsten etter skoler snarere enn etter stiler, er mer 
opptatt av å finne de kunstneriske forbilder for hvert enkelt verk. Av den 
grunn er han kritisk til påvirkningen fra Winckelmann og legger større vekt på 
den franske innflytelsen på dansk kunst.  
 Ole Rønning Johannessens magisteroppgave fra 1950, Kunstkritikk 
og kunstideer i Norge fra 1820 til omkring 1880 presenterer et antall sentrale norske 
kunstkritikere i perioden fra 1820 frem til 1880 og utgjør i norsk sammenheng 
et pionérarbeide. I 2010 fikk Rønning Johannessens studie en oppfølger med 
Tore Kirkholts doktoravhandling, Inderlighet og moderne drømmer. Kritikk og 
resepsjon av malerkunsten i Norge 1820-1914. I motsetning til Rønning 
Johannessen, som betrakter den norske kunstutviklingen som en teleologisk 
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prosess som går fra dilettantkunsten via düsseldorferne til en sann kunst, 
appliserer Kirkholt, som han skriver, moderne teoridannelse på 1800-tallets 
kunstutvikling. Dette innebærer i praksis at han behandler kunsten som en 
frigjort og autonom akivitet basert på Paul Oskar Kristellers oppfatning av et 
antall kunstarter som ble knyttet sammen og forstått som et enhetlig system. 
Men i motsetning til Kristellers teleologiske modell, som betrakter skjønnheten 
som det mål kunsten etterstrebet, introduserer Kirkholt en modell basert på 
årsaksforklaringer som knytter det moderne kunstbegrepet til forekomsten av 
moderne kunstinstitusjoner og de begreper og ideer som er med på å regulere 
den kunstneriske aktiviteten.374 Kirkholt vil derfor i større grad enn Rønning 
Johannessen historisere kritikken.375 Dette innebærer at Rønning Johannessens 
teleologiske modell blir erstattet med en modell, som betrakter 
kunstutviklingen som en overgang fra en tradisjonell til en moderne 
kunstforståelse som har sin forutsetning i det moderne kunstsystemet. Det 
moderne kunstsystemets begynnelse i Norge tidfester Kirkholt til året 1820, det 
vil si til etableringen av Den Kongelige Tegne- og Kunstskole i Christiania. 
Rundt 1860 var det moderne kunstsystemet ifølge Kirkholt ferdig utviklet selv 
om Norge fortsatt manglet et kunstakademi og en bygning for 
Nasjonalgalleriet.376   
 Arne Kristian Eggums magisteroppgave, Studier i nordisk kunstteori 
på 1800-tallet fra 1968, er en undersøkelse av den moderne kunstteoriens 
forutsetninger i den empiriske tradisjonen, som Eggum ser som en motpol til 
universitetsestetikken og den hegelske tradisjonen, med andre ord til den 
tradisjonen som betraktet skjønnheten som det mål kunsten skulle etterstrebe. 
Eggums undersøkelse åpner på den måten opp for konkurrerende filosofiske 
tankestrømninger selv om Eggum ikke tar opp hegelianismen, som utgjør 
motpolen til den empiriske tradisjonen.  
 Magne Malmanger tar i sin doktoravhandling, Norsk malerkunst fra 
klassisismen til tidlig realisme fra 1981, opp professor Jacob Marcus Monrads 
hegelianisme ved siden av andre av tidens ledende norske kunstteoretikere som 
Hans Ditlev Frans Linstow, Henrik Wergeland, Johan Sebastian Welhaven, 
Lorentz Dietrichson og Johan Christian Dahl. I avhandlingen, som består av 
en rekke biografiske småskisser, lanserer Malmanger en taksonomi der malerne 
inndeles i ulike grupperinger eller kretser. På den annen side problematiserer 
Malmanger i liten grad hvor motsetningsforholdet mellom disse grupperingene 
ligger. I stedet for å knytte grupperingene til bestemte teoretikere eller 
ideologier, blir de ulike kunstteoretikerne stående som representanter for en 
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utviklingslinje fra klassisisme over romantikk og senromantikk frem til en 
gryende realisme.377  
 To av det sene 1800-tallets og tidlige 1900-tallets ledende norske 
kunstteoretikere og kritikere, Andreas Aubert og Jens Thiis, blir behandlet i 
Terje Borgersens doktoravhandling fra 1995, Kunsthistoriografi og kunstideologi. En 
verkskritisk analyse av de to første norske kunsthistoriene som opinionsskrift og genre. 
Borgersens hensikt er å utføre en komparativ analyse av Aubert og Thiis som 
historiografer og ”grundere” av det kunsthistoriske oversiktsverket i Norge. 
Borgersen mener at Aubert i motsetning til Thiis arbeidet for å styrke en 
nasjonal bevissthet.378 På den annen side blir denne tesen i liten utstrekning 
underbygget. De ideologiske ulikhetene mellom de to kunsthistorikerne og 
hvor de skal situeres i det politiske landskapet, forblir derfor uklare.  
 Anders Krogvigs Fra den gamle tegneskole 1818-1918 er en monografi 
over den første kunstinstitusjonen som ble opprettet i Norge etter 1814 og 
utkom i forbindelse med skolens 100-årsjubileum i 1918. Øystein Pahrmanns 
Tegneskolen gjennom 150 år, som ble utgitt i 1970, bygger på Krogvig, men er 
utvidet og komplettert med materiale hentet fra flere andre forfattere. Den 
første monografien over en norsk kunstinstitusjon opprettet etter 1814 er 
Lorentz Dietrichsons Skulpturmuseets Afstøbninger og originale Billedhuggerarbeider. 
En historisk-kritisk Beskrivelse, som utkom i 1881 i forbindelse med åpningen av 
Skulpturmuseet. I 1882 fulgte Dietrichsons Nationalgalleriets Samling af Malerier og 
Billedhuggerarbeider. En historisk-kritisk Beskrivelse, og i 1887 utkom Dietrichsons 
Det norske Nationalgalleri. Dets tilblivelse og udvikling i anledning af dets 50-aarige 
tilværelse. Viktigere i avhandlingens sammenheng er Sigurd Willochs 
Nasjonalgalleriet gjennem hundre år, som utkom i forbindele med hundreårsjubileet 
i 1937 og Kunstforeningen i Oslo 1836-1936, som ble utgitt i forbindelse med 100-
årsjubileet i 1936. For Willoch er Kunstforeningen et første uttrykk for en 
borgerlig kunstpolitikk.  
 
Kunsthistorisk nasjonalismeforskning 
 
Ut over de undersøkelser som er nevnt i den kunsthistoriske 
forskningsoversikten, vil jeg trekke frem et antall studier som behandler kunst 
og nasjonalitetsproblematikken både i Norge og i andre nasjoner og perioder. 
Nasjonale problemstillinger har, som antydet over, ikke stått i fokus innen den 
kunsthistoriske forskningen. Derimot fikk interessen for slike problemstillinger 
innen et oppsving også innen kunsthistorieforskningen på slutten av 1900-
tallet. Innen svensk kunsthistorisk nasjonalismeforskning blir imidlertid Allan 
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Ellenius´ mongrafi over hoffmaleren David Klöcker von Ehrenstrahl fra 1966, 
Karolinska bildidéer, betraktet som grunnleggende.379 Den første kjente 
personifiseringen av Sverige, som Ellenius oppfatter som en ikonografisk 
innovasjon, ble malt under dronning Christinas styre etter Freden i Westfalen i 
1648. Selve personifiseringen av nasjonen knytter Allenius til den økende 
patriotiske bevisstheten under den karolinske tiden.380  
 En annen personifisering av Sverige var, som Jan Svanberg 
påpeker i Sankt Göran och draken fra 1998, sankt Göran i skulpturgruppen Sankt 
Göran og draken tilskrevet Bernt Notke. Skulpturgruppen, som ble reist i 
Storkyrkan i Stockholm i 1489 etter seieren over danskene ved Brunkeberg i 
1471, er ifølge Svanberg et tidlig uttrykk for svensk nasjonalisme.381 Etter 
innføringen av protestantismen ble på den annen side kongen et viktig symbol 
for nasjonen. Det første virkelige kongeportrettet i Sverige, et portrett av 
Gustav Vasa, blir tidfestet til 1542, og i begravelsestalen for Gustav Vasa 
tituleres kongen som pater patriae,382 en tittel som først ble tildelt den 
romerske generalen Marcus Furius Camillus, som ble betraktet som den andre 
grunnleggeren av Roma.383 
 I Anthony D. Smiths The Nation Made Real. Art and National Identity 
in Western Europe 1600–1850 fra 2013, som behandler Nederland, Frankrike og 
Storbritannia, står også de nasjonale billedideene i sentrum. I henhold til Smith 
var De forente Nederlandene, som fikk formell selvstendighet etter Freden i 
Westfalen i 1648, ledende på dette området på 1600-tallet. I løpet av 1600-tallet 
ble det i Nederland utviklet en rekke ulike visuelle fremstillinger av nasjonen, 
både klassiske og naturalistiske. I kalvinistiske og protestantiske kretser i 
Nederland ble nasjonen i perioden direkte etter 1648 oppfattet i bibelske 
termer, blant den humanistiske intelligentsiaen i historiske termer.384 Det 
eksisterte således, mener Smith, en rekke ulike allegorier og symboler for 
nasjonen. I Frankrike ble kongen erstattet som visuelt symbol for nasjonen 
med en kvinnelig guddom i forbindelse med republikkens innføring i 1792. 
Mot slutten av 1700-tallet ble statuene av frihetsgudinnen avløst av triumfbuer 
som nasjonale minnesmerker over døde soldater. I 1848 ble frihetsgudinnen 
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igjen tatt i bruk som et symbol på republikken.385  
 Gunnar Berefelts Med Konsten för Fosterlandet, utgitt i 1971, 
behandler nasjonale billedideer i Sverige under 1800-tallets første halvdel, en 
periode Berefelt betegner som folkedannelsens ”begynnende” periode. Det var 
i denne perioden kunstdannelse ble et honnørord. Berefelt vil derfor revurdere 
synet på denne perioden fra en forfallsperiode til en interessant og 
betydningsfull periode i den svenske kunsthistorien. I denne perioden, som 
betraktet kunsten som et sivilisasjonens adelsmerke, ble grunnen lagt for en 
kunstpolitikk som hadde som målsetning å gjøre kunsten tilgjengelig for flest 
mulig. Under den gustavianske tiden var kunsten en eksklusiv foreteelse for 
kongemakten og adelen. Den nye ambisjonen sto allikevel etter Berefelts 
mening i skarp kontrast til Kunstakademiets manglende evne til å utdanne 
historiemalere.386 Kunstakademiet, som sammen med Överintendentsämbetet 
var de myndigheter som ved denne tiden hadde ansvaret for kunsten, 
mislykkedes både fordi det ikke fantes noen avsetning for svensk historiemaleri 
og på grunn av mangel på begavelser. Selv om svenske historiske emner 
dominerte akademiets medaljekonkurranser på 1810- og 1820-tallet, ble det 
ingen uttelling av disse målbevisste anstrengelsene. Det var bare Johan Gustav 
Sandberg som hadde en viss fremgang i 1820- og 1830-årene og fra midten av 
1840-tallet Carl Wahlbom.387 De nasjonale emnenes gjennomslag i den svenske 
kunsten forklarer Berefelt, som gjennomgår de ulike motivtypenes utvikling, 
med nasjonalismens gjennombrudd i Europa på grunn av Napoleons 
ekspansive politikk for et Stor-Europa under fransk overhøyhet.388 
Gjenoppvekkelsen av den nordiske heroiske fortiden i Sverige ser Berefelt som 
en kompensatorisk akt. Derimot var den kunstinteresserte allmenheten mer 
opptatt av naturen som motivkrets enn av kunstakademiets heroiske 
idealisme.389 Landskapsmaleriet ble derfor lenge et av de dominerende 
innslagene på akademiets utstillinger. Ved siden av genrebildene var 
landskapsbildene også mest ettersøkt av Kunstforeningene. Den største 
billedkategorien på Kunstakademiets utstillinger var allikevel 
portrettkunsten.390 Offisielt ble billedhuggerkunsten betraktet som den 
fornemste kunstarten, men til tross for et økende antall bestillinger opplevde 
skulpturen ingen blomstring i denne perioden.391  Kulturhistorisk ble 
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monumentalskulpturen en viktig oppgave, ofte i form av æresminner over 
konger og fremtredende borgere, spesielt under de første desenniene av 1800-
tallet, som Berefelt kaller minnesmerkenes glansperiode.392  
 I Allan Ellenius’Den offentliga konsten och ideologierna, som også ble 
utgitt i 1971, står den offentlige monumentalskulpturen på 1800- og 1900-tallet 
i sentrum. Hensikten med disse monumentene var å glorifisere den egne 
nasjonens politiske innsats og kulturelle bedrifter. I 1880- og 1890-årene 
skjedde en inflasjonsartet økning i antallet monumenter,393 som for Ellenius 
fremstår som den nye tidens kultbilder.394 Nasjonalmonumentene var en kunst 
for folket, som skulle skape samhold og fremme bestemte ideer. Finansieringen 
av disse monumentene skjedde vanligvis gjennom offentlige innsamlinger eller 
private donasjoner.395 Samtidig legger Ellenius vekt på at de nye monumentene, 
som var plassert langs gater eller på torg, innebar en revurdering av etablerte 
metoder å forholde seg til kunst på.396 Spesielt viktig i denne sammenhengen er 
den tyske monumentpolitikken etter gjenopprettelsen av keiserdømmet i 1871 
og den karolinske aktivismen i Sverige fra 1860-årene, som begynte med 
nasjonalinnsamlingen til Karl XIIs statue i Kungsträdgården i Stockholm, som 
ble avdekket i forbindelse med 150-årsjubileet for Karl XIIs død i 1868.397   
  Nationalism in the visual arts redigert av Richard A. Etlin fra 1991 
legger likeledes stor vekt på nasjonalmonumentene, fremfor alt i Frankrike 
under den tredje republikken, som ble opprettet i 1870 etter keiser Napoleon 
IIIs fall.398 I Frankrike ble opplysningstidens tradisjon med statuer av store 
menn i liten grad realisert før under den tredje republikken.399 Antologien, som 
er et resultat av et symposium med samme navn holdt ved John Hopkins 
Universitetet i Maryland i USA i 1987, har til hensikt å utforske hvordan kunst 
og arkitektur er blitt brukt av politikere og kunstnere for å styrke eller definere 
den nasjonale identiteten. Tidsspennet for disse undersøkelsene strekker seg 
fra 1500-tallets Italia til mellomkrigstidens USA. Derimot var det fremfor alt 
fra slutten av 1700-tallet og fremover det nasjonalistske ”imperativet” i kunsten 
ble en vanlig målsetning.400 Nasjonalisme i kunsten kom derfor til å handle om 
å fremme felles normer for kunsten, gjerne i form av en viss stil. Denne 
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intensjonen er synlig allerede i den italienske 1500-tallskunsten der det politisk 
fragmenterte landet for første gang fant en egen nasjonal stil gjennom 
Annibale, Agostino og Ludovico Carraccis eklektisisme.401  
 Streben etter en nasjonal stil preget også den tyske 
arkitekturdebatten, som i første omgang kom til å dreie seg om 
middelalderarkitekturen og den folkelige bygningstradisjonen. I Handbuch der 
Kunstgeschichte fra 1842 refererer Franz Kugler til gotikken som tysk og til den 
romanske stilen som bysantinsk. I Kuglers Geschichte der Baukunst fra 1859 blir 
gotikken betraktet som en fransk stil. For kunsthistorikeren Wilhelm Lübke, 
som skrev om arkitektur i 1860- og i 1880-årene, var alt før gotikken mer 
tysk.402 Fredrik Vilhelm IV av Preussen, som overtok regjeringsmakten i 1840, 
støttet arkitekter som ville utvikle en nasjonal stil som var protestantisk snarere 
enn katolsk, men etter keiserdømmets opprettelse i 1871 ble den nyromanske 
stilen lansert som ny nasjonal stil. Den første keiseren, Vilhelm I, som døde i 
1888, foretrakk derimot nybarokken som et uttrykk for keiserdømmets nye 
makt.403  
 Etter gjenforeningen av Tyskland i oktober 1990 utkom flere 
studier av den tyske nasjonalismen innen billedkunsten. I antologien The 
Divided Heritage. Themes and Problems in German Modernism fra 1991, belyser 
Walter Grasskamp hvordan forholdet mellom kunst og nasjon i Tyskland har 
gjennomgått substansielle forandringer på 1800- og 1900-tallet. Spørsmålet 
Grasskamp stiller, er om det er mulig å snakke om en tysk kunst? I de syttifem 
årene den tyske nasjonen eksisterte som en egen stat, fra 1871 frem til 1945, 
ble det presentert tre ulike varianter av den tyske nasjonalkarakteren: 
monarkiets pompøse fasade, den forvirrede virkeligheten under det første 
demokratiet og den arkaiske overflaten av fascismen. I nærmere hundre år før 
samlingen av Tyskland i 1871 hadde imidlertid bestebelsene for nasjonal enhet 
kommet til uttrykk innen kunsten, som definerte nasjonen før den var blitt 
forenet. Den tyske nasjonalismen før 1871 var derfor en nasjonalisme uten en 
nasjon. Prosessen med å finne en nasjonal identitet pågikk fra slutten av 1700-
tallet og under store deler av 1800-tallet. Kunsten fungerte på den måten som 
en simulering av denne politiske utopien og spilte en politisk rolle, som ifølge 
Grasskamp forsvant etter samlingen av nasjonen i 1871. I stedet økte 
innflytelsen fra fransk kunst, og rundt 1900 ble Paris det viktigste reisemålet 
for tyske kunstnere. På den annen side skapte utbruddet av første verdenskrig 
en ny allianse mellom nasjonen og kunstnerne på samme måte som 
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Napoleonskrigen hadde gjort hundre år tidligere. Selv kunstnere som var 
internasjonalister deltok i krigen på tysk side, påpeker Grasskamp. Samtidig 
skulle krigen oppløse forbindelsen mellom kunstnerne og nasjonen. Om 
nasjonen som tema dukket opp i kunsten var det som karikatur eller satire. 
Weimarrepublikken var, mener Grasskamp, internasjonal både kunstnerisk og 
politisk. Det var først med Det tredje riket spørsmålet om hvilken kunst som 
skulle representere den nasjonale revolusjonen oppsto på nytt. Spørsmålet var 
til å begynne med om ekspresjonismen skulle få denne rollen siden den 
foregrep den tyske fascismens nordiske karakter, men denne diskusjonen ble 
definitivt avsluttet da tidsskriftet Kunst und Nation ble forbudt i 1935. I stedet 
ble ny-klassisismen offisiell stil. De to tyske statene som oppsto etter den 
annen verdenskrig valgte bevisst hver sin kulturelle strategi. Den tyske 
demokratiske republikken knyttet an til den ”bedre” tyske tradisjonen med 
Erbe som slagord. I den føderale republikken ble alt som kunne knyttes til det 
tidligere fascistiske regimets kulturelle legitimering undertrykt. I stedet 
favoriserte de avantgardebegrepet så sant det ikke var tysk. Dette kaller 
Grasskamp konstruksjonen av et kollektivt hukommelsestap, som skulle gi 
inntrykk av en helt ny og moderne tysk stat. Resultatet var at landet ble 
oversvømmet av først fransk, og deretter amerikansk kunst.404   
 Tema for den tyske kunsthistorikeren Stefan Muthesius i Art, 
Architecture and Design in Poland. An Introduction, som ble utgitt i 1994, er hvordan 
kulturnasjonalismen i Polen ble et substitutt for virkelig politikk i perioden 
mellom 1795 og 1918. Utgangspunktet for den polske kulturnasjonalismen var 
ifølge Muthesius tysk tankegods fra Herder, Hegel og brødrene Friedrich og 
August Wilhelm Schlegel. Etter midten av 1800-tallet ble den tyske idealismen 
trengt tilbake av en mer empirisk, pragmatisk retning, som vendte seg mot 
romantikkens polske ”messianisme”. Rundt denne tiden kom også de første 
publikasjonene om polske bygningsverk og kunstnere. På den annen side 
forhindret russifiseringen i Warszawa og germaniseringen i Poznan slike 
publikasjoner. Bare Østerrike ga sin polske provins, Galicia, en viss grad av 
kulturell uavhengighet. Nesten alle impulser innen polsk kunsthistorie kom 
derfor fra den gamle polske hovedstaden Krakow. Utviklingen i Galicia, 
Østerrikes største og nordligste provins fra Polens første deling i 1772 frem til 
1918, følger på den måten i store trekk utviklingen i Østerrike. Dette innebar 
en profesjonalisering av kunsthistoriefaget med opprettelse av et eget 
professorat i kunsthistorie ved universitetet i Krakow i 1882. Den første 
professoren i kunsthistorie, Maryan Sokolowski, blir således regnet til 
Wienskolen. Det viktigste innen denne retningen ble å forklare kunstnerens 
eller arkitektens intensjoner med utgangspunkt i instinktet. I tillegg førte 
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interessen for det primitive til en fokusering på den folkelige kunsten og 
arkitekturen, som i sin tur resulterte i krav om en nasjonal stil. Innen 
kunsthistoriefaget gikk motsetningen etter 1900 mellom det tyske 
”Kunstgeschichte als Geistesgeschichte” som trengte tilbake objektivt 
verifiserbare metoder til fordel for formviljen, som ble betraktet som det 
eksakte uttrykket for indre verdier. I tillegg førte kunstgeografien med sin 
betoning av faste former til en motsetning mellom det polske og det tyske, 
spesielt etter at Polen ble en egen stat i 1918. Disse motsetningene nådde et 
høydepunkt med Tysklands okkupasjon av Warszawa under første 
verdendenskrig. Etter den tyske okkupasjonen av Polen i 1939 ble det polske 
folket betraktet som en underlegen rase uten en egen kultur og på bakgrunn av 
kunstgeografien ble hele området erklært som tysk.405  
 I doktoravhandlingen Konstens nationella identitet. Om tysk og österikisk 
modernism i svensk konstkritik 1908-1934 fra 2008 undersøker Andrea Kollnitz 
den retoriske konstruksjonen av den svenske kritikken av tysk og østerriksk 
modernistisk kunst i form av argumentasjonsstrategier og språklige bilder. 
Avhandlingens overgripende målsetning er å analysere hvordan den tyske og 
østerriske modernismen ble mottatt i Sverige under første halvdelen av 1900-
tallet. Ambisjonen er å granske og nyansere bildet av den svenske reaksjonen 
på tysk modernisme, det vil si kunst fra det tyske språkområdet. Gjennom 
analysen av det svenske synet på den tyske kunsten vil Kollnitz belyse hvilken 
identitet kritikerne tilskriver den svenske kunsten. Hypotesen er at de svenske 
kunstkritikernes fokus på den tyske og franske kunstens nasjonale egenskaper 
grunnet seg på en steben etter å definere og manifestere den egne nasjonale og 
kunstneriske identiteten i forhold til den svenske kunstens fremste 
inspirasjonskilder.406 Avhandlingens primærkilder består av tekster skrevet i 
forbindelse med tyske og østerriske modernistiske utstillinger i Sverige. 
Sammenlagt handler det i den undersøkte perioden om 29 utstillinger hvorav 
23 behandles i avhandlingen.407 Hvor mange utstillinger av fransk modernistisk 
kunst som ble vist i Sverige under den samme perioden fremgår ikke av 
undersøkelsen. Ut fra det undersøkte materialet trekker Kollnitz konklusjonen 
at det eksisterer et antitetisk forhold mellom tysk og fransk modernistisk maleri 
der det tyske blir vurdert positivt i forhold til det franske.408 Avhandlingens 
hovedkonklusjon er at de tyske modernistene, fremfor alt ekspresjonistene, blir 
tolket som representative for sin nasjon i den svenske kritikken. Dette er i 
samsvar med den tyske ekspresjonismens egen målsetning om å bli betraktet 
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som en genuin tysk kunstretning.409 På den annen side gjør Kollnitz en 
distinksjon mellom ”det modernistiskt-expressionistiskt instälda lägret” och 
deres motstandere, som begge benytter nasjonale argumenter. I de tyske 
ekspresjonistenes argumentasjon fremstår gotikken som en trope. Den svenske 
kritikken unngår gotikken som en analogi til ekspresjonismen til fordel for ”det 
primitive”, som får gjennomlag i svensk kunst- og litteraturkritikk på 1930-
tallet. På den måten fremstår nasjonalismen som estetisk og kunstpolitisk 
tolkningsramme også for den modernistiske kunsten.410    
 I det innledende bidraget til ”Tema: Lysaker-kretsen” publisert i 
Kunst og Kultur i 1982 presenterer Sidsel Helliesen en ny genealogi for den 
norske kunsten fra Lysaker-kretsen via Matisse- og Revold-elevene til de 
såkalte jacobinerne, det vi si til Georg Jacobsens elever ved Kunstakademiet i 
Oslo fra midten av 1930-årene. Kunstnerkjernen i Lysaker-miljøet var Erik 
Werenskiold og Gerhard Munthe, skriver Helliesen, som fremhever 
betydningen av sommerkolonien på Fleskum i 1886 og 1887. Eilif Peterssen, 
som bodde på Lysaker, blir derimot av Helliesen ikke regnet til Lysaker-kretsen 
i kunstnerisk forstand. Det blir imidlertid kunsthistorikeren Andreas Aubert, 
som beskrives som kretsens teoretiske leder selv om han ikke bodde på 
Lysaker. En annen sentral skikkelse i dette miljøet, som i henhold til Helliesen 
representerte en kulturell elite med røtter i gammel embetsmannskultur der 
fedrelandsbegeistring og borgerlige dyder sto høyt i kurs, var Fridtjof Nansen. 
På den annen side nevner Helliesen ikke Halvdan Koht, som flyttet inn i en 
villa på Lysaker i nasjonal bondestil tegnet av Arnstein Arneberg i 1910, samme 
år som Koht ble utnevnt til professor i historie ved Det Kongelige Frederiks 
Universitet. Kjerneideen i kretsens ideologi var, skriver Helliesen, det nasjonale 
og det spesifikt norske, det vil si troen på et særegent norsk lynne og en egen 
natur-, farge- og formsans med folkekunsten som norm, med andre ord et 
program ikke ulikt det Kohts elev, Leif Østby, ga uttrykk for i sitt 
kunsthistoriske oversiktsverk, Norges kunsthistorie, fra 1938. Helliesen 
oppsummerer kretsens program som kravet om å male norsk i Norge og det 
dekorative som et sideordnet bud.411  
 I samme temanummer trekker Tone Skedsmo i ”Hos kunstnere, 
polarforskere og mesener” frem Carl Larssons bok De Mina fra 1895 som en 
inspirasjonskilde for Lysaker-malerne. Samtidig blir Larssons hjem fremhevet 
som prototypen på det svenske hjemmet. Munthe og Werenskiolds hjem på 
Lysaker beskriver Skedsmo som ”heilnorske” hus.412 Videre peker Skedsmo på 
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betydningen av Ellen Keys ”Skjønhet för alla” publisert i Iduna i 1897, som 
legger vekt på familieverdier og der skjønnheten sto i sentrum.413 
Forbindelseslinjer trekkes også tilbake til John Ruskin og William Morris og 
The Red House fra 1861, det vil si til den engelske Arts and Crafts-bevegelsen, 
som ville gjenreise de estetiske kvalitetene i kunsthåndverket. Likeledes blir det 
referert til det engelske tidsskriftet The Studio, som ble utgitt i London fra 1893, 
et magasin som skulle bidra til å popularisere Arts and Crafts-bevegelsens 
ideer.  
 Nils Messel utvider i ”Fra realistisk virkelighetsskildring til 
dekorativ form” Lysaker-begrepet til mer å gjelde ideologi enn geografi. Hva 
saken gjalt var i realiteten utformingen av det norsk-nasjonale i stil og 
tenkemåte, påpeker Messel, som skriver inn Oluf Wold Thorne og Henrik 
Sørensen i Lysakerkretsen. Likeledes innfører Messel Ernst Sars, Moltke Moe, 
Hans E. Kinck, Ola Thommessen, Nordahl Rolfsen, Gerhard Gran, Olaf 
Schou, Edvard Grieg og Bjørnstjerne Bjørnson i den samme kretsen. Derimot 
nevner heller ikke Messel Halvdan Koht. Messel mener at Lysaker-kretsen ikke 
betegner noen liten gruppe kunstnere med identiske meninger og felles 
manifest. Det som bandt dem sammen, var først og fremst en holdning som 
var nasjonal og liberal. Det var altså ikke snakk om noen kunstnerbohemer, 
påpeker Messel, som legger stor vekt på det borgerlige og etablerte. Samtidig 
betoner han i likhet med Helliesen hva Lysaker-idealene har betydd for norsk 
kunsthistorie og for norsk kunst.414 Ifølge Messel, som fremhever at Lysaker-
kretsens målsetning var å etablere det dekorative maleriet som vår nasjonale 
tradisjon, er det Andreas Auberts syn som har dukket opp igjen både som 
fransk ”matissisme” og som konstruktivisme.415    
 Lysaker-kretsen blir også undersøkt av historikeren Bodil Stenseth 
i En norsk elite. Nasjonsbyggerne på Lysaker 1890-1840 fra 1993. Stenseth legger 
vekt på Lysaker-kretsens sivilisasjonskritikk og mistro til fremskrittet. Samtidig 
fremhever hun kretsens grunnleggende positive holdning og optimisme og 
tilslutningen til historikeren Ernst Sars nasjonalistiske historiesyn. Ifølge 
Stenseth avspeilet Lysaker-kretsen en allmeneuropeisk romantisk 
åndsstrømning der britiske impulser betydde mye, spesielt forfatteren og 
historikeren Thomas Carlyles skepsis til parlamentarismen og det demokratiske 
flertallsprinsipp.416 For Stenseth fremstår Lysaker-kretsen mer som en 
vennekrets uten noen entydig politisk tendens og uten noe formelt utformet 
program. Selv avviste ”vennene” påstander om at de tilhørte en gruppe, skriver 
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Stenseth, som mener at de var for individualistiske til å vedkjenne seg å tilhøre 
en særgruppe. Ikke desto mindre forteller den bevarte korrespondensen om 
uformell kontakt mellom Lysaker-kretsens aktører. Stenseth beskriver kretsen 
som et løst sammensatt miljø av åndbeslektede kunstnere og intellektuelle, som 
ble opprettholdt til tross for uoverensstemmelser og kontroverser. Derimot var 
Ernst Sars ifølge Stenseth ikke en del av Lysaker-miljøet, som da Nansen døde 
i 1930 for lengst var historie.417   
 I utstillingskatalogen Tradisjon og fornyelse. Norge rundt århundreskiftet 
fra 1994 fremstår Lysaker-kretsen som et begrep. Lederen for denne kretsen og 
hovedmannen i arbeidet for å bygge opp hva som kan kalles en dekorativ 
ideologi, som basis for en aktuell kunst i det nye Norge, var Erik Werenskiold, 
slår Magne Malmanger fast i ”Betryggende modernitet”. Mens Gerhard 
Munthe så det som sin personlige innsats å ha brutt med naturalismen, ble 
Werenskiolds verk og virke varig preget av en tro på kontinuiteten mellom en 
riktig forstått realisme og den dekorative tradisjonens formale disiplin og 
rytmiske billedorganisasjon. I henhold til Malmanger må det ha vært en varig 
forestilling at det som fortsatt var bærekraftig i den realistiske tradisjonen måtte 
bevares som det nødvendige virkelighetsgrunnlag under arbeidet for en ny og 
mer formstreng kunst. Mot Gerhard Munthes betoning av fantasi og personlig 
uttrykk hevdet Werenskiold formen som det kunstnerisk overordnede, 
fremholder Malmanger, som mener at Werenskold like lite som Andreas 
Aubert var villig til å avfinne seg med hva kan kaller Munthes ”paradokser”.418 
 Andreas Aubert blir i samme katalog behandlet av Nils Messel i 
”Andreas Aubert om kunst, natur og nasjonalitet”. For Aubert, som 
posisjoneres som en motstander av l`art pour l`art-doktrinen, var kunst og etikk 
to sider av samme sak. Ellers blir Aubert presentert som de franskinspirerte 
naturalistenes forsvarer. Hans ideal var ”umiddelbarhetens harmoni mellom 
menneske og natur”. Auberts konflikter med Lorentz Dietrichson blir 
beskrevet som en strid mellom tysk og fransk påvirkning i kunsten, et 
motsetningsforhold som hadde sin forklaring i at den tyske estetikken satte 
kunstskjønnheten over naturskjønnheten.419 Auberts kristendomsoppfatning 
blir av Messel beskrevet som ”moderne positiv”, men den knyttes også til 
Grundtvig og til Kierkegaard. Samtidig fremhever Messel Auberts 
antagonistiske forhold til Munch.420 Politisk karakteriseres Aubert som 
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verdikonservativ. Han likte ikke partipolitikk og stemte ikke ved valgene,421 
med andre ord, han viste skepsis til parlamentarismen og det demokratiske 
flertallsprinsipp. 
 I forbindelse med Lysaker-kretsen vil jeg også nevne katalogen til 
Carl Larsson-utstillingen arrangert i samband med Nationalmuseums 200-
årsjubileum i 1992. Som Nationalmuseums overintendent Olle Granath skriver 
i forordet, er det få kunstnere som i samme grad som Larsson er blitt 
forbundet med et lands nasjonale identitet. Gjennom den omfattende 
spredningen av hans arbeider allerede under hans livstid ble Larsson en av dem 
som skulle utforme idealbildet av svenskheten. Som nasjonalmaler i Sundborn 
fra 1901 fremhevet Larsson det borgerlige familielivet i skarp kontrast til hans 
kunstnergenerasjons bohemtilværelse. Denne markeringen av den landlige 
idyllen som holdt fast på bondesamfunnets kvaliteter, hadde, understreker 
Granath, en tilbakeskuende karakter.422  
 I Nationalism and the Nordic Imagination. Swedish Art of the 1890s fra 
1998 trekker den amerikanske kunsthistorikeren Michelle Facos frem den tyske 
folkloristen Wilhelm Heinrich Riehl, som den viktigste ideologen bak 
idealiseringen av bondelivet på 1800-tallet. I Land und Leute utgitt mellom 1857 
og 1864 la Riehl vekt på betydningen av bøndenes liv som en kontinuerlig kilde 
til livskraft og foryngelse for det tyske folket. Hans politiske ideal var 
middelalderens hierarkiske standssamfunn. Med de økende problemene i byene 
ble det organiske forholdet mellom folket og landskapet motbildet til byenes 
modernitet.423 Ifølge Facos, som ikke tar hensyn til utviklingen under den 
tidligere delen av 1800-tallet, var det var kunstnerne som hadde oppholdt seg i 
Paris som fra slutten av 1880-årene skulle omfavne den svenske og nordiske 
identiteten som 1800-tallets byråkrater hadde hengitt seg til. Motivasjonen var 
økonomisk, hevder Facos, de svenske malerne hadde vanskeligheter med å 
selge sine arbeider i Paris. Opponentlederen Karl Nordström reiste i 1889 som 
den første til middelalderbyen Visby på Gotland. Prins Eugen reiste samme år 
til Valdres i Norge, Richard Bergh reiste til Visby i 1893, og i 1894 reiste Hanna 
og Georg Pauli til Visby sammen med Bergh. De nasjonalromantiske 
stemningene førte også til et engasjement for å bevare Gamla Stan i 
Stockholm. Forbildet var The Society for the Protection of Ancient Buildings i London 
som var blitt stiftet i 1877 av John Ruskin, William Morris, Thomas Carlyle, 
maleren Edward Burne-Jones og arkitekten Philipp Webb.  
 Utstillingskatalogen Våga-sommeren 1894 utgitt i 1994 med Svein 
Olav Hoff som redaktør behandler malerkolonien i Våga sommeren 1894. 
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Kristen Holbø, som hadde studert i Kristiania under Knud Bergslien i 1890 og 
fra 1893 til 1894 ved Harriet Backers malerskole, hadde sommeren 1894 
invitert studiekameraten Halvdan Egedius hjem til foreldregården i Våga i 
Ottadalen. I løpet av sommeren kom flere malere til Våga. Lars Jorde og Oluf 
Wold-Torne flyttet inn på gården Sve der Erik Werenskiold hadde gjort de 
første utkastene til sine eventyrtegninger i 1878. Malerinnene Kris Laache, 
Alice Pihl, Ragnhild Hvalstad og Johanna Bugge, som bodde på gården 
Storvik.424 Til sammen ti malere oppholdt seg i Våga sommeren 1894. De fleste 
hadde vært elever av Harriet Backer i Kristiania, og av de mannlige malerne ble 
samtlige elever ved Kristian Zahrtmanns malerskole i København.  
     
Internasjonal nasjonalismeforskning 
 
Nasjonalismeteoretikeren John Hutchinson trekker i The Dynamics of Cultural 
Nationalism. The Gaelic Revival and the Creation of the Irish Nation State, som ble 
utgitt i 1987, en skillelinje mellom hva han kaller politisk og kulturell 
nasjonalisme. Ifølge Hutchinson utgjør kulturnasjonalismen en egen form for 
nasjonalisme som kommer forut for og er uavhengig av den politiske 
nasjonalismen. For den kulturnasjonale bevegelsen var målsetning ikke 
opprettelsen av en autonom stat. Hutchinson betrakter fremfor alt 
kulturnasjonalismen som en moderniseringsbevegelse. Det var snakk om en 
regenerering av kulturen innen en eksisterende statsdannelse. I disse 
bestrebelsene spilte historien og kunsten en viktig rolle. Gjenopplivelsen av 
fortiden skulle inspirere til fornyelse gjennom å trekke frem autentiske 
nasjonale modeller. I spissen for denne kulturnasjonale bevegelsen sto en mer 
sekularisert intelligentsia, som formulerte bevegelsens idealer.425 På Irland 
oppsto en slik sekulær intelligentsia, som Hutchinson knytter til Trinity College 
i Dublin, i 1740-årene.426 Denne intelligentsiaen skapte ifølge Hutchinson en ny 
matrise for den kollektive identiteten der fortiden ble presentert som et 
forbilde for å nå et høyere trinn av utvikling.427  
 Innen den internasjonale nasjonalismeforskningen har imidlertid 
Elie Kedouries Nationalism fra 1960 fremstått som grunnleggende. Kjernen i 
den nasjonalistiske doktrinen er, skriver Kedourie, at menneskeheten er 
naturlig oppdelt i nasjoner og at nasjonalt selvstyre er den eneste legitime 
styringsformen. I stedet for et skille mellom politisk nasjonalisme og 
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kulturnasjonalisme gjør Kedourie en distinksjon mellom nasjonalismen, som 
han mener oppsto på begynnelsen av 1800-tallet, og opplysningsfilosofien. 
Kedourie ser med andre ord et motsetningsforhold mellom hva han benevner 
som etnisk og civic eller liberal nasjonalisme. Innen opplysningsfilosofien, som 
Kedourie beskriver som det opplyste eneveldets offisielle ideologi, ble staten 
oppfattet som en samling individer som var født frie med naturlige rettigheter. 
Herskerens oppgave var å sikre velferden innenfor deres territorium.428 Det 
ideologiske utgangspunktet for den nasjonalistiske ideologien fører Kedourie 
tilbake til Immanuel Kants moralfilosofi via Johann Gottlieb Fichte og 
teologen Friedrich Schleiermacher til den første tyske studentforeningen eller 
Urburschenschaft, som ble dannet ved universitetet i Jena sommeren 1815.429  
 Kedourie, som legger stor vekt på den betydning staten fikk i den 
post-kantianske teoridannelsen, mener at individets frihet i denne tradisjonen 
ble synonymt med identifikasjon med helheten i form av staten. I den post-
kantianske tradisjonen var staten ikke en samling individer som var kommet 
sammen for å forsvare sine interesser. Staten eksisterte forut for og var høyere 
enn individet. I denne tradisjonen var det gjennom å bli ett med staten 
individet kunne realisere både sin frihet og seg selv. Statens oppgave ble i dette 
perspektivet, som Fichte skulle formulere det i Grundlage des Naturrechts nach 
Principien der Wissenschaftslehre fra 1796, å skape kultur.430 Innen den tyske 
idealistiske tradisjonen kom av den grunn naturrettsteorien til å handle mer om 
den kulturelle enn om den politiske sfæren.  
 Ernest Gellner, som i 1983 utga Nations and Nationalism, 
posisjonerer seg i likhet med Hutchinson mot Kedourie, men på et noe annet 
grunnlag. I henhold til Gellner er nasjonalismens ideologiske eller doktrinære 
historie irrelevant for forståelsen av nasjonalismen.431 For Gellner, som er mer 
interessert i å utforme en generell teori om nasjonalismen, fremstår 
nasjonalismen en naturlig utviklingsprosess. Nasjonalismens kjerne er, 
fremholder Gellner, som i likhet med Kedourie var knyttet til The London 
School of Economics and Politics, overensstemmelse mellom kultur og 
politikk. Statens eksistens er derfor i henhold til Gellner, som opererer med tre 
grunnleggede stadier i den historiske utviklingen, det pre-agrare, det agrare og 
det post-agrare eller industrielle stadiet, en forutsetning for nasjonalismen. 
Nasjonalismen oppstår der staten allerede eksisterer. I stedet for å gjøre en 
todeling mellom opplysningsfilosofien og den nasjonale ideologien på 1800-
tallet eller mellom politisk og kulturell nasjonalisme, fremhever Gellner i stedet 
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graden av arbeidsdeling og spesialisering.432 Nasjonen definerer Gellner på 
bakgrunn av kultur. Det er snakk om å dele den samme kulturen og anerkjenne 
andre som tilhørende samme nasjon. Nasjonalismen er bygget på anskuelser 
eller følelser. Nasjonalismens essens er fusjonen mellom kultur og politikk. I 
den agrare staten er presteskapet det eneste skiktet som kan sies å ha en 
kulturbasert politikk. Adelen, som beskrives som krigerklassen, spiller i 
Gellners fremstilling en underordnet rolle. Gellner mener at høykulturen i den 
industrielle alderen skiller seg fra agrarsamfunnenes høykultur. Mens 
høykulturen i det agrare samfunnet var forskjellig fra den fragmenterte 
ukodede folkekulturen og knyttet til privilegerte spesialisters 
minoritetsprestasjoner, kom høykulturen i den industrielle eller nasjonale 
tidsalderen til å gjennomtrenge hele samfunnet.433 Dette kunne skje gjennom 
utdanningssystemet, som for Gellner fremstår som helt avgjørende for 
nasjonsbyggingen.434 Et slik utdanningssystem kunne bare staten produsere. 
Den industrielle verdens fremvekst knytter Gellner til protestantismen 
gjennom betoningen av leseferdighet og skriftkultur.435 Det som utmerker den 
nye sosiale ordningen, er rasjonalitet eller regularitet, effektivitet og målrettede 
handlinger.436 På den annen side mener Gellner at det ikke er nasjonalismen 
som foreskriver homogenitet. Homogeniteten er et resultat av uunnngåelige 
imperativ, som kommer opp til overflaten i form av nasjonalisme. 
Nasjonalismen har, menr Gellner, sine røtter i strukturelle forandringer og i 
samfunnets arbeidsdeling. I dette perspektivet fremstår den tekniske 
utviklingen som drivkraften i historien. Det var overgangen fra agrarsamfunn 
til industrisamfunn som førte til en periode av turbulente justeringer av 
politiske og kulturelle grenser.437 Disse ”justeringene” inndeler Gellner i en 
typologi som består av tre ulike former for nasjonalisme; østlig og vestlig 
nasjonalisme, det vil si en oppsplittrende form for nasjonalisme som på Balkan, 
en forenende form for nasjonalisme som i Tyskland og Italia, samt 
diasporanasjonalisme med Israel som et eksempel.  
 Benedict Andersons Imagined Communities. Reflections on the Origin and 
Spread of Nationalism, som også ble utgitt i 1983, knytter 
nasjonalismeproblematikken direkte til skriftkulturen. Nasjonen er, fremholder 
Anderson, imaginære politiske samfunn både hva gjelder begrensning og 
selvstendighet.438 Nasjonalismen, som tidfestes til slutten av 1700-tallet, har 
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ifølge Anderson sine kulturelle røtter i skriftkulturen, nærmere bestemt i 
koalisjonen mellom protestantismen og trykkekunsten. Nasjonalismen vil 
Anderson se i lys av de store kulturelle systemene, det vil si de religiøse 
fellesskapene og de dynastiske rikene, ikke i form av en bevisst politisk 
ideologi. Nasjonalismen vokste ut av religionen og de dynastiske rikene som en 
skriftkultur, slår Anderson fast. Samtidig var nasjonalismen en reaksjon mot 
disse kulturelle systemene.439 De vesentlige kjennetegnene ved de kulturelle 
systemene var den sakrale kulturen i form av et sakralt språk og en sakral skrift. 
Et samfunn skapt på bakgunn av tegn, ikke lyder. De oppfattet seg selv som 
kosmisk sentrale gjennom et medium av hellig språk knyttet til en overjordisk 
maktordning. Disse klassiske samfunnene, som var sammenknyttet gjennom et 
hellig språk, hadde en annen karakter enn de moderne nasjonenes konstruerte 
samfunn. En viktig forskjell var de eldre samfunnenes overbevisning om 
språkets unike guddommelighet. Fortidens store globale samfunn var, hevder 
Anderson, konstruert ved hjelp av hellige hemmelighetsfulle språk med stabile 
eller uforanderlige tegn. Ideogrammene var utstrålinger av virkeligheten, ikke 
tilfeldig fabrikkerte reproduksjoner av den. Den ontologiske realiteten var 
derfor bare forståelig gjennom et sant språk som kunne omdannes i form av 
alkymistisk tilpasning. Hele menneskets eksistens var på den måten formet 
etter hellige mønstre. Den grunnleggende oppfatningen av de sosiale 
mønstrene var hierarkisk og sentraliserende med et presteskap som kunne 
bevege seg mellom det jordiske og himmelske.440  
 Bruddet i de strukturelle systemene skjedde i henhold til Anderson 
med oppløsningen av det koloniale systemet i Amerika fra 1776.  Disse nye 
politiske enhetene, som representerer et brudd eller en diskontinuitet, kan 
Anderson hverken forklare som en naturlig utvekst av religionen og dynastiske 
stater eller som differensiert på grunn av språket eller som et resultat av de 
lavere klassenes politiske masseaksjon. Anderson peker på en rekke mulige 
forklaringsfaktorer som sterkere sentral kontroll, inndelingen av de 
administrative enhetene i økonomiske soner og opplysningsideer. Men selv om 
økonomiske interesser, og opplysnings- og frihetsideer var av betydning, kunne 
dette ikke skape forestillingen om et samfunn. Ikke noe av dette kunne 
utforme modeller for en ny bevissthet. Det var omstreifende 
kreoltjenestemenn og kreoltrykkere som spilte den avgjørende historiske rollen, 
fremholder Anderson, som uten en mer detaljert forklaring utpeker 
skriftkulturen som utslagsgivende for kreolstatenes løsrivelse.441 Slutten på 
perioden av vellykkede nasjonale frigjøringsbevegelser i Amerika sammenfalt i 
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Europa med nasjonalismens fremvekst. Denne nasjonalismen, som blir 
tidfestet fra 1820 til 1920, beskriver Anderson som en ”nyere” nasjonalisme, 
som slutter seg til den eldre nasjonalismen; det vil si en nasjonalisme som var 
vokst ut av de store systemene. I den nyere nasjonalismen er trykkekunsten og 
det nasjonale skriftspråket av sentral politisk og ideologisk betydning.442 
Samtidig påpeker Anderson at nasjonalismen har gjennomgått prosesser av 
modifikasjon og tilpasning siden slutten av 1700-tallet. Den ”nyere” 
nasjonalistiske perioden fremstår for Anderson som en filologisk-leksikografisk 
revolusjon. Mot slutten av perioden oppstår hva Anderson kaller den 
dynastiske nasjonalismen, som var en reaksjon så vel mot den populære 
nasjonale bevegelsen fra 1820-årene som mot revolusjonære bevegelser.443 Med 
oppløsningen av flere av de store dynastiene etter den første verdenskrig ble 
nasjonalstaten lovlig internasjonal norm.444 Den virkelige bølgen av 
nasjonalstater kom først etter annen verdenskrig som en reaksjon på den 
globale imperialismen.445    
 I motsetning til både Anderson og Gellner, som legger 
hovedvekten på skriftkulturens betydning, fremhever Anthony D. Smith 
nasjonenes etniske kjerne. Dette temaet, som er sentralt i The Ethnic Revival fra 
1981, utvikler Smith videre i The Ethnic Origins of Nations, som utkom i 1986. 
Ifølge Smith var boken en reaksjon på den nye bølgen av historikere og 
samfunnsforskere som erklærte at nasjonen var et moderne fenomen med få 
eller ingen røtter i tidligere epoker.446 Nasjonalismen som en ideologi og 
bevegelse tidfester Smith til slutten av 1700-tallet. Nasjonale følelser eller 
stemninger forekom derimot i Vest-Europa fra slutten av 1300- og på 1400-
tallet. Nasjonalstaten som politisk norm oppsto først på 1800-tallet, selv om 
systemet med europeiske stater kan føres tilbake til Freden i Westfalen i 1648. 
Ideen om nasjoner og nasjonalkarakterer fikk gjennomslag blant de dannede 
klassene i Europa på slutten av 1600-tallet. Samtidig påpeker Smith at dette 
synet ikke er uproblematisk. Det eksisterte nemlig områder allerede under 
oldtiden der det er mulig å finne paralleller til den moderne ideen om nasjonale 
identiteter og karakterer og bevegelser som på flere måter ligner moderne 
nasjonalisme. Det fantes under denne perioden til og med et system av 
nasjonalstater som tilsvarte det moderne nasjonalstatssystemet.447  
 Smith, som blir betraktet som etnosymbolismens opphavsmann, 
mener, som Kedourie, at menneskeheten er naturlig oppdelt i nasjoner. 
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Samtidig posisjonerer Smith seg mot Kedourie, som ikke tar hensyn til 
betydningen av den tidligere kulturen og de etniske båndenes betydning for de 
nasjoner som oppsto i den moderne epoken. Denne feilen ser Smith som et 
resultat av begrensningene i den sosiale konstruktivismen og 
instrumentalismen som underbygger modernismen. Den historiske 
etnosymbolismen fremstår således som et resultat av den teoretiske kritikken 
av den modernistiske tilnærmingen til nasjonalismen, skriver Smith, som i 
Myths and Memories of the Nation, som ble utgitt i 1999, påpeker at det er myter, 
minner, tradisjoner og symboler og de måter den etniske arven og den levende 
fortiden blir gjenoppdaget og vekket til liv på, som gir nasjonalismen dens 
kraft. Disse kulturelle og historiske elementene er, understreker Smith, ikke 
oppkonstruerte tradisjoner som skal kanalisere og kontrollere de nye massene. 
Historien og kulturen utgjør en integrert del av de populære visjonene og de 
sosiale strukturer og prosesser som befolkningene er en del av og gjennom 
hvilke deres eliter må utforme sine strategier.448 For den etnosymbolistiske 
teoridannelsen er opprinnelsen og den historiske utviklingen av nasjonen 
derfor viktig. Samtidig kan historiske undersøkelser forsterke delte minner. Av 
de kulturelle komponentene av etnesiteten er mytene av spesiell betydning. For 
eksempel er opprinnelsesmyter avgjørende for å definere en viss etnisk 
gruppe,449 myter som i sin tur kan være både ”biologiske” og ”kultur-
ideologiske” opprinnelsesmyter. Begge disse typer myter, som oppsto i tiden 
før den franske revolusjonen, stiller Smith på lik linje. Samtidig anser Smith at 
det ikke er noen større forskjell på myter og historie.450  
 Eric J. Hobsbawm, som i 1990 utga Nations and Nationalism since 
1780, tilbakeviser etnosymbolistenes posisjon og fremholder at den 
grunnleggende karakteristikken av nasjonen og alt som er knyttet til den, er 
dens modernitet. Hobsbawm tar derfor avstand fra alle antagelser om at 
identifikasjon med nasjonen er noe naturlig og permanent som går forut for 
historien. I den moderne og grunnleggende politiske formen er begrepet nasjon 
nytt.451 Hobsbawm, som vil rekonstruere den liberale borgerlige teorien om 
nasjonen, slutter seg således til Gellners definisjon av nasjonalismen som et 
prinsipp som ser den politiske og den nasjonale enheten som kongruente 
størrelser. Likheten mellom stat og nasjon forener også ifølge Hobsbawm to 
helt ulike forståelser av nasjonen, den nasjonalistiske og den 
radikaldemokratiske. Nasjonalstater kunne derfor også være heterogene.452 
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Samtidig peker Hobsbawm på betydningen av staten rent økonomisk. De 
økonomiske fordelene ved storskalige stater (Grossstaaten) står i et 
motsetningsforhold til ”Kleinstaaterei” eller balkanisering, det vil si et system 
av ministater. I den klassiske perioden av liberal nasjonalisme var 
selvbestemmelse for nasjoner bare noe som angikk levedyktige nasjoner, med 
andre ord, nasjoner av en viss størrelse.453 Nasjonalitetsprinsippet i perioden 
fra 1830 frem til 1878 var forskjellig fra hva Hobsbawm kaller den populære 
protonasjonalismen.454 For protonasjonalismen eller for den moderne 
nasjonalismen ser Hobsbawm religionen som grunnleggende. Den litterære 
kulturen betrakter Hobsbawm som avledet fra den religiøse. Det samme 
gjelder symboler og ritualer.455 I tillegg er regjeringsperspektivet viktig. Under 
dette hører skoleundervisningen, som kan utvikle tradisjoner for å skape 
tilknytning til nasjonen og landet. På den annen side anser  Hobsbawm, som på 
dette punktet nærmer seg etnosymbolistenes posisjon, at dette ikke 
utelukkende er snakk om manipulering ovenfra. Gjennomslaget var større om 
de bygget på allerede eksisterende uoffisielle nasjonale stemninger.456  
 Hobsbawm poenterer også at statens identifikasjon med en nasjon 
kunne risikere å skape en mot-nasjonalisme. Like fullt måtte masseutdannelse 
skje på morsmålet. Utdanning av en begrenset elite kunne gjennomføres på et 
språk som ikke ble forstått eller snakket av befolkningsflertallet eller av noen i 
det hel tatt, som tilfellet var med latindannelsen.457 I likhet med Gellner og 
Anderson inndeler Hobsbawm nasjonalismen i distinkte perioder, den første 
perioden fra slutten av 1700-tallet frem til 1830, den andre perioden fra 1830 
frem til 1870-tallet, og den tredje perioden fra 1880 frem til 1914. Derimot er 
uttalelser som at den franske revolusjonen representerte den politiske 
nasjonsideens fødsel for Hobsbawm en øvelse i programmatisk mytologi. 
Nasjonsideen var mer representativ for den andre perioden, som Hobsbawm 
kaller den liberale tidsepoken. Denne perioden preges av at en gruppe 
aktivister bedriver agitasjon for nasjonstanken, men i henhold til Hobsbawm 
omfattet den ikke befolkningen som helhet. I denne perioden finnes visse 
terskelverdier for å kunne regnes som en nasjon, blant annet at folket historisk 
hadde tilknytning til en stat, at en kulturelite over lengre tid hadde en nasjonal 
språkform, og at folket hadde vist en evne til å gjøre erobringer.458 I den tredje 
fasen ble terskelverdiene oppgitt. Det var, skriver Hobsbawm, i denne 
perioden det etnisk-språklige nasjonalitetskriteriet fikk gjennomslag. Det var 
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med andre ord uhistoriske nasjoner som stilte krav på selvbestemmelsesrett på 
bakgrunn av språk og etnisitet. Alle som anså seg utgjøre en nasjon kunne 
dermed stille krav på selvbestemmelsesrett. Hobsbawm beskriver denne 
perioden som en massiv kulturell vekkelsesbevegelse som sprer seg til regioner 
og folkeslag der nasjonalistiske bevegelser hadde vært ukjente og til land 
utenfor vestverden.459 I denne perioden skjedde også en forandring innen de 
etablerte nasjonalstatene mot det politiske høyre. Det var denne utviklingen 
innen de etablerte nasjonalstatene som ifølge Hobsbawm var opprinnelsen til 
begrepet nasjonalisme under 1800-tallets siste tiår. Nasjonalismens triumf 
legger Hobsbawm til perioden etter 1914.460  
 I sosialantropologen Thomas Hylland Eriksens Ethnicity and 
Nationalism. Anthropological Perspectives fra 1993 blir nasjonalismen beskrevet som 
den moderne nasjonalstatens ideologi. Tradisjonelt har termen ”nasjon” innen 
sosialantropologien vært brukt for å betegne større kategorier av folk eller 
samfunn med en mer eller mindre enhetlig kultur. Det har derfor ikke vært 
vanlig å skille mellom ”stammer”, ”etniske grupper” og ”nasjoner”. Forskjellen 
har kun vært størrelsen. Derimot vil Eriksen, som har tatt inntrykk av Gellner, 
skille nasjoner fra etniske kategorier på grunn av deres forhold til den moderne 
staten. Samtidig mener han at et antropologisk perspektiv er en forutsetning 
for en fullstendig forståelse av nasjonalismen.461 Gjennom dette perspektivet er 
det mulig å forstå Andersons syn på nasjonen, som etter Eriksens mening er 
forenlig med Gellners. Det er bare Gellner og Anderson som ikke har 
oppdaget parallelliteten mellom deres teorier og den antropologiske 
teoridannelsen rundt etnisitet. Begge tradisjoner betoner at både etniske og 
nasjonale identiteter er konstruksjoner, de er ikke naturlige.462  
 For Eriksen er nasjonalismen en ideologi som svarer til de krav 
industrialismen stiller til kulturell homogenisering blant individer som inngår i 
store samfunnssystemer. På den måten kunne enkeltindividenes lojalitet rettes 
mot staten og loven snarere enn mot medlemmer av den egne slekten og 
lokalsamfunnet. Et viktig aspekt ved nasjonalismen har vært å skape et skinn av 
stabilitet, en følelse av helhet og kontinuitet med fortiden. På individnivå 
handler nasjonalitet om trosforestillinger som er et resultat av den 
nasjonalistiske ideologien, ikke tvert om. Nasjonalismen begynner således i de 
fleste tilfeller som et urbant eliteprosjekt. Dette prosjektet blir hjulpet frem av 
kommunikasjonsteknologien, fremfor alt av trykkekunsten, som for Eriksen 
utgjør en viktig forutsetning for nasjonalismen. Massemedia spiller en 
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avgjørende rolle når det gjelder å reprodusere og styrke nasjonalistiske følelser. 
Videre fremhever Eriksen betydningen av annen kommunikasjonsteknologi 
som moderne transportmidler og dessuten kartografien.463 Som ideologi vil 
Eriksen, som henviser til Anderson, likestille nasjonalismen med religionen 
snarere enn med politiske ideologier som liberalisme og fascisme. 
Nasjonalismen er, mener Eriksen, en ideologi som hevder at fellesskapet kan 
overleve gjennom omsorgen om røtter og kulturell kontinuitet.464   
 

––––––––––– 
 
Av de nevnte teoretikere er det fremfor alt etnosymbolister som Hutchinson 
og Smith som trekker frem betydningen av nasjonens eldre historie og myter. 
På den annen side fremhever samtlige nasjonalismeteoretikere kulturens rolle i 
nasjonsbyggingen, det vil si betydningen av en mer eller mindre enhetlig kultur. 
Anderson, som tidfester nasjonalismen til slutten av 1700-tallet, mener at 
nasjonalismen har sine kulturelle røtter i skriftkulturen, nærmere bestemt i 
koalisjonen mellom protestantismen og trykkekunsten. Nasjonalismen må, 
anser Anderson, ses i lys av de store kulturelle systemene, det vil si de religiøse 
fellesskapene og de dynastiske rikene, ikke i form av en bevisst politisk 
ideologi. Nasjonalismen vokste i henhold til Anderson ut av religionen og de 
dynastiske rikene som en skriftkultur. Samtidig mener Anderson at 
nasjonalismen var en reaksjon mot disse kulturelle systemene. Gellner, som ser 
nasjonalismen som et resutat av den økonomske utviklingen, poengterer 
likeledes at nasjonalismens kjerne er en overensstemmelse mellom kultur og 
politikk. Staten blir på den måten betraktet som en forutsetning for 
nasjonalismen. I norsk sammenheng er imidlertid Hutchinsons distinksjon 
mellom politisk og kulturell nasjonalisme av interesse. Likeledes Hobsbawms 
iakttagelse av at statens identifikasjon med en nasjon kunne skape en mot-
nasjonalisme. Gellners teori, som tilskriver strukturelle forandringer i 
samfunnets arbeidsdeling en avgjørende rolle, fanger i liten grad opp spesifikke 
nyanser ved utviklingen. Det samme gjelder Hylland Eriksen, som betrakter 
nasjonalismen som en ideologi som svarer til de krav industrialismen stiller til 
kulturell homogenisering blant individer som inngår i store samfunnssystemer.  
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KIERLIGHED TIL FÆDRENELANDET 
 
Den første delen av undersøkelsen omhandler det veivalg Danmark-Norge tok 
rundt midten av 1700-tallet. Det var i denne perioden teoretiseringen rundt 
kunsten for første gang nådde ut til en større allmennhet. Den viktigste 
enkelthendelsen på billedkunstens område er opprettelsen av Kunstakademiet i 
København. En annen nøkkelhendelse er gjenåpningen av akademiet i Sorø. 
Tidsperioden, som kan inndeles i flere distinkte avsnitt, representerer en 
overgang fra en føydal militærstat til et opplyst enevelde og en begynnende 
modernitet. De viktigste aktørene på det kunstpolitiske området er i denne 
perioden overkammerherre Adam Gottlob Moltke, utenriksministeren, Johan 
Hartvig Ernst Bernstorff, teologen Ove Guldberg og hertugen Frederik 
Christian av Augustenborg. Sentrale teoretikere er Ludvig Holberg, Tyge Rothe 
og Christen Henriken Pram.  
 
Frederik Vs kulturstat 
 
I Danmark-Norge utgjør Frederik Vs tronbestigelse i 1746 en viktig skillelinje. 
Den tidligere kongen, Christian VI, hadde satset på opprustning av hæren og 
flåten for å øke landets prestige i internasjonal politikk, men overkammerherre 
Adam Gottlob Moltke,465 som på Frederik Vs oppfordring overrakte konseilet 
regjeringsforklaringen, la vekt på at fredens sysler og den rolige utvikling av 
samfunnslivet var viktigere for en fyrstes ”eftermæle” enn krigerske 
bedrifter.466 Hva kongens og landets ære trengte, var en innsats fra statens side 
for å fremme kunst og vitenskap.467 Moltke advarte derfor mot kongens 
militære rådgivere, og samme år ble sjefen for flåten, grev Frederik 
Danneskiold-Samsø og overkrigssekretæren, Michael Numsen, avsatt.  
 Moltke, som fikk en nøkkelrolle i gjennomføringen av den nye 
politikken, hadde etter alt å dømme en viktig støttespiller i den 23-årige 
kongens mor, enkedronning Sophie Magdalene av Brandenburg-Bayreuth-
Kulmbach. Enkedronningen, som innen giftermålet med kronprins Christian 
hadde vært hoffdame ved kurfyrst August den sterkes hoff i Dresden,468 fulgte 
som dronning det kursachsiske eksempelet gjennom å ta initiativet til en 
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omfattende byggevirksomhet, og etter Christian VIs tronbestigelse i 1730 ble 
det nyrestaurerte København slott revet og erstattet med det store og kostbare 
Christiansborg. Samtidig fikk dronningen oppført det nye landslottet 
Hirchholm på hennes gods Hørsholm og sommerpalléet Sophienberg ved 
Øresundkysten. I 1734 ble byggingen av Eremitageslottet i Jægersborg 
Dyrehave påbegynt, og i 1740-årene ble det bygget palléer i København til 
dronningens mor og til kronprinsparet. I tillegg ble lystslottene Charlottenlund 
og Sorgenfri bygget om for kongens søster, Charlotte Amalie, og kongens 
tante, Sophie Hedevig. Mye tyder derfor på at initiativet til opprettelsen av 
Mahler og Teignings Academiet i København i 1740 kom fra dronning Sophie 
Magdalene. Dronningens devise var at ”smukke” bygninger ville gjøre et land 
ære.469 På den måten fremstår dronning Sophie Magdalene som en av de 
kvinnelige aktører med fyrstelig eller høyadelig rang som ved denne tiden aktivt 
grep inn i utviklingen med en egen agenda.470 Dette fremgår også av et portrett 
utført i 1739 av Andreas Møller, en i samtiden ettertraktet portrettmaler som 
tidlig reiste ut fra Danmark, der dronningen med den høyre hånden griper ut 
etter kronen, som en antydning om hennes politiske ambisjoner.471    
 Kretsen rundt Christian VI tillot derimot i likhet med soldatkongen 
Fredrik Wilhelm I av Preussen ikke noe hoffliv i tidens stil og betraktet den 
fyrstelige praktutviklingen som sløseri.472 Christian IVs fetter og fremste 
rådgiver, grev Christian Ernst Stolberg-Wernigerode, som kom til København i 
1733, hadde gått inn for kirkepolitisk fasthet i overensstemmelse med den 
hallensiske pietismen, og i 1734 ble den herrnhutisk orienterte Jeremias 
Friedrich Reuss, som i 1732 var blitt innkalt som ny hoffprest og professor i 
teologi, angrepet for vranglære og skiftet ut med Erik Pontoppidan. Den 
hallensiske pietismen var, som historikeren Detlef Döring skriver, ikke bare en 
fromhetsbevegele, den var et fenomen som bannlyste nesten alle 
kulturytringer.473  
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Eighteenth-Century Europe, red. Melissa Hyde og Jennofer Milam, Guildford og King’s            
Lynn 2003.  
471 Andreas Møller, som hadde malt Sophie Magdalene og kronprins Christian i forbindelse  
med bryllupet i Dresden i 1721, kom til København på dronningens initiativ i 1736.             
Møller oppholdt seg i København som hoffmaler frem til 1741. 
472 Merit Laine, ”En Minerva för vår Nord”. Lovisa Ulrika som samlare, uppdragsgivare och byggherre,      
    Bjærnum 1998, s. 23. 
473 Detlef Döring, ”Der Literaturstreit zwischen Leipzig und Zürich in der Mitte des 18.            
   Jahrhunderts. Neue Untersuchungen zu einem alten Thema”, Bodmer und Breitinger im              
  Netzwerk der europäischen Aufklärung, red. Anett Lütteken og Barbara Mahlmann-Bauer,             
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 I 1738, året etter etableringen av Generalkirkeinspeksjonskollegiet,  
ble teateret stengt. På den annen side oppmuntret pietistene praktiske 
forbedringer, og i 1735 ble geheimestatsminister Iver Rosenkrantz, som var 
kritisk innstilt til pietismen, trengt til side og erstattet med den merkantilistisk 
orienterte Johan Sigismund Schulin,474 som ble sjef for Tyske kanselli, og av 
Johan Ludvig Holstein, som ble sjef for Danske kanselli.475 I 1736 fikk 
Danmark-Norge sin første kurantbank, og samme år ble det innført en 
luksusforordning rettet mot rangsklassene som også omfattet dyre 
innredninger. Samtidig ble konfirmasjonen innført som obligatorisk 
kirkehandling, og i 1739 kom den første forordningen om allmueskoler. På den 
måten kom merkantilistisk politikk og luthersk ortodoksi til å gå hånd i hånd.  
 Det var på denne bakgrunn Mahler og Teignings Academiet ble 
opprettet den 29. januar 1740.476 Schulin, som fikk ansvaret for det nye Mahler 
og Teignings Academiet, skal imidlertid ha stilt seg avvisende til dronningens 
”sløseri”, og i 1744 ble den venetianske historiemaleren Hieronimo Miani, som 
var blitt innkalt til Danmark-Norge i 1739, oppsagt fra stillingen som lærer ved 
Kunstakademiet.477 Frederik Vs tronbestigelse i 1746 førte derfor til  et oppgjør 
med den hallensiske pietismen, og i 1746 ble Moltke, som i likhet med 
enkedronningen var herrnhutisk orientert, utnevnt til preses for 
Kunstakademiet i stedet for Schulin. Samtidig utnevnte kongen den 
teaterinteresserte tidligere visestattholderen i Norge, grev Christian Rantzau, 
den tidligere kammerjunkeren, grev Heinrich Reuss,478 og grev Frederik 
Conrad Holstein til geheimeråd i konseillet.479  
 I mars 1747 ble Ludvig Holberg, som fikk en viktig rolle i 
utformingen av den nye politikken, adlet og hans godseiendommer opphøyet 
til baroni. I april 1747 ble teaterforbudet avskaffet, og i Gedanken zur Aufnahme 
des dänischen Theaters, som ble utgitt i forbindelse med gjenåpningen av teateret, 
                                                              
 
  Göttingen 2009, s. 87 
474 Schulin, som fikk ansvaret for det nye Mahler og Teignings Academiet, var en prestesønn 
fra Bayern som kom til Danmark i 1730 som hovmester for dronningens brødre og ble adlet av 
Christian VI i 1731. 
475 Johan Ludvig Holstein, som tilhørte en adelsslekt fra Mecklenburg, kom i 1718 i dansk         
   diplomatisk tjeneste og ble i 1721 hoffmarskalk for kronprins Christian, den senere                
   Christian VI. Holstein var i likhet med Stolberg-Wernigerode påvirket av den spenerske         
    pietismen.  
476 Meldahl og Johansen 1904, s. 23. 
477 Ibid., s. 25. Hieronimo Miano utførte blant annet et plafondmaleri, Lasternes og uretfærdighedens 
  flygt for den retfærdige Guds åsyn, i freskoteknikk i høyesterettssalen på Christiansborg slott.  
478  Heinrich Reuss, som i 1742 var blitt sendt til Norge som stiftsamtmann, en utnevnelse    
som i hoffkretser var ensbetydende med landforvisning, ble i 1746 kaldt tilbake til Danmark 
og utnevnt til stiftsamtmann for Sorø amt.  
479  Grev Frederik Conrad Holstein var eldste sønn av Christine Sophie Reventlow og 
storkansler Ulrik Adolph Holstein.  
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tilkjennegir Johan Elias Schlegel, som var kommet til København i 1743 som 
sekretær for det sachsiske sendebudet, at de nye stykker som ble opptatt ved 
teateret skulle stige i emnekretsen for til slutt å omfatte tragedien.480 Ifølge 
wolffianeren Johann Christoph Gottsched, som ved denne tiden var den 
ledende litteraturteoretikeren i Tyskland, var tragedien et avgjørende 
instrument for opplysning og det mest effektive midlet for moralsk og 
samfunnsmessig oppdragelse.481 Men i motsetning til Gottsched, som ville 
innføre den franske klassisismens synspunkter i Tyskland, mente Holberg at 
italienernes og englendernes poetiske skrifter ”af alle” var de herligste fordi de 
hadde kastet av seg rimenes ”Aag”.482 Holberg var av den oppfatning at de 
fleste nasjoner fant ”mest smag i de skuespil, hvori forestilles de ting, som har 
overensstemmelse med fædrelandets skik og sæder”. Derimot kunne Holberg 
ikke si om hans smak var ”god eller slet”. Han kunne bare si at den ikke var 
fornem. Men for Holberg var det en ”uafgjort sag” om den borgerlige eller 
”velbårne smag” var mest naturlig.483 På den måten inntar Holberg en posisjon 
i likhet med den sveitsiske litteraturteoretikeren Johann Jakob Breitinger, som 
anså at spørsmålet om den estetiske dommens normativitet var foreldet.484 
 Den klassiske lærdommen ble av mange oppfattet som hemmende 
på samtidens bestrebelser,485 og i 1748 ansatte Holbergs gode venn, grev 
Christian Rantzau, Johan Elias Schlegels yngre bror, Johan Heinrich Schlegel, 
til å oversette Shakespeare til tysk. Den italienske retorikkprofessoren 
Giambattista Vico hadde derimot gått så langt som til å hevde at menn med 
overlegent talent skulle holde mesterverkene i deres kunst ute av syne. 
Dikteren og litteraturteoretikeren Nicolas Boileau-Despréaux mente på den 
annen side at samtidens veltalenhet, satire og episke og elegiske diktning ikke 
kunne måle seg med den klassiske diktningen fra antikken. Like fullt var den 
egne samtiden ifølge Boileau-Despréaux den fremste når det gjaldt tragedier, 
filosofi og lyrisk poesi.486 Motsetningsforholdet gikk altså mellom tilhengerne 
av det tradisjonelle aristoteliske poetiske prinsippet, som lå nedfelt i den 
franske klassisismen, og de som la større vekt på dikterisk frihet og den 
skapende fantasi.   
                     
 
480 Engberg 2005, s. 65.  
481 Frederic F. Beisler, Diothima’s Children. German Aesthetic Rationalism from Leibniz to Lessing,    
Oxford 2011, s. 80. 
482 Engberg 2005, s.148f.  
483 Ludvig Holberg, Moralske Tanker, København 1992 (1744), s.239-242.  
484 Ralph Häfner, ”Begeisterte Nonnen und sympatetische Seelen. Das Wunderbare und die 
Krise der Kausalbeziehungen (Breitinger, Muratori, Wieland)”, Bodmer und Breitinger im         
Netzwerk der europäischen Aufklärung, red. Anett Lütteken og Barbara Mahlmann-Bauer,          
Göttingen 2009, s. 129. 
485 David Lowenthal, The Past is a Foreign Country, Cambridge 1985, s. 92f.  
486 Ibid., s. 95.  
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Sorø adelige akademi 
  
Holberg, som etter nedleggelsen av Den danske Skueplads hadde gått tilbake til 
historiske studier, var i 1732 blitt utnevnt til professor i et nyopprettet 
professorat i historie, men i 1737 måtte Holberg fratre sin stilling for i stedet å 
bli Universitetets kvestor.487 ”Min Herre spaaede, at jeg vilde forlade Minerva, 
da jeg gandske opofrede mig til Mercurio”, skriver Holberg, som kunne 
konstatere at naturen ”ey” var ”let at tvinge”.488 Holberg falt tilbake på sitt 
”forrige Væsen igien”, og i Helte historier fra 1739 argumenterer Holberg for at 
kvinner burde ha de samme rettigheter som menn.489 I 1744, samme år som 
stavnsbåndet ble utvidet,490 skriver Holberg at han ville se ”Feste-Bønder”, 
som ”holdes gemeenligen for den usleste af alle”, blant ”de første Rangs 
Classer”.491 Samtidig kritiserte Holberg ”de skarpe Censurer over Bøger”, som 
førte til at ”intet andet kand komme for Lyset, uden alleene noget ringe, 
krafløst og mavert”.492 Planen var derfor at det adelige akademi i Sorø, som i 
1747 kunne gjenåpnes ved hjelp av midler fra Holbergs godseiendommer,493 
skulle være fritatt fra sensur.  
 Ifølge Sorøakademiets nye fundas, som ble utarbeidet i samråd 
med Holberg, skulle akademiet ved siden av opplæring i ”den christelige 
Lærdoms Hovedpunkter” gi undervisning i ”alle de Videnskaber, som henhøre 
til civile og politiske Bestillinger, samt i alle de Øvelser, som ere Adelsmænd 
fornødne og anstændige”. Kun adelen og de som ”lige med Adelen ere 
priviligerede” kunne bli akademister, men det skulle være fri og gratis adgang 
for alle som ville profitere av undervisningen selv om de ikke fikk kalles 
akademister og ikke fikk bo ved akademiet.494 Grev Reuss ble utnevnt til 
Sorøakademiets overhoffmester, og til et professorat i historie innstilte 
Holberg Johan Elias Schlegel.  

                     
 
487 Ifølge Sven Hakon Rossel ble den formale skolastisismen alenerådende ved Københavns     
   Universitet i 1737. Se Sven Hakon Rossel, “Ludvig Holberg: The Cosmopolitan”, Ludvig        
   Holberg: A European Writer. A Study in Influence and Reception, red. Sven Hakon Rossel,                
   Amsterdam 1994, s. 7.  
488 Ludvig Holbergs Memoirer. Anden gennemleste udgave, København 1963, s. 158f. 
489 Marianne Stridsen, ”Samtale eller enetale–oplysningen i det 21. århundrede”, Holberg i      
Norden. Om Ludvig Holbergs forfatterskap och dess kulturhistoriske betydelse, red. Gunilla Dahlberg, 
Peter Christensen Teilmann og Frode Thorsen, Riga 2004, s. 150.  
490 Stavnsbåndet var blitt gjeninnført i 1733. 
491 Ludvig Holberg, Moralske Tanker, Holstebro 1992 (1744), s. 136. 
492 Ibid. 
493 Det adelige akademi i Sorø, som ble stiftet av Frederik II i et tidligere cistercienserkloster,     
     ble stengt i 1737.  
494 Torben Glahn, Soraner-biografier 1747–1800, København 1975, s. 9f. Under Struensee-styret  
    fra 1770–1772 fikk ikke-adelige elever adgang til å bo ved akademiet.  
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 Men Schlegel hadde tilskyndet av Holberg publisert et satirisk 
innlegg i Der Fremde til støtte for historikeren Jacob Langebek i striden med 
Erik Pontoppidan, som i 1738 var blitt utnevnt til professor i teologi,495 og pro-
fessoratet i historie gikk i stedet til wolffianeren Christian Frederik Wadskiær, 
som hadde bistått professor Pontoppidan i arbeidet med Gesta et vestigia danorum 
extra Daniam.496 Derimot ble Jens Kraft, som i motsetning til Wolff hadde tatt 
parti for Newton mot Descartes,497 ansatt som professor i matematikk og 
filosofi.498  
 I 1748 ble professor Pontoppidan, som må ha motarbeidet den nye 
politikken, sendt til Bergen som biskop, og Christian Frederik Wadskiær måtte 
vende tilbake til København. Johan Elias Schlegel ble utnevnt til professor i of-
fentlig rett og statskunnskap, og samme år fikk Mahler og Teignings Academiet 
innvilget nye privilegier. Billedhuggeren Louis-Auguste Le Clerk,499 som i likhet 
med Hieronimo Miani hadde vært lærer ved Kunstakademiet siden 
opprettelsen i 1740, fikk professortittel,500 og hoffbyggmesteren Nicolai 
Eigtved ble utnevnt til professor ved Kunstakademiets nyopprettede 
arkitekturskole. Samtidig ble den svenskfødte maleren Carl Gustav Pilo, som 
hadde kommet til København i 1741, utnevnt til professor og kongelig hoff-
maler.   
 
 

                     
 
495 Langebek hadde konstatert feil og manglende bruk av historisk kildemateriale i professor     
     Pontoppidans kirkehistorie, men måtte som studiosus etter påtrykk fra Pontoppidan gjøre    
     avbønn for universitetets konsistorium.  
496 Christian Frederik Wadskiær, som blir regnet som wolffianer, hadde i 1746 utgitt                  
     Philosophiske, Historiske og Oeconomiske Skrifter i månedlige hefter sammen med Frederich         
     Christian Eilschov og Jens Schelderup Sneedorff med programerklæringen ”det almindelige 
     Bestes Befordring”. Eilschov, som la vekt på det vitenskapelige arbeidets selvstendige verdi, 
     ville derimot ikke bli kalt wolffianer og satte i likhet med Sneedorff erfaringen og den           
     historiske utviklingen i sentrum.  
497 Kartesianerne hevdet at jorden var flat og bulket ut ved polene. Newton, som ble                 
     popularisert på kontinentet gjennom Voltaires Lettres sur Anglais fra 1734, forfektet det         
     motsatte standpunkt, at jorden var rund ved ekvator og flattrykket ved polene. Jens Kraft     
     kosmologiske avhandling, Betænkninger over Neutons og Cartesii Systemata, tilligemed nye                
     Anmærkninger over Lyset, ble i 1747 trykket i Skrifter, som udi Det Kiøbenhavnske Selskab af            
     Lærdoms og Videnskabers Elskere ere fremlagte og oplæste.   
498 Gunnar Schrøder Kristiansen, Jens Kraft og opplysningen. Filosofi og videnskap i Danmark-Norge i   
     det 18.de århundre, Oslo 2001, s. 21.  
499 Louis-Auguste Le Clerk ble innkalt til København i 1735.  
500 Det er uklart hvorvidt den kongelige hoffmaleren og byggmesteren Marcus Tuscher og        
     hoffmaleren Johan Friedrich Gerhard, som tidligere hadde vært lærere ved                            
     Kunstakademiet, fikk professortitler. Hoffkobberstikkeren Johan Martin Preisler, som også  
     fungerte som lærer ved Kunstakademiet, fikk professortittel først etter 1754.   
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Frederiksstaden 
  
Bakgrunnen for utvidelsen av Kunstakademiet med en arkitekturklasse var 
planen om en omgestaltning av København gjennom byggingen av  
Frederiksstaden, som var det største byplanprosjekt i Danmark-Norge siden 
Christian IVs nye byanlegg ble oppført på 1600-tallet. Ideen om at naturen 
fulgte matematiske lovmessigheter hadde på 1600-tallet fått gjennomslag på 
arkitekturens og samfunnsplanleggingens område, og i sentrum av Frederiks-
staden, symbolsk plassert på et åttekantet torg som midtpunktet i en evig 
ordning flankert av fire paleer for statens ledende embetsmenn,501 skulle 
kongen stå i høy majestet til hest ikledt kimbrisk drakt. Samtidig skulle den 
prosjekterte Frederikskirken overgå selve Peterskirken i Roma.502 Ikke bare 
Frederiksstaden men også ridderstatuen av Frederik V ble således et viktig 
identitetsmerke for den dansk-norske stat, som etter seieren i Den store 
nordiske krig var blitt den ledende makten i Norden. Ulrik Adolph Holstein, 
som ble utnevnt til storkansler i 1721, hadde i stedet for å fortsette krigen mot 
Sverige for å vinne tilbake de skånske eller østdanske provinser, gått inn for 
videre ekspansjon i Nord-Tyskland, og i 1740 ble det inngått en hemmelig 
forsvarsallianse med Frankrike rettet mot Preussen. Traktaten med Frankrike 
ble ratifisert i 1742, og i 1746 ble det undertegnet en ny forbundstraktat med 
Frankrike, som betraktet Danmark og Sveriges forening som et bolverk mot 
Russlands økende makt.503 I tillegg inngikk Danmark-Norge, som før 1740 
hadde inngått i et alliansesystem med England-Hannover, en alliansetraktat 
med Russland.  
 Moltke fikk i 1749 overoppsynet også over utenrikspolitikken, og 
samme år ble Carl Juel, som var overhoffmester hos dronningen, og Johan 
Hartvig Ernst Bernstorff, som var sendebud i Paris, opptatt som medlemmer 
av geheimerådet. I 1750 overtok Bernstorff stillingen som sjef for Tyske 
kanselli etter Schulin,504 og samme år inngikk Danmark-Norge en alliansepakt 
med Sverige som innebar at kronprins Adolf Fredrik skulle gi avkall på sin 
                     
 
501 Marcus Tuscher, som er blitt kalt ”Nordens Bernini”, var opphavsmannen til det                  
  åttekantede torget. Frederiksstadens arkitektoniske forutsetninger var hentet fra den nye          
  rokokkoarkitekturen i Dresden. 
502 Kong Christian IV, som stilte seg i spissen for et nordeuropeisk protestantisk 
forsvarsforbund under Tredveårskrigen, hadde planer om å bli Nordtysklands ”generalbiskop”, 
men planen ble oppgitt etter Freden i Lübeck i 1629.  
503 Frederik Sneedorff, ”Vigtigheden af de tre Nordiske Rigers Forening”, Skandinavisk Museum, 
   2. Bind, København 1798, s. 132.  
504 Bernstorff, som i likhet med Moltke tilhørte en uradelsslekt fra Mecklenburg, var kommet til 
  København i 1732 som ulønnet voluntær i danske kanselli. I 1733 ble Bernstorff utnevnt til    
  dansk-norsk sendebud i Dresden for så i 1744 å bli postert i Paris.   
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arverett til det Gottorpske Holstein. Som et tegn på den forbedrede relasjonen 
med Sverige ble Adolf Fredriks sønn, den femårige prinsen Gustaf, trolovet 
med Frederik Vs datter, Sophie Magdalene, og i forbindelse med Adolf 
Fredriks tronbestigelse i 1751 reiste Carl Juel til Stockholm som overordentlig 
ambassadør. Dette innebar at krigsfaren avtok, og samme år ble det bestemt at 
det militærstrategisk viktige området rundt Amalienborg Have med omgivelser 
skulle overlates til Københavns magistrat for tildeling av byggetomter til 
borgerskapet.505 Samtidig ble planen om å oppføre en rytterstatue av Frederik 
V fremstilt som en kimbrisk kriger forkastet.506 I stedet skulle kongen avbildes 
som en ny Augustus, en pater patriae, som hadde innført fred og ordning i 
landet.507  
 
Mahler og Teignings Academiet 
 
Utnevnelsen av Bernstorff til sjef for Tyske kanselli innebar et viktig 
gjennombrudd for Moltkes politikk, og sommeren 1750 ble de første danske 
kunstnerne, maleren Anton Müller og billedhuggeren Johannes Wiedewelt, 
sendt til Paris med et introduksjonsbrev fra kongen.508 Den sachsiske dikteren, 
Friedrich Gottlieb Klopstock, som i 1748 hadde utgitt de første sangene av det 
episke diktet Messias i Bremer Beiträge,509 ble gjennom Bernstorff tildelt 
diktergasje av Frederik V, og den franske pamflettisten Laurent Angliviel de la 
Beaumelle,510 som i 1749 hadde påbegynt utgivelsen av det frisinnede 
opplysningsorganet La Spectatrice danoise ou l’Aspasie med Holbergs hjelp,511 ble 
av Moltke utnevnt til lærer i de Franske Smukke Videnskaber ved 
Kunstakademiet i København. I januar 1751 holdt Beaumelle sin 
tiltredelsesforelesning, som ble trykket og dedisert til kongen,512 og samme år 
                     
 
505 John Erichsen, Frederiksstaden, København 1972, s. 22f.  
506 Modellen til rytterstatuen var blitt utført av Johann Christoph Petzold, som ble utnevnt til    
  professor ved Kunstakademiet i 1751.  
507 I 1751 ble også grenseforholdene mellom Danmark-Norge og Sverige i Nordområdene       
   traktatfestet. 
508 Johannes Wiedewelt ble etter ankomsten til Paris opptatt som elev ved Kunstakademiet og  
   Müller ble elev av Francois Boucher.  
509 Tidsskriftet Der Fremde, som ble utgitt av Schlegel mellom 1744 og 1745, kan betraktes som  
   en forløper for tidsskriftet Neue Beiträge zum Vergnügen des Verstandes und Witzes, det såkalte 
Bremer Beiträge, som ble utgitt i Bremen og Leipzig fra 1745. Johan Adolf Schlegel, Johan Elias 
og Johan Heinrich Schlegels bror, var blant Bremer Beiträges første medarbeidere. 
510 Laurent Angliviell de la Beaumelle var kommet til København i 1747 som hovmester for     
    grev Carl Frederik von Grams sønner.   
511 La Spectatrice danoise ou l'Aspasie, som var inspirert av Whig-politikerne og forfatterne Joseph  
  Addisons og Richard Steeles tidsskrift The Spectator, inneholdt de første teateranmeldelsene i    
  Danmark-Norge.  
512 Tittelen på Beaumelles forelesning oversatt til dansk: Skaffer en stat sig mere hæder ved den kunst, 
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ankom Klopstock, som fikk sitt tilholdssted i Bernstorffs palé i Norgesgade,513 
til København. Professoratet etter Johan Elias Schlegel – Schlegel døde i 1749 
– gikk til Jens Schelderup Sneedorff, som ble anbefalt av Holberg,514 men i 
oktober 1751 måtte Beaumelle, som hadde fått i oppdrag å skrive en ny 
Danmarkshistorie,515 forlate København etter å ha utgitt den til kongemakten 
og kirken sterkt kritiske aforismesamlingen Mes Pensées. I stedet ble den 
sveitsiske forfatteren Paul-Henri Mallet, som i likhet med Beaumelle tilhørte en 
fransk hugenottslekt, innkalt til København. I 1753 påbegynte Mallet 
utgivelsen av månedsskriftet Mercure Danois etter mønster av Mercure de France,516 
og samme år ble Johann Bernhard Basedow, som er blitt betraktet som en 
apologet for en frisinnet religionskritisk filosofi,517 ved hjelp av Moltke tildelt et 
professorat i moralfilosofi og det tyske språk ved Sorø akademi. Høsten 1753 
ankom også den franske billedhuggeren Jean-Francois-Joseph Saly, som hadde 
fått i oppdrag å utføre rytterstatuen av Frederik V,518 til København sammen 
med sine foreldre og to ugifte søstre, og høsten 1753 gjorde Frederik V etter 
anvisninger fra Saly sin første bestilling på antikke statuer fra Italia.  
 Charles Francois Paul Le Normant de Tournehem, som i desember 
1745 hadde overtatt som Directeur Général du Bâtiments du Roi og som surintendent 
for École Royale de Peinture et de Sculpture, hadde i 1749 innført en regel som 
foreskrev det franske kunstakademiets elever å tegne etter antikke forbilder,519 
og den 31. mars 1754 fikk Kunstakademiet, som skulle ligge utenfor 
kansellienes jurisdiksjon, kongelig beskyttelse som Det Kongelige Danske 
Skildre- Bildhugger- og Bygnings-Academie. Videre ble Kunstakademiet flyttet 
til Charlottenborg slott, som var kongens private eiendom.520 Den tyske 
kobberstikkeren Johan Martin Preisler, som i 1744 var blitt innkalt til 
                                                              
 
   den skaber, end ved den kunst, den antager utenfra? Se Jens Engberg, Kunsten og magten. Dansk           
   kulturpolitik 1750–1900, Bind I, Gylling 2005, s. 59.  
513 Norgesgade heter i dag Bredegade. 
514 Sneedorff var sønn av den siste rektoren ved Frederik IIs skole i Sorø, som var blitt stengt i 
   1737. I likhet med Jens Kraft hadde Sneedorff vært alumn ved Borchs kollegium i 
København    og deretter studert flere år i utlandet, blant annet i Göttingen, Leipzig, Halle og 
Paris. 
515 Den eneste fremstillingen av dansk historie som rundt midten av 1700-tallet var tilgjengelig  
    for en internasjonal leserkrets, var den sterkt danmarkskritiske An Account of Denmark as it      
    was in the Year of 1692, som ble utgitt anonymt på engelsk i 1694 og på fransk i 1695 av den    
    britiske Whig-politikeren Robert Molesworths.  
516 Det litterære tidsskriftet Mercure de France ble utgitt fra 1672 frem til 1799. 
517 Basedow utga i 1753 Versuch, wie fern die Philosophie zur Freigeisterey verführe.  
518 Saly, som ble medlem av kunstakademiet i Paris i 1751, hadde fra 1744 frem til 1750         
studert ved Acádemie de France i Roma. 
519 Martin Rosenberg, Raphael and France. The Artist as Paradigm and Symbol, Pennsylvania State 
University 1995, s. 97 og s. 104. 
520 Meldahl og Johansen 1904, s. 26f. 
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København fra Paris, ble utnevnt til professor ved Kunstakademiets 
nyopprettede modellskole, og etter professor Nicolai Eigtveds bortgang den 7. 
juni 1754 besluttet Moltke at Eigtveds forslag til statuetter, som var blitt 
godkjent av danske kanselli i februar 1754, skulle brennes.521  
 Den 25. juli 1754 ble Saly, som var den yngste av Kunstakademiets 
professorer, utnevnt til ny direktør,522 og ifølge Kunstakademiets nye statutter, 
som var utformet av Saly etter mønster av statuttene ved Ècole Royale de Peinture 
et de Sculpture, fikk Saly myndighet til å foreslå et emne fra Det gamle 
testamentet til en premie for hvert enkelt kunstfag. Etter å ha tilbrakt tre år ved 
École royale des élévées protégés i Paris skulle gullmedaljevinnerne fortsette sine 
studier i Roma med kongelig understøttelse,523 og enhver som var blitt premiert 
ved akademiet fikk rett til å slå seg ned som ”priviligered Frie-Mester” 
hvorsomhelst i riket. På den måten ble Kunstakademiet en fra kirken og 
kanselliene selvstendig institusjon, og i 1755 ble den franske historiemaleren 
Joseph-Marie Vien gjennom Moltke tilbudt et professorat i maleri.524 Men 
Vien, som hadde oppholdt seg ved Académie de France i Roma samtidig med 
Saly, ble samme år utnevnt til professor ved Kunstakademiet i Paris og avslo 
tilbudet fra København. Derimot fikk den svenske maleren Johan Edvard 
Mandelberg, som hadde reist til Paris i 1752 for å utdanne seg til bataillemaler, 
økonomisk støtte fra Frederik V for å fortsette sine studier i Roma på vilkåret 
”ewig Däne zu sein”.525  
 
To partier 
 
Klopstock, som etter ankomsten til København i 1751 hadde valgt et emne fra 
Niebelungenlied,526 sto i kontakt med Johann Jakob Bodmer og Johann Jakob 
Breitinger, hovedrepresentantene for Sveitserskolen som med utgivelsen av 
Critische Dichtkunst i 1740 hadde innledet en strid med Johann Christoph 
Gottsched. En grunntanke hos Bodmer og Breitinger var at dikterne og 
malerne måtte få stå fritt med hensyn til å velge hvilke kilder de ville skape ut 
fra. På den annen side skulle ingen være tvunget til å arbeide direkte etter 
                     
 
521 Emma Salling og Claus M. Schmidt, ”Fundamentet. De første hundrede år”,                   
Kunstakademiet 1754–2004, red. Anneli Fuchs og Emma Salling, København 2004, s. 27. 
522 Eigtved nevnes som direktør for Kunstakademiet fra 1751.  
523 Ecole des Elévés Protégés var blitt opprettet i 1749 for gullmedaljevinnerne ved 
Kunstakademiet i Paris der de skulle studere i tre år før de fikk reise til Acádemie de France i    
Roma.  
524 Mario Krohn, Frankrigs og Danmarks kunstneriske Forbindelse i det 18. Aarhundrede, Bind I,     
København 1922, s. 56.  
525 Mandelberg hadde i likhet med Anton Müller arbeidet i Francois Bouchers atelier i Paris 
fra 1753.  
 526Anton Blanck, Den nordiska ränessansen i sjuttonhundratalets litteratur, Stockholm 1911, s. 147. 
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kildene. ”Es schreibet nicht mehr, was Hände hat, wie Opitz von seinen Zeiten 
gesagt hat, sondern was Kopf und Hirn hat”,527 skriver Bodmer, som i likhet  
med Vico betraktet diktekunsten som den høyeste vishetens datter.528  
 Fra Universitetets side ble Klopstocks ankomst til København 
møtt med utnevnelsen av Christian Frederik Wadskiær til professor poesis, en 
stilling som Universitetets konsistorium knyttet til vervet som litterær sensor, 
og i ukeskriftet Billige Frie-Tanker over Ubillig Frie-Tænkerie, som ble utgitt i 1753, 
tok teologiprofessoren Peder Rosenstand-Goiske opp kampen mot 
fritenkeriet.529 Etter Holbergs død i januar 1754 ble professor Pontoppidan 
gjeninnkalt til København som stedfortreder for Universitetets preses, Johan 
Ludvig Holstein, og følgen ble at grev Reuss måtte fratre stillingen som 
Sorøakademiets overhoffmester. I all hast ble derfor Carl Juel utnevnt til 
amtmann i Sorø og til overhoffmester for Sorøakademiet, noe som er blitt 
tolket som et resultat av en uoverensstemmelse mellom Juel og kongen.530 Den 
virkelige årsaken til Carl Juels plutselige oppbrudd fra København var etter alt 
å dømme at Moltke gjennom utnevnelsen av Juel til overhoffmester for 
Sorøakademiet ville komme Pontoppidan og Generalkirkeinspeksjonskollegiet 
i forkjøpet, og samme år ble den 31-årige Johann Andreas Cramer, som i likhet 
med Klopstock tilhørte kretsen rundt Bremer Beiträge,531 utnevnt til ny slottsprest 
etter Pontoppidan. Videre ble Johan Ernst Gunnerus, som hadde vært 
informator hos Moltke,532 kalt tilbake til Danmark for å tiltre som akademisk 
vikar ved Universitetet for Sjællands biskop, Peder Hersleb, og i 1756 ble 
Ludvig Harboe,533 som fra 1748 hadde fungert som vikar for Hersleb, utnevnt 
til medlem av Generalkirkeinspeksjonskollegiet.534  
                     
 
527 ”Man skriver ikke lenger om hva som har hendt, som runesteinene i sin tid, men om hva 
som har hode og hjerne”. Det vi si, dikterne skal ikke bare gjengi dagens begivenheter, med 
andre ord bare bygge på sannhetens grunn, de skal bruke sin fantasi.  
528 Arne Jørgensen, Vico. Myte, historie og erkjendelse, Århus 1992, s. 31–33. 
529 Peder Rosenstand-Goiske, som ble utnevnt til professor i teologi i 1749, sto i dogmatisk   
henseende for en konservativ supranaturalisme som fikk sin begrunnelse i Christian Wolffs       
skille mellom teologi og filosofi.  
530 Niels Neergard, ”Carl Juel”, Dansk Biografisk Leksikon, Sjuende Bind, København 1981, s.    
459. 
531 Bremer Beiträge eller Neue Beiträge zum Vergnügen des Verstandes und Witzes ble grunnlagt i       
1744 av forfatteren Karl Christian Gärtner og fungerte som talerør for den sachsiske         
dikterskolen. Johann Adolf Schlegel var blant de første medarbeiderne.  
532 Ernst Gunnerus, som i likhet med Holberg var opptatt av natur- og folkerett, hadde med     
   kongelig understøttelse studert teologi og filosofi i Halle og Jena. 
533 Ludvig Harboe, som kom til København i 1735, ble i 1738 utnevnt til kappelan i den       
tyske menigheten i Garnisonskirken og Citadellet og påbegynte samme år utgivelsen av        
Dänische Bibliotek oder Samlung von alten und gelehrten Sachen aus Dännemark sammen med Jacob 
Langebek.  
534 Generalkirkeinspeksjonskollegiet, som ble oppretter i 1737, fikk overdratt sensuren over alle 
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 Samme år kom en oppmykning av sensuren, og Peder Claussøn 
Friis’ oversettelse av Snorres Heimskringla fra 1633 ble utgitt på nytt. Mallet, 
som tilskyndet av Bernstoff og Moltke hadde begynt å studere nordisk språk 
og litteratur ved hjelp av sekretæren i tyske kanselli, Adiloph Gerhard Carstens, 
utga Introduction à l’histoire de Dannemarc i dansk oversettelse,535 og Anna 
Catharina von Passow uga komedien Den uventede eller Cupido Filosof, som for 
første gang benyttet nordiske gudenavn. Videre utkom Peter Christopher 
Stenersens Krages Ode til Herr Simson Fogner,536 et episk dikt i mindre format som 
innfører skikkelser fra norsk folketro og nordisk mytologi,537 og det første 
syngespillet skrevet på dansk, Niels Krog Bredals Gram og Signe, eller Kierligheds 
og Tapperheds Mesterstykker. Syngespillet, som bygger på Saxo Grammaticus og 
handler om en av Danmarks førkristne sagnkonger, ble oppført i nærvær av 
Moltke i juristen Casper Peter Rothes leilighet i København.538 Hensikten var, 
som forfatteren skriver, ”at vort Danske Sprog endog paa Skue-Pladsen igien 
skal erlange sin Borger-Rettighet”.539  
 Johan Emil Schlegel hadde i Der Fremde oppfordret dikterne til å ta 
utgangspunkt i Saxo Grammaticus og den nordiske mytologien.540 Ifølge 
Mallet, som bygger på Vico, begynte den nordiske historien med Odin, som 
var runeskriftens opphavsmann og den som først hadde undervist 
skandinavene i skaldekunsten. Men dette var ”lige saa uvisst som af liden 
Fornødenhed at vide”, skriver Mallet,541 som var mer opptatt av ”Skialde-
Sangene”, som i lang tid hadde utgjort ”Scandinavernes heele Historie”.542 
Mallets Danmarkshistorie representerte således et brudd med den tidligere 
danske historieskrivningen, som hadde ført den danske kongeslekten via den 
første danske kongen Dan og Noah tilbake til Adam.543 Dette innebar en 
omtolkning av opprinnelsesmyten, som av Anthony Smith blir betraktet som 
en spesielt viktig kulturell komponent når det gjelder å definere en viss etnisk 

                                                              
 
   teologiske og religiøse skrifter samt tilsynet med lærerne og all undervisning i skolene, i 
kirkene og ved Universitetet. 
535 Introduction a l'histoire de Dannemarc ble utgitt i 1755.  
536 Krages Ode til Herr Simson Fogner ble utgitt under pseudonymet Guttorm Rogvam. 
537 Peter Christopher Stenersen hadde i 1752 utgitt Critiske Tanker over de riimfrie Vers under        
   pseudonymet Frønning Skeiværingen.  
538 Engdal 2005, s. 158f.  
539 Niels Krog Bredal, ”Fortale til Gram og Signe”, Gram og Signe eller Kierligheds og Tapperheds       
   Mesterstykke, Kiøbenhavn 1756. 
540 Engberg 2005, s. 168f. 
541 Paul-Henri Mallet, Indledning udi Danmarks Riges Historie, Kiøbenhavn 1756, s. 11. 
542 Ibid., s. 228-230. 
543 Denne teorien ble fremsatt i 1622 av den kongelige historiografen Claus Christoffersen    
Lyschander i Synopsis historiæ Danicæ eller Danske kongers Slectebog. Se Peter Hvilshøj Andersen, 
Die Niebelungen zogen nach Dänemark, Frankfurt am Main 2007, s. 57.  
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gruppe.544  
 Skaldediktenes stil blir av Mallet beskrevet som ”enfoldig og 
naturlig”, og selv i ”Ase-Maalet” eller gudenes språk der hvert begrep var et 
poetisk uttrykk, en samling av ”Epithetis og Synonymis”, forekom undertiden 
naturlige overensstemmelser. Stilen i skaldediktene hadde derfor vært tvert 
imot ”Nationens Smag”, det vil si den smak som ”udi Bygnings-Kunsten” ble 
kaldt ”den Gothiske”, og som ”saa almindeligen og i saa lang Tid har regeret i 
Europa”.545 På den annen side ville Mallet ikke trekke den konklusjonen at 
disse poeter ”ingenlunde have bundet seg til nogen Regel, eller at de ikke have 
antaget andre end gandske løselige og mindst Indknibende Regler”. De gamle 
nordiske poeter brukte ikke alltid rimene i deres ”Skialdre-Digte”, de ”hittede 
uophørligen på nye Lover og Regler”, og noen kom ”vore saa kaldede 
Heroiske eller Alexandriske meget nær”.546 Mallet kunne av den grunn ikke 
”anføre noget Land” i ”poesiens Historie”  som hadde vært så gunstig eller 
noen tidsalder som hadde vært mer ærerik for poesien enn den nordiske 
oldtiden. ”Man seer i alle Krøniker Kongerne af Danmark, af Norge og af 
Sverige geleydes af een eller flere Skialde eller Poeter”. Skaldekunsten sto i 
”saadan Agt og Ære at de fleeste Skialde være folk af den fornemste 
Herkomst”, og selv fyrster og konger ”lagde sig for Alvor efter denne 
Kunst”.547 Den nordiske oldtiden fremsto på den måten som et forbilde for 
større frihet for kunsten. Samtidig ble den nordiske oldtiden trukket frem som 
et politisk ideal. ”Scandinaviens store Fortrinn, som bør ophøye de Nationer 
som beboede det, over alle Folk på Jorden”, var at de var opphavet til Europas 
frihet, ”det er til næsten all den Frihed, der finds iblant Menneskerne”, 
fremholder Mallet.548 De skandinaviske folkenes innsats var at de hadde dratt 
ut fra sitt land for å ødelegge ”Tyrannerne” og ”Trællene” og for å lære 
menneskene at ”som Naturen har giort dem lige, saa har Fornuften ikke kundet 
giøre dem underdanige, uden til deres egen Velfærd”. Det kjennetegnende for 
skandinaverne hadde vært en enkel og krigersk religion, en regjeringsform 
innrettet etter den sunne fornuft og friheten, ”grumt Mod” og motstand mot 
underdanighet og tvang.549  
 Motsetningene på poetikkens område avspeiler således to 
fundamentalt ulike syn, ikke bare på individet, men også på staten. I Christian 
                     
 
544 Smith 1999, s. 15, s. 58 og s. 66.  
545 Etter Mallets mening hadde den gotiske smaken forsømt ”den smukke og ædle 
Eenfoldighed i den Forholds Maade”, som de gamle hadde brukt og vanskapt den med en 
sammenblanding av ”usædvanlige Ting” og en ”overmaadog og unaturlig Udpyntning”. Ibid., 
s. 210. 
546 Niels Krog Bredal skrev i 1757 hyrdespillet Eremiten, som var den første danske ”pastorelle”. 
547 Ibid., s. 233f. 
548 Mallet 1756, Forfatterens fortale. Upaginert.  
549 Ibid.  
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Wolffs strengt oppbygde rasjonalistiske system, som i 1741 hadde fått innpass 
ved Københavns Universitet gjennom utnevnelsen av teologen Henrik Stampe 
til professor i filosofi,550 hadde borgerlig autonomi, det være seg i moralsk, 
næringsmessig eller kunstnerisk forstand, ingen plass. I henhold til Wolff, som 
i 1719 hadde publisert Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele der 
Menschen, auch alle Dingen überhaubt, var frihet ensbetydende med å følge loven,551 
og i Discursus praeliminarium, som ble utgitt i 1728, pekte Wolff på 
nødvendigheten av en kunstens filosofi som kunne forklare og systematisere de 
ulike kunstformene for på den måten å formulere reglene for hver enkelt 
kunstart.552  
 
Tyge Rothes program 
 
Utnevnelsen av Ludvig Harboe til Sjællands biskop i stedet for Holsteins 
kandidat, pietisten Matthias Hviid, som i 1737 hadde fått plass i det 
nyopprettede Generalkirkeinspeksjonskollegiet, innebar en ny seier for Moltkes 
parti. I 1757 ble den første landbokommisjonen, som skulle virke for 
utskiftning av landsbyfellesskapet, nedsatt med Moltke som preses, og samme 
år utga Sneedorff anonymt sitt politiske hovedverk, Om den borgerlige Regiering. 
Sneedorff, som benytter hva han kaller en gammel empirisk orientert tradisjon, 
vil heller følge ”de Gamles Exempel, som have bygget deres Systeme på 
Erfarenhed, end mange af de nyere, som uden at have nogen Kundskab om 
Verden, have bygt Videnskaber og Systemer i deres egen Indbildning”.553 Selv 
beskriver Sneedorff, som vender seg mot den teologiske spekulasjonen, sin 
lærebok i politisk teori som en samling av ”det nyttige i andres Skrifter uden 
deres Feil”.554 
 Med utnevnelsen av Harboe til landets høyeste biskop kom også 
en endring av kirkens holdning til billedkunsten, og i 1758 ble Salys nye fundas 
for Kunstakademiet ratifisert av danske kanselli. Ut over preses og direktør 
skulle Kunstakademiet ha seks professorer, to professorer i modellskolen, en 
professor i bygningskunsten, en professor i perspektiv, en professor i anatomi 
og en professor i geometri. Dessuten skulle Kunstakademiet ha tre såkalte 
informatores, en sekretær, to akademiråd og et ubegrenset antall medlemmer. 
Ambisjonen var å befordre ”de ziirlige Kunsters Fremgang” for å sette de 
”smukke Videnskaber som Vittighetens Dyrkelse i en blomstrende Tilstand for 

                     
 
550 Henrik Stampe var i 1737 blitt sendt til Marburg for å følge Christian Wolffs forelesninger. 
551 Lutterbeck 2002, s. 207f.  
552 Beisler 2011, s. 50f.  
553 Øystein Sørensen, Frihet og enevelde. Jens Schielderup Sneedorffs politiske teori, Oslo 1983, s.12. 
554 Ibid., s. 42f. 
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Vore Riigers Gavn og Beste”.555 Wiedewelt og Mandelberg ble kalt hjem fra 
Roma, og den teologiske kandidaten Tyge Rothe, som oppholdt seg i Paris, ble 
kalt tilbake til København for å bli arveprins Frederiks informator.556  
 I Tanker Om Kiærlighed til Fædernelandet, som ble utgitt i januar 1759, 
tar Tyge Rothe utgangspunkt i fedrelandskjærligheten, som blir beskrevet som 
en hellig og på fornuften grunnet plikt. Fedrelandet er det land der man levde 
som borger, det vil si som frie mennesker, ”ej som træller”, og der man ikke ble 
forurettet. Med andre ord, fedrelandet er ”ikke dennem, blandt hvilke vi først 
saae dagens lys”, skriver Rothe, som av den grunn ikke ville oppheve de 
forbindelser som fødsel og oppdragelse påla mennesket.557 Rothe følger på den 
måten den franske kritikeren Étienne La Font de Saint-Yenne, som med 
utgivelsen av Reflexiones sur quelque causes de l´etat présent de la peinture en France  
hadde innledet reformbevegelsen ved kunstakademiet i Paris i 1747. Det 
fedrelandsideal Rothe introduserer, er hentet fra antikken og legger vekt på res 
publica, det vil si et samfunn basert på rettferdighet og fellesskapets beste. 
Denne definisjonen av fedrelandet, som skiller seg fra forståelsen av nasjonen 
eller patria som fødeegnen eller kongedømmet,558 forbinder Elie Kedourie med 
det opplyste eneveldets ideologi.559 
 Det var i forhold til dette nye patriotiske idealet kunsten ifølge 
Rothe hadde ”dobbel nytte”. ”Naar aarhundrede ere forløbne, da skal støtten 
vidne om de Danskes lykke, og en da regjerende Konge skal ønske at se sit 
billede ved siden af sin store farfaders; saa skal han stræbe efter at blive 
hannem liig”. Om noen var i tvil om at kunstene kunne benyttes til å forme de 
gode borgeres ”tal” slik at de oppfylte hjertene med attrå etter å være 
fedrelandet til nytte, sto ”prydelsene” i Romas og Grekenlands byer som 
eksempel på hvordan kunstnerne oppofret sin flid til fedrelandet; ”marmoren 
gjordes talende, helten levende efter døden, han stoed og sagde til efter-
kommerne: gaer hen og bliver mig liige”.560   
 Målet for Rothe var en nasjonal kunst. ”Danske hænder skulle af 
Norges marmor opreise uforgiængelige eftermæler til Danske Helters ære” selv 
om de nordiske folkenes ”gemyts art” hadde fått styrken i sin ”lod”, ikke 
følsomheten og finheten i forstanden og således var mindre ”skikkede til Kun-
ster”. Rothe, som etterlyser en kunst utført av danske kunstnere med danske 
motiver, bygger i likhet med Montesquieu på klimalæren når han gjør en 

                     
 
555 Christensen 1999, s. 45f.  
556 Tyge Rothe, som var Casper Peter Rothes yngre bror, hadde vært informator for Carl          
Juels sønner og ble i 1756 innvilget understøttelse gjennom Moltke for å reise til Paris.  
557 Tyge Rothe, Tanker om Kiærlighed til Fædernelandet, København 1759, s. 20–23.  
558 Hobsbawm 1990, s. 26. 
559 Kedourie 1960, s. 10. 
560 Rothe 1759, s. 193.  



 
 
 

105 
 
 

distinksjon mellom de nordiske og de sydlige folkenes ”gemyts art”. Likeledes 
tar Rothe utgangspunkt i Montesquieu når han likestiller den sanne ære ”udi 
monarkiet” med dyden ”udi republikken”. I monarkiet var det æren som hadde 
overtatt dydens rolle og som kunne ”indskynde de skiønneste handlinger”. 
Monarkiet siktet kun til borgerens, til statens og fyrstens ære. Det var denne 
ære som fødte ”en friheds ånd, hvilken i monarkiske stater kan virke like så 
store ting og maaskee giøre folket liige saa lyksaligt som friheden selv”.561 
Kunstens oppgave var derfor, som også billedhuggeren Étienne Maurice 
Falconet skrev på oppdrag av Dennis Diderot i Encyclopediens kapittel om 
skulpturen, å skape ”æremæler” som en oppmuntring for dem som ville leve og 
dø for fedrelandet siden udødelighet var det målet helten siktet etter. Rothes 
krav til kunsten, som ”indbydes” og ”nyde beskiærmelse og yndest” i landet, 
var at den skulle gjøre deres velgjørere lykksalige og ikke fornedre sin edle 
opprinnelse ved å ”smigre for lastene”. Det var gjennom å innprente kjærlighet 
til fedrelandet og oppmuntre de levende til å etterfølge de dødes dyder, 
borgeren ville lære hva som var hans plikter.562 Av den grunn var det viktig at 
borgeren hørte dikternes ros ”udsiunge” fra de helter han nedstammet fra, 
helter som hadde ”sæder” som stemte overens med hans egne og som han 
kunne etterligne. Men fremfor alt anbefalte Rothe å velge den helt han selv var 
”tal og ære skyldig”, med andre ord kong Frederik. Kjærligheten til fedrelandet 
måtte finne sted i dikterens hjerte, ikke hentes fra fremmede og ”uved-
kommende” folk eller fra mørke og fabelaktige tider som kun hadde eksistert i 
”indbildnings-kraften”. ”Smagens morgenrøde” hadde begynt å skinne med 
Holberg. Men det var ikke Holberg, som ofte hadde mishaget både ”opplyste 
fremmede” og danske, Rothe ville fremheve som et mønster. For Rothe var 
det viktig at dikterne, som i Francois-Marie de Voltaires Henrik IV, til den 
beste kongens ære, bygget på sannhets grunn og fremhevet landets helter for å 
vise hele verden hvilke herlige egenskaper det danske folket hadde og for å 
oppmuntre og vedlikeholde den høyaktelse de ”nyde” av andre folk. Voltaires 
sorgespill var fulle av de herligste lærdommer, ikke alene for at tilskueren skulle 
henrykkes, men for ”at bestriide Kongers feyl, og hele folkets laster”.563  
 Hva borgeren skulle få se, var hans fedre som bestraffet ham når 
han ikke trådte i deres fotspor, skriver Rothe, som fremstår som en talsmann 
for en didaktisk kunst. ”Hvad hiælper det, at en Curtius for vore øgne styrter 
sig udi et aabent svælg, at en Cato tager livet af sig, at en Horatius opofrer sin 
søster, at en Virginius bliver sin Daatters mordere?” Slike forestillinger kunne 
                     
 
561 Ibid., s. 294f. 
562 La Font hadde lagt stor vekt på den individuelle borgerens plikter, men eksemplene var  
overveiende hentet fra den romerske republikken. Se Crow 1985, s. 155. 
563 Ibid., s.187f. Dette synet kan tilbakeføres til Francois Hédelin d’Aubignac, som utga La 
Practique du Theatre i 1657.  
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fylle sjelen med skrekk og uro og var lite egnet til å rense den fra laster. På den 
annen side var det viktig for Rothe å ikke ekskludere de lavere klasser fra den 
høye genre på samme måte som den franske klassisismen. Samtidig mente 
Rothe, som på dette punktet følger Horatius, at de store mestere som arbeidet 
for teateret i like stor grad måtte forbedre som fornøje. Rothe ville derfor 
fremstille dydene så elskverdige og lastene så avskyelige som de i virkeligheten 
var. Komediens funksjon var å få tilskueren til å ”erkjenne” seg selv, noe som 
ikke var mulig i ”den høye tragedi”, som kun forestilte helter og store dyder og 
måtte låne de mønster som skulle fremstilles fra historien. I likhet med Denis 
Diderot, som i 1758 hadde utgitt De la poesie dramatique, opererer Rothe med en 
tredje genre, ”et tredie slags skuespill”, som han satte mellom tragedien og 
komedien, nemlig ”det borgerlige sørge spill”, som Rothe regnet som sin egen 
alders ”opfund”. Det var ved hjelp av det borgerlige sørgespillet det var mulig å 
fremstille dyden, skjønt den ikke ”anførte hærer”. I det borgerlige sørgespillet 
kunne den gode far, den ømme sønn, den trofaste venn ”nyde deres roes” og 
patrioten fremstilles i hvilken stand og tid han enn levde. På denne måten 
kunne de ”nu levende” såvel som de døde både fornøye og forbedre sine 
landsmenn. Det var dette skuespillet, og ikke komedien, som var best skikket 
for et folk som var mer behersket av fornuften enn av ”åndsbildnings-
kraften”.564  
  

––––––––––– 
 
Utgivelsen av Tanker Om Kiærlighed til Fædernelandet sammenfaller med 
oppførelsen av Salys rytterstatue av Frederik V, som ifølge kontrakten skulle ha 
forarbeidene avsluttet senest ved utgangen av 1759.565 Derimot nevner Rothe 
ikke malerkunsten i sitt manifest. Men som kunstteoretikeren Jean-Baptiste 
Dubos hadde slått fast i Réflexions critiques sur la pöésie et sur la peinture, som ble 
utgitt anonymt i 1719, var det som var sant for teateret også sant for 
maleriet.566 De instruksjoner som ble gitt for den dramatiske kunsten, kunne 
derfor overføres til maleriet.567 Malerkunsten ble betraktet som en scenisk 
kunstart, som la vekt på menneskekroppens ”signalspråk” i form av uttrykk og 
gestikk.568 Dette kan tilskrives det faktum at historiemaleriet inngikk i et 
klassifiseringssystem som knyttet scenekunsten og i sin forlengelse 
historiemaleriet til retorikken, et klassifiseringssystem som går tilbake til 

                     
 
564 Ibid., s.190–192. 
565 Gud, konge, by. Frederiksstaden 250 år, København 1999, s. 52. 
566 Jean-Baptiste Dubos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, Géneve 1967 (1719),    
s. 120f.  
567 Rosenblum 1995, s. 30. Dubos 1967, s. 111.  
568 Ibid., s. 120f. 
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antikken. Parallelliteten mellom malerkunsten og teateret var således vel 
etablert. Beskrivelser av hva som ble kalt en ”foredlet” genre, det vil si en 
lavere genre utført etter prinsipper fra historiemaleriet, foreligger derimot først 
tidlig på 1700-tallet, blant annet hos den nederlandske maleren Gerhard de 
Liresse og hos Roger de Piles.569 På den måten foregriper Rothe den franske 
maleren Jean-Baptiste Greuzes programartede moralisme, som slo gjennom 
med L´Accordée de village på Salonen i Paris i 1761. Denis Diderot var ifølge 
kunsthistorikeren Norman Bryson Greuzes mest inflytelsesrike forsvarer. 570 
De visuelle kodene hadde Greuze hentet fra historiemaleriet som et tegn på 
den nye genrens aspirasjoner om en opphøyet status, og i de to følgende 
tiårene ble Greuze en ettertraktet maler blant samlere som keiser Josef II av 
Østerrike, Gustav III av Sverige og Katarina II av Russland.571   
 
Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse  
 
Den av Moltke initierte moderniseringspolitikken, som fikk karakter av 
institusjonalisert dissens eller antagonistisk pluralisering, representerte ikke 
bare en selvstendiggjørelse av kunsten og litteraturen, den representerte også 
en selvstendiggjørelse av individet. Borgerne skulle, som Sneedorff skriver, 
gjennom sine ”almindelige Domme” danne en rådgivende opinion.572  På den 
måten ble Frederik Vs reformpolitikk en viktig drivkraft bak fremveksten av 
hva Jürgen Habermas har kalt en borgerlig offentlighet, en offentlighet som i 
motsetning til den feudale eller representative offentlighet ble konstituert som 
samtale eller rådgivning.573 I desember 1759 ble Selskabet for de skiønne og 
nyttige Videnskabers Forfremmelse opprettet, og Tyge Rothe, som i juni 1759 
ble utnevnt til ekstraordinær professor i filosofi ved Københavns Universitet, 
ble selskapets sekretær. Selskapets medlemmer var professor Sneedorff, hoff-
prest Johann Andreas Cramer, sekretæren i det Tyske kanselli, Adolph 
Gotthard Carstens, og sekretæren i Danske kanselli, Bolle Willum Luxdorph, 
som i 1754 hadde skrevet det prisbelønnede diktet, Poema in Caroli Gustavi 
transitium maris baltici.574 Hensikten med opprettelsen av Selskabet for de 
                     
 
569 Marta Edling, Om måleriet i den klassicistiska konstteorin. Praktikens teoretiska position under       
sjuttonhundratalets andra hälft, Stockholm 1999, s. 87f. Gerhard de Liresses Het groot             
Schilderboek ble utgitt på tysk i 1728 som Grosses Mahlerbuch.  
570 Norman Bryson, Word and Image. French Painting of the Ancien Régime, Cambridge 1981,        
s. 123. 
571 Anita Brookner, Greuze: the rise and fall of an eighteenth-century phenomenon, London 1972, s. 
72f. 
572 Sitert etter Sørensen 1983, s. 100.  
573 Jürgen Habermas, Borgerlig offentlighet, Oslo 1971, s. 2. 
574 Diktet ble prisbelønnet av Kungliga Svenska Vitterhets-academiet, som var blitt innstiftet av 
  dronning Lovisa Ulrika i 1753 og trykket i dets handlinger 1755. 
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skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse var ifølge en anonym artikkel 
publisert i Kiøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger gjennom prisoppgaver å 
bidra til fedrelandets ære og beste ved å ”forfremme de skiønne Videnskabers 
og Smagens Udbredelse blant vore Landsmænd”.575  
 Selskapets første prisoppgave, Hvad Indflydelse det har i de smukke 
Videnskaber naar oplyste og polerede Folk strebe at overgaae hinanden, ble i 1760 vunnet 
av teologen Ove Guldberg, som med sine Breve offentliggjort i Rosenstand-
Goiskes Billige Frie-Tanker over Ubillig Frie-Tænkerie hadde sluttet seg til kampen 
mot ”fritenkeriet”.576 For Guldberg, som kan ha vært påvirket av Gottsched, 
var den sentrale tanken at de ”smukke” vitenskapene ikke kunne bli fullkomne 
uten at språkene var fullkomne. Forskjellen mellom de ulike språkene ville på 
den måten komme de ”smukke” vitenskapene til gode. ”Det ene har noget for 
det andet” skriver Guldberg, som var overbevist om at enhver nasjon ville 
frembringe mesterstykker i den del av videnskapene som deres språk ”egentlig 
har Held til”. Europa var delt i mange land, men vitenskapenenes rike var 
”kuns et Rige”. Vitenskapene ville vinne når ethvert folk strebet etter å 
befordre dem i sine land.577 Følgelig behøvde alle folk innretninger som støttet 
den egne kunsten. Uansett hvilke land som hadde frembrakt dem tilhørte de 
”Muserne”. Guldberg så derfor en fordel i at ethvert folk på sitt språk ga 
verden leseverdige skrifter.578 Samtidig var det viktig at disse skriftene ikke bare 
var forbeholdt de lærde og ”Store”. ”Ulærde skal læse dem, forelske sig i dem, 
og deraf samle sig adskillig Nytte”. Velskrevne bøker ville i sin tur føre med seg 
en ”bedre Smag” og et ”bedre Sprog”. Lærevillige ”Ulærde” ville berike seg på 
sådanne skrifter og dele rikdommen med andre av deres ”Lige”. ”Saaledes 
udflyder samme efterhaanden til et heelt Folk”. Bøkene måtte av den grunn 
skrives på landets eget språk. Det var slik den gode smak ville bli ”naturlig” og 
”uden Møie forbedres, blive regelret og fuldkommen”. Poesien og veltaligheten 
var ikke slutt med Cicero og Virgilius. Selv fremhevet Guldberg Voltaires 
Henriade som ”Noget nær saa smuk” som Virgilis Æneide. Upartiske ”Kiendere” 
kunne neppe være i tvil om at det blant samtidens poeter var ”saadanne” som 
ikke sto tilbake for de gamle. Den nøyaktige, rene og levende skrivemåte hadde 
samme liv i samtidens Europa som ”fordum” i Italia og Grekenland. Av den 
                     
 
575 Kiøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger, 21.12.1759. Se Kristian Frederik Plesner, Det            
    smagende Selskab. Selskabet til de skiønne og nyttige videnskabers forfremmelse 1759-1959, København 
     1959, s. 10.  
576 Erik Pontoppidan, som tidlig ble foreldreløs, hadde som 15-åring kommet til Ove                
   Guldbergs morbror, sogneprest Ove Guldberg, som den senere Ove Guldberg hadde tatt      
   sitt navn etter.   
577 Ove Guldberg, ”Pris-Skriftet over det fremsatte Spørsmål: Hvad Indflydelse det har i de       
   smukke Videnskaber naar oplyste og polerede Folk stræbe at overgaae hinanden”, Forsøg i de 
skiønne og nyttige Videnskaber. Første Stykke, Sorø 1760, s. 51f. 
578 Ibid., s. 59–61. 



 
 
 

109 
 
 

grunn trodde Guldberg at det ville komme en tid da man i skolene ikke bare 
ville lære de unge de døde språk og deres ”Phraser”, men også det egne språket 
og deres ”skribenter”. Derfor var det også viktig at sannheten selv utgjorde 
innholdet i et veltalende skrift og et sinnrikt dikt. Det var sannheten som var 
den fullkomne skjønnhet. Sannhetens ”Yndigheder” var større enn 
”Indbildningens”, konstaterer Guldberg, som vender seg mot at poetene og 
kunstnerne skulle hente det som skulle bearbeides fra kunsten selv. Kunstnere 
og poeter måtte først skape seg levende bilder av tingene, før det var mulig å 
bruke dem i poesi og veltalenhet, en kunnskap Guldberg ville søke i de andre 
vitenskapene. Skulle de ”smukke” vitenskaper forbedres og deres grenser 
utvides, måtte poeten forsyne seg av den kunnskap som vitenskapene ga.579 
Vitenskapene skaffet ikke bare poesi og veltalenhet sannheter de kunne arbeide 
med, de satte dem også i stand til å gjøre tankene sanne og riktige. Dette var 
”Saltet” som skulle vedlikeholde fornuftens ”Smag”. En vitenskap banet veien 
for en annen. Selv veltalenhet og poesi var blitt gjort til vitenskaper, påpeker 
Guldberg, som var uenig med dem som ville gjøre Homer og Virgilius til det 
mønster man i alle ting skulle etterligne, men aldri overgå. Den fullkommenhet 
de ble tillagt, tilkom dem ikke med rette.580  
 For Guldberg sto samtiden som den ”gyldne Alder”. Men 
forutsetningen for at de ”smukke” vitenskaper skulle overgå Homer var at 
fornuften fikk den samme rett i de ”smukke” vitenskaper som i sine andre 
”Fostere”. Det beste middel til å spille fornuften dette sitt rettmessige scepter i 
hende var å opprette en egen vitenskap i poesi og veltalenhet.581 Det var en 
sådan vitenskap som kunne undersøke det ”Smukke”, fastsette hva det er og 
utforme lovmessigheter på skjønnhetens område, forklarer Guldberg, som ville 
gjøre en fornuftslære eller en vitenskap av kunsten. Men til dette behøvdes en 
vitenskap som var annerledes beskaffet enn de øvrige vitenskaper der 
mennesket alene ble betraktet som fornuftig. Innen en estetisk vitenskap måtte 
mennesket betraktes som det er, som en skapning som har fornuft men også 
sanser, som har forstand men også fantasi, som har vilje men også sanselige 
begjær. Mennesket tilhørte ikke bare ”Aandernes Rige”. Mennesket tilhørte 
også den sammensatte verden. Den alminnelige fornuftslære burde legges til 
grunn, men de regler den ga måtte forøkes med nye tillegg etter den vitenskap 
som de skulle anvendes på, fortsetter Guldberg, som kan ha hatt Alexander 
Gottlieb Baumgartens Aesthetica, det vil si vitenskapen om den sensitive 
erkjennelse, i tankene.582 Baumgarten, som hadde som målsetning å komme 
                     
 
579 Ibid., s. 76f. 
580 Ibid., s. 92. 
581 Ibid., s. 94. 
582 Første bind av Aesthetica utkom i 1750 og andre bind i 1758. Se Søren Kjørup,                  
”Baumgarten og æstetikkens grundlæggelse”, Alexander Gottlieb Baumgarten, Filosofiske     
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frem til generelle lovmessigheter for sanseligheten, opererte i motsetning til 
René Descartes og Christian Wolff med to typer av kunnskap, den høyere 
logiske fornuftsbaserte kunnskap, og den lavere eller estetiske kunnskap som 
var basert på sansefornemmelsene.583 Guldberg derimot ville dele de skjønne 
vitenskapers ”Tankelære” i to deler; i en lære for veltalenheten og i en lære for 
skaldekunsten. På den annen side var ingenting vanskeligere enn å være 
lovgiver i dette ”frie riket”. Men der det eksisterte alminnelige regler som en 
sunn fornuft og en sindig hjerne, trodde Guldberg at det var mulig å gi lover. 
Den grundige Batteux, den dypsindige Pope og sinnrike Boileau hadde ved 
deres forsøk gjort seg evig fortjent av de skjønne vitenskaper. Men for å 
komme videre og bestrebe seg på flere oppfinnelser i dette nyfunne land 
krevdes mange arbeider og mer enn en vitenskap. Det var av den grunn de 
”artige” og opplyste folk måtte strebe etter å overgå hverandre i 
vitenskapene.584  
 
De skiønne videnskabers Tankelære 
 
Professoren i gresk og romersk filosofi ved Collège Royal i Paris, Abbé Charles 
Batteux, som i 1746 utga Les Beaux Arts réduits á un même principe, delte i likhet 
med Guldberg de skjønne vitenskapers ”Tankelære” i to deler: de skjønne 
kunstene - musikk, maleri, poesi, skulptur og dans – som hadde skjønnheten 
som sitt endelige mål, og arkitektur og retorikk, som kombinerte velbehag og 
nytte. Teateret betraktet Batteux som en kombinasjon av alle kunstartene.585 
Ifølge Kristeller representerer Les Beaux Arts réduits á un même principe, som i 
1750-årene ble et standardverk for studiet av de skjønne kunster og vitenskaper 
i Tyskland,586 det avgjørende steget mot et entydig system for de skjønne 
kunster. Batteux kodifiserer, skriver Kristeller, det moderne systemet for de 
skjønne kunstene nesten til sin endelige form.587  
 Johan Elias Schlegels eldre bror, Johann Adolf Schlegel, som i 
1751 oversatte Les Beaux Arts réduits á un même principe til tysk, stilte seg 
imidlertid i likhet med kretsen rundt Bremer Beiträge avvisende til Batteux’ forsøk 
på å gjøre den skjønne naturen til et felles prinsipp for all kunst.588 Likeledes 
hadde Diderot i Lettre sur les sourds et muets, som ble utgitt samme år, kritisert 
                                                              
 
Betragtninger over digtet, København 1968, s. 46 og s. 62. 
583 Margaretha Rossholm Lagerløf, Innlevelse och vetenskap – om tolkning av bildkonst, Stockholm 
2007, s. 97. 
584 Guldberg 1760, s. 94–98. 
585 Kristeller 1996, s. 44f.  
586 Irmela von der Lühe, Natur und Nachahmung. Untersuchungen zur Batteux-Rezeption in            
Deutschland, Bonn 1979, s. 25.  
587 Kristeller 1996, s. 42f. 
588 Lühe., s. 113f.  
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Batteux for å være en motstander av opplysningsfilosofien.589 Gottsched på 
den annen side påberopte seg i Auszug aus des Herrn Batteux schönen Künsten aus 
dem einzigen Grundsatz der Nachahmung hergeleitet, som ble utgitt i 1754, Batteux’ 
autoritet for å understøtte sin egen posisjon, og som en følge av oversettelsen 
av Les Beaux Arts réduits á un même Principe blusset striden mellom Gottsched og 
tilhengerne av Sveitserskolen opp på nytt.590 Det er således ingenting som tyder 
på at hva Kristeller betegner som kunstens moderne system, kan betraktes som 
en ren konstruksjon uten historiske forbilder slik James I. Porter hevder.591 
Utnevnelsen av Ove Guldberg til vinner av Selskabet for de skiønne og nyttige 
Videnskabers prisoppgave i 1760 peker derfor på et hegemoniskifte innen 
politikken, snarere enn på en helomvending innen poetikken. Forklaringen kan 
være at geheimerådet i mars 1760 var blitt satt til side på grunn av faren for krig 
med Russland, og samme år ble Sorøakademiets hovmester, Carl Juel, skiftet ut 
med Moltkes fremste antagonist, den tidligere sjefen for flåten, grev Frederik 
Danneskiold-Samsø. Tyge Rothe ble i 1760 avskjediget fra stillingen som 
ekstraordinær professor ved Københavns Universitet, og i stedet fikk Johan 
Heinrich Schlegel, som i 1758 hadde fulgt med Christian Rantzaus sønner til 
akademiet i Sorø, i oppgave å undervise i verdenshistorie med Ludvig Holbergs 
”Synopsis” som grunnlag og privat etter Charles Batteux og over dansk historie 
og romerrett.592 Grev Claude Louis Saint-Germain, som kom til København i 
januar 1761 som sjef for det nyopprettede Generalkrigsdirektoriet, trolig 
innkalt av Danneskiold-Samsø, var kjent som en motstander av Madame de 
Pompadour og således av encyklopedistene,593 og i februar 1761 innstilte  
Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskapers Forfremmelse sin 
møtevirksomhet. I mars måtte Johann Bernhard Basedow og Jens Schelderup 
Sneedorff forlate Sorøakademiet, og i stedet ble Guldberg utnevnt til professor 
i historie og retorikk.  
 
Oppgjør med Klopstockkretsen 
  
Med utnevnelsen av Ove Guldberg til professor ved Sorø akademi kom et 
oppgjør med Sveitserskolens poetikk. Den engelske 1600-tallspoeten John 
Milton var etter Johann Jacob Bodmers oversettelse av Paradise Lost, som i 
engelske humanistkretser ble betraktet som det største litterære verket etter 

                     
 
589 Ibid., s. 24 og s. 45f.  
590 Ibid., s. 24.   
591 Porter 2009, s. 1. 
592 Carl S. Petersen, ”Johann Heinrich Schlegel”, Dansk biografisk leksikon. Bind 12, red. Sven      
     Cedergren Bech, København 1982, s. 123. 
593 I Frankrike var Encyklopediens publiseringsprivilegium blitt inndratt i 1759. 



 
 
 

112 
 
 

Iliaden,594 blitt sterkt kritisert av professor Gottsched.595 Men for Guldberg, 
som i 1761 utga Tanker over Miltons Digt og den saa kaldte hellige Poesie, var Milton 
blant de største poeter verden noensinne hadde frembrakt. Det hadde lykkes 
Milton å gjøre et maleri av ”Skabelsen, Menneskenes Stamfædre, Paradiset, 
Uskyldigheden, deres Lyksalighed, deres Fald, deres Jammer”. Milton var 
således en ”prægtig” poet, problemet var bare at han ”lyser for meget”. ”De 
skinnende Egenskaber henrive mere, end de fornuftige lede os”. Det var denne 
”Østerlandske Sygdom” som måtte forlate poetene slik at de lærte at 
sannhetens ”yndigheder” var større enn ”Indbildningens”.596  
 Ifølge Guldberg hadde poetene frihet til å dikte. ”De muelige Tings 
Rige” var også deres. Spørsmålet var bare om ”Skriften”, som var Guds bok, 
kunne behandles som fabler. Av den grunn ville Guldberg undersøke om 
”Menneskelig Digt” i den hellige sannhet kunne være ”tilladelig”. ”Tør vi 
dødelige bebyrde Himmelen med vort Digterie, og tør vi i det Allerhelligste 
selv sette Billeder, det Vanhellige endog har givet Mønster til?” Ansto det 
poetene å gjøre ”Landkort” over ”Aandernes” dunkle verden og beskrivelser 
av deres tildragelser som så helt lå utenfor den menneskelige kunnskap? Det 
var dette Milton hadde gjort. Milton var følgelig like dristig som han var 
prektig. På den annen side var det mulig å ”dadle” Milton og fortsatt ha smak. 
Med andre ord, det var mulig å elske og ønske veltalenhetens vekst. Det var 
ikke fordi Guldberg hatet poesi eller ville forby alle heltedikt, han angrep 
Milton. Saken var at den episke poesien foreskrev regler som var helt 
uforenlige med åpenbaringens ukrenkelige sannhet.597  
 Etter Guldbergs mening var det de med tingenes natur 
overensstemmende begreper som var de beste. Hensikten måtte være å 
”opklare” forstanden, skriver Guldberg, som på dette punktet er på linje med 
Boileau. De episke regler, som sto som et uforanderlig mønster for alle helte-
diktere, og som Bodmer hadde brukt som et forsvar for Milton mot Voltaire, 
var uanvendelige på det sanne, og aller minst på kristendommens sannheter. 
Verden var ikke tjent med å ha poeter som utøket Skriftens historie med 
oppdiktelser. ”Opdigtelser i det hellige have farlige, om ikke uovervindelige 
vanskeligheder.” Det var derfor poetene ikke skulle våge seg inn i det usynlige. 
Poeten var ingen åndens tolk som kunne se mer enn den samlede fornuft og 
åpenbaringen ga. Dette var kun bilder innbildningen hadde malt, spøkelser 
som en forvirret fornuft fant eller mente å finne i det mørke som omspant 
dem. Det var der de fleste vilfarelser hadde sin opprinnelse, som hos Dionysius 

                     
 
594 Paul Fussel, The Rhetorical World of Augustan Humanism, Oxford 1965, s.17.  
595 Miltons Paradise Lost, som ble oversatt av Bodmer i 1732, lå til grunn for Klopstocks Messias. 
596 Ove Guldberg, Tanker over Miltons Digt og den saa kaldte hellige Poesie, Sorøe 1761, s. 10–13. 
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Areopagita og de nyere ”Platonici”.598  
 Guldberg, som på denne måten slutter seg til 1500-talls 
professoren Niels Hemmingsen, legger vekt på at oppdiktelser av det rene 
atskillige ganger hadde ført til det urene og til religionens forfalskelse. Det var, 
skriver Gulberg, en ære for den protestantiske kirke at den hadde lært av 
tidligere tiders ulykke slik at den holdt fast ved det sanne ord. Det var viktig å 
stoppe ”kilden”. ”Digtefrihed” var ”utilladelig”. Flere hellige diktere ville kun 
føre til flere villfarelser. I motsetning til Bodmer og Breitinger ville Guldberg 
ikke søke opplysning hos poetene. De forestillinger fantasien ga, var snarere i 
overensstemmelse med ”Hobens” sedvanlige tenkemåte. Dessuten hadde en 
poet like liten frihet til å legge til troens lærdommer, som han hadde rett til å 
legge noe til troens historie. Ikke et eneste sted i Bibelen var det gjengitt et 
episk vers. De fleste salmene lignet på odene, noen på lærediktene. Salomos 
høysang var et hellig hyrdestykke, profetene var ”blandede”. Hver verseart 
hadde sine egne regler. De episke dikt var basert på virkelige tildragelser. De 
episke dikt tålte ikke å bli tolket som ”Billede paa noget andet”, konstaterer 
Guldberg, som således betrakter allegorien som kunstens høyeste mål. De 
episke dikt ville bli forstått som historie. Dette hadde både Batteux og Bodmer 
vært enige om. Selv om poetene utga seg for å være lærere av første rang, 
fryktet Guldberg de onde løgnenes innflytelse i Staten. Skriften kunne ikke 
tildiktes historier, lærdommer eller leveregler. Hvis poetene gjorde dette var de 
ikke skriftens fortolkere. De var Skiftens ”Fordærvere”. Guldberg stilte seg helt 
avvisende til at poeten i en sang fulgte hedendommens lære og i en annen 
kristendommens. Skriften forbød dyrkelse fra menneskenes ”Bud”, også fra 
deres oppdiktelser. Å ville røre hjertet uten å opplyse fornuften var det samme 
som å få mennesket til å handle etter drifter. Guldberg ville derfor innpode de 
”smukke Videnskaber” i ”de Grundige” for at disse kunne nære ”hine”.599   
 
Sneedorff versus Kraft 
 
Guldbergs program gikk ut på at ”smukke Videnkaber” skulle innpodes i ”de 
Grundige”. Målet var å gjøre en tankelære av de skjønne vitenskaper. Det var 
ikke hos poetene Guldberg ville søke opplysning. Det var utillatelig å skildre 
noe annet enn det fornuften og åpenbaringen ga. Dikterne skulle ikke skildre 
”tildragelser” som lå utenfor deres kunnskap. De skulle ikke begi seg inn i det 
usynlige, i fantasiens rike. Den strid som i 1761 brøt ut mellom Johan Ludvig 
Holsteins protegé, Jens Kraft,600 og Jens Schelderup Sneedorff, som samme år 
                     
 
598 Dionysios Areopagita eller Pseudo-Dionysios, som skal ha blitt omvendt av apostelen          
   Paulus, fikk stor betydning for den kristne lysmystikk og den allegoriske skrifttolkningen.  
599 Guldberg 1761, s. 93.  
600 Jens Kraft, som i 1747 ble utnevnt til professor i matematikk og filosofi ved akademiet i   
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påbegynte utgivelsen av Den Patriotiske Tilskuer med kongelig understøttelse, 
kan derfor kaste lys over det motsetningsforhold, som førte til at Selskabet for de 
skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse, der prisoppgave i 1761 ble vunnet av 
Christian Braunmann Tullin med Søefartens Oprindelse og Virkninger, måtte legge 
ned sin virksomhet.  
 For Kraft, som i 1761 utga Breve til Videnskabernes Fremvext og 
Smagens Forbedring fulgt av Fortsettelse af Kritiske Breve og Korte Anmerkninger over et 
Svar paa et Svar paa de ti første kritiske Breve, var det viktig at den matematisk-
filosofiske dannelsen ble stilt foran den estetiske. Kraft mente, i likhet med 
René Descartes og Christian Wolff, at veien til sannheten gikk gjennom den 
matematiske geometrien. ”Smagens Sprog” i ”vor Tid” var ikke det samme 
som ”Forstandens”. Dette skyldte Kraft på de skjønne vitenskapenes 
fundament, som var basert på individuelt varierende følelser. De skjønne 
vitenskapene fant ikke nye sannheter, de beskjeftiget seg bare med hva som 
allerede var kjent.601  
 I henhold til Kraft, som i likhet med sjefen for danske kanselli, 
Johan Ludvig Holstein, var påvirket av Francis Bacons profetiske budskap om 
hvordan naturvitenskapene skulle revolusjonere verden og gjenopprette 
menneskenes herredømme over naturen,602 lå menneskehetens barndom, der 
sanseligheten dominerte, i en fjern fortid.603 Menneskehetens historie fra 
syndefloden var, fremholder Kraft, en beskrivelse av hvordan forstanden fra 
den mest sanselige og ufullkomne tilstand hadde banet seg vei frem til sannhet 
via kulturens opprinnelse til 1700-tallets fremganger på områder som vitenskap 
og teknologi. De tekniske vitenskapene hadde derfor nest etter Gud, kongen 
og loven størst nytte.604 I motsetning til Batteux, som i sitt 
klassifikasjonssystem satte likhetstegn mellom retorikken og arkitekturen,605 så 
Kraft, i overensstemmelse med Dubos, en analogi mellom de skjønne 
vitenskapene og retorikken.606 Retorikken hadde ikke sannheten som sitt 
hovedmål. I retorikken ble fornuften fordunklet og forvirret av sanseligheten. 
                                                              
 
Sorø, hadde i motsetning til Christian Wolff tatt parti for Newton mot Descartes.  
601 Sitert etter Gunnar Schrøder Kristiansen, Jens Kraft og opplysningen. Filosofi og vitenskap i             
   Danmark-Norge i det 18. århundre, Oslo 2001, s. 75.  
602 Francis Bacon betraktet seg selv som buccinator novi temporis; den nye tidens herold som med  
  teknikken og vitenskapens hjelp ville gjenopprette menneskets herrevelde over naturen for å   
   skape et nytt tusenårsrike på jorden. 
603 Jens Kraft, Kort Fortælning af de Vilde Folks fornemmeste Indretninger, Skikke og Meninger til       
Oplysning af det menneskeliges Oprindelse og Fremgang i Almindelighed, København 1760. 
604 Kristiansen 2001, s. 45.  
605 Kristeller 1996, s. 44. 
606 Thomas Puttfarken, Roger de Piles’ Theory of Art, New Haven og London 1985, s. 39 og           
 Gerda S. Panofsky, ”Ghiberti, Alberti und die frühen Italiener”, Kunst und Kunsttheorie           
1400–1900, Wiesbaden 1991, s. 6. 
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Men Kraft tok av den grunn ikke avstand fra ”Smagens Skrifter”. ”Deres 
læsning har virkelig den Fordeel”, påpeker Kraft, at man ”uformerket” 
kommer til ”artige og smukke Tanker, saa det er Umagen værd at anvende sine 
ledige Timer paa dem, men ikke alt for mange af de, som ere til det Alvorlige, 
siden de fleste skarpsindige Skrifter ere skrevne for at fornøje, sielden for at 
avhandle noget rettskaffent i Orden”.607   
 Sneedorff benektet heller ikke at den matematiske metode var 
”fornøden i de Videnskaber, av hvilke den har sitt Navn”. Derimot var det 
umulig for Sneedorff å tilskrive den matematiske metoden allmenn gyldighet. 
Matematikk og eksakt filosofi styrket forstanden og var til nytte for samfunnet. 
Men verden var ikke gjennomført matematisk og rasjonell.608 I 
overensstemmelse med Sveitserskolens talsmenn ville Sneedorff forene 
filosofien med de ”smukke” vitenskaper. ”En Boileau, en Fenelon, en Bossuet 
iblant de Franske, en Pope, en Addison ibland Engellænderne, en Klopstock, 
en Cramer ibland de Tyske” var de antikke forfatternes verdige etterfølgere, 
som ”lykkelig havde overvundet de Fordomme, som hindrede Smagens 
Opkomst ibland deres Landsmænd”. Samtidig ironiserte Sneedorff, 
formodentlig med adresse til Saly og Peder Als, som i 1756 hadde utført et 
portrett av Frederik V som ordensherre i romersk drakt,609 over malere og 
billedhuggere som ikledte sine modeller greske og romerske drakter.610 I stedet 
fremhevet Sneedorff, som i likhet med Rothe la vekt på at kunstnerne ikke 
skulle hente sine emner fra gresk og romersk historie og mytologi, betydningen 
av at skulpturer som utsmykket parker og plasser skulle hylle dem som hadde 
styrket vitenskapene og ”Konsterne” i fedrelandet.611 Men kjernepunktet i 
striden mellom Sneedorff og Kraft var ikke bare rent epistemologisk. 
Motsetningen var i like stor grad ontologisk. I humanistkretser var skepsisen 
stor mot en likestilling av materiell og moralsk forbedring. Humanistene la av 
den grunn liten vekt på naturvitenskapelige studier.612 Det viktige var å studere 
den menneskelige naturen i kunsten og litteraturen. Cartesianismen og den 
                     
 
607 Sitert etter Kristiansen 2001, s. 85.  
608 Den Patriotiske Tilskuer, nr. 14 og nr. 29, 1761. Her sitert etter Kristiansen 2001, s. 90. 
609 Mario Krohn, Frankrigs og Danmarks kunstneriske Forbindelse i det 18. Aarhundrede, Bind I,         
     
København 1922, s. 56. Joseph-Marie Vien, som ble opptatt som medlem av det franske           
kunstakademiet i 1750, skal på oppdrag av Madame de Pompadour ha utført den første            
nyantikke avbildningen av Ludvig XV som romersk keiser. 
610 Sneedorff, ”Fortalen af Breve fra Døde til Levende”. Samtlige Skrivter. Bind 9, Kiøbenhavn    
    1777, s. 243. Se Kristiansen 2001, s. 101. 
611 Den patriotiske Tilskuer, nr. 75, København 1761, s. 625f. Se Karin Kryger, ”Dansk identitet i 
    nyklassicistisk kunst. Nationale tendenser og nationalt særpreg 1750–1800”, Dansk 
Identitetshistorie. Fædrelands og modersmål 1536–1789, København 1991, s. 272–273. 
612 Fussell 1965, s. 4. 



 
 
 

116 
 
 

rasjonelle tankes frembrudd ble av en grunn betraktet som en trussel mot 
kunst, diktning, talekunst, historie, politikk og rettsvitenskap, som for 
humanistene fremsto som sann filosofi.613  
 Denis Diderot, som i samsvar med Francis Bacon stilte krav om at 
vitenskapen skulle være til nytte for menneskeheten, uttrykte et ønske om at 
geometrikeren og den systematiske filosof måtte være utstyrt med en levende 
fantasi og ta lærdom av antikkens store dikterfilosofer. I motsetning til 
Descartes trodde Diderot på en ny æra hvor kunst, litteratur, moral og 
erfaringsbasert vitenskap skulle utgjøre likeverdige elementer i en bred 
dannelse. På den måten skulle renessansehumanisten og den moderne, 
spesialiserte vitenskapsmannen forenes i en og samme person.614 Sneedorff, 
som var influert av den skotske ”moralsenseskolen”, inntar også en 
mellomposisjon. Derimot ser Sneedorff ikke ut til å gå like langt i empirisk 
retning som den skotske opplysningsfilosofen David Hume. Hume hadde i A 
Treatise of Human Nature, som kom ut i tre deler fra 1739, gjort en undersøkelse 
av den menneskelige kunnskapens natur og grenser og funnet at det var ved 
hjelp av fantasien mennesket kunne skape de tanker eller ideer som ikke hadde 
sitt utgangspunkt i direkte sanseinntrykk. Den matematiske og logiske 
kunnskapen, som handlet om formelle relasjoner, tilførte ingen ny kunnskap 
om verden av den enkle grunn at det ikke eksisterte noen forutbestemthet i den 
menneskelige naturen. Alt som med fantasien var mulig, var også mulig i 
virkeligheten, skriver Hume. Men for Hume var “the end of all moral 
speculations to teach us our duty, and, by proper representation of the 
deformity of vice and beaty of virtue, beget correspondent habits, and engage 
us to avoid the one, and embrace the other”.615 Denne problematikken utviklet 
Hume videre i Of the Delicacy of Taste and Passion of Tragedy fra 1741 og i Of the 
Standard of Taste, som ble utgitt i 1757. ”Beauty and deformity more than sweet 
and bitter, are not qualities in objects, but sentiment, internal or external, it 
must be allowed that there are certain qualities in objects which are fitted by 
nature to produce these particular feelings,” fremholder Hume. Men selv om 
de allmenne smaksprinsippene er de samme i menneskenaturen, vil det til tross 
for alle bestrebelser på å sette en smaksstandard være to kilder til variasjon, den 
ene er temperamentsforskjellen mellom ulike mennesker, den andre er 
samtidens og landets meninger og manerer. Ifølge Hume var en viss grad av 
diversitet i bedømmelsen derfor uunngåelig.616  

                     
 
613 Jørgen Fafner, Retorik. Klassisk & moderne, København 1992, s. 10. 
614 Anne Fastrup, Sensibilitetens bevægelse. Denis Diderots fysiologiske æstetik, København 2007, s. 49f. 
615 David Hume, An enquiry concerning the principles of morals, 1751, red. Tom L. Beauchamp,     
Oxford og New York 1998, s.75.  
616 David Hume, “On the Standard of Taste”, Institutionen för estetik, Uppsala Universitet.           
Kurslitteratur, nr. 22, s. 38. 
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Tanker Om Smagen udi Konsterne i Almindelighed 
 
Den første traktaten på dansk som behandler malerkunsten, Tanker Om Smagen 
udi Konsterne i Almindelighed, ble utgitt i København i 1762 og er i likhet med den 
malerlære, som den naturaliserte svenske maleren David Klöcker Ehrenstrahl 
skrev i 1680-årene,617 en kompilasjon av samtidens mest leste og kjente 
traktater. Traktaten, som har Wiedewelts initialer, er blitt tilskrevet Johannes 
Wiedewelt,618 som i 1761 ble utnevnt til professor for Kunstakademiets 
modellskole, men sannsynligheten taler for at traktaten kan ha hatt én eller 
flere andre forfattere. Det mest trolige er at Johann Heinrich Schlegel, som i 
1760 overtok professoratet etter Tyge Rothe, har bidratt til at traktaten ble 
skrevet. Likeledes den humanistisk orienterte Elie Francois Salomon Reverdill, 
som kom til København i 1758 som lærer i fransk og geometri ved 
Kunstakademiet og for å overta redaksjonen av Mercure Danois etter Mallet.619 
Bakgrunnen for utgivelsen av traktaten var etter alt å dømme behovet for å 
legitimere de nye store maleriske dekorasjonsoppgavene, som var blitt 
påbegynt av Johan Edvard Mandelberg på Fredensborg og på Kronborg slott, 
620 og ikke minst den planlagte utsmykningen av Riddersalen på Christiansborg 
slott. 
 I overensstemmelse med Vico blir det i Tanker Om Smagen 
konstatert at oldtidens Egypt var den første kilde ”hvoraf de Gamle have taget 
de første Pricipia til Smagen”.621 Dette synspunktet, som også forekommer i 
Johann Joachim Winckelmanns Gedanken über die Nachahmung der griechischen 
Werke im Malerei und Bildhauerkunst,622 kan føres tilbake til den italienske 

                     
 
617 Ragnar Josephson, Den Svenska smaken. Konstkritik och konstteori från barock till romantik, red. 
Hugo Palmskiöld, Lund 1997, s. 20.   
618 Meier 1877, s. 39.  
619 Reverdill, som i likhet med Mallet tilhørte en fransk hugenottslekt, ble i 1761 kronprins        
    Christians lærer. 
620 Den opprinnelig svenske maleren Johan Edvard Mandelberg, som var blitt sendt til Rom 
med understøttelse av Frederik V, ankom København samtidig med Wiedewelt i 1759 og     
fikk samme år i oppdrag å utføre åtte store malerier med motiver fra Iliaden til kuppelsalen    
på Fredensborg slott og i 1761 plafondmaleriet Neptun på Kronborg slott. 
621 Johannes Wiedewelt, Tanker om Smagen udi Konsterne i Almindelighed, Kiøbenhavn 1762, s. 4. 
Se også Mosche Barasch, Modern Theories of Art, I. From Winckelmann to Baudelaire, New York og 
London, s. 7f. 
622 Johann Joachim Winckelmann, som var en tilhenger av Christian Wolffs filosofi, utga          
    Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke im Malerei und Bildhauerkunst i 1755.             
    Wickelmann, som var latinskolelærer og fra 1748 bibliotekar for grev Heinrich von Bünau i   
    Sachsen, reiste i 1755 til Italia støttet av August III av Sachsen og kom i 1763 i pave              
    Clemens VIIIs tjeneste.  
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renessanseteoretikeren Leon Battista Alberti,623 og var ved denne tiden 
fellesgods. Det var først etter at kunsten hadde forplantet seg ”udi Greken-
land” en grundigere og edlere tankemåte hadde brakt smaken til ”den største 
og høyeste Fuldkommenhed, hvori den siden florerede i Rom”. I de ”seenere 
Tider af det Romerske Keyserdom” hadde uorden begynt å vanskape smaken, 
som siden hadde forvandlet den behagelige ”Simplicité” i naturen til ”tusinde 
Capricier og unaturlige Ting”. Vitrivius, som under ”Augusti Regjering” hadde 
trettet med grekerne om smaken, syntes således å være forglemt da tyrkerne 
etter Konstantinopels erobring ”forjagede al Konst og Smag af Græken-
land”.624 Det var etter dette store mørke, som i lang tid truet kunstene med 
”Fald og ævig Undergang”, smaken på nytt hadde begynt å gi ”Kiending af sin 
første Kilde”. Den gotiske smak, som hadde vanskapt og oversvømmet 
Europa, ble forkastet, og siden hadde en god ”Smag” triumfert såvel i 
Frankrike under Ludvig XIV, som i Nederland og i Det tyske riket. Ja, selv i 
Norden kunne traktatens forfatter, som bygger på Albertis og Roger de Piles´ 
historiesyn, se stråler av ”Konstens Rige” skinne frem.625   
 Den grunnleggende tanken i Tanker Om Smagen er at maleri, 
skulptur og bygningskunst må betraktes som tre søsterkunster som alle utgikk 
fra tegningen, en tanke som skal ha blitt fremmet av renessansemaleren og 
kunsthistorikeren Georgio Vasari.626 Disse ble, som Horatius hadde gjort 
gjeldende, forplantet i ”tvende Hensigter”, det vil si å ”gavne og behage”. Ble 
de eldste grekeres og romeres arbeider vurdert på denne måten og ikke alene 
for deres alder og navn, var den antikke smak det sikreste middel til å gjøre en 
kunstners arbeid behagelig. Samtidig betrakter traktatens forfatter, i likhet med 
Leonardo da Vinci, kunst og vitenskap som ”en Kiæde af uadskillelige Leeder” 
der den alminnelige geometri, som var det første elementet i tegningen, førte til 
den utøvende, som igjen førte til den høyere ”hvoraf flyder det uendelige”.627 
Matematikken, som besto av aritmetikk og geometri, ga derfor ”den fuldkom-
neste Kundskab om alle muelige Ting i Verden”. Av den grunn måtte kunsten 
også ha hele naturen til modell fra ”det ganske Indbegreeb til de enkelte og 
mindste Deele”. Kunsten å behage synet var innbefattet ”udi de tree Ting; 
Malerie, Billedhuggerie og Bygnings-Konst”, som alle stammet fra tegningen. 
                     
 
623 Alberti skrev mellom 1450 og 1452 ti bøker om billedhuggerkunsten. Se Gerda S. Panofsky, 
   ”Ghiberti, Alberti und die frühen Italiener”, Kunst und Kunsttheorie 1400–1900, Wolfenbütteler 
     Forschungen, Bind 48, Wiesbaden 1991, s. 7. 
624 Wiedewelt 1762, s. 3. 
625 Ibid., s. 4. 
626 Georgio Vasari utga i 1550 Le Vite de eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue        
   insino tempo nostri, som i 1568 kom ut i en ny utvidet og revidert utgave. 
627 Leonardos råd og forskrifter ble utgitt i trykte skrifter frem til midten av 1700-tallet. Se         
   Magne Malmanger, Kunsten og det skjønne. Vesterlandsk estetikk og kunstteori fra Homer til Hegel,      
   Gjøvik 2000, s. 166f. 
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Følgelig tålte maleri, skulptur og arkitektur ikke å vike fra hverandre uten å 
forårsake uorden og misbehag.  
 En annen av traktatens sentrale ideer er at ”Malerie” og ”Billed-
huggerie” ikke bare kan forevige sannferdige ting gjennom å ”tale med Bille-
der”. De eldste kunstnernes arbeider kunne, som både Vico og Sveitserskolens 
teoretikere hevdet, tjene som historisk kildemateriale. De ”eldgamle” nordiske 
folk hadde derfor ikke etterlatt verden ”saa høyt Begeb og tilforladelig 
Oplysning” om deres historie som de egyptiske praktstøtter og pyramider og 
de greske og romerske minnesmerker. Men siden det fantes en like stor 
mengde av de ”slette” som av de gode, ville traktatens forfatter ikke skape en 
stil af ”Antiquiterne”,628 en oppfatning som også ble hevdet av Anne-Claude-
Philippe de Caylus, som var en av det franske kunstakademiets ledende 
teoretikere.629 Den ”fornemste” lov en kunstner kunne iaktta var å behage 
synet, et standpunkt som også ble forfektet av Roger de Piles. Dette ble i 
traktaten betraktet som en forutsetning for at kunstneren kunne ”indtage og 
lokke en Tilskuere til nøyere at betragte og undersøge Indholdet af det fores-
tillede Væsen”. Samtidig stilte traktatens forfatter, i likhet med Jean-Baptiste 
Dubos, høye krav på nøyaktighet ”udi det Historiske og Tidernes Brug”. Hellig 
allegori og hellige historier var ikke bare til pryd, de vekket til ettertanke, 
underviste og ”igjenkalde det Forbigagne”, det vil si de vakte historien til live. 
Av den grunn var det umulig å stadfeste en smak, som ”i Almindelighed kan 
være antagelig” om en kunstner ikke grunnet hele sin ”Lære-Bygning” på 
naturen. Årsaken til at ”de Aldstes” arbeider beholdt fortrinnet ”udi den sande 
og gode Smag” var, som Winckelmann også hadde gjort gjeldende, at de i 
større utstrekning enn smaken i de senere tider hadde nærmet seg naturen i sitt 
mest fullkomne vesen. Det var i Grekenland, der gymnasiene hadde vært 
kunstnernes skoler, naturen ”ubedekket til største Underviisning for Konst-
nere” hadde vist seg i så mange sanne og edle bevegelser og stillinger som en 
modell ”udi vore Tiders Academier ikke kan bringes til”. Å studere etter 
naturen var således en lengre og møysommeligere vei til å finne det fullkomne 
enn ved studiet av ”det Antique”. Men for å kjenne kraften av ”de virkende 
Aarsager” og for å kunne gi sin figur en sann karakter, som den ”kolde Siel udi 
en Model” ikke føler, eller en ”Action”, som tilhører visse ”Passioner”, ikke 
kunne uttrykke, måtte en kunstner ha ”en fyrig Geist” og en sterk ”Indbild-
nings-kraft”. Det var på den måten de med større sikkerhet kunne gå over til å 
følge naturen og forene de ”fuldkomne skiønheder udi alle Deele”. ”Thi den 
som bestandigen træder udi en andens Fodspor, kommer aldrig foran.” Når en 
                     
 
628 Klopstock hadde i 1760 rettet et formidabelt angrep på Winckelmann i Der Nordische        
Aufseher. 
629 Comte de Caylus utga mellom 1752 og 1755 Recueil d´antiqués égyptiennes, étrusques, grecques,       
   romantes et gauloises i seks bind. 
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kunstner bygget på denne grunn, kunne han ikke feile. Å gjøre en personlig 
men samtidig skjønnere tolkning hadde utgjort den høyeste lov hos grekerne. 
Dette var årsaken til at den menneskelige idé ikke kunne forestille seg noe 
høyere og mer fullkomment enn den vatikanske Apollo. ”Alt hvad Natur, Geist 
og Konst formaaer at frembringe, ligger der for Øyne.” Praxiteles hadde ansett 
at den sanselige skjønnhet ga den skjønne form. En ideel skjønnhet ga det 
edleste omriss eller kontur. ”Af det første tages det menneskelige, og af den 
anden det høyere.” Det var denne veien Rafael og Michelangelo, ”de største 
blant de nyere Konstnere”, hadde fulgt. Av den grunn mente traktatens 
forfatter, som i likhet med Michelangelo ville knytte det guddommelige til den 
menneskelige kroppen, at det var en fordel om maleriet fulgte billedhuggerkun-
sten.630  
 For billedhuggerne var studiet av grekerne en snarvei til fullkom-
menhet. På malerkunstens område var tiden før Rafael et stort mørke. Innen 
malerkunsten sto Poussins komposisjon, Rafaels tegning og Correggios farge 
som et eksempel på en ”fuldstændig Samling af alle Deele”. For traktatens 
forfatter, som i likhet med Alberti ville gi kunsten en naturlig plass både i 
”publique” og private bygninger, var oppgaven å forlyste betrakterens syn med 
en behagelig moral.631 I overensstemmelse med Roger de Piles blir maleriet 
således betraktet som en ”Samling af Expressioner”, som ved ”couleurernes 
Kræfter og Dæmpning” kunne driste seg til å vise Neptuns bolig på havets 
bunn.632 Samtidig ga traktatens forfatter Holberg rett i at en del av Saxos fabler 
kunne bli like viktige når de ble tydet rett som de greske og egyptiske, som 
under ”forblommed Digt” inneholdt en teologisk moral. Men forutsetningen 
for at kunsten skulle få et moralsk innhold var at ”Old-Sagerne” var kjent. Det 
ble derfor advart mot at tolkningene av den hedenske mytologien kunne bli så 
foranderlige at det allegoriske inneholdet ville gå tapt. I stedet for å gi oss en 
erindring om de nordiske gudene kunne resultatet bli at figurene forble greske 
slik at Odin fremsto som ”de Nordiske Rigers” Jupiter, Thor som Vulcanus, 
Freya som Venus og Thyr som Mars. På den annen side kunne kunnskapen 
også på dette området bli større. Derimot blir det tatt sterkt avstand fra Cesare 
Ripas Iconologia,633 som med sin emblematikk og hieroglyfikk hadde vunnet 
innsteg i den lutherske tradisjonen på 1600-tallet. Disse bildene førte altfor ofte 
til villfarelser, som for en kunstner ble til monotone figurer og ”hieroglyphiske 

                     
 
630 Denne striden mellom maleriets og billedhuggerkunstens primat, ble under renessansen       
   kjent som paragonestriden. 
631 Leon Battista Alberti skrev den første avhandlingen om malerkunsten, De pictura, i 1435. 
632 Bibelen forbød utskjærte bilder eller ”nogen avbildning av det som er opp i himmelen,     
eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden”. Se              
Annen Mosebok 20:4.   
633 Cesare Ripas Iconologia var skrevet i 1593. 
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Chimerer”. For traktatens forfatter, som i overensstemmelse med Tyge Rothe 
fulgte den franske kunstkritikeren Étienne La Font de Saint-Yenne, 
representerte Charles Le Bruns historiemaleri et høydepunkt.634 Det var Char-
les Le Bruns malerier av Ludvig XIVs historie som sto som de fremste eksem-
pler på en kunstners poesi og den ”lærdeste” allegori. Men sannhet og den 
største nøyaktighet ”udi de Historiske Deele” var ikke den eneste måten å 
prøve en kunstners ”Pund”. Det var ikke Minervas ugle, men en himmelsk ild 
som gjorde Prometheus til skaper. Og for den nye Prometheus skulle dag og 
natt være ett. Kunsten var ingen ”Plou” til kunstnernes daglige føde. Ethvert 
kunstverk var et offer på evighetens alter. Forutsetningen for at kunstene 
kunne svinge seg over parnasset og trenge inn i gudenes boliger var at alle som 
ofret seg til kunstene måtte tenke på at de gjennom sine verk ble en tolker for 
evigheten. Men det var samtidig enighet og harmoni i smaken som fra 
”Konstens gyldne Tider” hadde ført til dens fullkommenhet. Det var gjennom 
kunsten, der en skarpsindigere og grundigere tenkemåte skritt for skritt 
innskrenket ”den vilde Naturs Følger”, et nytt rike ville vokse frem som skulle 
spre seg over verden. Det var først da ”hver Konstner udi sin Art” valgte 
fornuften til anfører og underkastet seg dens herredømme, kunsten ville bli 
nasjonal. På den måten bygger traktaten på den nyplatonske oppfatningen av 
verden som en utstrålning fra Gud. Kunsten skulle på grunnlag av naturens 
eget prinsipp frembringe en ny verden. Kunsten ble således, som den engelske 
litteraturhistorikeren John Barrell skriver, betraktet som en republikk som 
skulle organiseres på samme måte som den politiske republikken, det vil si den 
skulle ha selvstyre. Den mest opphøyde funksjonen historiemaleriet kunne 
strebe etter var å fremme de publikke eller offentlige dydene. Historiemaleriet 
var av den grunn hovedsakelig rettet mot de frie borgerne for å få dem til å 
handle i det offentliges interesse. Denne posisjonen ble introdusert av 
Shaftesbury på begynnelsen av 1700-tallet og senere moderert av teoretikere 
som var mindre opptatt av distinksjonen mellom private og offentlige dyder.635  
 
Fysiokratisk vending   
 
Utgivelsen av Tanker Om Smagen udi Konsterne i Almindelighed, som introduserer 
italiensk og fransk kunstteori i Danmark-Norge, fremstår som et definitivt 
oppgjør med den dansk-norske ortodoksiens billedsyn. Geheimerådet var etter 
maktskiftet i Russland i juli 1762 blitt gjenopprettet, og grev Otto Thott, som 
var æresmedlem av Kunstakademiet, overtok samme år som sjef for danske 
                     
 
634 Charles Le Brun, som fra 1642 hadde arbeidet under Nicolas Poussin i Roma, ble i 1762      
    adlet og utnevnt til Ludvig XIVs premier peintre. 
635 John Barrrell, The Political Theory og Painting from Reynolds to Hazlitt, New Haven og London     
   1986, s. 1. 



 
 
 

122 
 
 

kanselli. Etter Holsteins død i januar 1763 ble grev Thott, som eide en stor 
kunstsamling, formelt utnevnt til preses for danske kanselli og til patron for 
Universitetet, og sommeren 1763 vendte Klopstock, som i 1758 hadde reist til 
Tyskland, tilbake til København. Selskabet for de skiønne og nyttige 
Videnskapers Forfremmelse gjenopptok sin virksomhet med Johann Heinrich 
Schlegel som sekretær,636 og Johan Edvard Mandelberg, som i likhet med 
Wiedewelt var blitt medlem av Kunstakademiet i 1759, ble utnevnt til professor 
og kongelig batailleskildrer.637 Samtidig ble Peder Als utnevnt til Kongelig Hof- 
Historie- og Portrætmaler.  
 Etter Pontoppidans død i 1764 gikk professoratet i teologi til 
Johan Andreas Cramer, og Danneskiold-Samsøe og Ove Guldberg måtte 
forlate Sorøakademiet. Samme år utkom Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskabers 
tredje stykke, Jens Schelderup Sneedorffs Den nye Edda eller Gylfes anden Reise 
basert på håndskrifter innsamlet av Thormod Torfæus, og Johann Elias 
Schlegels dramatiske hovedverk, Canut og Gedanken zur Aufnahme des dänischen 
Theater. Mallets Introduction a l'histoire de Dannemark ble utgitt i tysk 
oversettelse,638 og Klopstock ble tilbudt medlemskap i ”Smagende Selskab” 
sammen med Christian Braunmann Tullin.639 Den store gullmedaljen gikk i 
1764 for første gang til en historiemaler, nærmere bestemt til Peter Brünniche 
med Dronningen av Sabat, som besøger Salomon og gør hannen foræringer. Bildet viser i 
likhet Veyen igiennom det Røde Hav, som ga Brünniche den lille gullmedaljen i 
1763, inflytelse fra Antonio Allegri da Correggio, som av Giovanni Pietro 
Bellori ble utpekt som den fremste representanten for den naturalistiske 
Parmaskolen.640 Peder Als ble enstemmig innvalgt som medlem av akademiet, 
og arkitekten Caspar Frederik Harsdorff ble agreeret på en serie tegninger til et 
gravkapell for Frederik V. Videre presenterte Saly den endelige modellen i gips 
av Frederik Vs rytterstatue, og fra Paris ankom Pierre Gor, som hadde fått i 
oppdrag å støpe statuen.641 Samtidig ble hoffbilledhuggeren Johannes Gottfried 
Grunds første sandstensfigurer av norske bønder i overnaturlig størrelse og 
Wiedewelts monument, ”Forblommet Antique”, utplassert i Fredensborg 
slottshave.642 Monumentet, som besto av to portrettbyster plassert på et 
                     
 
636 Plesner 1959. s. 27.  
637 Bataillemaleriet ble ifølge franske akademiske teoretikere betraktet som en genre                   
   underordnet selv portrettmaleriet. Se Thomas Puttfarken, Roger de Piles' Theory of Art, New      
   Haven og London 1985, s. 20. 
638 Oversettelsen av Mallets Introduction a l'historie de Dannemarc ble i 1765 anmeldt i Köningsberg     
   gelehrt. und pol. Zeitungen av Johann Gottfried Herder, som i 1768 utga Völker und Zeiten. 
639 Plesner 1959, s. 33.  
640 Giovanni Pietro Antonio Bellori, Le vite de’ pittori, scvltori et architett moderni, 1672.    
641 Gud, konge by. Frederikstaden 250 år, København 1999, s. 52. 
642 Kongen, som hadde besøkt Norge i 1749 ledsaget av grev Christian Rantzau skal selv ha      
   kommet på idéen å utføre sandstensfigurene av norske bønder etter modeller av den norske   
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fundament av norsk ”marmor”, var utstyrt med en inskripsjon i runeskrift 
forfattet av professor Bernhard Møllmann.643  
 Portrettbystene i Wiedewelts monument er aldri blitt identifisert, 
men inskripsjonene i runeskrift antyder at det kan være avbildninger av den 
kongelig antiquarius Thomas Bartholin den eldre og runeforskeren Ole Worm, 
som var kjent som en erfaringens forkjemper og tilhenger av den hermetiske 
oppfatningen om et dynamisk og levende kosmos,644 en lære som i Danmark-
Norge kan forbindes med Holger Rosenkrantz.645 På den måten slutter 
Wiedewelt seg til Sneedorffs anvisninger om at skulpturer som utsmykket 
parker og plasser skal hylle de som har styrket vitenskapene og ”Konsterne” i 
fedrelandet.646 I tillegg vitner Wiedewelts monument, i likhet med Grunds 
norske bønder, om påvirkning fra fysiokratismen. Det var som representanter 
for oldtidens folkefrihet den norske bonden med ”Odels Rettighet” fremsto 
som et ideal. I skarp kontrast til de danske livegne bønder, som kunne ”sælges, 
kiøbes og bortskikkes, som andre Vahre”, ble den den norske odelsbonden, 
som Holberg skriver, betraktet som en ”Adelsmann i miniature”.647. Ifølge  
fysiokratenes ”ordre naturel”, eller frihetlige økonomisk system, skulle det være 
frihet også for den livegne bonden. På den måten kan Grunds norske bønder, 
som var utført med nøyaktig gjengitte lokale drakter, betraktes både som en  
programerklæring og som et minnesmerke over de første danske 
landboreformer. Kongens mor, enkedronning Sophie Magdalene hadde i 1759, 
som den første i Danmark, introdusert landboreformer på sitt gods 
Hørsholm,648 og i 1764 påbegynte Bernstorff reformer for festebøndene på sitt 
gods i Gentofte.  
 Grund, som i 1773 utga kobberstikkverket Afbildning af Nordmands-
dalen i den kongelige Lyst-Hauge ved Fredensborg formet som en hyllest til 
enkedronning Juliane Marie på hennes ”Fødsels-Fest” den 4. september, 
                                                              
 
   treskjæreren Jørgen Garnås. Se Johannes Gottfried Grund, Afbildning af nordmands-Dalen i den  
    kongelige Lysthave ved Fredensborg, København 1773.  
643 Bernhard Møllmann var i 1741 blitt utnevnt til professor i antiquitas patriæ.  
644 En portrettbyste av Ole Worm i gips utført av Johannes Wiedewelt ble i 1776 innkjøpt av    
   Sorø Akademi, og i 1779 kjøpte Sorøakademiet Wiedewelts portrettbyste i gips av Thomas    
   Bartholin d.e.  
645 Holger Rosenkrantz’s lære ble stemplet som kjetteri.  
646 Den patriotiske Tilskuer, nr. 75, København 1761, s. 625f. Se også Karin Kryger, ”Dansk         
     identitet i nyklassicistisk kunst. Nationale tendenser og nationalt særpreg 1750–1800”, 
Dansk      Identitetshistorie. Fædrelands og modersmål 1536–1789, København 1991, s. 272f. 
647 Ludvig Holberg, Dannemark og Norges Beskrivelse, København 1729. Sitert etter Gilje og          
   Rasmussen 2002, s. 326. 
648 Enkedronning Sophie Magdalenes overhoffmester, grev Christian Günther Stolberg, som 
gjennomførte reformen på Hørsholm, hadde i 1756, som den første i hertugdømmene         
opphevet livegenskapen på sitt gods Bramstedt gjennom å la bøndene få kjøpe                  
festegårdene.  
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oppgir i innledningen at kong Frederik V ikke bare lå bak ideen til 
Nordmandsdalen, men også daglig ”beskuet” arbeidet.649 Historikeren Jens 
Engberg antyder derimot at dronning Juliane Marie var initiativtakeren til 
Nordmandsdalen.650 Alt tyder imidlertid på at Wiedewelt, som etter 
hjemkomsten fra Roma i 1759 fikk sin første bestilling av enkedronning Sophie 
Magdalene, har utarbeidet planen i samråd med enkedronningen, som samme 
år påbegynte landboreformene på sitt gods Hørsholm. Sophie Magdalene 
hadde i 1733, sammen med sin mor, markgrevinnen av Brandenburg, som den 
første dansk-norske dronning deltatt på en inspeksjonsreise til Norge, og som 
et minne fra reisen oppførte dronningen et ”Norgeshus” i tømmer med en 
frontispiece dekorert med de norske løver i slottshaven på Hirschholm.651 
Juliane Marie, som flyttet til Fredensborg etter enkedroning Sophie Magdalenas 
død i mai 1770, kan på den annen side ha bidratt til at Nordmandsdalen i 
begynnelsen av 1780-årene ble supplert med færøyiske og islandske folketyper 
og således tilpasset til helstatsideologien under Guldbergstyret.652  
 
Reformbestrebelser ved Kunstakademiet  
 
Den fysiokratiske vendingen, som kan iakttas i Fredensborg slottshaves 
skulpturprogram, avspeiler de politiske endringer som hadde skjedd, ikke bare i 
Danmark-Norge, men også i europeisk politikk. Etter Frankrikes nederlag i 
sjuårskrigen i 1763 overgikk hegemoniet til Storbritannia, som med The Bill of 
Rights fra 1689 hadde begrenset monarkens makt. I 1765 ble alliansetraktaten 
mellom Danmark-Norge og Frankrike oppsagt, og samme år ble det besluttet å 
innskrenke det planlagte programmet for ryttermonumentet over Frederik V 
gjennom å utelate de fire figurene ved pidestallen og de tilstøtende 
vannbassenger.653 Samtidig opphørte Kunstakademiets studiereiser til Paris, og 
Peter Brünniche ble sendt direkte til Roma for programmessig å gjennomføre 
sin utdannnelse i ”Historieskildre-Konsten”. Billedhuggeren Andreas 
Weidenhaupt, som hadde mottatt den store gullmedaljen i 1760, måtte forlate 
Paris, og Jens Petersen Lund, som mottok den store gullmedaljen i 1756,654 ble 
kalt tilbake til København fra Roma for å male 22 store landskaper til 
Riddersalen på Christiansborg. Mandelberg fikk i oppgave å utføre 

                     
 
649 Mette Skougaard, ”Det norske haveteater. Nordmandsdalen i Fredensborg”, Norgesbilder. 
Dansk-norske forbindelser 1700–1905, red. Mette Skougaard, København 2004, s. 107f. 
650 Engberg 2005, Bind I, s. 183. 
651 H. C. Rosted, Hirschholm. Et kongeslot og dets skæbne, København 1963, s. 174. 
652 Engberg 2005, Bind I, s. 183 og Skougaard 2004, s. 105. 
653 Gud, konge, by. Frederikstaden 250 år, København 1999, s. 52. 
654 Lund mottok det store reisestipendiet i 1759 og reiste først til Paris. Lund var i Roma fra      
     1762.  
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Riddersalens takmalerier, som skulle bestå av personifiseringer av de to 
tronende kongeriker Danmark og Norge i form av to draperte 
kvinneskikkelser, en billedidé, som ifølge Allan Elenius avspeiler en økende 
patriotisk bevissthet.655 Dette antyder imidlertid også at kongen ikke lenger var 
det uomtvistelige symbolet for nasjonen. Wiedewelt, som mottok oppdraget å 
utføre et dobbeltmonument av Danmark-Norge i Fredensborg slottshave, fikk 
også oppgaven å utføre portrettmedaljongene av de tolv oldenborgske konger 
til Riddersalen på Christiansborg, men det store spørsmålet var hvorvidt 
Wiedewelt ville avbilde grunnleggeren av det oldenborgske dynastiet, Christian 
I, i samtidsdrakt eller som en romersk keiser.  
 I henhold til Dubos, som i 1719 utga Réflexions critiques sur la poésie et 
sur la peinture, hadde malerkunsten, som sto nærmere naturen enn poesien, den 
fordelen at den kunne fange tidsalderen, temperamentet og karakterenes 
nasjonalitet ved hjelp av kledning, hårstil og fysiognomi.656 Dette hadde fått 
gjennomslag hos tonegivende franske historiemalere, som Louis Jean-Jacques 
Durameau og Nicolas-Guy Brenet.657 Johan Henrichsen (adlet Hielmstierne i 
1747), som i 1738 som sekretær i danske kanselli hadde fått i oppgave å 
katalogisere samlingene i Det Kongelige Mønt- og Medaille-kabinet, inntok 
også en kritisk holdning til antikken som smaksnorm innen medaljekunsten og 
la vekt på at medaljene skulle være historiske dokument.658  Wiedewelt la derfor 
frem to utkast til portrettmedaljongen, ett av kongen kledt i samtidsdrakt og ett 
av kongen fremstilt som en romersk keiser. Det endelige valget ble trolig, som i 
Frankrike, gjort av kongen selv etter de forslag som ble lagt frem.659 Selve 
programmet for utsmykningen i Riddersalen var etter alt å dømme, i likhet med 
den kunstneriske utsmykningen i Versailles, utformet av geheimerådet i samråd 
med Kunstakademiets professorer, og valget falt på forslaget om å fremstille 
Christian I som en romersk hersker. De to utkastene til portrettmedaljongen av 
kong Christian I antyder således at det har oppstått to ulike fraksjoner blant 
Kunstakademiets professorer. Dette kommer også til uttrykk i 
Kunstakademiets gullmedaljkonkurranse der den store gullmedaljen i 1765 gikk 
til maleren Thomas Bruun og til billedhuggeren Hartmann Becken, som begge 
arbeidet i Brünniches Correggioinspirerte stil. Den lille gullmedaljen gikk til 
Wiedewelts elev, Frederik Christian Willerup, og til Mandelbergs elev, Nikolai 
Abildgaard, som begge hadde sluttet seg til kravet om nøyaktighet ”udi det 
Historiske og Tidernes Brug”. I komposisjonen, som besto av arkitektoniske 

                     
 
655 Ellenius 1966, s. 54. 
656 Martin Rosenberg, Raphael and France. The Artist as Paradigm and Symbol, Pennsylvania 1995, s. 
   30. Dubois 1967, s. 111.  
657 Christensen 1999, s. 99.  
658 Allan Ellenius, Den atlantiska anatomin. Ur bildkonstens idéhistoria, Malmö 1984, s. 197. 
659 Peter Burke, The Fabrication of Louis XIV, New Haven og London 1992, s. 68.  
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scenerier, og i de skulpturalt utførte figurfremstillingene fulgte Abildgaard den 
seneste utviklingen innen det franske historiemaleret etter mønster av Carle 
van Loo, som i 1762 ble utnevnt til premier peintre av Ludvig XV.660  
 I 1766 gikk Kunstakademiets store gullmedalje til Pilos protegé, 
Johan Christian Almer, og til billedhuggeren Nicolai Dajon, som holdt fast ved 
den Correggioinspirerte stilen. Abildgaard mottok på nytt den lille gullmedaljen 
sammen med Anthon Christoffer Rüde og billedhuggeren Frederik Christian 
Willerup. Samme år ble Jens Petersen Lund, som hadde overgått til 
landskapsmaleriet under oppholdet i Roma, agreeret som landskapsmaler, og 
billedhuggeren Carl Frederik Stanley ble agreeret på en kopi i mindre 
målestokk av den borghesiske fekter. Som resepsjonsoppgave fikk Stanley 
Amor patriæ etter den nyinnsatte kongen Christian VIIs valgspråk, Gloria ex 
amore patriae. Peder Als ble utnevnt til professor ved Kunstakademiets 
modellskole, og Caspar Frederik Harsdorff ble utnevnt til professor i 
perspektiv. Samtidig overtok Johan Heinrich Schlegel professoratet i geometri 
etter Elie Francois Salomon Reverdill, som i januar 1766 ble utnevnt til 
Christian VIIs kabinettssekretær.  
 
Rafael som modell 
  
Frederik Vs plutselige bortgang i januar 1766 skulle imidlertid utløse en ny 
maktstrid,661 og i juli 1766 ble Moltke avsatt av Christian VII uten pensjon.662 
Generaladmiral Danneskiold-Samsøe, som i august 1766 overtok som over-
krigssekretær og statsminister, foreslo ”die Mahler-Academie von Charlot-
tenbourg” ”delogiret” for å kunne innkvartere sjøkadettene,663 og i Brev om 
Kierlighed til Fædrenelandet, som samme år ble utgitt anonymt på grev 
Danneskiold-Samsøes approbasjon,664 gikk juristen og bispesønnen fra 
Trondheim, Eiler Hagerup, til angrep på fremmede som ”agter at giøre deres 
Lykke ved Hoffet og Krigsstanden, Lærde og Kunstnere, og endogsaa de som 
søger andre Embeder”.665 Hagerup, som holdt fast ved et fedrelandsbegrep 
som definerte fedrelandet som fødeegnen eller kongedømmet, oppfordet i 
                     
 
660 Thomas E. Crow, Painters and Public Life in Eighteenth-Century France, New Haven og           
     London 1965, s. 155. 
661 Frederik V, som i beruset tilstand hadde falt av sin hest, døde bare 43 år gammel.  
662 Johan Andreas Cramer ble samtidig avsatt som professor og slottsprest, men i motsetning til 
  Moltke ble Cramer tildelt pensjon. 
663 Meldahl og Johansen skriver at Danneskiold-Samsøe forsøkte å delosjere Kunstakademiet i  
   oktober 1767, men sannsynligheten taler for at dette fant sted i 1766. Se Fredrik Meldahl og 
Peder Johansen, Det kongelige akademi for de skjønne kunster 1700–1904, Kjøbenhavn 1904, s. 72.  
664 Brev om Kiærlighed til Fædrenelandet var blitt forelagt Henrik Hielmstierne, Theodor Holmskiold 
  og Bolle Willum Luxdorph i danske kanselli. Se Minerva, februar 1803, s. 139–146.  
665 Brev om Kiærlighed til Fædrenelandet, Kiøbenhamn 1766, s. 14. 
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stedet kongen til å benytte folk som var oppvokst i landet og som kjente dets 
forhold og talte dets språk.666 
 Men Danneskiold-Samsøe ble utmanøvrert av Bernstorff, og i 
mars 1767 besøkte den nye dronningen, Caroline Mathilde, Kunstakademiet.667 
En uke etter dronningens besøk ble Kunstakademiets gullmedaljekonkurranse 
avholdt, og samme år gikk den store gullmedaljen til Nicolai Abildgaard og til 
billedhuggeren Frederik Christian Willerup med David salves af Samuel. Samtidig 
mottok Jens Juel og Simon Malgoe, som i likhet med Willerup og Abildgaard 
hadde sluttet seg til den nye stilen, den lille gullmedaljen. Året 1767 
representerer således et brudd med det Correggio-inspirerte historiemaleriet, 
som blir forbundet med rokokkostilen. Forbildet for David salves af Samuel 
hadde Abildgaard hentet fra Rafaels fresker i Vatikanet i Roma.  
 Roger de Piles, som etter 1699 ble det franske kunstakademiets 
ledende teoretiker,668 hadde lagt vekt på at Rafael mot slutten av sin karriere 
hadde beveget seg mot en syntese mellom naturalisme og klassiske idealer,669 
og på en conférence som ble holdt ved Kunstakademiet i Paris i 1747 refererte 
Charles-Antoine Coypel, som samme år ble utnevnt til  
premier peintre du roi og direktør for Kunstakademiet, til Rafael som et eksempel. 
Ved en conférence som ble avholdt ved det franske kunstakademiet i mai 1748, 
kontrasterte maleren Claude-Francois Desportes Rafael med Correggios 
”ulærde geni” og berømmet Rafael for å forene såvel ynde som tegning. 
Dessuten mente Desportes at Rafael gjennom studiet av oldtidens kunstverk 
hadde oppnådd den perfekte kunnskap om anatomi. For Desportes hadde 
Rafael samme rang blant de moderne malerne som Apelles hadde blant 
oldtidens malere. Samtidig skulle gravøren og portrettmaleren Jean-Baptiste 
Massé, som i likhet med Giovanni Bellori ville opphøye den romerske skolen 
over alle andre kunstskoler, på en conférence holdt i januar 1749 hylle Rafaels  
arbeider i Vatikanet, fremfor alt Skolen i Athen og Utdrivelsen av Heliodorus fra 
tempelet, for den mangfold av typer, forskjellige aldre, nasjoner og manerer som 
de representerte.670 Stilskiftet ved Kunstakademiet i København innebar derfor 
i likhet med reformbestrebelsene ved Kunstakademiet i Paris en tilbakegang til 
Rafael, der Rafaels senere periode kom til å fremstå som et ideal.  
 Året 1767 førte ikke bare et gjennombrudd for en mer naturlig stil 

                     
 
666 Engberg 2005, s. 186. Hagerups program skulle overgå til realpolitikk med innfødsretten, 
som ble innført i 1776. 
667 Den britiske prinsessen Caroline Mathilde var kong Christian VIIs kusine. Ekteskapet      
med Christian VII ble inngått i oktober 1766. 
668 Roger de Piles ble i 1699 utnevnt til conseiller honoraire ved Acádemie Royale de Peinture et de    
Sculpture i Paris. 
669 Rosenberg 1995, s. 7. 
670 Ibid., s. 99–101.  
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innen historiemaleriet. I 1767 ble også Otto Frederik Müllers Frode den 
Fredegode, det første diktet med et nordisk oldtidsemne, trykket i Forsøg i de 
skiønne og nyttige Videnskabers sjette stykke,671 og i Afhandling om de Norskes og endel 
andre Nordiske Folks Oprindelse som Indledning til den Norske Historie, som ble utgitt 
i 1768, blir den nordiske oldtiden likestilt med den romerske. Ifølge Gerhard 
Schøning, som i 1765 overtok professoratet i historie og retorikk etter 
Guldberg ved Sorø adelige akademi,672 hadde det norske, svenske og danske 
riket allerede noen hundre år før Kristi fødsel vært ”store og almindelige Folke-
navne” og ”bemeldte Nationer” som utgjorde ordentlige stater hver for seg. 
Dette riket var blitt overtatt av Odins sønnesønnssønn Frode Fredegode, den 
mektigste av alle konger i Norden, ved den tiden da Augustus skapte fred over 
hele verden. Derimot forkastet Schøning i likhet med Mallet tanken på at ”Ot-
hin”, denne Prometheus som var alle tings regent, fader og skaper, hadde  
guddommelig opprinnelse. Schøning, som inntar et deistisk standpunkt, mente 
at det var vanlig å gjøre de første konger til guder.673  
 Som historikeren Martin Mulsow har påpekt, var historiefagets 
primære oppgave å finne den historiske opprinnelsen til politiske og andre 
institusjoner som kunne legitimere samtidens krav.674 Den nordiske vendingen 
kan på den måten i likhet med stilskiftet ved Kunstakademiet i København, 
betraktes som en del av en mer gjennomgripende orientering mot England, og 
i 1768 ga Selskabet for de skiønne og nyttige kunsters forfremmelse ”de 
malende digtere” som prisoppgave å skildre ”noget sted i de danske stater, som 
ved sin Yndighed eller Skreksomhed giør sig merkværdigt: som i det første 
Fald Sundet eller eet af Lystslottene, og i det andet Malstrømmen eller 
Vandfaldet Sarpen i Norge”. Men det kunne likeledes velges et sted i Danmark 
eller Norge hvor det fantes merkverdige ”Levninger af Alderdommen”, eller 
som kunne gi anledning til en ”heldig Opdigtelse” som i Tickels Kensingtons-
Garden i Dodleys Samling.675 Selve programmet var inspirert av Edmund Burke, 
som i 1757 hadde utgitt A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the 
Sublime and Beautiful, og i 1769, samme år som kongen vedtok den første loven 
om selveierbønder og regulering av hoveriet, ble Jens Petersen Lund, som den 
første landskapsmaleren, opptatt som medlem av Kunstakademiet.  
 

                     
 
671 Otto Frederik Müllers Frode den Fredegode ble skrevet i 1760 og hyllet av Frederik V. 
672 Gerhard Schøning hadde sammen med biskop Johan Ernst Gunnerus og historikeren Peter 
  Frederik Suhm stiftet Det Trondhjemske Selskab i 1760. I 1767 fikk selskapet kongelig 
beskyttelse som Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.  
673 Gerhard Schøning, Afhandling om de Norskes og endel andre Nordiske Folkes Oprindelse som            
   Indledning til den Norske Historie, Sorø 1768, s. 74–76. 
674 Martin Mulsow, Die unanständige Gelehrtenrepublik, Stuttgart 2007, s. 114.  
675 Plesner 1959, s. 47. 
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Det sublime hadde etter Nicolas Boileau-Despréaux oversettelse og 
kommentarer til en litterær traktat, Peri Hupsous, av retorikeren Cassius 
Longinus eller Pseudo-Longinus i 1674, fått en sentral plass i den estetiske 
debatten,676 men hverken Longinus eller Boileau-Despréaux hadde gitt noen 
eksakt definisjon av det sublime.677 Roger de Piles knyttet i Cours de peinture fra 
1708 det sublime til den høyeste og kraftigste effekten av et bildes emne i likhet 
med Boileau-Despréaux,678 mens den engelske maleren og kunstteoretikeren 
Jonathan Richardson, som publiserte flere tekster om det sublime, knyttet det 
sublime til evnen til å overraske betrakteren. Det sublime var derfor ikke noe 
som ville oppnås gjennom å følge reglene. Det sublime beveget og fanget 
sjelen, og i Theory of Painting, som ble utgitt i 1715, benytter Richardson 
Michelangelo som et bemerkelsesverdig eksempel på kraften i det sublime. I 
henhold til Richardson var Michelangelo den som hadde oppnådd det sant 
sublime.679  
 Burke, som hadde fordypet seg i betrakterens psykologiske 
reaksjoner, mente at kilden til det sublime lå i ”whatever is fitted in any sort to 
excite the ideas of pain and danger; whatever is in any sort terrible, or is 
conversant about terrible objects, or operates in a manner analogous to terror”. 
Effekten var forundring eller overraskelse ”in the highest degree”. ”The 
inferior effects” var beundring, ærbødighet og respekt. Skjønnhet derimot var 
alle de kvaliteter i ting som ga en følelse av hengivenhet og ømhet.680 Ifølge 
litteraturhistorikeren Rudolphe Gasché er Burke, som bygger på arven etter 
John Locke og David Hume, den første som på det estetiske området gikk inn 
for en uforbeholden empirisme eller sensualisme. For Gasché er dette et 
uttrykk for at Burke radikalt fristilte den estetiske opplevelsen fra moralske og 
religiøse verdier for i stedet, i Newtons ånd, å etablere en eksakt vitenskap om 
menneskelige følelser.681  
 Men spørsmålet er om en uforbeholden empirisme eller 
sensualisme nødvendigvis innebar en løsrivelse av den estetiske opplevelsen fra 
moralske og religiøse verdier? Inspirasjonskilden til A Philosophical Enquiry into 
                     
 
676 Alain Billaut, “On the Sublime”, The Classical Heritage in France, red. Gerald Sandy,                 
   Leiden, Boston og Köln 2002, s. 315.   
677 Thomas Puttfarken, Roger de Piles’ Theory of Art, New Haven 1985, s. 117.  
678 Ibid., s. 118. 
679 Carol Gibson-Wood, Jonathan Richardson. Art Theorist of the English Enlightenment, New Haven 
    og London 2000, s. 174f. 
680 Edmund Burke, A Philosophical Inquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, 2nd  
   Edition, London 1801, s. 46 og s. 68.  
681 Rodolphe Gasché, ”And the Beautiful? Revisiting Edmund Burke’s ‘Double Aesthetics’”,    
  The Sublime. From Antiquity to the Present, red. Timothy M. Costelloe, New York 2012, s. 24. 
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the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful var etter alt å dømme Humes A 
Treatise of Human Nature fra 1740, som la vekt på at religionen hviler på følelser 
av frykt og håp. Burke viser at disse følelsene også kan vekkes av naturen. På 
den måten er det en overensstemmelse mellom empirismen eller sensualismen 
og deismen, som baserte gudstroen på fornuften og observasjonen av naturen, 
som synliggjorde Guds eksistens. Denne tankegangen kan på kunstteoriens 
område også ha påvirket Roger de Piles, som betraktet det maleriske eller 
sensualistiske elementet som det essensielle.682   
 
Kunstakademiet under Struenseestyret 
 
I Frankrike hadde ideen om at Kunstakademiet var ansvarlig overfor publikum, 
som måtte gjøres kjent med fremskrittet på kunstens område, fått gjennomslag 
med Philibert Orrys gjenopplivelse av Salon de Paris i 1738,683 og i forbindelse 
med Christian VIIs første besøk på Kunstakademiet i april 1768 ytret Saly et 
ønske om at Kunstakademiets medlemmer skulle stille ”sine Kapaciteter som 
Kunstnere” til skue. Bak ønsket om å gjøre publikum delaktig i 
Kunstakademiets prestasjoner lå formodentlig de egalitære implikasjonene av 
Lockes filosofi, som var en viktig inspirasjonskilde for de franske 
opplysningsfilosofene. Locke, som i 1690 utga An Essay Concerning Human 
Understanding, nektet å akseptere autoriteter og la vekt på betydningen av å 
trekke sine egne konklusjoner. 684 Denne kritiske innstillingen, som hadde sin 
grunn i empirisk filosofi, blir forbundet med en deistisk verdensoppfatning.  
Det nye dannelsesidealet førte derfor, i forhold til den humanistiske 
dannelsestradisjonen, til større konkresjon og fremhevelse av faktiske 
bedrifter.685  
 På initiativ av Saly, som la stor vekt på at kongens ”Academie” 
hadde begynt å velge ”Lemmer iblandt de Subjecter, som det selv hafver 
dannet”, ble det på Christian VIIs fødselsdag i januar 1769 for første gang 
arrangert en offentlig kunstutstilling i Kunstakademiets antikksal, og planen var 
at utstillingen skulle bli et årlig arrangement.686 Derimot møtte Salys ambisjoner 
ingen større forståelse hos kongen, som under utenlandsreisen i 1768 var 
                     
 
682 Gibson-Wood 2000, s. 145. 
683 Finansministeren Philibert Orry ble i 1737 utnevnt til vice-protecteur for Kunstakademiet i        
   Paris. Kunstakademiets første offentlige eksposisjon var blitt arrangert i 1667 og gjentatt        
   hvert annet år frem til 1675. Deretter ble den innstilt frem til 1699. I 1704 ble akademiets       
   utstilling arrangert i Salon carré, og i 1725 ble utstillingen kjent som Salon de Paris. Fra 1738       
   frem til 1747 ble utstillingen vist hvert år, deretter hvert annet år. 
684 Gibson-Wood 2000, s. 39.  
685 Ellenius 1984, s. 200-201. 
686 Frederik Meldahl, Kunst-udstillingerne ved det kongelige akademie for de skjønne kunster, Kjøbenhavn 
1906, s. 6f.  
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kommet under innflytelse av legen Johann Friedrich Struensee, og i januar 
1770 ble den planlagte Salonen innstilt.687 Struensee, som sto i kontakt med en 
gruppe reformivrige offiserer, blant dem generalen Schack Carl Rantzau,688 så 
det som sin oppgave å innføre besparelser i statens utgifter. Våren 1770 ble fire 
malere, tre billedhuggere og fem arkitekter admitterte til Kunstakademiets 
gullmedaljekonkurranse, men ingen medaljer ble utdelt, og ifølge ryktene skulle 
Kunstakademiet nedlegges.689 En av malerne som deltok i 
gullmedaljekonkurransen var dronningens favoriserte portrettmaler Jens Juel, 
som hadde mottatt den lille gullmedaljen i 1767.690 Mye tyder derfor på at 
dronning Caroline Mathilde, som våren 1770 innledet et kjærlighetsforhold 
med Struensee, kan ha grepet inn til fordel for Kunstakademiet.  
 Den 23. april 1770 ble Andreas Weidenhaupt, som var blitt 
agreeret i 1769, enstemmig opptatt som medlem av Kunstakademiet på en 
”siddende Minos”. Samtidig anmodet billedhuggeren Jacques Dominique 
Rachette, som hadde mottatt den store gullmedaljen i 1764,691 akademiet om å 
bli agreeret på en Jupiter. Saly og Moltke, som høsten 1767 var blitt gjeninnsatt 
som preses for Kunstakademiet, gikk inn for at Rachette skulle bli agreeret, 
men bortsett fra Nicolas-Henri Jardin nedla akademiets medlemmer sitt veto. 
Hendelsen er blitt beskrevet som danskhetens seier over 
”fremmedherredømmet” på akademiet,692 og som et uttrykk for 
motsetningsforhold mellom den franske rokokkoklassismen og den 
”fremrykkende” tyske antikkdyrkelse,693 men det er ingenting som tyder på at 
den tyske antikkdyrkelse ved denne tiden hadde fått fotfeste ved 
Kunstakademiet. I Tanker om Smagen udi Konsterne i Almindelighet blir det tatt klart 
avstand fra å gjøre en stil ut av ”Antiquiteterne”, og Andreas Weidenhaupt var 
mer opptatt av anatomiske studier enn av antikke forbilder. Motstanden mot 
Rachette, som ikke hadde gjennomført den store utenlandsreisen som 

                     
 
687 Meldahl og Johannesen 1904, s. 78. 
688 Far til riksgreve Schack Carl Rantzau, som fikk plassert Johann Friedrich Struensee som   
kongens reiselege, hadde fra 1739 gjennomført et landboreformprogram på godset                
Achenberg som opphevet hoveriet og utskiftet jorden.  
689 Salling 1975, s. 60f. 
690 Charlotte Christensen, ”Jens Juel og portrætkunsten i det 18. århundrede”, Hvis engle kunne    
  male. Jens Juels portrætkunst, Frederiksborg 1996, s. 21. 
691 Jacques Dominique Rachette ble tildelt den store gullmedaljen i 1764 samtidig med Peter     
   Brünniche, men som fransk undersått hadde Rachette ikke motatt det store leiselegatet og   
   avlagt det obligatoriske studieoppholdet i Roma.  
692 Karin Kryger, ”Dansk identitet i nyklassicistisk kunst. Nationale tendenser og nationalt        
    særpreg 1750–1800”, Dansk Identitetshistorie I. Fædreland og modersmål 1536–1789, red. Ole 
Feldbæk, København 1991, s. 246. 
693 Hanne Raabyemagle, ”Den danske Maecenas”, Moltke. Rigets mægtigste mand, Gylling 2010, s. 
233. 
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akademiet foreskrev som nødvendig for å bli opptatt som medlem, kan derfor i 
like stor utstrekning ha vært et uttrykk for at Rachette ikke oppfylte akademiets 
krav. På den annen side viser Eiler Hagerups Brev om Kierlighed til Fædrenelandet 
at det fedrelandsbegrepet, som betrakter nasjonen eller patria som fødeegnen 
eller kongedømmet,694 ble benyttet mot den eliten som hadde innledet 
reformpolitikken. For denne eliten var det morsmålet som ble trukket frem 
som et viktig uttrykk for etnisitet. På den måten er det, som Kedourie gjør 
gjeldende, mulig å trekke en skillelinje mellom etnisk og civic eller liberal 
nasjonalisme, som fremhevet betydningen av naturlige rettigheter.   
 

––––––––––– 
 
Den 14. september 1770 utstedte Strueensee, som hadde overtatt stadig flere 
av kongens funkjoner, en kongelig kabinettsordre til Danske kanselli om at 
sensuren skulle avskaffes og uinnskrenket trykkefrihet innføres,695 og den 15. 
september 1770 ble Bernstorff avskjediget. Den 16. september forlot 
Klopstock København, og den 9. november ble oppførelsen av 
Frederikskirken stoppet. I forbindelse med den offisielle avdekkelsen av 
rytterstatuen av Frederik V den 27. november 1770 ble Salys forslag om 
avholdelse av festligheter forkastet av kongehuset,696 og den 2. desember søkte 
professor Nicolas-Henri Jardin, som i 1755 var blitt innkalt til Købnhavn for å 
oppføre Frederikskirken og utnevt til professor ved Kunstakademiet etter 
Nicolai Eigtved, avskjed. Den 8. desember ble Moltke og Thott avsatt fra alle 
sine embeter og alle konseillets medlemmer avskjediget. Samtidig ble Struensee 
utnevnt til maître de requêtes, og den 16. februar 1771 utgikk en ny kongelig 
kabinettsordre om at det skulle nedsettes en kommisjon som skulle utarbeide 
et nytt reglement for Kunstakademiet. Wiedewelt og Pilo, samt professoren i 
anatomi, den kongelige livmedikus Johann Chilian Just von Berger, fikk plass i 
kommisjonen, og som sekretær valgte Struensee Bernstorffs tidligere 
privatsekretær, Helferich Peter Sturz. Den 26. mars 1771 forlot Jardin 
København, og den 15. juli 1771, dagen etter at kongen hadde utsett Struensee 
til geheimekabinettsminister med fullmakt til å utferdige kabinettsordre uten 
kongens personlige signatur, valgte Saly å trekke seg tilbake.  
 To dager etter Salys avgang ble Pilo, som var den eldste av 
Kunstakademiets professorer, enstemmig valgt til ny direktør, og den 21. juli 

                     
 
694 Hobsbawm 1990, s. 26. 
695 Den svenske trykkefrihetsforordningen ble utferdet den 2. desember 1766 etter at           
opposisjonen mot hoffpartiet hadde fått flertall i riksdagen i 1765.Trykkefrihets-                 
forordningen gjorde med unntak for teologiske skrifter og skrifter som omhandlet              
statsskikken, friheten til å uttale seg i tale og skrift til en rettighet med hjemmel i loven.  
696 Kryger 1991, s. 245.  
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1771 ble Kunstakademiets nye vedtekter bekjentgjort. Kunstakademiets navn 
ble forandret til Mahler- Billedhugger- og Bygnings Academiet, og 
driftsbeløpet, som skulle overgå fra kongens Partikulærkasse til statens 
Zahlkasse, ble redusert med tyve prosent. Ifølge det nye reglementet skulle 
kollegiestyret gjeninnføres og presesverdigheten avskaffes. Direktøren skulle 
velges for to år og kunne deretter ikke velges på nytt. Påbudet om at emnet til 
den store gullmedalje skulle hentes fra Det gamle testamentet ble opphevet, og 
i stedet skulle emnet hentes fra ”den ældre historie”.697 Gullmedaljen skulle 
utdeles hvert annet år, og kun to gullmedaljevinnere kunne være utenlands 
samtidig. Portrettmalerne fikk reiselegatet redusert til tre år. Dessuten ble det 
for å forbedre håndverket og fremme smaken bestemt at håndverkernes 
mesterstykker i fremtiden skulle godkjennes av Kunstakademiet, og lærlingene i 
de håndverksfag som krevde tegning ble pålagt å følge akademiets 
undervisning.698 Videre skulle det kongelige kunstkammeret åpnes for 
publikum mens hoffet var fraværende under sommersesongen,699 en reform 
som var i pakt med den reform som var blitt innført i Frankrike i 1764 av 
Madame de Pompadours yngre bror, markisen av Marigny,700 som hadde åpnet 
Apollon Galleriet i Louvre for publikum.  
 I Zwei Briefe über die Academie der Künste, en apologi for 
Kunstakademiet, som ble publisert i 1771, skriver Sturz at hovedinnvendingen 
mot Kunstakademiet var at de nordlige land som ikke var velsignet med 
rikdom,  ikke kunne tillate seg kunstens ”yppighet”. Men selv om rikdommen 
ikke var så stor at det kunne bygges cirkus eller amfiteater og hus ikke kunne 
utsmykkes med malerier og ”kålhagene” befolkes med statuer, mente Sturz at 
det var viktig at landet hadde egne kunstnere. ”Vi elsker bilder av vår konge, 
vår droning og våre venner”, skriver Sturz, som i likhet med reformtilhengerne 
ved Kunstakademiet i Paris beklager at den italienske kunsten var blitt forringet 
etter Kunstakademienes opprettelse. Samtidig betoner Sturz at verdige menn, 
som var til ære for fedrelandet, fortjente minnesmerker. Kunstakademiet skulle 
derfor utdanne landets egne barn. På den annen side ville Sturz, som betraktet 
kobberstikkerkunsten som de nyttige vitenskapenes mest trofaste ledsagerinne, 
at kun et begrenset antall av Kunstakademiets elever skulle vie seg til kunsten. 
Av den grunn ville Sturz se en redusering av antallet kunstnere som ble tildelt 
det store reisestipendium. Men det viktigste var ikke at Kunstakademiet 
utdannet innfødte kunstnere. Kunstakademiet skulle også utdanne dugelige 

                     
 
697 Emma Salling, Kunstakademiets Guldmedalje Konkurrencer 1755–1857, København 1975, s. 13.  
698 Meldahl og Johansen 1906, s. 80. 
699 Marjatta Nielsen, “An Introduction to the Life and Works of Johannes Wiedewelt (1731–
1802)”, A Danish Artist in Search of the Past, Shaping the Future, red. Marjatta Nielsen og             
 Annette Rathje, København 2010, s. 27.  
700 Marquis Marigny overtok i 1752 som directeur général des Bâtiments du Roi. 
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håndverkere og fabrikanter som kunne måle seg med de fremmede. Sturz, som 
setter statsnytten i sentrum, mente at staten på den måten kunne spare penger. 
Kunstakademiet fortjente derfor alle sanne patrioters støtte.701 
Struenseeregimet kom sålede til å stå for en en mer borgerlig orientert 
sparepolitikk, som la størst vekt på å fremme håndverk og industri.  
 
Strid om kontrollen over Kunstakademiet  
 
Etter offiserssammensvergelsen mot Struensee i januar 1772, som var blitt 
legitimert av enkedronningen Juliane Marie,702 fikk kuppmennene under ledelse 
av general Hans Henrik von Eickstvedt kongen til å underskrive en forordning 
om opprettelsen av et kabinettsråd.703 Det nye geheimestatsrådet vedtok at 
administrasjonens språk med unntak for de tyske provinser skulle være dansk, 
og i en kongelig resolusjon av den 19. februar 1772 ble det påbudt at dansk 
skulle erstatte tysk som kommandospråk i hæren.704 Den 24. februar 1772 ble 
lederen for det nye statsrådet, kongens halvbror, den18-årige arveprins 
Frederik, med bifall fra Kunstakademiets forsamling forespurt av Pilo om å bli 
ny preses for Kunstakademiet, og med arveprins Frederiks samtykke ble det 
samme vår arrangert en konkurranse mellom Kunstakademiets tidligere 
gullmedaljevinnerne, som sto for tur til å motta det store reiselegatet.  
 Etter at Jens Juel, som ikke deltok i konkurransen, gjennom Moltke 
mottok privat understøttelse for å reise til Roma,705 gikk det store reiselegatet i 
1772 til Mandelbergs elev og assistent, Nicolai Abildgaard, som ifølge 
kunsthistorikeren Julius Lange selv hadde krevd at stipendiene skulle tildeles 
etter konkurranse og ikke etter ansiennitet.706 Planen var at Abildgaard skulle få 
tildelt den maleriske utsmykningen av Riddersalen på Christiansborg slott hvis 
han lærte seg faget ”til gavns”.707 Samtidig utbrøt en ny drakamp om  
kontrollen over Kunstakademiet, og den 11. september 1772 mottok Pilo en 
kongelig befaling om innen 24 timer å begi seg til Holstein for å male et 
familieportrett av kongens søster, prinsesse Louise, og hennes mann, landgreve 
                     
 
701 Helferich Peter Sturz, Zwey Briefe über die Academie der Künste, København 1771, s. 7f.  
702 Frederik V inngikk etter dronning Louises død i desember 1751 ekteskap med Juliane      
Marie av Braunschweig-Wulfenbüttel. Ekteskapet ble inngått i 1752. 
703 Kabinettsrådet, som ble omdøpt til statsråd, besto av arveprins Frederik, general Hans          
   Henrik von Eickstedt, admiral Rømeling, grev Rantzau Asheberg, grev Otto Thott, grev        
   Adolph Siegfried von der Osten og den tidligere diplomaten Joachim Otto Schack-Rathlou.  
704 Reformens opphavsmann, general Hans Henrik von Eickstedt, overtok ved nyordningen 
av Kommediehuset, som fra den 1. november 1772 fikk status som Det kongelige Teater,    
ledelsen av tilsynskommisjonen for teateret. 
705 Christensen 1996, s. 23. 
706 Julius Lange, Udvalgte Skrifter, Første Bind, København 1900, s. 96. 
707 Patrick Kragelund, Abildgaard. Kunstneren mellem opprørerne, Bind I, København 1999, s. 230. 



 
 
 

135 
 
 

Carl av Hessen. Pilo avviste hoffets ordre med det resultat at han den 21. 
september 1772 fikk tre uker på å forlate landet. Den offisielle forklaringen til 
avskjedigelsen var at Pilo under Gustav IIIs besøk i København hadde tatt 
imot den nyopprettede Vasaordenen, men Pilo hadde fått hoffets godkjennelse 
innen han aksepterte utmerkelsen.708  
 Det er blitt hevdet at Peder Als, som ble favorisert av dronning 
Caroline Mathilde, skal ha vært den som fikk Pilo fjernet,709 men 
konspirasjonen mot Pilo kan også ha en annen forklaring. Virgilius Erichsen, 
som var Katharina II av Russlands foretrukne portrettmaler, hadde i august 
1772 kommet tilbake til København fra Sankt Petersburg, og samme høst ble 
Erichsen utnevnt til kongelig hoffmaler. Enkedronning Juliane Marie, som 
etter kuppet mot Struensee tok sikte på en mer fremskutt posisjon i statens 
styre, kan derfor ha ønsket å avskjedige Pilo for å knytte Erichsen til 
Kunstakademiet som professor og ny direktør.710  
 Joachim Otto Schack-Rathlou, som ble president for Danske 
kanselli og den reelle førsteministeren i det nyopprettede kabinettsrådet, ville 
derimot verne statsrådet og kollegiene mot inngrep fra hoffets side, og i 
oktober 1772 ble Johannes Wiedewelt valgt til Kunstakademiets nye direktør. 
Samtidig ble Johan Hartvig Ernst Bernstorffs nevø, Peter Andreas Bernstorff, 
som var blitt innvalgt i geheimerådet i 1769, gjeninnkalt til København som 
sjef for Fondet ad usus publicos og med plass i finanskollegiet.711 I 1773 overtok 
Peter Andreas Bernstorff stillingen som president for Tyske kanselli, mens 
Bolle Willum Luxdorph ble førstedeputert i Danske kanselli. Samme år ble 
historiemaleren Anthon Christian Rüde, som hadde mottatt den store 
gullmedaljen i 1768, sendt til Roma på et kongelig stipendium, og Johann 
Friedrich Clemens, som hadde vært malersvenn for Mandelberg, fikk midler til 
å reise til Paris. Akademiets store gullmedalje gikk til arkitekten Andreas 
Kirkerup, og Peter Brünniche, som i 1772 kom tilbake til København fra 
Roma, ble agreeret på 57 tegninger og malerier utført etter Rafael, Pietro da  
Cortona og Guido Remi. Som medlemsstykke fikk Brünniche i oppgave å male 
Mødet mellem Gram og Gro eller Gram, konge af Danmark, drager ud for at beijle til den 
                     
 
708 Gustav IIIs statskupp den 19. august 1772, som gjeninnførte enevoldsstyret i Sverige, ble 
betraktet som en trussel i Danmark-Norge. Se Dansk Kunsthistorie. Billedkunst og Skulptur.             
Akademiet og guldalderen, København 1972, s. 119.   
709 Dansk Biografisk Leksikon, tredje utgave, første bind, København 1979, s. 130. Opplysningen 
   om at Peder Als skal ha medvirket til å få Pilo avsatt skal kommet fra Peter Christian 
Abildgaard i et brev datert 16. november 1772 sendt til broren Nicolai Abildgaard i Roma. Se 
Karin Kryger 1991, s. 253.  
710 Virgilius Erichsen, som hadde deltatt i gullmedaljekonkurransen ved Kunstakademiet i 1755, 
  hadde møtt motstand hos Pilo. Se Elling 1935, s. 34. 
711 Fondet Ad usus publicos, som var blitt opprettet av Frederik V i 1765, ble deretter 
hovedsakelig avsatt til kulturelle formål. 
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svenske Prinsesse Gro, et emne som er omtalt både i den eldre Edda diktningen og 
hos Saxo Grammaticus.  
 I 1774 ble Ove Guldberg, som siden 1765 hadde vært arveprinsens 
lærer og fra 1771 arveprinsens privatskretær, utnevt til arveprinsens 
kabinettssekretær, og samme år foreslo Guldberg å utdele en pris på tredve 
riksdaler for ”den beste Prøve til en Samlig af Exempler paa Danske tapre, 
ædle, goddædige og patriotiske Handlinger”. Ingen besvarelser skal imidlertid 
ha innkommet til prisoppgaven, og i stedet fikk historikeren Ove Malling 
kongelig understøttelse for å utarbeide et slikt skrift.712 For Guldberg var det en 
hellig plikt å holde deismen og alle kirkefiendtlige radikale strømninger i sjakk, 
og Wiedewelt, som hadde fått i oppdrag å utarbeide en plan for et nytt 
nasjonalmonument ved Jægerpris Slott med byster av de gamle sagnkonger,713 
måtte etter forslag fra Guldberg forandre sine planer. Hva Guldberg ønsket, 
var en ”belærende” minnelund med abstrakte monumenter utstyrt med lett 
gjenkjennbare symboler over samtlige fortjente danske, norske og holstenere, 
som var nevnt i Ove Mallings Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holste-
nere. Den mest monumentale støtten, Benedictstøtten, skulle være til minne om 
Knud den helliges bror, som hadde ofret sitt eget liv for å hjelpe kongen.  
 I 1775 gikk Kunstakademiets store gullmedalje til arkitekten Johan 
Engelbrecht Hansen Mørck, og til billedhuggeren Jesper Johansen Holm og 
kobberstikkeren Georg Haas, mens Erik Pauelsen, som hadde ambisjoner om å 
bli historiemaler, mottok den lille gullmedaljen med Samuel ofrer Herren Brænd-
Opfer. Rent stilistisk viser Pauelsens Samuel ofrer Herren Brænd-Opfer i likhet med 
Jørgen Dines Jephta Løfte, som ble belønnet med den lille gullmedaljen i 1773, 
innflytelse fra Rafaels senere stil. Det store reiselegatet gikk til Wiedewelts elev, 
billedhuggeren Nicolai Dajon, som etter å ha mottatt den store gullmedaljen i 
1766 hadde arbeidet sammen med Wiedewelt på Frederik Vs sarkofag.714  
 I januar 1776 ble Guldberg adlet Høegh-Guldberg og utnevnt til 
stats- og geheimekabinettssekretær med rang av oversekretær og med bolig i 
arveprinsens palé. Dette innebar at Høegh-Guldberg kunne øke sin makt, og 
samme år innleverte Peter Brünniche sitt medlemsstykke til Kunstakademiet, 
Mødet mellem Gram og Gro eller Gram, konge af Danmark, drager ud for at beijle til den 
svenske Prinsesse Gro. Med sine stereotype eteriske fysiognomier utført etter 
antikke statuer og uten antydning til tidstypisk nordisk draktskikk fører Mødet 
mellem Gram og Gro tankene til Rafaels maniera devota.715 I henhold til Giorgio 
Vasari hadde Rafaels maniera devota, som nådde et høydepunkt med Sposalizio 

                     
 
712 Pevsner 1959, s. 50.  
713 Juliane Marie hadde fått Jægerpris Slott i morgengave av Frederik V.  
714 Nicolai Dajon hadde i 1774 utført skulpturen Jupiter. 
715 Michelangelo skal ha karakterisert Rafaels tidlige stil som maniera devota.  
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della Virgine i 1504, vært dominerende i hele Italia mellom 1490 og 1510,716 med 
andre ord før Rafael hadde fullført freskene i Stanza della Segnatura, som var 
Rafaels første store oppdrag i Vatikanet. Rent stilistisk bryter Mødet mellem Gram 
og Gro med tradisjonen av mer individualiserte personkarakteristikker, og kun 
med arveprinsens stemme ble Brünniche innvalgt som medlem av akademiet. I 
Italia er gjenopplivelsen av denne stilen blitt knyttet til motreformasjons 
fromhetskrav formulert i kardinal Gabriele Paleottis Discorso intorno alle imagini 
sacre e profane fra 1582,717 som i 1594 ble oversatt til latin og trykket i Ingolstadt i 
Bayern. 
 Høegh-Guldbergs plan kan ha vært å tildele Brünniche oppgaven å 
dekorere Riddersalen på Christiansborg, og i et brev skrevet sommeren 1776 
anmodet Mandelberg Abildgaard om snarest å reise hjem. På hjemveien skulle 
han tilbringe ”nogen Tid” i Firenze, Parma og Venezia hvor han kunne granske 
Correggio og Tizian innen han skulle begi seg til Nederlandene for å studere 
den flamske skole.718 1600-tallets ledende franske kunstteoretikere, André 
Félibien og Charles-Alphonse Dufresnoy, hadde fremhevet det moderne 
triumviratet Rafael, Tizian og Correggio, som de fremste innen malerkunsten, 
og ifølge Anton Rafael Mengs, som i 1754 ble direktør for Accademia di San 
Luca i Rom, hadde hver enkelt av dem overtruffet alle som kom etter dem i sin 
genre.719 Roger de Piles, som var det tidlige 1700-tallets toneangivende franske 
kunstteoretiker, satte derimot Rubens og de flamske malerne høyere enn Rafael 
og antikken.  
 I januar 1777 måtte Wiedewelt fratre direktørstillingen til fordel for 
professoren i arkitektur, Caspar Frederik Harsdorff,720 som i 1773 hadde tegnet 
Hercules-Pavillonen i Kongens Have i København, et verk som foregriper en 
strengere nyklassisistisk stil innen arkitekturen. Derimot gikk den store 
gullmedaljen i 1777 til Erik Pauelsen med Salomons dom, som viser stilinnflytelse 
både fra både Rafael, Tizian og Correggio, noe som antyder at Høgh-Guldberg 
ikke hadde kontroll over Kunstakademiet. På den annen side gikk det store 
kongelige reiselegatet til maleren ved Det Kongelige Teater, Thomas Bruun, 
som fikk understøttelse i tre år for å reise ut som portrettmaler,721 og til 
                     
 
716 Charles Dempsey, ”National Expression in Italian Sixteenth-Century Art: Problems of    
the Past and Present”, Nationalism in the Visual Arts, red. Richard A. Etlin, Hannover og      
London 1991, s. 17. 
717 Patricia Rocco, Maniera Devota/mano Donnesca: Women, Virtue and Visual Imagery During the      
     Counter-Reformation in the Papal States, 1575–1675, New York 2014, s. 217. 
718 Charlotte Christensen, Maleren Nicolai Abildgaard, København 1999, s. 38–39. 
719 Rosenberg 1995, s. 27. 
720 Frederik Harsdorff hadde i 1774 på oppdrag av kongefamilien stått for ombyggingen av   
Herculespavillonen i Rosenborg slottshave. Ifølge kunsthistorikeren Marta Edling ble           
Anton Raphael Mengs samlede verk publisert etter hans død i 1779. 
721 Thomas Bruun hadde i 1776 overtatt som teatermaler ved Det Kongelige Teater etter      
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Harsdorffs elev, arkitekten Peter Meyn, som hadde mottatt den store 
gullmedaljen i 1768.  
  
Høegh-Guldbergs kunstpolitiske program  
 
I desember 1777 kom Anton Christofer Rüde og Nicolai Abildgaard tilbake til 
København via Paris,722 og etter hjemkomsten ble Rüde agreeret på Catos 
død,723 som han hadde malt på hjemveien under oppholdet i Paris. Abildgaard 
ble agreeret på en skisse av Phoebus, der fraråder Phaëton at køre Solvognen hentet fra 
Ovids Metamorphoses. Den guldbergske plan for de lærde skoler, som var blitt 
innført i 1775, hadde, som Niels Treschow skriver, gjort de romerske 
”Skribenters Læsning og Forklaring” til hovedsaken i den studerende ungdoms 
dannelse.724 Danskundervisningen var derimot ikke obligatorisk.725 Abildgaards 
skisse var derfor formodentlig en erstatning for Ymer og Ødhumla, som 
Abildgaard hadde med seg fra Rom. Ymer og Ødhumla, som er basert på Den 
eldre Edda og gjengitt i Mallets Indledning udi Danmarks Riges Historie, utgjør en 
nordisk motsvarighet til Michelangelos skapelsesberettelse i Sixtinske kapell i 
Vatikanet og kan i utgangspunktet ha vært planlagt for riddersalen på 
Christiansborg. Salonen, som ble arrangert i januar 1778 av Høegh-Guldbergs 
forlengede arm ved Kunstakademiet,726 akademiets sekretær, miniatyrmaleren 
Cornelius Høyer, var derfor etter alt å dømme planlagt som en mønstring av 
malerne, som aspirerte etter en oppgave på Christiansborg. Derimot var det 
med ”megen Møje” utstillingen kunne gjennomføres.727  
 Peter Brünniche var på utstillingen representert med Gram og Gro 
og Fortuna etter Guido Reni, og Anton Christoffer Rüde med Catos død og Et 
lystig selskab i Rom. Av Mandelberg ble det vist en bataljescene av Hektors 
heroiske kamp for sitt fedreland, og av den avdøde Peder Als et portrett av 
                                                              
 
Peter Cramer, som fikk i oppdrag å utføre scenografien til Johannes Ewalds Balders Død, som 
skulle settes opp på Slottsteateret. 
722 Krüger 1991, s. 310. 
723 Gottscheds Der sterbende Cato, som blir reget som den første tyske originaltragedie skrevet     
     etter fransk-klassisistisk møster, ble oppført for første gang i Leipzig i 1731. Joseph              
     Addisons sørgespill, Cato, som ble skrevet i 1713 i en streng klassiserende stil, fremstiller       
     Cato, Cæsars mest uforsonlige fiende, som et eksempel på republikansk dyd og frihet.  
724 Sitert etter H.O. Christophersen, Niels Treschow 1751-1833. En tenker mellom to tidsaldrer,     
Oslo 1977, s. 81.   
725 Ole Feldbæk, ”Fædreland og Indfødsret. 1700-tallets danske identitet”, Dansk identitetshistorie, 
   red. Ole Feldbæk, København 1991, s. 190–191. 
726 Cornelius Høyer, som var blitt medlem av Kunstakademiet i 1768 og utnevnt til                   
   hoffminiatyrmaler i 1769, ble i 1777 utnevnt til Kunstakademiets sekretær. I 1781 ble Høyer  
    titulær professor.  
727 Anneli Fuchs, Emma Salling, Malene West Hansen, Charlottenborg Forårsudstilling 150 år,     
Charlottenborg 2007, s. 16.  
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kong Christian VII i salvingsdrakt, som var en bestilling til Riddersalen på 
Christiansborg. Av Jens Petersen Lund ble det utstilt oljebilder og gouacher av 
danske og romerske landskaper, og Widewelt stilte ut en portrettbyste av grev 
Johan Heinrich Ernst Bernstorff og en modell til Frederik Vs gravmæle. Carl 
Frederik Stanley var representert med sitt resepsjonstykke, amor patriæ, som ble 
fullført etter at Stanley i 1776 ble naturalisert og innvilget innfødsrett av 
Høegh-Guldberg, og av den kongelige hoffteatermaleren Peter Cramer,728 som 
i 1776 hadde fått i oppdrag å utføre scenedekorasjonene til Johannes Ewalds 
Balders død. Et heroisk Syngespill i Tre Handlinger, ble det utstilt hele 12 malerier. 
Abildgaard på den annen side var kun representert med Den sårede Filoktet, som 
Abildgaard hadde sendt tilbake til Kunstakademiet fra Roma i 1775.729  
 Den sachsiske dikteren og kunst- og litteraturteoretikeren Gotthold 
Ephraim Lessing hadde forkastet Winckelmanns oppfatning av antikken som 
”edle Einfalt und stille Grösse”, og i en motskrift fra 1766, Laokoon oder über die 
Grenzen der Mahlerey und Poesie, refererer Lessing til Filoktet, som Winckelmann 
hadde benyttet som et eksempel på de antikke heltenes stoiske 
selvbeherskelse.730 Sofokles’ drama om den greske helten Filoktet ble på den 
måten brukt som et innlegg mot Winckelmann, som hadde fremhevet 
Laokoongruppen som en fullkommen regel for kunsten.731 Ifølge Lessing, som 
la vekt på det voldsomme følelsesutbruddet og skriket som det naturlige 
uttrykket for legemlig smerte,732 fantes en helt annen lidenskap hos grekerne 
enn den Winckelmann hadde oppstilt som norm.733 Filoktet var i likhet med de 
homeriske helter vill og ekspressiv i sin smerte. Men som David Wellbery har 
påpekt, avviste ikke Lessing, som det ofte blir antatt, Horats’ dictum ut pictura 
poesis, som lå til grunn for den franske klassisismen. Lessing hadde allerede i 
forordet til Laokoon oder über die Grenzen der Mahlerey und Poesie slått fast at 
poesien og de plastiske kunstene har samme mål, det var bare metodene som 
var forskjellige.734 Poesien, som utspilte seg i tiden, skulle gjengi en hendelse 
organisk i sine tidsmessige sekvenser, mens maleriet, som var knyttet til 
                     
 
728 Peter Cramer, som hadde besøkt Kunstakademiet i 1740-årene, hadde malt                           
  teaterdekorasjonene til Niels Krog Bredals Gram og Signe i 1756, og ble fast knyttet til               
  komediehuset som teatermaler i 1762.  
729 Den sårede Filoktet ankom Kunstakademiet i København våren 1776. Se Charlotte                  
   Christensen, Maleren Nicolai Abildgaard, København 1999, s. 36.  
730 Kragelund 1999, s. 214. 
731 Johann Joachim Winckelmann, Tanker om imitationen av de grekiska verken inom måleriet och        
    skulpturen, Gøteborg 2007, s. 11.  
732 Erik Fischer, ”Abildgaards Filoktet og Lessings Laokoon”, Kunstmuseets årsskrift, København 
   1975–1976, s. 88. 
733 Christensen 1999, s. 14. 
734 David E. Wellbery, Lessing’s Laocoon. Semiotics and Aesthetics in the Age of Reason, Bristol 1984,  
s. 105. 
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rommet, skulle avbilde det mest ekspressive momentet i en kjede av 
begivenheter. Uttrykket ble derfor for Lessing som for Roger de Piles det 
kunstprinsipp som skulle erstatte den klassiske harmonien. Skjønnheten eller 
fullkommenheten så Lessing representert i den plastiske kunsten.735  
 Abildgaards Den sårede Filoktet avviker også fra idealet om den 
temmede pasjon.736 På den måten bryter Abildgaard med det aristoteliske synet 
på universaliteten som det vesentligste i alle ting og hevder individualiteten og 
kunstneren som skaper og gudenes likemann i overensstemmelse med 
Michelangelo og nyplatonistenes program. Michelangelos navn blir, som 
Magne Malmanger skriver, knyttet til nyplatonsk kunstteori selv om det ikke 
foreligger noen gjennomarbeidet teoretisk tekst fra Michelangelo.737 Lessing 
hadde på den annen side i Laokoon oder über die Grenzen der Mahlerey und Poesie 
fremhevet fantasiens rolle som et kriterium på fullkommenhet. Fantasien, som 
hevet mennesket over den rene fysiske følelsen og således også over det rent 
dyriske, måtte ha full frihet. Den frie bruken av fantasien var derfor en garanti 
for kunstnerisk kreativitet. Dette gjaldt også kunstneriske lån. Om en kunstner 
omformer en annen kunstnerns verk ved hjelp av sin egen fantasi og uttrykker 
det i sitt eget medium, da er kunstneren original. Om kunstneren følger en 
annen kunstners kunstneriske representasjon, det vil si bare følger verkets 
”sensible startum”, er kunstneren en kopist.738 
 I sin resepsjonsoppgave, Svend Tveskæg løskøbes av danske kvinder, 
som ble innlevert til Kunstakademiet våren 1778, kombinerer Abildgaard 
arkaiserende friseaktig utførte kvinnelige fysiognomier med stor nøyaktighet 
”udi det Historiske og Tidernes Brug”. Rent stilistisk fremstår Svend Tveskæg 
løskøbes av danske kvinder derfor som en kompromissløsning. Selve oppgaven 
må, i likhet med Anton Christofer Rüdes resepsjonsoppgave, Christian den førstes 
inntog i Rom,739 og Peter Brünniches resepsjonsoppgave Gram og Gro, ha vært 
formulert med tanke på den forestående utsmykningen av Riddersalen på 
Christianborg, som skulle omfatte Danmarkshistoriens tre kanoniske epoker, 
med andre ord de førkristne sagnkonger, de kristne konger fra Harald Blåtand, 
samt de oldenburgske konger.  
                     
 
735 Henry Caraway Hatfield, Winckelmann and his German Critics, 1755–1781, New York 1941,  
s. 91. 
736 Christensen 1999, s. 17. 
737 Magne Malmanger, Kunsten og det skjønne: vesterlandsk estetikk og kunstteori fra Homer til Hegel, 
Oslo 2000, s. 162–163.  
738 Wellbery 1984, s. 106–107. 
739 Anton Christofer Rüdes resepsjonsoppgave, Christian den førstes inntog i Rom, et emne som 
er omtalt hos Arild Huitfeldt, i Ludvig Holbergs Danmarkshistorie og i Johan Heinrich 
Schlegels Geschichte der Könige von Dänemark aus dem Oldenburgischen Stamme, ble innlevert og 
godkjent først i april 1779. Christian I hadde i 1479 besøkt Roma der han fikk pavens fullmakt 
til å opprette et universitet i København. 
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 For Høegh-Guldberg var imidlertid historiens eneste nytte å 
antenne patriotismen og hengivenheten til kongehuset, som skulle omtales med 
”hede og omhed” på samme måte som ”den enighed mellom stænderne”, som 
var grunnlaget for fedrelandets lykke.740 I Svend Tveskæg løskøbes av danske kvinder, 
som er hentet fra Saxo Grammaticus nevnt i Ove Mallings Store og gode 
Handlinger, er fedrelandskjærligheten i likhet med i Carl Frederik Stanleys 
resepsjonsstykke, amor patriæ, en allegori hentet fra Cesare Ripas Iconologia 
Decorum, knyttet til kongens person i overensstemmelse med den lutherske 
ortodoksien. Interessen for kongen som person og symbol blir forbundet med 
læren om kongedømmet av Guds nåde, som i Danmark-Norge fikk 
gjennomslag etter innføringen av eneveldet.741 Men som Øystein Sørensen har 
påpekt, eksisterte det etter eneveldets innføring to ulike statsoppfatninger i 
Danmark-Norge, en naturrettslig og en teokratisk. Kongeloven eller Lex Regia, 
som ble skrevet av Peder Schumacher i 1665, var et naturrettslig dokument 
påvirket av Hugo Grotius som bygget på folkets overdragelse av den høyeste 
makt til kongen. Teologiprofessoren og Sjællands biskop, Hans Vandal, som 
fra 1663 utga et omfattende statsrettslig verk, Juris regii, hevdet at monarken var 
innsatt av Gud, og at makten var gitt monarken umiddelbart av Gud. Det 
samme synet kommer også til uttrykk hos professoren og hoffpredikanten 
Hector Gottfried Masius i et forsvarsskrift for den protestantiske lære, Interesse 
principum circa religionem evangelicam, fra 1687.742 På den måten fremstår 
kongedømmet av Guds nåde som den dansk-norske lutherske ortodoksiens 
offisielle syn.  
 Abildgaard ble opptatt som medlem av Kunstakademiet den 31. 
mars 1778.  Samtidig ble Peter Cramer, som hadde søkt om medlemskap i 
1777, innvilget medlemskap på ”et moderne nationalt Conversations Stykke” 
også kalt ”Stykke af National Costume”. Derimot var ingen av Cramers bilder - 
Cramer innleverte Kone, som sælger Peberkager og pendangen Nogle bønder ved en 
høstak - malt med henblikk på å fungere som resepsjonsstykker, men 
motiveringen var at Kunstakademiet behøvde en maler av ”hans Slags”.743 Det 
var, skriver kunsthistorikeren Karin Kryger, som ikke oppgir noen kilde, et 
ønske blant Kunstakademiets medlemmer at Cramer, som ble hedret med 
tilnavnet ”den danske Teniers”, skulle bli medlem av akademiet.744 Ikke desto 
                     
 
740 Jens Engberg 2005, s. 283.  
741 Ole Feldbæk, ”Fædreland og Indfødsret”, Dansk Identitetshistorie. Fædreland og modersmål 1536–
1789, red. Ole Feldbæk, Viborg 1991, s.112.  
742 Sørensen 1983, s. 44f. 
743 Kryger 1991, s. 351. 
744 Kryger 1991, s. 345f. David Teniers den yngre (1610–1690), som hadde grunnlagt Det 
kongelige Kunstakademi i Antwerpen i 1663, var på 1700-tallet betraktet som et synonym 
for tableaux flamands og en maler i klasse med med Rubens og Van Dyck, som av Roger de 
Piles ble satt høyere enn Rafael. 
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mindre antyder det store antallet bilder av Cramer, som var representert på 
Salonen i 1778, at Cramers medlemskap snarere kan ha vært et ønskemål fra 
Høegh-Guldberg enn fra Kunstakademiets professorer. Martin Luther, som i 
1525 skrev en apologi for bruken av bilder, Wider die himlischen Propheten, stilte 
krav på en folkelig kunst som tok hensyn til barn og enkle mennesker. Når den 
vekket gode evangeliske forestillinger kunne kunsten ifølge Luther være 
nyttig.745 Høegh-Guldberg kan av den grunn ha hatt et ønske om å fremme 
genremaleriet på historiemaleriets bekostning.  
 Abildgaard ble i mai 1778 utnevnt til professor ved 
Kunstakademiet etter Peder Als, og i juni 1778, samme tid som Abildgaard 
offisielt fikk tildelt oppgaven å utsmykke Riddersalen på Christiansborg slott, 
innleverte Pauelsen to arbeider til Kunstakademiet, Dronningen av Saba og Rolf 
Krage hos den svenske konge.746 Pauelsens inspirasjon var formodentlig Johannes 
Ewalds historiske drama Rolf Krage fra 1770, som er den første tragedien 
påvirket av Shakespeare skrevet på dansk. Historien om Rolf Krage hos den 
svenske konge, som er omtalt i Snorres Edda, er hentet fra den danske 
historiens gullalder og kan ha vært malt med tanke på utsmykningen av 
Riddersalen på Christianborg. Ifølge planen skulle utsmykningen begynne med 
de førkristne konger, men i en kabinettsordre fra Høegh-Guldberg var 
Abildgaard blitt foreskrevet et historisk stykke fra Christian Is regjering, det vil 
si fra den samme perioden som Rüdes resepsjonsoppgave, Christian den førstes 
inntog i Rom, et verk som ble innlevert og godkjent av Kunstakademiet først i 
april 1779.  
 Den offisielle bestillingen på det første bildet til Riddersalen på 
Christiansborg fikk Abildgaard, som hadde fått godkjent sitt utkast av 
professorene Johan Martin Preisler, Johannes Wiedewelt og Johan Edvard 
Mandelberg, som av Høegh-Guldberg på kongens vegne var blitt anmodet om 
å avgi sitt syn,747 den 30. september 1778. Deretter skulle Abildgaard hvert år 
på kongens fødselsdag avlevere et nytt bilde av den oldenborgske kongerekkes 
bedrifter. Samtidig ble Abildgaard ”befalet” å ikke tenke på den eldre historien 
før han hadde fullført ”den Oldenborgske Stammes”.748 Dekorasjonen av 
riddersalen på Christianborg, som var planlagt som et eksposé over den danske 
historien, ble således redusert til en apoteose over de oldenborgske konger.749 

                     
 
745 Sigrid Christie, Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800, Bind I, Oslo 1973, s. 101. 
746 Johannes Ewalds Rolf Krage, som ble innlevert til Smagende Selskab i 1770 gjennom 
Klopstock, er det første stykke på dansk som viser påvirkning fra Shakespeare. Det første 
Shakespearestykket som ble oversatt til dansk, Hamlet, Prinz af Danmark, ble utgitt anonymt i 
København i 1777. 
747 Christensen 1999, s. 122.   
748 Ibid., s. 117. 
749 Kragelund 1999, s. 198.  
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Høegh-Guldbergs kunstpolitiske program fremstår på den måten som en 
statspietistisk variant av det program Charles Claude de Flahaut de la 
Billarderie, grev d’Angiviller, som etter Ludvig XVs død i 1774 ble utnevt til 
superintendent des bâtiment etter Madame de Pompadours bror, markisen av 
Marigny, hadde påbegynt for Ludvig XVI av Frankrike. Grev d’Angivillers 
ambisjon var å fornye historiemaleriet gjennom årlige bestillinger av malerier 
som avbildet begivenheter som var ærefulle for nasjonen. Til dette 
nasjonalhistoriske programmet, som var i samsvar med det program Denis 
Diderot hadde lansert i Encyklopedien, hørte bestillinger på statuer av store 
franske personligheter, som skulle stilles ut i Grand Gallerie i Louvren.750  
  

––––––––––– 
 
I 1779 gikk den store gullmedaljen til billedhuggeren Michael Christopher 
Wohlert, kobberstikkeren Johan Georg Preisler og til arkitektene Christian 
Frederik Hansen og Joseph Christian Lillie, mens Christian August Lorentzen, 
som aldri hadde deltatt i gullmedaljekonkurransen, ble sendt ut som 
portrettmaler på et treårig stipendium for studier i Brussel og Antwerpen. Jens 
Juel, som i mars 1780 kom tilbake til København, ble etter ankomsten agreeret 
og utnevnt til hoffportrettmaler, og i en skrivelse til Kunstakademiet, som i 
1781 ble omgjort til en kabinettsordre, satte Høegh-Guldberg stopp for Kun-
stakademiets utsendelse av unge kunstnere til Roma. Av ”sande kunstnere i 
billdkunsten”, det vil si portrettmalere, behøvde dobbelmonarkiet bare to, av 
historiemalere og medaljører kun én. På den annen side ville Høegh-Guldberg 
ha to kobberstikkere, samt enda en som kunne stikke kort.751 Favorisering av 
portrettmaleriet på historiemaleriets bekostning antyder derfor at Høegh-
Guldbergs målsetning har vært å underlegge Kunstakdemiet den lutherske 
ortodoksien. I henhold til toregimentslæren, som ble utviklet av Luther i Von 
weltlicher Obrigkeit, wie weit ihr Gehorsam schuldig sei fra 1523, ble det gjort en 
distinksjon mellom et bilde som fungerte som en sivil æresbevisning, og et 
støtende bilde, som var et kunstobjekt som etterlignet naturen og konkurrerte 
med Guds skaperverk. Videre ble det satt et skille mellom belærende bilder og 
bilder som skulle tilbes.752 Tildelingen av den store sølvmedaljen til 
historiemaleren Asmus Jacob Carstens, som i 1781 innleverte Balders død eller 
Gudernes klage, var derfor etter alt å dømme et resultat av et inngrep fra Høegh-
Guldberg snarere enn en misforståelse av reglene for gullmedaljekonkurransen. 
Carstens’ Balders død eller Gudernes klage kan i likhet med Erik Pauelsens Rolf 
Krage hos den svenske konge ha tilkommet på initiativ av Johannes Wiedewelt, og 
                     
 
750 Christensen 1999, s. 95f. 
751 Engberg 2005, s. 274.  
752 Margaret Ashton, England´s Iconoclasts. Laws against images, Oxford 1988, s. 203f. 
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ikke selvvalgt, som kunsthistorikeren Peter Johansen hevder.753 Med sine 
dramatiske effekter og chiaroscuro teknikk fremstår Pauelsens Rolf Krage hos den 
svenske konge og Carstens’ Balders død eller Gudernes klage som motbilder til 
Brünniches maniera devota og Abildgaards stil i Svend Tveskæg løskøbes av danske 
kvinder. Wiedewelt, som hadde valgt scenen til Pauelsens Rolf Krage hos den 
svenske konge, 754 var i 1780 blitt gjeninnsatt som Kunstakademiets direktør og 
fremstår på den måten som en klar motstander av Høegh-Guldbergs planer. 
. Men maktkampen dreide seg ikke bare om kontrollen over 
Kunstakademiet. I desember 1780 avsatte Høegh-Guldberg sin fremste 
motstander, Peter Andreas Bernstorff, og våren 1781 ble Det danske 
Litteraturselskab, som var blitt opprettet i 1775 av Johannes Ewalds venner, 
oppløst. Samtidig kom et definitivt oppgjør med gjeninnføringen av en nordisk 
gullalder med utbredt folkefrihet som utgangspunkt for et politisk program. 
Høegh-Guldberg, som var en motstander av stavnsbåndets oppløsning og av 
lettelser i hoveriet, mente at bøndene var skapt for å gjøre ”det haarde og 
ensdanne Arbejde” som måtte utføres av hensyn til statens vel, og i Nordens 
Statsforfatning før Lehnstiden, som ble utgitt samme år, vendte Tyge Rothe seg 
mot at festebøndene skulle gjøres til selveiende odelsbønder.755  
 
Det norske Selskab 
 
Johannes Ewalds Rolf Krage, som i 1770 ble innlevert til Selskabet for de 
skiønne og nyttige Videnskabers Selskab gjennom Klopstock, ar blitt avvist av 
Luxdorph,756 og i stedet ble det utlovet en pris for den beste danske ”Original-
Tragodie”. Prisen, som ble utdelt i februar 1772, gikk til teologen Johan Nordal 
Brun for Zarine, et kjærlighetsdrama i aleksandrinsk versemål basert på Ove 
Guldbergs verdenshistorie.   
 Brun, som var kommet til København i 1771 for å bistå biskop 
Johan Ernst Gunnerus i arbeidet med den av Struensee påbegynte 
universitetsreformen,757 hadde samme år skrevet ”Norges Skaal”, som skulle bli 
Norges uoffisielle nasjonalsang, og etter suksessen med Zarine ble Brun lovet et 
embete av Guldberg om han skrev et sørgespill med et nasjonalt emne. 
                     
 
753 Peter Johansen, Nordisk oldtid og dansk kunst, København 1907, s. 37.  
754 Wiedewelt hadde valgt scenen i Pauelsens Rolf Krage hos den svenske konge. Se Karin Kryger, 
”Dansk identitet i nyklassicistisk kunst. Nationale tendenser og nationalt særpreg 1750–1800”, 
Dansk identitetshistorie. Fædreland og modersmål 1536–1789, red. Ole Feldbæk,                        
København 1991, s. 318.  
755 Tyge Rothe hadde etter å ha ektet Københavns rikeste arving, storkjøpmannsdatteren 
Karen Bjørn i 1761, slått seg ned som godseier på Sydsjælland. 
756 Pevsner 1959, s. 21.  
757 Johan Nordal Brun måtte oppgi stillingen som sekretær for biskop Gunnerus på grunn av    
  for dårlige kunnskaper i tysk. 
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Guldberg, som var blitt opptatt som medlem av Selskabet for de skiønne og 
nyttige Videnskapers Forfremmelse etter Frederik Vs død i januar 1766,758 må 
således etter kuppet mot Struensee i januar 1772 ha fått avgjørende innflytelse 
over kulturlivet, og samme høst ble Guldberg forelagt sørgespillet Einar 
Tambeskielver, som tok utgangspunkt i Gerhard Schønings Norges Riges Historie 
fra 1771. Formen og versemålet hadde, som i Zarine, franskklassisistiske 
forbilder.  
 Einar Tambeskielver, som for første gang hentet en helteskikkelse fra 
den norske historien, ble anonymt bekyldt for ”Eensidet Patriotismus” i 
Kritiske Journal,759 sansynligvis av redaktøren, Jacob Baden og nektet oppførelse 
på Det kongelige Teater. Samtidig ble ”Norges Skaal” eller ”For Norge, 
Kiempers Fødeland”, som ble trykket i 1772, beslagt.760 Samme år ble også Det 
norske Selskab stiftet av norske studenter og forfattere i København. Hvorvidt 
stiftelsen fant sted etter suksessen med Zarine eller etter refuseringen av Einar 
Tambeskielver og beslagleggelsen av ”Norges Skaal” er derfor i realiteten et åpent 
spørsmål.  
 Det norske Selskab ble i 1774 reorganisert som Det norske 
Litterære Selskab. Hensikten var å avhjelpe mangelen på ”mesterstykker” på 
dansk. Blant medlemmene var Claus Fasting, som hadde konkurrert om prisen 
for den beste originaltragedie med Hermine, Niels Treschow, som hadde skrevet 
den patriotiske tragedien Haagen Adelsteen,761 og leilighetspoeten Johan Vibe, 
som var en mester på drikkeviser.  
 I 1775, samme år som den nye skoleforordningen angaaende Skole-
Væsendets Forbedringer ved de publiqve latinske Skoler ble vedtatt, trådte Det norske 
Litterære Selskab for første gang frem for offentligheten med Poetiske Samlinger, 
en skrift som fremstår som selskapets programerklaring. Ifølge Fasting var det 
slike selskaper som i andre land hadde frembrakt genier som siden var blitt 
beundret i hele Europa. Derfor fortjente også Det norske Selskab alle 
patrioters ”Erkiendtlighed”. Utbredelsen av de ”skiønne Videnskaber” var 
ensbetydene med å utbre ”Nationens Ære”, slår Fasting fast, men Danmark-
Norge hadde ingen mesterstykker, ”intet” som kunne forevises fremmede. Det 
var, mener Fasting, fortsatt ”de dogmatiske Poesier” eller ”Læredigter” som 
dominerte.  
 Etter Fastings mening var ”Englændernes Poesie” av alle mønster 
nest etter Roms og Athens det største. På den annen side var den sanne poesi 
til alle tider den samme. Poesiens vesen eller tanke var uforanderlig, derimot 
ikke formen og språket. ”Vi legge til, nar disse Tanker indeholde almindelige 
                     
 
758 Pevsner 1959, s. 51.  
759 Kritiske Journal, Nr. 48, København 1772.  
760 Karsten Alnæs, Historien om Norge, Bind 2, Gjøvik 1997.  
761 Andreas Hofgaard Winsnes, Niels Treschow: en oppdrager til menneskelighet, Oslo 1929, s. 29. 
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Skiønheder, og naar disse Skiønhede er grundede, (ej blot paa Home eller Sulzer, 
endnu mindre pa Bonmots eller Magtsprog) men paa alle Hierters 
Overensstemmelse, paa de ubedrageligste av alle Domme – paa de 
menneskelige Følelser”. Ingen var bundet av eksempler, skriver Fasting, som 
dermed slutter seg til Sveitserskolens program. Samtidig avviste Fasting de 
forsøk på å utforme regler for kunsten, som var blitt fremsatt av Henry Home 
og av Bodmers tidligere elev, Johann Georg Sulzer, som i Allgemeine Theorie der 
Schönen Künste fra 1771 hadde forsøkt å stipulere visse allmenne regler for de 
ulike kunstartene. For Fasting var poesien ”Himlens Datter”. Poesien var mer 
enn ”flid”. Den krevde alle sjelens evner i ”allerhøyeste Styrke og 
Fuldkommenhed”, med andre ord ”Genie”. De skjønne kunster, og den 
skjønneste av dem alle, diktekunsten, var naturens og kunstens mesterstykke. 
Men Fasting poengterer at geni ikke er nok. En kunstner kom ikke til 
fullkommenhet med en gang. I kunsten var det en fullkommenhet som ”ey kan 
studeres” og lover som aldri kan overtredes. Men disse lover var, som også 
Bodmer hadde påpekt, aldri noe annet enn naturen uforanderlige forskrift 
brakt i system av de største mestere i disse kunster.762  
 Ved siden av Det norske Selskabs mer offisielle side, der 
naturlyrikken kom til å spille en fremtredende rolle, oppviste medlemmene 
ingen entydig holdning. Hans Bull hadde slått an tonen da han i Om 
Landmandens Lyksalighed ved Friheds og Eiendoms Nydelse, som ble trykket i Forsøg i 
de Skiønne og nyttige Videnskabers 9. Stykke i 1771, tok til orde for en særlig norsk 
frihetsfølelse, som var et resultat av den norske naturen og den norske 
historien.763 Litteraturhistorikeren Liv Bliksrud fremholder derimot at Det 
norske Selskab sto for en programmessig klassisitet, som hun ser som Det 
norske Selskabs sterkeste barriere mot det nasjonale. I henhold til Bliksrud var 
medlemmene i Det norske Selskab latindannelsens helhjertede forkjempere. 
De dyrket den franske smak og litteratur og søkte å fastholde den litterære 
forbindelsen med antikkens mønstre. Tanken på en særnorsk kultur og norsk 
nasjonal litteratur var i henhold til Bliksrud en knapt tenkbar utopi i Norske 
Selskabs tidsalder.764  
 Jeg vil imidlertid bestride Bliksruds påstand. Etter opphevelsen av 
sensuren i 1770 ble det, som i ”Norges Skaal” forespeilet brutte lenker og 
fremtidig frihet for Norge. Samtidig hadde gjenopprettelsen av Den danske 
Skueplads, som i 1770 kom under kongelig administrasjon og fikk navnet Den 
Kongelige Danske Skueplads, skapt etterspørsel etter stykker skrevet på dansk. 
På den annen side var en litteratur skrevet på nasjonalspråket blitt aktualisert 
                     
 
762 Claus Fasting, Poetiske Samlinger, udgivne af et Selskab, Første Stykke, København 1775. 
Gjengitt i Claus Fasting, Samlede Skrifter. Bind I, Oslo 1963, s. 245f.   
763 Pevsner 1959, s. 46 og s. 112.  
764 Bliksrud 1999, s. 9 og s. 63. 
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allerede på begynnelsen av 1600-tallet av den tyske poeten Martin Opitz, som i 
sitt første essay, Aristarchus, sive De contemptu linguae Teutonicae fra 1616 la 
grunnen for et program for en diktekunst på tysk,765 og inspirert av Opitz skrev 
Peder Pedersen Syv, som dyrket interesessen for den danske litteratur og språk, 
Nogle Betenkninger om det Cimbriske Sprog, som ble trykket i 1663. Verket er det 
første forsøket på en språk og litteraturhistorie på dansk, og i Hvad Indflydelse det 
har i de smukke Videnskaber naar oplyste og polerede Folk strebe at overgaae hinanden, 
som ble Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelses 
første prisskrift, fremholder Ove Guldberg at det var en fordel at ethvert folk 
på sitt språk ga verden leseverdige skrifter.766 Interessen for morsmålet kom 
likeledes til uttrykk hos Herder, som i sitt første skrift, Fragmente über die neuere 
deutsche literatur, som ble utgitt i Riga i 1767, gikk inn for bruken av morsmålet 
og oppfordret til å samle inn folkeviser, en målsetning som allerede var 
kommet til uttrykk i Peter Christopher Stenersens Krages Ode til Herr Simson 
Fogner, som ble trykket i København i 1756. I Krages Ode til Herr Simson Fogner 
bruker Stenersen norske ord og uttrykk og skikkelser fra norsk folketro og 
norøn mytologi. Samtidig hadde Stenersen i Cristiske Tanker over de riimfrie Vers 
fra 1752 forsvart Friedrich Gottlieb Klopstock. Forklaringen til at Det norske 
Selskab fikk flere danske medlemmer etter nedleggelsen av Danske Selskab i 
1781, var etter alt å dømme at Det norske Selskab i likhet med Holberg 
forholdt seg avvisende til den franske klassisismen. På det språklige området 
var det ved denne tiden ingen klar distinksjon mellom dansk og norsk,767 og 
blant Det norske Selskabs danske medlemmer var Nicolai Abildgaards nære 
venn og samarbeidspartner, forfatteren Peter Andreas Heiberg, som innledet 
sitt litterære liv under et opphold i Bergen i 1782, sannsynligvis inspirert av 
Claus Fasting, som hadde flyttet tilbake til Bergen i 1778. Videre tilhørte Jens 
Baggesen, som ble kjent som arvtageren til Johan Herman Wessels og 
Johannes Ewalds geni, den samme kretsen. Det samme gjorde Knut Lyne 
Rahbek og Christen Henriksen Pram, som i 1785 påbegynte utgivelsen av 
reformvennenes hovedorgan, tidsskiftet Minerva og samme år utga Stærkodder, 
Et Digt i 15 Sange, et dikt med en helt fra nordisk mytolog som var både kriger 
og skald basert på en historie gjengitt i Saxos Gesta Danorum.  
 
Reformregimet  
 
I april 1784 ble Ove Høegh-Guldberg og enkedronning Juliane Marie satt til 
                     
 
765 Isaiah Berlin, Vico and Herder. Two Studies in the History of Ideas, London 1976, s. 151. 
766 Guldberg 1760, s. 51f.   
767 Den første publikasjonen som ble forordnet som rettesnor for rettskrivningen i morsmålet 
var i Danmark-Norge Ove Mallings Store og Gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere fra      
1777.  
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side gjennom et statskupp, som i dansk historieskrivning er blitt beskrevet som 
et tysk oppgjør med den danske politikk.768 Misnøyen var imidlertid fremfor alt 
rettet mot Høegh-Guldbergs tilsidesettelse av statsrådet og hans økonomiske 
politikk.769 Gjeninnsettelsen av Otto Thott som sjef for Danske kanselli og  
preses for Universitet signaliserer således en tilbakegang til den politikk som 
ble ført innen Struenseeperioden. I kunstpolitikken var den nye regjeringens 
holdning at Kunstakademiets forhold skulle forbli uendrede, og i 1784 ble Jens 
Juel, som i 1782 var blitt medlem av Kunstakademiet på hva som ble kalt et 
moderne nasjonalt konversasjonsstykke, det vil si et et portrett av arveprins 
Frederik, utnevnt til ”adjungeret” professor. Samtidig malte Juel på 
arveprinsens regning Landskab fra Egnen ved Jægerpris, som forener 
folkelivsskildringen med det historiske landskapsmaleriet. Christian August 
Lorentzen, som var blitt agreeret i 1782, ble opptatt som medlem av akademiet 
på to portrettmalerier, ett av professor Andreas Weidenhaupt og ett av 
hoffminiatyrmaleren og radereren Wilhelm Andreas Müller.770 Erik Pauelsen 
innleverte sitt resepsjonsstykke, Dronning Margrethe forener Norden under 
Kalmarunionen, som er en blanding av allegori og historie, men med autentiske 
forelegg i portretteringen av hovedpersonene. På den måten bryter Pauelsen 
med den arkaiserende stilen som ble gjennomdrevet under Guldberg-regimet. 
Motivet gir en antydning om forbedrede relasjoner med Sverige og den nye 
regjeringens forestående inngrep mot kirken og adelen.771  
 Maktskiftet i 1784 førte til at historiemaleriet på nytt ble en 
prioritert genre, og Abildgaard skal allerede i mars 1784 ha fått i oppdrag å 
male ”Europas Kulturhistorie” i Potentatgemakket, som førte inn til 
Riddersalen på Christansborg slott.772 Derimot skulle avsettelsen av Høegh-
Guldberg utløse en ny strid om kontrollen over Kunstakademiet, og Jacob 
Baden, som i 1780 hadde overtatt som professor eloqventiæ etter Christian 
Frederik Wadskiær og som sekretær for Selskabet for de skiønne og nyttige 
Videnskapers Forfremmelse etter Schlegel, tok i 1784 til orde for at 
Kunstakademiets ”Foretagender, saavel i Henseende til Præmie Opgavers 
Udfærdelser, som deres Udsættelser” skulle underlegges Selskabet for de 
skiønne og nyttige Videnskapers Forfremmelse.773  
                     
 
768 Jens Engberg 2005, Bind I, s. 296.  
769 Høegh-Guldberg, som i 1782 hadde fått plass i overbankdireksjonen, ville gi statlige 
overføringer til de fallente handelshusene, der han selv hadde personlige interesser.     
770 Wilhelm Andreas Müller, som i 1763 var blitt utnevnt til hoffminiatyrmaler og tegnelærer 
for de kongelige barn i 1763, ble medlem av Kunstakademiet i 1773. Müller ble innvilget           
 innfødsrett i 1776.  
771 Bernstorff hadde i forbindelse med mageskiftetraktaten om Holsten i 1773 inngått en           
  alliansetraktat med Russland rettet mot Sverige. 
772 Christensen 1999, s. 136.  
773 Pevsner 1959, s. 56. 
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 I 1785 innledet Selskabet for Borgerdyd, som ble stiftet samme år 
”til Luxes bekæmpelse”,774 en kampanje mot Kunstakademiet ledet av Andreas 
Christian Hviid,775 som i 1781 hadde fått professortittel og fungerte som vikar 
for biskop Nicolai Edinger Balle.776  Det var således de geistelige 
som gikk i spissen for angrepet på Kunstakademiet. Kritikken ble imidlertid 
besvart av professor Abildgaard, som hevdet at kunsten ikke kunne betraktes 
som ”en Luxe” eller ”sandselig Fornøielse eller Tidsfordriv”.777 I henhold til 
Abildgaard hadde kunsten, som foredlet følelsene, en viktig innflytelse på ”det 
menneskelige Selskab”. I overensstemmelse med Shaftesbury, som siden den 
første utgivelsen av Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times i 1711 hadde 
stått i sentrum for den kunstteoretiske debatten,778 hevdet Abildgaard at 
kunsten hadde en moralsk kraft i seg selv som kunne påvirke såvel fyrster som 
undersåtter. Kunsten kunne på den måten forekomme en stor del av den 
fordervelse som ellers ville bli en følge av et innesperret liv i de store steder og 
utelukkelse fra den mulighet som bonden daglig hadde til å få inntrykk av det 
”skiønne i Naturen”.779 Shaftesbury, som trodde på den naturlige religionens 
overlegenhet, anså at kunnskapens opprinnelse i fornuften og 
skjønnhetssansen var like overbevisende for alle, uansett sosial og kulturell 
tilhørighet.780 Av den grunn hadde Shaftesbury, som avviste både platonismens 
dualisme og nyplatonikernes mystisisme, stor tiltro til det rasjonelle individets 
muligheter til selv å forme sin framtid.781  
 I 1785 gikk den store gullmedaljen til Nicolay Wolff med Christus 
uddriver de handlende af temple, et bilde som i likhet med Erik Pauelsens Rolf Krage 
hos den svenske konge og Asmus Jacob Carstens’ Balders død viser påvirkning fra 
den mer Correggioinspirerte stilen, som Abildgaard hadde benyttet i sine tidlige 
malerier med scener fra Shakespeares tragedier og fra Ossiandiktningen. 
Charlotte Christensen mener at Abildgaard hadde utviklet en interesse for disse 
emnene under sitt opphold i Roma.782  

                     
 
774 Tyge Rothe var i 1785 blant initiativtagerne til Selskabet for Borgerdyd som ble stiftet ”til     
     luxes bekæmpelse”. Se Holger Lund, Selskabet for Borgerdyd, København 1885.  
775 Andreas Christian Hviid var sønn av Matthias Hviid, som hadde vært Holsteins kandidat til  
     stillingen som Sjællands biskop i 1757. Se Nicolai Abildgaard, ”Imod Hviid”, Nyeste 
Kiøbenhavnske Efterretninger, 12.8.1785 og 19.8.1785. 
776 Balle hadde i 1783 erstattet Harboe som Sjællands biskop. 
777 Kryger 1991, s. 391–392.  
778 Characteristics, som består av fire traktater, ble utgitt i en forøket versjon etter Shaftesburys 
     død i 1713 og på nytt i 1732. I 1769 ble Characteristics utgitt i fransk oversettelse. 
779 Nicolai Abildgaard, Imod Hviid. Sitert etter Christensen 1999, s. 128.  
780 Johan Fredrik Dahlgren, Guds tiltal i det sköna: Anthony Ashley Cooper, den tredje earlen av            
     Shaftesbury teologiska estetik, Uppsala 1989, s. 41. 
781 Ibid., s. 24.  
782 Christensen 1999, s. 69.  
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 Abildgaard kan imidlertid, selv om han utførte de første 
komposisjonene etter Shakespeares skuespill i Roma,783 ha vært kjent med 
Shakespeare og Ossian allerede innen avreisen fra København. Holberg hadde, 
som omtalt over, fremhevet ”englendernes poetiske skrifter” som et ideal,784 og 
gjennom Johann Heinrich Schlegels oversettelser ble Shakespeares dramaer 
kjent blant Klopstockkretsens medlemmer i København. Til denne kretsen 
hørte foruten Klopstock og Schlegel, Johan Andreas Cramer, Bernstoffs 
privatsekretær, Helfrich Peter Sturz, teologen Baltasar Münter og offiseren og 
dikteren Heinrich Wilhelm von Gerstenberg, som fra 1766 publiserte Schleswiger 
Literaturbriefe, som tok opp emner som gammelnordisk diktning og 
Shakespeares dramaer.785 Johannes Ewalds interesse for Shakeapeare og Ossian 
kan likeledes føres tilbake til denne hovedsakelig tyskspråklige kretsen av 
danske undersåtter bosatt i København. Denne kretsen sto i nær forbindelse 
med andre av samtidens ledende tyskspråklige litterater, som Friedrich von 
Hagedorn og Johann Gottfried Herder, som i 1773 publiserte ”Auszug aus 
einem Briefwecksel über Ossian” i Von deutscher Art und Kunst. Interessen for de 
nordiske folkenes historie og mytologi, som i Danmark-Norge har røtter 
tilbake til 1500-tallet, kan således like gjerne ha nådd Roma gjennom 
Abildgaard, og ikke, som Christensen antyder, gjennom den sveitsiske maleren 
Johann Heinrich Füssli og en gruppe engelske kunstnere som oppholdt seg i 
Roma samtidig med Abildgaard.786    
  

––––––––––– 
 
Den 10. september 1785 døde Otto Thott, og samme år ble Joachim Otto 
Schack-Rathlow, som var innfødsrettens opphavsmann, utnevnt til preses for 
Universitetet. I 1787 overtok Schack-Ratlow også som preses for Danske 
kanselli, men etter forordningen om stavnsbåndets gradvise oppløsning frem til 
1800 ble godkjent av geheimestatsrådet i juni 1788, avgikk Schack-Rathlow i 
protest. I stedet ble Christian Brandt, Enevold Brandts eldre bror,787 utnevnt til 
ny sjef for Danske Kanselli. Til stillingen som preses for Universitetet utnevnte 
kronprinsen sin svoger, hertug Frederik Christian av Augustenborg, som i 1786 
hadde fått sete i statsrådet.  
 Utnevnelsen av hertugen av Augustenborg til preses for 
Universitetet førte til et oppgjør med wolffianismen, som hadde fått et 
gjennombrudd under Guldbergstyret. Anders Gamborg, som i likhet med 
                     
 
783 Ibid., s. 82. 
784 Engberg 2005, s. 148–149.  
785 Dansk biografisk leksikon.  
786 Christensen 1999, s. 69.  
787 Enevold Brand ble arrestert og henrettet sammen med Struensee i april 1772. 
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Hume betvilte de religiøse forestillingenes gyldighet, ble i 1788 utnevnt til 
professor extraordinarius i praktisk filosofi, og Friedrich Christian Carl Hinrich 
Münter, som var kritisk til den nedarvede dogmatikk og gikk inn for frihet i 
tenkning og teologisk oppfattelse, ble utnevnt til ekstraordinær professor i 
teologi.788 I 1789 måtte Universitetets prorektor, wolffianeren Hector Janson 
forlate Universitetet,789 og samme år ble hertugen av Augustenborgs sekretær, 
Knud Lyne Rahbek, som fra 1785 hadde vært Minervas redaktør sammen med 
Christen Henriksen Pram, utnevnt til privatdosent i estetikk og retorikk. 
Nicolai Abildgaard ble samme år utnevnt til ny direktør for Kunstakademiet 
etter Johannes Wiedewelt, og i 1790 ble Münter utnevnt til professor 
ordinarius i teologi. Samtidig ble Rahbeks privatdosentur ved hertugens hjelp 
omgjort til et ekstraordninært professorat i estetikk, noe som innebar at faget 
for første gang ble frigjort fra latinen.  
 
Christen Henriksen Prams apologi for malerkunsten 
  
I 1791 ble Generalkirkeinspeksjonskollegiet og Selskabet for Borgerdyd 
oppløst, og i en artikkel publisert i Minerva samme høst, tok Pram, som står 
oppført som medlem av Det norske Selskab,790 til orde for at ”vore Luxebeg-
reber” ikke skulle tilsidesette malerkunstens ”lykkelige Indlydelse paa Tænke-
maade og Sæders Dannelse”. Malerkunsten, som tilhørte den nyere tids-
alderens fortjeneste, hadde en mer foredlende effekt på tenkemåte og handling 
enn dekorasjonskunsten, skriver Pram, som beklager at samtidens smaks-
normer hadde en tendens til å oppmundre ”Statuarbeid, Architectur, og 
Møblering” på malerkunstens bekostning. Men det var ikke ”de groteske 
Væggedecorationer og det smagløse Løvværk, som kjennetegnet tiden før 
Winckelmanns oppdagelser, Pram ville se komme tilbake. Heller ikke ”just 
friserede og kneisende Damers og Herrers intetbetydende skikkelser”. For 
Pram representerte portrettmaleriet det minst betydningsfulle av kunstens 
”ægte Producter”. I stedet ville Pram oppmuntre den i sine ”Rædsler harmo-
nisk skiønne Natur” slik den fremsto i Jens Juels fuldkomne Prospecter”, hos 
Erik Pauelsen og hos Christian August Lorentzen, som hadde vunnet ry som 
landskapsmalere.791  
                     
 
788 Friedrich Christian Carl Hinrich Münter hadde oversatt Johannes Ewalds Balders död til         
   tysk.  
789 Hector Janson, som hadde vært informator hos grev Ditlev Reventlow, var fra 1766 til 1770 
   medlem av Christian VIIs konseil. I 1766 ble Janson utnevnt til tysk slottsprest etter Cramer  
    og i 1772 til hoffpredikant. I 1774 ble Janson utnevnt til professor i teologi. 
790 Liv Bliksrud, Den smilende makten. Norske Selskab i København og Johan Herman Wessel, Oslo   
1999, s. 290.  
791 Kronprins Frederik hadde etter kong Gustav III av Sveriges angrep på Russland i 1788        
   finansiert Erik Pauelsen med 500 riksdaler fra egen kasse slik at Pauelsen kunne følge med     
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 Hva Pram fremfor alt ville se, var ”ypperligen malede, paa Lærred 
levende, Billeder af ypperlige, ædle og store Mænd og Quinder, virksomme og 
ædle Optrin”, med andre ord, historiemalerier. Samtidig tar Pram i likhet med 
Fasting avstand fra Johann Georg Sulzer,792 som i overensstemmelse med 
Winckelmann hadde fremhevet den høyere allegori som kunstens høyeste og 
vanskeligste trinn på samme måte som Cesare Ripa.793 Dessuten stilte Pram seg 
avvisende til at ”de gamle”, med andre ord til at antikkens malere hadde nådd 
”en saadan høide i Malerkunsten, som i de fleste andre Grene af de skiønne 
Konster og de skiønne Videnskaber”. I henhold til Pram utgjorde Rafaels 
kunst et høydepunkt. Dessuten  hadde tradisjon fra det 15. århundre nådd en 
ny topp med professor Nicolai Abildgaards lærde fremstilling av Europas 
historie i kronprinsens gemakk på Christianborg slott.794 Det var gjennom 
Abildgaard, som i fremstillingen av ”Europas kulturhistorie” i 
Potentatgemakket hadde gjort selve den europeiske historien til sitt emne ved å 
fremstille det karakteristiske ved hver enkelt tilstand eller historisk epoke, Pram 
ville minnes hva Europas historie var, og således også ”hvad den skal vorde”. 
Selv om Abildgaard ennå ikke hadde malt den femte epoke ”forestillende 
Europas tilstand i vor alder”, antyder Pram, som betrakter den historiske utvik-
lingen som ensbetydende med en utvikling mot Europas og hele verdens 
”Lykke og Hæder”, at det var i samtidsskildringen den nye oppgaven for 
malerkunsten lå.   
 Pram, som gjennom å fremheve samtidsskildringen slutter seg til 
Denis Didorot, mente også at kunsten hadde en moralsk verdi i seg selv. Det 
var gjennom å betrakte sanne kunstverk og rette oppmerksomheten mot ”Fiin-
heder” i fremstillings- og uttrykksmåten betrakteren kunne få noe av ”Konst-
nerskiønnet”. Dette ville i sin tur gjøre betrakteren bedre skikket til å oppfatte 
det som var skjønt såvel i kunsten som i naturen. Kunsten ville således ”giøre 
os blidere og behageligere inbyrdes i omgang”. Enhver som gjennom kunsten 
kunne motta moralsk ”Forædlelse” ble ”sikkerligen ogsaa ædlere end han uden 
dette letteligen skulde blive”, fremholder Pram, som ville innføre ”den foræd-
lende Tone i vort Luxvæsen”. Kunstens ”Blidhed” stemte til edel følelse, som 
igjen bidro til ”Tankemaades og Sæders Forædling”. Men kunsten ville kun 
                                                              
 
   kronprinsen til Norge. Prams forord til Erik Pauelsens planlagte utgivelse av Vuer fra Norge 
ble publisert i Minerva i 1790. 
792 Sulzers Allgemeine Theorie der schönen Künste hadde kommet ut i flere opplag etter utgivelsen i   
    1771, og i Encyklopediens Supplément, som ble utgitt fra 1776 til 1777, hadde Sulzers teorier   
    fått stor plass.    
793 Wickelmann hadde fremhevet bruken av allegorier, som korresponderte med ideer. Se         
   Greineder 2007, s. 28. 
794 Abildgaard hadde i 1784 fått i oppgave å male ”Europas Kulturhistorie” i det såkalte            
    Potentatgemakket, som førte inn til Riddersalen på Christianborgs slott. Se Charlotte             
    Christensen 1999, s. 136.  
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bidra, alene kunne ikke kunstens verker gjøre dette. Musene var søstre, de 
hadde felles mål. ”De talende skiønne Konster virke til det samme, som de 
bildende, maaskee med større Kraft; da de paa eengang tale baade til Ind-
bildningskraften og til Forstanden, og derved vældigen maae kunde bøie 
Willien eller Hiertet.”795 For Pram, som således deler det syn som ble formulert 
av Shaftesbury og den britiske moralsenseskolen, er kunsten en moralsk kraft i 
seg selv som kan likestilles med religionen. Samtidig knytter Pram gjennom å 
referere til musene, som siden renessansen var blitt kjent gjennom 
emblembøker, an til et klassifiseringssystem som stammer fra antikken, selv om 
ingen av de ni museene tradisjonelt hadde representert malerkunsten. Derimot 
hadde de felles mål. De var alle en kilde til kunnskap og dannelse. 
 
Prams program for landskapsmaleriet 
 
Utviklingen i Frankrike skulle skape bestyrtelse i hele Europa, og etter å ha 
fullført bildet av Christian VII i februar 1791 ble Abildgaard, som var 
sympatisk innstilt til den franske revolusjon, avskjediget av kongehuset og 
avsatt som Kunstakademiets direktør. Den femte epoke ”forstillende Europas 
tilstand i vor alder”, som skulle gi plass til den nye tidens frihetsidealer i form 
av Christian VIIs opphevelse av stavnsbåndet, ble derfor aldri utført. Årsaken 
var formodentlig at kronprinsen sommeren 1790 hadde mottatt en 
protestadresse fra 103 godseiere på Jylland, og i mars 1791 ble det 
offentliggjørt en lovendring som gjeninnførte hoveriet i mer begrenset skala. 
Derimot ble Friedrich Schiller, som etter oppførelsen av Die Raüber i 1781 
hadde fått publiseringsforbud i Preussen, tildelt en æresgave fra det danske 
kongehuset på 1000 riksdaler i tre år,796 og i 1792 finansierte kronprinsen 
August Lorentzens Norgesreise.797 Programmet for reisen var blitt formulert av 
Christen Henriksen Pram i ”Fortalen” til Samling av Udsigter i Norge, som 
Pauelsen utga før sin død i 1790.  
 Prams grunntanke var at de maleriske fysiske skjønnheter var like 
sanne som de politiske skjønnheter og ledet i likhet med de politiske 
skjønnheter til ”Kiærlighed til Fædrenelandet”. Men de fysiske skjønnheter 
ville ”falme” og forsvinne for menneskevennenes øyne slik at de ble forvandlet 
til ”afskyelige Fælheder” om de ble fremstilt isolert fra de politiske skjønnheter. 
På den annen side var deres forening et syn som overgikk alt annet og hevet 
sjelen over seg selv. Det var dette synet som fikk Pram til å tro ”sig en Gud” 

                     
 
795 Christen Pram, ”Noget om Malerie, Smag og Lyxe”, Minerva, jul, aug, sept 1791, s. 98f. 
796 Benjamin Marius Schmidt, Denker ohne Gott und Vater. Schiller, Schlegel und der Entwurf von   
Modernität in den 1790ern, Stuttgart/Weimar/Metzler 2001, s. 14.  
797 Erik Pauelsen hadde fulgt med kronprinsen til Norge i 1788.  
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fordi han kunne dele en ”sand himmelsk Glæde” med ”det høyeste Væsen”.798  
 For Pram, som i likhet med Abildgaard inntar et deistisk 
standpunkt, var filosofien ensbetydende med skapelsens skjønnhet. Mennesket 
var, uansett om det var filosof, lenket til sansene. ”Kun efter det Indtryk, som 
Gjenstanderne giøre paa det physiske Syn, afgiør han om de ere skiønne eller 
ei”. Det var øynene som felte dommen.799 Fantes det i tillegg til det ”physiske 
Syn” spor av innbyggere som ved kunnskaper, ved kunster ”forædle og udvide 
Nydelsen” av den lykke naturen skjenket dem, da fremsto disse stedene som 
enda skjønnere. Og viste historien eller erfaringen stedenes beboere som 
”gode, jevne, ærlige og agtverdige Mennesker”, da åpnet et sant jordisk paradis 
dets ”henrykkende Udsigter” for betrakteren. Av den grunn stilte Pram seg 
avvisende til de sveitsiske landskap. Det var ikke ”de gyselige Iisbierge, ikke de 
skaldede Tinde af steile og Ufrugtbare Fielde der hæve sig over Skyerne; ikke 
utilgjengelige Avgrunde, ikke Udhængende Klipper som hvert Øieblik synes at 
true Dalene”, heller ikke ”Buldren af Elvene som styrte fra disse Bierges 
Spidser, og udbrede Skræk over de omliggende Egne”, som vitnet om et 
lykkelig folk som hadde kjempet med mange hindringer for å opprette 
”lyksalighedens Bolig”. Pram, som må ha hatt den sveitsiske maleren Caspar 
Wolfs Alpelandskap i tankene,800 ville i stedet se et landskapsmaleri som viste 
den fruktbarhet som besvangret hver jordplett som fliden hadde ”udrevet” fra 
den alminnelige ufruktbarhet og de ærverdige minner om det mot, den 
tapperhet og den fasthet innbyggerne gjennom århundredene hadde kjempet 
med for å opprettholde den frihet som ”lige indtil våre Dager” var eksempelet 
på borgerlige dyder. Det var seders jevnhet, tarvelighet, arbeidsomhet og 
avhold fra prakt og overdåd som hvert øyekast på disse klipper skulle 
oppvekke. Det var dette frie og lykkelige folks virksomhet til å anvende til  
deres ”Livs Beqvemlighed” alt det som naturen syntes å ha bestemt til å 
tilintetgjøre dem, som utgjorde skjønnheten ved de sveitsiske berg.801 Med 
andre ord, det var et landskap der mennesket hadde opprettet herredømme 
over naturen, Pram ville se.  
 Det var innbyggerne i ”biergfulde Lande” som var mest 
gjennomtrengt av den hengivenhet til deres ”Fødeegne” som man kaldte 
”Kierlighed til Fædrenelandet”, skriver Pram. Årsaken var at sedenes 

                     
 
798 Deistene mente at det alene var gjennom fornuften og observasjonen av naturen det var      
  mulig å avgjøre at universium var skapt av Gud, som ble oppfattet som et transcendent vesen 
som sto over alt annet og ikke la seg i menneskelige forhold eller satte naturlovene ut av kraft.  
799 Christen Henriksen Pram, ”Om Norge”, gjengitt i Carl W. Schnitler, Norges kunstneriske         
   opdagelse. Maleren Erik Pauelsens norske landskaper 1788, Kristiania 1920, s. 60.  
800 Willi Raeber, Caspar Wolf 1735–1783. Sein Leben und Sein Werk. Ein Beitrag zur Geschichte der    
    Schweizer Malerei des 18. Jahrhunderts, München 1979.  
801 Pram 1920 (1788), s. 62. 
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fordervelse, prakt og ”den alt oplugende Yppighed” ikke så lett kunne trenge 
inn i disse landsdelene som i andre. Livet i disse regionene hadde ikke åpnet 
den lykke nytelsen kunne gi dem. Deres naturlige beskaffenhet syntes det var 
nok med et ”tarvelig” liv. Livsvilkårene hadde tvunget innbyggerne til å 
anstrenge seg for å leve. Men denne anstrengelsens ”Møje” ble gjengjeldt med 
sunnhet og styrke og glede over et jevnt og behagelig liv. Samtidig gjorde den 
rene ”biergluften” dem muntrere, mer oppvakte og levende gjennom å forjage 
de ”usunde Vædsker”, det nedslagne og langsomme vesen, som var virkningen  
av de lavere ”sumpige Ægne”.802 Pram, som bygger på antikkens 
humoralpatologiske lære, mente at det var dette som gjorde at Norge fortjente 
å gjøre seg ”bekiendt”.  
 For Pram var det de mange skjønnheter, såvel politiske og 
moralske som fysiske, som gjorde Norge til et eksempel. Men disse var ”os 
intet” om ikke malerkunsten opplivet dem. Uten maler- og kobberstikkunsten 
var det umulig å gjøre seg et riktig begrep om et lands maleriske utseende.803 
For å lære å kjenne disse ”Bjergbeboeres” levemåte måtte man imidlertid 
besøke dem i deres hus som for det meste lå ved ”Biergenes Sider”. Der fant 
man ”Nordmænd” av samme ånd og sæder som for fire og fem århundrer 
siden. De var ikke barbarer, ”ligesom de i Almindelighed ikke heller vare det i 
Barbariets alder”.  De var ”jevne”, uten ”Konst”, ikke fordervet ved 
”Yppighedens Forfiinelser” i de siste århundrer. De var store, skjønne og 
hardføre. Hovedtrekket i disse ”Biergboeres” seder var ”Ligefremhed”. 
”Fruentimmerne” blant allmuen i dalene var vakrere enn andre steder, og 
folket var ”sedvanlig” muntre og opprømte. De elsket dans og danset med 
utrolig letthet og ferdighet og ikke uten ynde. De sang godt og gjemte fra 
”fremfarne” dager romanser og historiske sanger om deres helters bedrifter 
eller om deres forfedres og landsmenns merkelige og rørende handlinger. 
Samtidig hadde nordmennene anlegg til vitenskaper og mekaniske kunster, 
deriblant ”Billedhuggeriet” og en levende fantasi. En fin følelse for det skjønne 
syntes å høre til ”Nationens Character” selv om de hverken hadde Universitet, 
”noget Academie” eller store offentlige boksamlinger. Det var derfor de fleste 
av dem, som i det ”Danske Sprog have forskaffet sig Anseelse som Digtere”, 
var nordmenn.804 På denne måten skulle Pram, som selv var oppvokst i 
Gudbrandsdalen, legge grunnen for et nytt kunstprogram. Pram betoner ikke 
bare ønskeligheten av å studere naturen ved selvsyn. Det var de mange 
skjønnheter, såvel politiske og moralske som fysiske, som gjorde Norge til et 
eksempel. Det norske landskapet og det frie og lykkelige norske folket 
representerte de dyder, som skulle virke moralsk foredlende på en kultur der 
                     
 
802 Ibid., s. 63. 
803 Ibid., s. 67–68.  
804 Ibid., s. 72f.  
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sedene var blitt fordervet av prakt og den ”alt opslugende Yppighed”. I stedet 
for å hente forbildene for et harmonisk menneskelig samfunn fra en tapt 
gullalder, det vil si fra antikken, eller fra fremmede kulturer, fremsto Norge 
som en modell for kulturell fornyelse. De borgerlige dyder som ble etterstrebet 
var seders jevnhet, tarvelighet, arbeidsomhet og avhold fra prakt og overdåd. 
Som Benedict Anderson skriver var både Thomas Mores Utopia og Francis 
Bacons New Atlantis basert på oppdagelsen av virkelig eksisterende samfunn og 
ikke tapte idealsamfunn.805 Til grunn for de tidlige utopistenes samfunnskritikk, 
som gjenopptatt av Vico, Montesquieu, Voltaire og Rousseau, lå ifølge 
kunsthistorikeren Rudolf Zeitler naturrettslige ideer. Som en viktig 
inspirasjonskilde til at denne søken etter et nytt utopia ble et tema innen 
billedkunst og diktning, løfter Zeitler frem lord Shaftesbury.806  
 
Nordisk renessanse 
 
I motsetning til Pram, som fremhevet samtidsskildringen, hadde Abildgaard 
parallelt med utsmykningen av Riddersalen på Christiansborg malt en rekke 
bilder med motiver hentet fra Shakespeare og Ossian, og på Salonen, som ble 
arrangert igjen i 1794, stilte Abildgaard for første gang ut et arbeid med et 
motiv hentet fra Ossian, Culmins genfærd viser sig for hans mor.807 I dette bildet 
begir Abildgaard seg inn i hva Guldberg kalte ”Aandernes dunkle verden” og 
beskriver tildragelser som ifølge Guldberg lå utenfor den menneskelige kunn-
skap. Abildgaard våget seg altså inn i det usynlige, som en åndens tolk som kan 
se mer enn den samlede fornuft og åpenbaringen ga. Han malte spøkelser som 
innbillningen hadde skapt, spøkelser som en forvirret fornuft fant eller mente å 
finne i det mørke som omspant dem. Det var der, som Guldberg skriver, de 
fleste vilfarelser hadde sin opprinnelse, som hos Dionysius Areopagita og de 
nyere ”Platonici”.808 På den måten fremstår Culmins genfærd viser sig for hans mor 
som et programverk, ikke bare for kunstnerens rett til selv å velge sine motiver, 
men også for full kunstnerisk frihet. Bildet kan ses som et uttrykk for det 
pågående oppgjøret med rasjonalismen. Samtidig stilte Niels Flindt, som var 
blitt elev ved akademiet i 1790, ut en kopi etter Abildgaard Den sårede Filoktet.  
 Salonen i 1794 kan ses som et gjenombrudd for Sveitserskolens 
program, og i 1795 gikk Kunstakademiet store gullmedalje til Carl Probsthayn 
og den lille gullmedaljen til David Ham, som oppviser likheter med den stilen 

                     
 
805 Anderson 1983, s. 69f. 
806 Rudolf Zeitler, Klassizismus und Utopia. Interpretationen zu Werken von David, Canova, Carstens,     
     Thorvaldsen, Koch, Uppsala 1954, s. 14. 
807 Christensen 1999, s. 88.  
808 Dionysios Areopagita eller Pseudo-Dionysios, som skal ha blitt omvendt av apostelen          
   Paulus, fikk stor betydning for den kristne lysmystikk og den allegoriske skrifttolkningen.  
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Abildgaard hadde utviklet under arbeidet med de senere Ossianbildene.  
Samtidig kom året 1794 til å fremstå som startpunktet for skandinavismen.809 I 
1794 inngikk Danmark-Norge et neutralitetsforbund med Sverige, og i 1795 
påbegynte litteraten og juristen Jens Krahg Høst utgivelsen av tidsskriftet 
Nordia, som hadde både danske og svenske bidragsytere. I 1796 ble 
Skandinavisk Litteraturselskap stiftet av Jens Krag Høst, Christoffer 
Hendriksen Pram, Jens Baggesen og Rasmus Nyerup, som samme år ble  
utnevnt til ekstraordinær professor i nordisk litteraturhistorie og ansatt ved 
Københavns Universitetsbibliotek. Samtidig innstiftet hertugen av 
Augustenborg en priskonkurranse i estetikk ved Universitetet. Sommeren 1796 
besøkte Johan Tobias Sergel og grev Carl August Ehrensvärd Abildgaard i 
København, og samme år gjenopptok Kunstakademiet sine studiereiser til 
Rom.810 Anders Gamborg,811 som var en talsmann for en av religionen 
uavhengig moral, ble utnevnt til professor ordinarius i teologi og assessor og 
sekretær i Universitetets konsistorium, og den 19. november 1796 fikk 
professor Caspar Frederik Harsdorff i oppgave å undersøke hva det ville koste 
å fullføre byggingen av Frederikskirken, som skulle utformes som et dansk 
Pantheon. Planen var sannsynligvis inspirert av Antoine-Chrystôme 
Quatremère de Quincys, som i 1791 hadde fått i oppdrag å bygge om Jacques 
Germain Soufflots kirke Sainte-Geneviève i Paris til et revolusjonært Panthéon. 
Dessuten ble det bestemt at Christiansborg slott, som i februar 1794 hadde 
brent ned til grunnen, skulle bygges opp på nytt.  
 
Adrian Benjamin Bentzons program 
 
I den første besvarelsen av Universitetets priskonkurranse i estetikk, Hvad 
Alder er meest skikket til at danne den store Digter? Den raae og udyrkede, eller den slebne 
og dyrkede? presenterer vinneren, Adrian Benjamin Bentzon,812 et program i 
overensstemmelse med Sveitserskolens syn. Bentzon, som legger stor vekt på 
poesiens betydning for den menneskelige kulturen, betrakter i likhet med Kraft 
menneskelighetens barndom som sanselighetens periode.813 Det var ”Sangens 
                     
 
809 Guldberg 1761. 
810 Bertel Thorvaldsen, som hadde motatt den store gullmedaljen i 1793, reiste den 29. august   
   1796 til Roma.  
811 Gamborg var påvirket av opplysningsfikosofer som Francis Hutcheson, Davis Hume og      
   Adam Smith. 
812 Adrian Benjamin Bentzon ble uteksaminert fra Latinskolen i Bergen i 1793 og avla juridisk   
   eksamen ved Universitetet i København i 1798.  
813 Abildgaard hadde i Potentatgemakket på Christanborg slott fremstilt den første eller ”raae” 
  sanselighetens periode som en frihetens periode i form av en sovende urkvinne. I den andre   
   perioden, den klassiske antikken, ligger menneskeheten i lenker i form av personifiseringer av 
de tre verdensdeler. Derimot troner en skikkelse med vidåpne øyne og med maktsymboler og 
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Tryllekraft” som hadde fordrevet villheten fra de første slekter og lært dem å 
skaffe seg bekvemmeligheter og kunnskaper som kunne heve deres tilstand 
over dyrenes. Det var kunsten som først hadde samlet skogenes beboere i 
byene, ”forsødet dem Livet”, gitt den ”Lover og Sæder”. Til takk ble 
diktekunsten lenge holdt i ære, inntil den stigende forfinelsen ”betog den Aand 
og Kraft” og barbari og smakens fordervelse tilslutt utslettet dens minne.814 
Derimot kunne alle tider, såvel den raae som den polerede”, oppvise diktere av 
ypperste slag. Spørsmålet var i hvilken alder ”de blomstre helst”.  
 Etter Bentzons mening ville man ikke finne den fullkomne feilfrie 
dikter i den ”raae Alder”, men heller ikke i den hvor ”Luxe” og ”Forstandens 
Uddannelse” kvelte ”Indbildningskraft og Følelse”. Samtidig betvilte Bentzon, 
trolig med adresse til Friedrich Schiller,815 om den alder noensinne ville komme 
der alle ”Ævners Cultur” i harmoni og forening ”trykte det ypperste Stempel 
paa Menneskets Forædling og førte det sin Bestemmelse at være sandseligt 
intellectuelt Væsen imøde”. For Bentzon, som også vender seg mot 
Winckelmann, hadde prisoppgavens spørsmål ikke ”hensyn paa disse maaskee 
fordum i Grækenland næsten realiseerte, maaske blot i Enthusiastens Hierte 
muelige Dage”, men på en av de aldre man i alminnelighet kalte forfinede, for 
eksempel ”Ludvig den Fiortendes” eller ”det attende Aarhundrede”. Det var 
først i denne tidsperioden utviklingen av begrepet ”Cultur og dennes 
Indflydelse” tilstrekkelig viste hvor betydelige hindringer den la i veien for 
dikteren. Dessuten avviste Bentzon den tanke som ”den Köningsbergske 
Viise”, det vil si Immanuel Kant, hadde fremført i Critik der reinen Vernunft, 
nemlig den at en evne kunne utdannes ”uden den andens Forsømmelse”. Dette 
ville bare, konstaterer Bentzon, som satte spørsmålstegn ved om dette 
overhodet var mulig, føre til troen på ”den fuldkomne Digters Alder”.816  
 Bentzons sentrale tanke var at enhver evne vinner ved bruken. Det 
var først da menneskets estetiske oppdragelse ikke ble forsømt, en alder kunne 
kalles kultivert. Når forstanden ble utdannet, erhvervet den ikke de egenskaper 
som tilhørte fantasien. På dette punktet sto såvel hans eget ”Philosophiske” 
århundre, som de fleste andre, hvis diktere pleide å komme i motsetning til de 
”ucultivederes”. Etter Bentzons mening svekket kulturen 
                                                              
 
lyre forann Pantheon og Colosseum. I den tredje perioden, som symboliserer middelalderens 
mørke, sover fornuften for så i den fjerde perioden, renessansen, å våkne til liv mens folket i 
form av en personifikasjon, fortsatt ligger i lenker. Den femte epoke ”forstillende Europas 
tilstand i vor alder”, skulle gi plass til den nye tidens frihetsidealer. 
814 Adrian Benjamin Bentzon, ”Forsøk till en Besvarelse af Spørsmaalet: Hvilken Alder er bedst 
  skikket til at danne den store digter, den raae og udyrkede, eller den cultiverede?”, Minerva, 
April 1796, s. 3f. 
815 Friedrich Schiller hadde i 1795 påbegynt Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen in    
einer Reihe von Briefen i tidsskriftet Die Horen, som ble et organ for Weimarklassisismen.  
816 Bentzon 1796, s. 3f. 
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”Indbildningskraften”. Det var ikke ”Wid, billedrigt Sprog, ikke engang 
Tankens logiske Sandhed”, som for Bentzon var dikterens kjennemerke. Meget 
mindre ”afmaalt Tonefald”. Man kunne være dikter uten alt dette, konstaterer 
Bentzon, som mente at det var Shakespeares mest enkle, ofte ”ucorrecte 
Sange”, som gjorde det mest uimotståelige inntrykk. Det var evnen til å gi 
enhver ting den høyest mulige sanselige kraft og nærværelse, som utgjorde det 
ene av dikterens vesentlige kriterier. ”Hvor dette ei findes, ere andre 
Fuldkommenheder intet i et Værk, som skal bære Namn af Poesie”. Av den 
grunn ville Bentzon fradømme mange av de kultiverte alderes frembringelser 
dette hedrende navn.817 På den annen side ville poesiens frembringelser uten 
idealiseringen være uten ”Nyhed og Skiønhed”. Men fullkomne skjønne 
menneskelige form eksisterte bare i kunstnerens fantasi, påpeker Bentzon, som 
i likhet med Lessing kun ville bruke skjønnhet rent figurlig. Det var geniet som 
samlet fullkommenheter i de enkelte deler og frembrakte nye kunstskapelser. 
En svekket fantasi kunne aldri skape idealer. Det var kun den dramatiske, den 
episke og den lyriske dikter, som kunne gjøre krav på dette edle navn i sin 
”fuldeste Bemærkelse”. Lærediktene var et produkt av ”den cultiverede Alder”. 
Derimot kunne Bentzon ikke bestemme hvor den ene alder opphørte og hvor 
den andre begynte. Det viktigste for dikteren var sterke og individuelle følelser, 
følelser som Bentzon betrakter som et produkt av det omgivende samfunnet. I 
de ”raae Aldre” hadde statsforfatningen for det meste vært republikansk, i 
forfinede aldere despotisk eller monarkisk. Bentzon, som i likhet med 
Shaftesbury ser et samband mellom kunsten og regjeringsformen, mente at 
”Muserne” hadde flyktet i den forfinede alder. Selv blant grekerne hadde 
sangerne fremtrådt da ”Raaheden ei endnu var afsleben”, det vil si ved det 
tidspunkt da de greske statene ble formet.818  
 Det som for Bentzon tynget vekstskålen ned på ”den Raae Alders 
side” var Ossian. Det var Ossian som hadde skjenket ”vore Dage med et 
Gienskin af fordums Dages Sang”. Bentzon, som på dette punktet følger 
Herder,819 mente at det folk, som bebodde bardens øy, ikke sto tilbake for noe 
annet folk i dikterheder. Det var dette folk, som først og klarest hadde tent 
fakkelen og fordrevet politisk og hierarkisk overtro fra Europa, som hadde 
frembrakt Shakespeare og Spencer, noe de til den største del skyldte sin mindre 
kultiverte periode. Samtidig hadde englendernes regjeringsform, deres 
originalitet og flere andre årsaker bidratt til at de hadde beholdt gode diktere 
lenger enn de fleste andre nasjoner. Men Bentzon satte også islendingene høyt. 
Franskmennene derimot var av guddommen aldri blitt tildelt ”Geniets Ild”. At 
                     
 
817 Ibid., s. 15f. 
818 Ibid., s. 35. 
819 Herder hadde i 1772 utgitt en tysk Ossian-oversettelse og i 1773 Auszug aus einem Briefwechsel 
     über Ossian und die Lieder alter Völker.  
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Diderots herlige stykker ble mottatt med forakt, sto for Bentzon som et 
talende bevis på den franske smaks fordervelse. Ikke desto mindre hadde ”den 
sønderrivende Revolution” omdannet det franske folk. Bentzon satte derfor 
sitt håp til at den franske revolusjon ville være en av de stormer som renset 
luften og forfrisket den ”torrede Jord”, ikke bare et uvær som forpestet 
atmosfæren og kvelte den visnende spiren for bestandig. Kulturens virkninger 
var, hevder Bentzon, skadelige både i subjektiv og objektiv forstand selv om et 
og annet geni, som for eksempel Klopstock, var uavhengig av sin tidsalder. 
Men selv ikke Klopstock hadde hentet ”Emne for sin Sang” blant sin slekts 
begivenheter. Bentzon avviste derfor Aristoteles’ maksime om at diktekunstens 
vesen lå i etterligningen. Det som lettest ble etterlignet var ikke det utmerkede, 
men hverdags slendrian. Det var av den grunn den ”raae Alder” var best 
skikket til å danne den store dikter. ”Indbildningskraften” tapte når 
”Skarpsinddigheden vinder”. Derimot var det et helt annet spørsmål om den 
fullkomne harmoni mellom disse evners kultur skulle frembringe en 
fullkommen dikter.820  
 
Gjenopplivelse av den nordiske mytologien 
 
Bentzons besvarelse av Universitetets prisoppgave i estetikk i 1796 slutter seg 
til det pågående oppgjøret med rasjonalismen. Historiesynet har Bentzon 
hentet fra Vico. I Scienza nuova, som ble utgitt i 1725,821 betrakter Vico den 
”raae” og ”udyrkede” alderen som den sanselige og poetiske. Dette var for 
Vico gudenes og heltenes tidsalder. Senere, i den menneskelige tidsalderen 
blomstret kunsten og vitenskapen. Evnen til abstrakt tenkning økte, men 
samtidig gikk noe tapt. Den poetiske fantasien ble forsvaket, og de forfinede 
skikkene førte til kraftløshet.822 På den måten avviker Bentzon fra det 
historiesyn som kommer til uttrykk i Abildgaards dekorasjoner i 
potentatgemakket på Christiansborgs slott. I Abildgaards fremstilling, som gir 
uttrykk for et historesyn som kan være påvirket av Voltaire, er den friheten 
som står i sentrum, ikke poesien. I stedet for den femte epoken, ”forestillende 
Europas tilstand i vor alder”, som skulle gi plass til den nye tidens 
frihetsidealer, tynget vektskålen nå, som Bentzon formulerer det, ned på ”den 
Raae Alders side”. Fornuften er blitt erstattet av fantasien, som en ny 
forløsende kraft.   
  I 1798 holdt Rasmus Nyerup forelesninger i den danske 
diktekunstens historie sammen med Rahbek, og samme år ble forfatteren Jens 
Baggesen, som var hertugen av Augustenborgs protegé, meddirektør av Det 
                     
 
820 Kragerud 1999, s. 39–41. 
821 Vicos Scienza nuova ble utgitt i reviderte opplag i 1730 og i 1744. 
822 Nordin 1995, s. 371f.  
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Kongelige Teater. I 1799 presset kronprinsen gjennom valget av Ewalds 
fremste velgjører, Frederik Moltke, til ny sjef for Danske kanselli etter 
Christian Brandt,823 og den 27. september 1799 ble det innført en ny 
trykkefrihets-forordning som i praksis gjeninnførte sensuren. For å statuere et 
eksempel ble forfatterne Peter Andreas Heiberg og Malte Conrad Bruun, som i 
1796 var blitt innberettet til danske kanselli av biskop Balle etter utgivelsen av 
Aristokraternes Catechismus, en satirisk bok som ga uttrykk for radikale 
opplysningsideer, med tilbakevirkende kraft idømt landsforvisning, og i mars 
1800 ble wolffianeren Christian Bastholm oppsagt fra sin stillling som 
slottsprest.824 
 I besvarelsen av Universitetets prisoppgave i estetikk samme år, 
Om det var gavnligt for Nordens skiønne Litteratur, om den gamle nordiske Mythologie blev 
indført og almindelig antaget i stedet for den Græske? oppnådde stud. jur. Adam 
Oehlenschläger første accessit med tillegget at ”det vel fortjente at dele Prisen 
med det krønede Skrivt, hvis denne lod sig dele”. Ifølge Oehlenschläger, som 
vender seg mot rasjonalismen, var fornuftsreligionen ikke nok for en dikter. 
Den var ikke mangfoldig og snart uttømt. Oehlenschläger ville derfor erstatte 
fornuftsreligionen med mytologien, som var et produkt av poesien i sin mest 
blomstrende alder. Jo mer fantasien ble underkastet den dannende fornuft og 
dens abstraksjonsevner, desto mindre dristige og originale ble dens 
frembringelser. Nytten av mytologien var at den beriket den nyere dikter med 
bilder og oppfinnelser. Mytologien var på den måten bare et middel for 
diktekunsten og ikke en gjenstand i og for seg. Poesiens vesen var å bringe 
sanselige ting i en skjønn sanselig form. Mytologien kunne sette dikteren 
tilbake i en mer poetisk tidsalder som åpnet for sanselighetens rike. Av dette 
fulgte at den mytologi var å foretrekke som ikke allerede var et fullendt 
kunstverk. Samtidig understreket Oehlenschläger, sannsynligvis med adresse til 
Friedrich David Gräter, som var den fremste på området i Tyskland, at den 
nordiske mytologien ikke bare besto av drømmebilder eller ”Vittigheds 
Produkter”. I likhet med Sveiserskolens teoretikere la Oehlenschläger vekt på 
at den nordiske mytologien inneholdt et hemmelig skjult spor av den eldste 
tapte historie, som forhindret at mytologien ble oppløst i ”blott allegori”. Og 
siden mytologien inneholdt de eldste forvirrede spor av ”vor Fædrelands-
Historie, da Guderne i denne Mythologie have været Mennesker, som have 

                     
 
823 Frederik Moltke, som var blitt utnevnt til stiftsamtmann i Christiania etter kronprinsens        
  Norgesbesøk i 1788, var en av Johannes Ewalds fremste velgjørere og en av stifterne av 
Danske Selskab i 1775.   
824 Bastholm, som ble utnevnt til hoffpredikant i 1778 og til kongelig konfessonarius i 1782,  
utga i 1785 Forsøg til en forbedret plan i den udvertes guds-dyrkelse der han foreslo at prestene skulle 
gjøres til effektive lærere i folkenyttens tjenste. Samtidig foreslo Bastholm en forkortning av 
gudstjenesten til 2 timer og avskaffelse av eksorsismen ved dåpen.  



 
 
 

162 
 
 

levet i vore Egne, og hvis Indretninger have virket paa vore Stater ijiennem 
Aarhundreder”, ville den nordiske mytologien i dette henseende være mer 
interessant enn den greske. 825  
 En annen, men underordnet fordel ved å bruke den nordiske 
mytologien var for Oehlenschläger at dikteren kunne skildre de nordiske 
naturskjønnheter. Det ville oppvekke en behageligere følelse hos nordboen å få 
se sitt fedrelands skjønnheter forhøyet ved dikterisk ånd og kraft enn bestandig 
å la sin sjel ”trekke hen i Arkadien”. Det sto i den store genifulle 
nasjonaldikters makt å trylle de nordiske land om til et paradis og oppvekke 
kjærlighet til fedrelandet i medborgernes hjerter. Det var denne 
fedrelandskærlighet som var det elskeligste og sterkeste bånd som 
sammenholdt ”Statenes Belte”. Men, fortsetter Oehlenschläger, det går med 
denne følelse som med enhver annen, ”den svækkes ved politiske Kunster, og 
jo længer vi gaae tilbage i Fædrelandshistorien, desto stærkere finde vi 
”Fædrelandskierlighed og Nationalaand”. For Oehlenschläger var dette 
ytterligere et argument for å foretrekke den gamle tidsalder, ”de gale Sager, og 
den dermed forbundne Mytologie”. På den annen side ville Oehlenschläger 
ikke gi den nordiske mytologi et monopol fremfor den greske. ”Det poetiske 
Genie svæve som Bien” fra én blomst til en annen. Ingen gjenstand var aldeles 
nødvendig for det dikteriske geniet, ”blott Ordet”. Det var ”Frihed” som 
fremfor alt var poesiens element.826  
  

––––––––––– 
 
Prisvinner ble Ludvig Stoud Platou, som mente at den nordiske mytologi ikke 
tålte noen sammenligning med den greske. ”Saa forskiellig Syden er fra 
Norden, saa forskiellig blev og Grækernes Guder og Gudelære fra 
Skandinavernes.”827 På den måten holder Platou fast på latindannelsens 
overlegenhet. Det ”andet” accessit ble mottatt av den teologiske kandidaten 
Jens Møller, som hevdet at å være for begge partier, det vil si den posisjon 
Adam Oehlenschläger inntok, var det samme som ”for intet”. Møller ville 
derfor prøve argumentene for og imot. Hans utgangspunkt var at de to 
mytologier i grunntrekkene var like. Ifølge Møller, som ikke gjør noen 
                     
 
825 Adam Oehlenschläger, ”Forsøg til Besvarelse af det ved Københavns Universitet fremsatte  
   Priisspørsmaal: Var det gavnlig for Nordens skiønne Litteratur, om den gamle nordiske          
   Mythologie blev indført og almindelig antaget, istedet for den Græske”, Minerva, April 1801,  
s. 293f. 
826 Ibid., s. 297. 
827 Ludvig Stoud Platou, ”Fortsættelse af Forsøg til en Besvarelse af det ved Kiøbenhavns         
   Universitet for Aaret 1800 udsatte æsthetiske Priisspørgsmaal: Var det gavnligt for vor            
   skiønne Litteratur, om den gamle nordiske Mythologie blev indført, og af vore Digtere           
  almindelig antaget i Stedet for den Græske?”, Minerva, Juli Maaned 1801, s. 12. 
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distinksjon mellom sør og nord, hadde de første begreper omtrent været de 
samme i alle nasjoners barndom. Derimot mente han i likhet med 
Oehlenschläger at ”Skandinaviens mytologi” hadde avgjorte fortrinn for den 
nordiske dikter.828  
 Abildgaard, som i 1801 ble utnevnt til Kunstakademiets direktør 
etter Jens Juel, hadde i 1793 valgt et motiv fra romersk mytologi, Jupiter vejer 
menneskenes skæbne. Patrick Kragelund tolker bildet som en profeti om 
menneskehetens fremtid,829 men bildet kan også alludere til striden mellom de 
to mytologier. Hos Abildgaard veier antikken tyngst, og etter 1794 kan en ny 
motivkrets iaktttas i Abildgaards kunst, antikke kjærlighetsscener og antikke 
drømmefantasier,830 det vil si den samme tematikken som i Ossianbildene, bare 
hentet fra en hellenistisk-romersk forestillingskrets. Stilen er også 
overensstemmende med stilen i Ossianbildene, med andre ord, i valget av stil 
gir Abildgaard uttrykk for sin individualitet. Abildgaards syn sammenfaller 
således med det syn Platou gir uttrykk for i Universitetets prisoppgave. Platou 
har ingen innsigelser mot å innrømme de nordiske ”Olddigte” all deres 
fortjeneste og all den berømmelse og fortjenste de kan og bør få, men at disse 
nordiske dikt kunne ha samme innflytelse på samtidens skjønne litteratur som 
grekernes og romernes mesterverker, kunne ingen overtale ham om.831 Dette 
var også professoren i retorikk og latin, Jacob Baden, og Jørgen Kierulf, 
professor i historie og statistikk, enige om.832 Professor Johannes Wiedewelt, 
som i 1802 tok sitt eget liv, delte trolig Oehlenschlägers syn.  
 
Konkurrerende mytologier 
   
Abildgaard kom etter århundreskiftet nesten utelukkende til å befatte seg med 
grekernes og romernes mesterverker, først i de såkalte Terentsbildene hentet 
fra komedieforfatteren Publius Terentius Afer, som kom til Roma som slave 
under den republikanske perioden på 100-tallet f.Kr. Terents, som regnes som 
en av de fremste romerske komedieforfatterne, ble beundret for moral, god 
smak og god latin og var på 1700-tallet en del av latinpensumet. Abildgaard 
holder imidlertid, gjennom utelukkende å velge motiv fra den republikanske 
perioden, fast ved sine politiske ideal. Samtidig ga han uttrykk for sin 

                     
 
828 Jens Møller, ”Forsøg til Besvarelse af det ved Københavns Universitet fremsatte                   
   Priisspørsmaal: Var det gavnlig for Nordens skiønne Litteratur, om den gamle nordiske          
   Mythologie blev indført og almindelig antaget, istedet for den Græske”, Minerva, April            
   Maaned 1801, s. 35f.  
829 Kragelund 1999, s. 412.  
830 Christensen 1999, s. 222f. 
831 Platou 1801, s. 32f.   
832 Minerva 1801.  
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individualitet i valget av stil. På arkitekturens område fremstår Abildgaard 
gjennom de avbildede arkitekturscenene som en talsmann for en streng 
klassisistisk stil i overensstemmelse med arkitekten Christian Frederik Hansen, 
som i 1791 ble utnevnt til titulær professor ved Kunstakademiet.  
 Etter Abildgaard i 1801 ble utnevnt til Kunstakademiets direktør, 
gikk den lille gullmedaljen samme år til Abildgaards elev Johan Georg Wahl 
med Lysimakus dræbes af Jøderne fra Makkabeernes 2den Bog, som tilhører de 
gammeltestamentlige apokryfer. I 1803 mottok Wahl og Christian Fædder 
Høyer, som ble tildelt den lille gullmedaljen i 1799, den store gullmedaljen med 
Dalila overleverer Samson til Philisterne, og i 1805 ble Abildgaards favoritt, Christian 
Fædder Høyer, tildelt det store reiselegatet for videre studier i Roma, mens 
Niels Flindt, som hadde mottatt den store gullmedaljen i 1797, fikk akademiets 
anbefaling for å søke arbeid på Christiansborg. I 1806 fikk Niels Flindt 
approbasjon på Curtius som opofrer sig for sit fædrelandet og tildelt støtte fra fondet 
Ad usus publicos for videre studier i Roma, og Jacob Munch, som høsten 1804 
var blitt opptatt som elev ved Kunstakademiet og fritatt fra tjenesten som 
tegnelærer ved Krigsskolen i Christiania, formodentlig på prins Christian 
August av Augustenborgs initiativ,833 ble sendt til Paris med privat 
reiseunderstøttelse.834 Samtidig skjedde en rekke forandringer ved 
Kunstakademiet. Christian August Lorentzen fikk i 1803 professoratet etter 
Jens Juel i konkurranse med Peter Brünniche, og professoratet etter Wiedewelt 
gikk til hans tidligere elev Nicolai Dajon.835 I 1805 ble Bertel Thorvaldsen, som 
fortsatt oppholdt seg i Roma, utnevnt til professor for modellskolen etter 
Andreas Weidenhaupt, som døde i april 1805, og i desember 1805 døde også 
Kunstakademiets preses, arveprins Frederik. Den 13. mars 1808 døde kongen, 
Christian VII, og samme år ble landets høyste biskop, Nicolai Edinger Balle, 
som var en motstander av hertugen av Augustenborgs reformer, avsatt og 
erstattet med kirkehistorikeren og arkeologen Friedrich Christian Carl Hinrich 
Münter.836 Arveprins Frederiks sønn, den 22 år gamle prins Christian Frederik, 
                     
 
833 Christian August av Augustenborg, hertug Frederik Christian av Augustenborgs yngre     
bror, kom til Norge som øverstkommenderende for hæren i 1804. 
834 Jacob Munch var ved siden av Frederik Petersen, som var elev av Jens Juel fra 1788 til     
1790, og Johan Gørbitz, som var elev av Juel fra 1798 frem til Juels død i 1802, den eneste 
norskfødte eleven ved Kunstakademiet før Johan Christian Dahl ble elev ved 
Kunstakademiet i 1811. Frederik Petersen var sønn av en treskjærer og dekorasjonsmaler    
fra Fåberg i Christians Amt, fikk sitt opphold i København finansiert av forretningsmannen 
Bernt Anker. Se Bodil Stenseth, Rikdom forplikter. Norske mesener og kunstsamleres donasjoner 
1770–1970, Oslo 2005, s. 7.  
835 Nicolai Dajon hadde etter å ha blitt opptatt som medlem av Kunstakademiet i 1783 vært      
   lærer for ornamentklassen.  
836 Münter var sønn av Balthasar Münter og bror til Frederikke Brun og således oppvokst i   
kretsen av tyske litterater i København.   
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ble utnevnt til ny preses for Kunstakademiet, og samme år ble det nedsatt en 
kommisjon for å utarbeide en ny fundas for Kunstakademiet, som besto av 
prins Christian Frederik, Nicolai Abildgaard og Christian Frederik Hansen, 
som i 1808 år ble utnevnt til professor i arkitektur.837  
 Etter Abildgaards død i juni 1809 overtok Christian August 
Lorentzen som akademiets direktør, og samme år ble Christoffer Wilhelm 
Eckersberg, som hadde mottatt den lille gullmedaljen i 1805, tildelt den store 
gullmedaljen med Jakobs sønner ved faderen dødsleie. Samtidig ble professor Carl  
Frederik Stanley avsatt og erstattet med kobberstikkeren Georg Haas,838 som 
hadde utført en serie raderinger etter Lorentzens norske landskaper. Prins 
Christian Frederik foretrakk derimot Johannes Wiedewelts protegé, 
hoffkobberstikkeren Johann Friedrich Clemens,839 og nektet å innstille valget til 
kongens godkjennelse. Men akademiets professorer ville ikke gi seg, og preses 
måtte frafalle sin innsigelse.840 
 I desember 1809 ble den nye latinskoleforordningen, som gjorde 
dansk til obligatorisk eksamensfag i den lære skole, innført, og i 1810 ble Adam 
Oehlenschläger utnevnt til professor i estetikk ved Københavns Universitet. 
Samme år fullførte Eckersberg sitt første verk med et motiv hentet fra nordisk 
mytologi, Loke og Sigyn. Stilen er realistisk i overensstemmelse med Abildgaards 
stil fra Ossianbildene. Samtidig ble historiemalerne Christian Gottlob 
Kratzenstein-Stub og Johan Ludwig Lund, som i 1810 kom tilbake fra Roma 
etter å ha blitt tildelt reiseunderstøttelse fra kongehuset uten å ha mottatt den 
store gullmedalje, invitert til å søke medlemskap i akademiet av prins Christian 
Frederik. Derimot måtte Abildgaards favoritt, Christian Fædder Høyer, som 
kom tilbake til København i 1811, omarbeide sitt medlemsstykke, Hero 
Ventende Leander, og først i 1812 ble Høyer medlem av akademiet.  
 Cornelius Høyer, skal under et opphold i Roma 1807 ha fått i 
oppdrag å kjøpe avstøpninger etter antikke skulpturer, men etter at prins 
Christian Frederik overtok som preses for akademiet i 1808, ble det større 
”Fart i Tingene”. Som Torkel Baden uttrykte det skulle de antikke skulpturene 
lære kunstnerne å oppdage skjønnheten i naturen, som han i ”Geni alene 
forhen troede at finde”.841 Samtidig førte den nye latinskoleforordningen til et 
gjennombrudd for den nordiske mytologien, og i et foredrag som ble holdt i 
                     
 
837 Meldahl og Johansen 1904, s.144.  
838 Georg Haas ble medlem av Kunstakademiet i Paris i 1882 og av Kunstakademiet i            
København i 1783. 
839 Johann Friedrich Clemens, som i 1774 hadde mottatt et kongelig stipendium for å reise til 
Paris, ble i 1777 kalt tilbake til København og i 1778 agreeret og utnevnt til kongelig         
hoffkobberstikker. I 1786 ble Clemens opptatt som medlem av akademiet på et stikk av      
kronprins Frederik og Louise Augusta, og i 1797 fikk Clemens fribolig på akademiet.  
840 Rohde 1954, s. 40.  
841 Meldahl og Johansen 1904, s. 511f. 



 
 
 

166 
 
 

Skandinavisk Litteraturselskab i 1812, Om den nordiske Mythologies Brugbarhed for 
de skjønne tegnede Kunste, forsvarte professor Jens Møller, som etter avsettelsen av 
biskop Balle i 1808 var blitt utnevnt til ekstraordinær professor i teologi, 
bruken av mytologiske emner i kunsten. Kunstnerne måtte rekke dikterne 
hånden for å gi et mer fullkomment og mangfoldig bilde av den nordiske 
mytologi. Oppgaven var å gi de nordiske mytene realitet, ikke bare for 
samtiden men også for ettertiden. Den gamle gude- og fabellære var en ny kilde 
som ville berike kunsten både med nye idealer og med nye karakterer.842 
Derimot skulle den antikke kunst til evige tider stå om norm for kunsten. 
Ifølge Møller, som var påvirket av organisemetanken,843 kunne den greske ånd 
også bo i de nordeuropeiske folk. I likhet med Henrik Steffens, som i en serie 
forelesninger holdt i København vinteren 1802 skulle introdusere 
organismetanken i Danmark-Norge, la Møller vekt på at det ved hjelp av 
gudenes forstenede gestalter det var mulig å skue inn i den svundne tid.844 
Møllers metode var altså den transcendentale idealismen, som Kant hadde 
utviklet i Kritik der reinen Vernunft fra 1781. Den sentrale tanken var at 
fremtredelser eller tilsynekomster skal betraktes som forestillinger, og at tid og 
rom derfor bare er sansbare former for vår intuisjon, ikke noe som eksisterer i 
seg selv.  
 

––––––––––– 
 
I 1813 ble Kratzenstein-Stub og Johan Ludwig Lund opptatt som medlemmer 
av akademiet på Hother og de tre skovnymfer og på Hagbard og Signe, som var hentet 
fra den nordiske sagnverden og fra Saxo Grammaticus. Rent stilistisk står 
Kratzenstein-Stub og Lund med Hother og de tre skovnymfer og Hagbard og Signe 
nærmere Peter Brünniches Mødet mellem Gram og Gro enn Abildgaard og hans 
elever. Kratzenstein-Stub og Lund følger således Freidrich Schlegel, som 
betraktet Rafaels guddommelige og søte stil, med andre ord Rafaels maniera 
devota, som et ideal.845 I motsetning til Adam Oehlenschläger, som i sørgespillet 
Hakon Jarl ville sette Nordens kraft inn mot Sydens elskov,846 slutter 
Kratzenstein-Stub og Lund seg derfor til den tyske universalromantikkens syn 
                     
 
842 Jens Møller, Über die Brauchbarkeit der Nordischen Mythologie für die schönen zeichnenden Künste,       
   Ulm 1823, s. 40.  
843 Organismetanken, som blir ført tilbake til Jacob Böhme, Paracelsus og Baruch Spinoza, ble  
   videreført av Herder, Goethe og Schiller. Se Aage Henriksen, Erik A. Nielsen og Knud          
   Wentzel, Ideologihistorie I. Organismetanken i dansk litteratur 1770–1870, Viborg 1975, s. 11. 
844 Henrik Steffens, Indledning til Philosophiske Forelæsninger i København 1803, København og         
Kristiania 1905, s. 113.  
845 Ernst Behler, ”Friedrich Schlegels Theorie der Universalpoesie”, Friedrich Schlegel und die   
Kunsttheorie seiner Zeit, red., Helmut Schanze, Darmstadt 1985, s. 223.  
846 Adam Oehlenschläger, ”Hakon Jarl”, Nordiske Digter, København 1807. 
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på naturen som skjønn og idyllisk. Samtidig ble kjærlighetsmotivet i samtiden 
oppfattet både som en motreligion og som et symbol for utopiske visjoner.847 
På den måten var gjenopplivelsen av den gamle gudelæren en del av et mer 
omfattende kunstpolitisk program der det kunstskjønne ble betraktet som en 
forsmak på det politisk-estetiske allkunstverk som skulle komme. Kunstens 
oppgave var, som Heinrich Steffens skriver, å ”trylle” Norden om til et nytt 
”Arkadien” og gi en ”Ahnelse af en tilkommende Tilværelse”.848 Dette 
programmet er i overensstemmelse med det program Schiller hadde formulert i 
Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, som ble 
publisert i tidsskriftet Die Horen mellom 1795 og 1797.849 Brevene, som ble 
utgitt i bokform i 1802, bygger på de brev om ”die Philosophie des Schönen” 
som Schiller hadde sendt til hertugen av Augustenborg i 1793 som takk for den 
pensjon han hadde mottatt fra det dansk-norske kongehuset.850  
 Ifølge litteraturhistorikeren Benjamin Marius Schmidt fører 
Schillers og Schlegels teoretiske skrifter til de historiefilosofiske refleksjoner 
som etablerer det moderne som et epokebegrep hvor det utelukkende blir 
definert i negative termer som et motbilde til en periode av fullstendig 
harmoni. Samtiden ble av den grunn oppfattet som en overgangstid.851 Ut av 
samtidens krise skulle noe nytt oppstå. Monarkiets fall og opprettelsen av den 
første franske republikken i 1792 kom derfor definitivt til å endre det nasjonale 
vokabularet i den dansk-norske kunsten. Betoningen av den paternale 
metaforen i form av kongemakten som midtpunktet i en symbolsk ordning ble 
erstattet av nasjonale landskapsskildringer og litterære og mytologiske 
fantasimotiver. På den annen side står tilbakegangen til Rafaels maniera devota 
som et uttrykk for fastholdelsen av allmenbegrepet mot opplysningstidens 
individualisme. Dette kan, som Elie Kedourie har påpekt, betraktes som et 
brudd med opplysninsgfilosofien som betraktet staten som en samling 
individer. Det ideologiske utgangspunktet for den nasjonalistiske ideologien, 
som Kedourie fører tilbake til Kants moralfilosofi, var at individets frihet i 
denne tradisjonen ble oppfattet som identifikasjon med helheten. Valget av stil 
fremstår på den måten som symbolsk form. Gjennom valget av stil ble det 
demmet opp for individualiteten og således også for moderniteten.  

                     
 
847 Benjamin Marius Schmidt, Denker ohne Gott und Vater. Schiller, Schlegel und der Entwurf von    
Modernität in den 1790ern, Stuttgart 2001, s. 52.  
848 Steffens 1905, s.113.  
849 Utgivelsen av Die Horen, som hadde medarbeidere som Goethe, Johann Gottlieb Fichte,  
Wilhelm von Humbolt og Karl Ludwig von Woltmann, innleder den såkalte 
Weimarklassisismen.  
850 Rüdiger Safranski, Schiller oder Die Erfindung Deutschen Idealismus, Regensburg 2004, s. 375.  
851 Schmidt 2001, s. 4f. 
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PATRIOTISMENS BORGERKRIG 
 
I denne delen av undersøkelsen er fokus flyttet fra dobbeltmonarkiets 
hovedstad København til Christiania, som etter at Danmark-Norge i oktober 
1807 inngikk en allianse med Frankrike og sluttet seg til kontinentalblokkaden 
mot Storbritannia, ble gjort til provinshovedstad i Norge. Danmark-Norges 
nederlag mot kronprins Carl Johan av Sverige i 1813 førte til at Norge den 14. 
januar 1814 ble avstått til kongen av Sverige, men på initiativ av prins Christian 
Frederik, om i 1813 var blitt utnevnt til stattholder i Norge, ble Norge den 17. 
mai 1814 erklært som en selvstendig stat. Prins Christian Frederik ble valgt til 
konge av Norge, men allerede den 10. oktober samme år frasa kong Christian 
Frederik seg tronen, og den 4. november 1814 ble Carl XIII av Sverige valgt til 
konge av Norge. De kunstteoretiske posisjoneringer og stridigheter i Norge 
under den første halvdelen av 1800-tallet er knyttet til forsøket på å opprette 
egne kunstinstitusjoner og et kunstliv i Norge. Ledende aktører på 
regjeringspartiets side er i denne perioden Frans Linstow og Johan Sebastian 
Welhaven. På opposisjonssiden er protagonistene fremfor alt Henrik 
Wergeland og Emil Tidemand.  
 
Norsk regjeringskommisjon  
 
På begynnelsen av 1800-tallet var det få nasjonalstater i Europa. Det fantes 
også bestemte kriterier for å kunne hevde status som faktisk eller potensiell 
nasjon. Et viktig kriterium var, som Eric Hobsbawm har påpekt, om landet var 
livsdugelig i kulturelt og økonomisk henseende.852 Samtidig måtte nasjonen 
historisk ha tilknytning til en egen stat eller til en stat med en langvarig eller 
ikke for fjern fortid. Dessuten måtte det finnes en etablert kulturelite som 
hersket over en skreven, litterært og administrativt anvendbar språkform.853 
Videre ble det stilt krav om et skolevesen og høyere dannelsesinstitusjoner, 
fremfor alt om et universitet, et vitenskapsakademi og et kunstakademi. 
Europas mer avanserte nasjoner hadde også fått institusjoner som teater og 
museer.  
 For Norge, som var blitt delaktig i den moderne kulturelle 
utviklingen gjennom unionsforholdet med Danmark, innebar Danmark-
Norges inntreden i Napoleonskrigen et første skritt mot en mer selvstendig 
stilling. Christiania ble gjort til provinshovedstad, og under ledelse av øverst-
kommanderende for hæren i Norge, prins Christian August av Augusten-

                     
 
852 Eric J. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality, Cambridge  
 1980, s. 47. 
853 Ibid., s. 54. 
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borg,854 ble det utnevnt en interrimmistisk regjeringskommisjon, som ved siden 
av prins Christian August av Augustenborg besto av grev Gebhard Moltke, 
justitiarius Enevold de Falsen og kammerherre Marcus Gjøe Rosencrantz.  
 Etter Enevold de Falsens død i november 1808 fikk regjerings-
kommisjonen tre nye medlemmer, Mathias Sommerhielm, grev Herman Wedel 
Jarlsberg og kongens onkel, landgreve Frederik av Hessen, som overtok som 
regjeringskommisjonens formann. Grev Wedel Jarlsberg ser derimot ut til å ha 
tatt den reelle ledelsen, og den 16. februar 1809 ba regjeringskommisjonen på 
initiativ av grev Wedel Jarlsberg om kongens støtte til å slutte separatfred med 
Sverige og Storbritannia. Planen var å opprette en nordisk union under kong 
Frederik VI.855  
 Den 7. mars 1809 stilte sjefen for Västra armén i Värmland, 
generalmajor Georg Adlersparre, seg i spissen for et opprør mot kong Gustav 
IV Adolf, og den 29. mars 1809 ble Gustav IV Adolf avsatt. I april 1809 kom 
imidlertid grev Adlersparres fortrolige, Baltzar von Platen, til Norge for å 
informere om at planen om en trippelunion under Frederik VI var dømt til å 
mislykkes, men alternativet var en svensk-norsk union med Christian August 
av Augustenborg som svensk kronprins og tronfølger.856 
Regjeringskommisjonen gikk med på den nye planen, men en fremtidig 
forening mellom de to naboriker måtte, som Wedel Jarlsberg skriver, være 
basert på at Norge fikk sin egen representasjon etter ”lighedens grund-
sætninger”.857  
 Den 6. juni 1809 fikk Sverige en ny regjeringsform, og kong Gustav 
IV Adolfs onkel, den barnløse hertug Karl, ble utnevnt til ny regent.858 Den 18. 
juli 1809 ble prins Christian August av Augustenborg valgt til svensk kronprins, 
og i august samme år innledet den norske regjeringskommisjonen 
fredsforhandlinger med Sverige.859 Etter freden i Jönköping den 10. desember 
1809 kunne prins Christian August med Frederik VIs godkjennelse forberede 
sin avreise til Stockholm, og i forbindelse med takkefesten for freden med 
Sverige og avskjeden med prins Christian August den 29. desember 1809 ble 
det offentliggjort en innbydelse til et patriotisk selskap som skulle fortsette det 
                     
 
854 Prins Christan August av Augustenborg var hertug Frederik Christian av Augustenborgs 
yngre bror.  
855 Russland, som hadde innledet angrepet mot Sverige-Finland i februar 1808, sto i januar        
   1909 med tropper i Nord-Sverige.  
856 Grev Axel Mörner var en viktig mellommann ved prins Christian Augusts valg til kronprins. 
  Se Breve fra Slekten Aalls arkiver 1738-1905, Oslo 1948, s. 254. 
857 Sitert etter Sverre Bagge og Knut Mykland, Norge i dansketiden 1380-1814, Drammen 1987, s. 
   289. 
858 Se ”Bidrag till kännedomen om 1809-1810 års riksdags förhistoria och första skede”, 
Historisk  tidskrift, 73. årg., Stockholm 1953, s. 51. 
859 Fredsforhandlingene ble avsluttet med freden i Jönköping den 10. desember 1809. 
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arbeid prins Christian August som leder av den norske regjeringskommisjonen 
hadde påbegynt for å heve Norge til ”en stedse stigende Kultur og Lykke” og 
til den ”Rang af Hæder og Anseelse” landet rettmessig kunne gjøre krav på.860  
 
Selskabet for Norges Vel  
 
Den 18. januar 1810 ble Selskabet for Norges Vel stiftet, og i april 1810 fikk 
selskapet kongelig beskyttelse. Målsetningen var å virke for opplysning og 
fremme alt som kunne ”udbrede og vedligeholde Fædrelands-Kjærlighed og 
Smag for det Ædle og Skjønne”.861 Opplysningstidens nye dannelselsideal 
hadde således fått gjennomslag i landets ledende kretser, og høsten 1810 
bekjentgjorde Det kongelige Selskab for Norges Vel gjennom Budstikken, som 
ble opprettet som organ for regjeringskommisjonen i 1808, at direksjonen på 
initiativ av ”Hr. Groserer og Borger Capitaine L. Mariboe” hadde nedsatt en 
komité som skulle arbeide for opprettelsen av tegneskoler i Norges største 
kjøpsteder.862  
 Lyder Sagen, som står oppført som medlem av Det norske Selskab 
i København,863 hadde i en artikkel publisert i Minerva i 1800 tatt til orde for 
opprettelsen av tegneskoler i Norges største kjøpsteder,864 men på sikt ønsket 
Sagen å få se både et kunstakademi og et universitet ”blandt Klipperne”.865  
Spørsmålet om et norsk universitet var først blitt utredet under Struensse-
perioden og på nytt i 1793. Blant dem som hadde engasjert seg i saken i 1790-
årene, var Christoffer Henriksen Pram, som i 1795 utga Forsøg til en Højskoles 
Anlæg i Norge, og i 1809 reiste Wedel Jarlsberg kravet om et norsk universitet på 
nytt.866 I Selskabets prisskrift, Mnemosyne. Et Forsøg paa at besvare den af det Kongl. 
Selskab for Norges Vel fremsatte Opgave om et Universitet i Norge, som ble utgitt i 
1811, foreslo adjunkten ved Christiansands lærde Skole, Nicolai Wergeland, et 
norsk universitet lagt til Christiania, og tanken var, som skriftens tittel 
antyder,867 at det norske universitetet også skulle bli en moder for kunstene. I 
motsetning til de vanlige fire fakulteter ville Wergeland inndele universitetet i 
seks akademier med til sammen sytten professorer. Det femte akademiet, det 
artistisk-økonomiske akademi, behøvde tre professorer: en professor i 
handelsvitenskapene, en professor i teknologi og en professor i de skjønne 
                     
 
860 S. Hasund, Det kgl. Selskap for Norges Vel, Gjøvik 1941, s. 37-38. Se også O. A. Øverland, Det 
    kgl. Selskap for Norges vel, Kristiania 1909, s. 5.  
861 Ibid., s. 5. 
862 Ludvig Mariboe, som var født i København av jødiske foreldre, kom til Norge i 1804. 
863 Bliksrud 1999, s. 290. 
864 Lyder Sagen, ”Bidrag til Norges Kunsthistorie”, Minerva, København 1800, s. 293.  
865 Ibid., s. 293.  
866 Sverre Bagge og Knut Mykland, Norge i dansketiden, Drammen 1987, s. 293. 
867 Mnemosyne var mor til musene. 



 
 
 

171 
 
 

kunster og deres arkeologi og historie. Dette akademiet skulle med tiden 
utvides til å bli ”Moder” til et ”konsternes Akademie” som i sin tur skulle 
inndeles i to skoler, en for de nyttige eller lavere, og en for de skjønne eller 
høyere ”Konster”.868  
 Ifølge Wergeland, som var påvirket av det vitenskapsideal Johann 
Wolfgang Goethe og Friedrich Schiller hadde fremført i Musen-Almanach,869 var 
vitenskapens objekter både ”Gud, Mennsket og Verden”. Samtidig var det 
viktig for Wergeland at det norske universitetet skaffet seg lærere som hadde 
erhvervet seg et navn i den litterære verden. En eneste utmerket mann ville 
være nok til få universitetet til å blomstre og bringe fedrelandet og verden 
heder og lykke, fremholder Wergeland, som la vekt på at et folk uten 
vitenskaper var ”Slave af Nabofolket”. Norge måtte derfor kalle til seg sine 
lærde og talentfulle sønner. Men Wergeland hadde også et annet pium desi 
derium: ”Hvad om man formaaede Thorvaldsen til at forlade Italien? Hvad om 
man tilbød ham den 17de Professors Plads, og fritog ham for at holde 
Forlæsninger?” Thorvaldsens navn på det norske universitets professorsliste 
ville være nok til å gjøre hele høyskolen berømt og oppsøkt selv av fremmede. 
Thorvaldsen, som av Wergeland ble betraktet som norsk,870 skulle som stifter 
av et ”Konsternes Akademie i Norden” ikke bare skape seg et udødelig navn 
som den første som brakte gresk kunst og smak så høyt opp mot Nordpolen. 
”Hiin store Konstner vil lære sine genifulde Landsmænd, iblandt hvilke der 
findes saa mangen født, men uuddannet Billedhugger, at give deres Fødelands 
ypperste Steenart Liv og Forædling.” På den måten ville ”Norges Marmor” 
også kunne gjøres til en rikdomskilde for landet. ”Skal Norge blive hvad det 
kan blive, da bør heller ikke dets stene vandre raae ud af Landet, for at bringes 
forarbeidede tilbage”.871 Planen var altså at det nye norske universitet også 
skulle inneholde et akademi for kunsten, og høsten 1811 utstedte Frederik VI, 
formodentlig etter anbefaling fra geheimestatsminister Frederik Moltke, en 
forordning om å opprette et universitet i Norge. Derimot ble det i 
stiftelsesbrevet, trolig etter påtrykking fra Danske kansellis nye president, 
Frederik Julius Kaas, bestemt at universitetet skulle ligge på Kongsberg der 
Bergs Academiet lå.872  
 Plasseringen av universitetet på Kongsberg antyder at et 
vitenskapsideal som prioriterte praktiske nyttehensyn var blitt lagt til grunn for 

                     
 
868 Nicolai Wergeland, Mnemosyne. Et Forsøg paa at besvare den af det Kongl. Selskab for Norges Vel      
  fremsatte Opgave om et Universitet i Norge, Christiania 1811, s. 30–32. 
869 Andre medarbeider i Musen-Almanach, som ble utgitt mellom 1796 og 1800, var Friedrich      
  Hölderlin, Johann Gottfried Herder, Ludwig Tich og August Wilhelm Schlegel. 
870 Bertel Thorvaldsens far var en billedskjærer fra Island. 
871 Wergeland 1811, s. 249–252.  
872 Bergs Academiet på Kongsberg ble opprettet av Frederik V i 1757. 
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Universitetes lokalisering. Ikke deto mindre kom opprettelsen av et universitet 
til å ha gitt støtet til en aktiv kunstpolitikk, og samme år påbegynte Lyder 
Sagen, som var adjunkt ved Bergen katedralskole, en innsamling blant 
”Vennekredsen” for å hjelpe malersvennen Johan Christian Clausen Dahl med 
”Penge-Understøttelse” for å reise til København.873 I desember 1811 ble det 
arrangert en kunstutstilling i Bergen,874 og hensikten var å oppmuntre 
utdanningen av norske kunstnere. Dette var formodentlig årsaken til at 
Selskabet for Norges Vel samme år fant det nødvendig å trekke tilbake den 
utlovede støtten til den danske landskapsmaleren og kobberstikkeren Heinrich 
August Grosch,875 som var kommet til Norge samme år for å utføre en 
”Samling af 15 Blade Norske Prospecter”.876 Med seg fra Kunstakademiets 
preses, prins Christian Frederik, hadde Grosch en ”Samling Prøve og mindre 
Premie- og Avance-Tegninger”, som Selskabet for Norges Vel hadde bedt om, 
og i 1812 ble det åpnet et Tegne-Institut i Christiania. Samtidig ble det 
bekjentgjort at universitetet ville bli lagt til Christiania.877  
 Den 16. januar 1813 ble Niels Treschow, som i 1803 var blitt 
utnevnt til professor i filosofi ved Københavns Universitet etter wolffianeren 
Børge Riisbrigh, utnevnt til professor i filosofi ved Det kongelige Frederiks 
Universitet. Peder Krog Meyer, som i 1806 var blitt utnevnt til ekstraordinær 
professor i teologi ved Københavns Universitet, ble tilbudt et professorat i 
teologi, og i mai 1813 ankom den nye stattholderen,878 prins Christian Frederik, 
og Treschow til Norge. Sammen med biskopen i Akershus stift, Frederik Julius 
Bech, ble Treschow medlem av den kongelige kommisjon som skulle utforme 
planen for Universitetet, som skulle ha åtte fakulteter.879 Georg Sverdrup og 
Michael Skjelderup, som i 1805 var blitt utnevnt til professorer i gresk 
respektive fysiologi ved Københavns Universitet, fikk de samme stillinger ved 
Det kongelige Frederiks Universitet, og teologen Jens Rathke, som hadde 

                     
 
873 Aubert 1920, s. 19. 
874 Sylvi Cook Evjenth, ”De første norske kunstutstillinger–den første norske kunstkritikk?   
Glimt fra kunstmiljøet i Bergen på akademieleven J.C. Dahls tid”, Kunst og kultur, nr. 3,         
årg. 70, Oslo 1987, s. 146.  
875 Christian Heinrich Grosch, som kom fra Lübeck til København i 1790, mottok den lille  
sølvmedalje ved Kunstakademiet i København i 1793, samme år som Bertel Thorvaldsen    
mottok den store gullmedaljen. I 1807 mottok Grosch en bestilling på dørstykker til det nye 
Christiansborg og 1810 fikk Grosch økonomisk støtte fra Frederik VI til en Norgesreise. I 
1811 flyttet Grosch til Norge for godt, og planen var å lage et billedverk som skulle gjøre 
Norge kjent. Selskabet for Norges Vel hadde lovet å finansiere arbeidet, som hadde samlet 
600 subskribenter. Se Parmann 1970, s. 63f.  
876 Parmann 1970, s. 67. 
877 Elisabeth Seip, ”Det kongelige Frederiks Universitet”, Grosch, Valdres 2001, s. 127. 
878 Regjeringskommisjonen ble oppløst den 30. november 1810. 
879 John Peter Collett, Historien om Universitetet i Oslo, Oslo 1999, s. 31. 
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overgått fra teologi til naturvitenskapelig forskning,880 ble utnevnt til professor i 
naturvitenskap. Den tidligere overlæreren ved Christiania Katedralskole, 
Ludvig Staud Platou, som etter Enevold de Falsens død hadde overtatt som 
Budstikkens redaktør, ble utnevnt til professor i historie og statistikk.  Peder 
Krog Meyer, som var informator for hertugen av Augustenborgs sønner, frasa 
seg imidlertid professoratet i teologi, og i stedet ble læreren ved Domskolen i 
København, Svend Borchmann Hersleb, utnevnt til lektor i teologi og 
hebraisk.  
  

––––––––––– 
 
Etter Kielfreden den 14. januar 1814 måtte Danmark avstå Norge til kongen av 
Sverige, men i et åpent brev av den 19. februar tilkjennega stattholderen, prins 
Christian Frederik, at han hadde overtatt den myndighet kong Frederik VI 
hadde frasagt seg. Den 4. mars 1814 opprettet prins-regenten 
”Oplysningscomiteen” med ansvar for ”Oplysningsfaget, Skolevæsenet og 
Geistelige Embeders Besættelse”, og den 22. mars tiltrådte komiteen, som 
besto av biskop Frederik Julius Bech, stiftamtmann i Akershus, Marcus Gjøe 
Rosenkrantz, og professorene Georg Sverdrup og Niels Treschow.  Den 3. juni 
1814 ble lektoren i mineralogi ved gruveakademiet på Kongsberg, Jens Esmark, 
utnevnt til professor i geologi ved Det kongelige Frederiks Universitet, og 
Christian Krohg, som i 1803 var blitt utnevnt til professor i juss ved 
Københavns Universitet, ble utnevnt til professor i rettsvitenskap.881 Videre ble 
regimentskirurgen Magnus Andreas Thulstrup utnevnt til professor i kirurgi og 
obstetrikk, og Jens Jacob Keyser, som hadde vikariert som professor for Hans 
Christian Ørsted ved Københavns Universitet, ble utnevnt til professor i fysikk 
og kjemi. Legen og naturforskeren Christen Smith fikk et professorat i 
statsøkonomi og botanikk,882 og Svend Borchmann Hersleb ble utnevnt til 
professor i teologi. Samtidig ble det åpnet opp for å ta embetseksamen ved 
Universitetet uten latin. 
 
Union med Sverige  
 
Etter inngåelsen av unionen med Sverige den 4. november 1814 utnevnte kong 
Carl II (XIII) Niels Treschow til sjef for 1. ste departementet eller 
Opplysningsvæsenet, og til kansler for Universitetet utnevnte kongen 
                     
 
880 Rathke hadde skrevet Afhandling om de norske fiskerier og beretninger om reiser i aarene 1795–  
1802.  
881 Christian Krohg tiltrådte aldri lærestolen ved Københavns Universitet, og ble i stedet       
assessor ved Trondheims Stiftsrett i 1804.  
882 Christen Smith tiltrådte aldri lærestolen ved Det kongelige Frederiks Universitet.  
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stattholderen, feltmarskalk Hans Henrik von Essen. Biskop Bech ble 
Universitetets prokansler,883 og i en kongelig kunngjøring av 2. mars 1815 ble 1. 
ste Departementets oppgaver spesifisert til ”alle sager der angaar Kirker og 
Præsteskabet, Universitetet, Seminarier, Skole, Musæer, Bibliothek, Lærde 
Selskaber, Kunst-Academier, m.v. samt Fattigforsørgelsen og Milde 
Stiftelser”.884 Jacob Munch, som i mai 1814 hadde kommet tilbake til 
Christiania fra København,885 ble i forbindelse med det ekstraordinære 
Stortinget i november 1814 tildelt en årlig livrente av kronprins Carl Johan,886 
og våren 1815 søkte bestyrelsen for Tegne-Institutet, som var blitt stengt 
høsten 1814,887 Selskabet for Norges Vel om midler til å gjenoppta 
undervisningen med ønskemål om at ”det her oprettede Institut” med tiden 
kunne bli ”et Maler og Tegne Academie”.888  
 På forsommeren 1815 mottok kongen på vegne av den bondefødte 
skiløpersoldaten Hans Michelsen, som tjenestegjorde i det Trondheimske 
Infanterie Regimente i Selbu, et brev med forespørsel om fritagelse fra 
militærtjesten for å kunne utdanne seg til billedhugger,889 men det er ikke kjent 
hvem de ”brave” menn var som hadde stilt seg bak Michelsens brev. 
Sannsynligheten taler imidlertid for at de menn som stilte seg bak Michelsen, 
kom fra Selskapet for Norges Vel.  Det mest trolige er at Nicolai Wergelands 
svoger, Benoni d´Aubert, som i januar 1815 ble utnevnt til sjef for 
ingeniørkorpset, først var blitt oppmerksom på Michelsens talent som 
billedskjærer. D´Aubert, som i 1811 var blitt utnevnt til kommandant på 
Kongsvinger festning og til direktør for ”den combinerede militære og 
økonomiske Opmaaling”, var i 1811 blitt medlem av Tegne-Institutets 
bestyrelse og av Det kongelige Selskab for Norges Vel,890 og som filologen og 
kunsthistorikeren Torkel Baden hadde slått fast i sin anmeldelse av Salonen på 
Charlottenborg i 1794, var intet så egnet til å forsterke den nasjonale stolthet 
som forevigelsen av edle og gode gjerninger i stein.891 Likeledes hadde Voltaire 

                     
 
883 I 1817 fikk biskop Beck forsete i kollegiet. 
884 Nils Johan Ringdal, Fra Treschow til Riddervold. Om rammebetingelsene for norsk statlig kulturpolitikk 
   1814–1872 og andre studier i 1800-tallets kulturpolitikk, Oslo 2005, s. 8.  
885 Jacob Munch hadde i 1810 etter oppholdet i Paris reist videre til Roma der han ble frem  
til han vendte tilbake til København i 1813. 
886 For denne livrenten skulle Munch levere to malerier per år. Se Alsvik 1970, s. 436.  
887 Øistein Parmann, Tegnskolen gjennom 150 år, Oslo 1970, s. 46. 
888 Ibid., s. 49.  
889 Kari Aakerli Vik, Hans Michelsen. Billedhugger, Magistergradsavhandling i kunsthistorie,        
Universitetet i Oslo, Oslo 1991, s. 28.  
890 Benoni d’Aubert, ble i januar 1815 utnevnt til sjef for ingeniørkorpset med bolig på         
Akershus.   
891 Erik Mortensen, Kunstkritikkens og Kunstoppfattelsens Historie i Danmark. Nationen til Gavn,    
København 1990, s. 27. 
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i Le temple du goût fra 1733 fremhevet billedhuggerkunsten som et symbol på 
nasjonens ære, på folkets lykke og på ledernes visdom og smak.892 Dessuten 
hadde Schiller i Über die ästhetische Erziehung des Menchen lagt vekt på de klassiske 
billedhuggerarbeidenes potensiale når det gjaldt å fostre harmonisk åndelig og 
moralsk vekst.893 Billedhuggerkunsten hadde således, som Tyge Rothe 
konstaterte i sitt program fra 1759, ”dobbel” nytte, og høsten 1815 ble Hans 
Michelsen bevilget støtte fra den norske regjering for studier ved  Kungliga 
Academien för de fria konsterna i Stockholm. Samtidig ble det i ”Salonnen”, 
som kronprinsen hadde fått bygget i haven til Paléet i Christiania,894 samme 
høst vist en separatutstilling av Jacob Munch. Utstillingen, som blir regnet som 
den første kunstutstillingen arrangert i Christiania, besto av trettifire malerier, 
hovedsakelig portretter.895 Kronprins Carl Johan kom på den måten til å legge 
grunnen for et moderne kunstliv i Christiania, og etter kong Carl IIs (XIIIs) 
bortgang i februar 1818 var forventningene store til kong Carl Johan, ikke bare 
i Sverige,896 men også i Norge.  
 I april samme år tok brigadeauditør Hans Ditlev Fransciscus 
Linstow,897 bergråd Christian Collett,898 generalmajor Benoni Aubert899 og 
kaptein Jacob Munch, initiativet til opprettelsen en kunstskole i Christiania. 
Skolen skulle ha fem hovedlærere; to malere eller én maler og én kobberstikker, 
to arkitekter og én billedhugger. Skolen skulle i likhet med kunstakademiene i 
Stockholm og København ledes av en selvsupplerende bestyrelse, som foruten 
skolens lærere skulle bestå av et ubestemt antall medlemmer ”som enten ere 
Kunstnere eller videnskabelige Kunstkjennere”.900  
 Treschow mottok forslaget med fornøyelse og mente at det ville 
                     
 
892 Erika Naginski, Sculpture and Enlightenment, Los Angeles 2009, s. 1.  
893 Catriona Macleod, Embodying Ambiguity. Androgyny and Aesthetics from Winckelmann to Keller,  
Detroit 1998, s. 52.  
894 Ingeborg Anna Lønning, ”Bernadottene, broderfolkene og kunsten”, Broderfolkenes vel.     
Unionen 1814–1905, Värnamo 2005, s. 81. 
895 Evjenth 1987, s. 145. 
896 Bo Lindwall, ”Karl XIV Johan och hans konstnärer, Karl Johan. Konst, inredningar och 
teknik i empirens Sverige”, Årsbok för Statens Museer 37, red. Barbro Hovstadius,              
Vicenza 1991, s. 46. 
897 Linstow, som var utdannet jurist fra Københavns Universitet, hadde ved siden av studiene   
   ved universitetet fulgt undervisningen ved Kunstakademiet, og etter avsluttet juridisk             
   embetseksamen i 1812 reiste Linstow til Norge for å studere ved Bergseminariet på 
Kongsberg. I 1814 ble Linstow utnevnt til kammerjunker for prins Christian Frederik, og etter 
inngåelsen av unionen med Sverige i november 1814 ble Linstow utnevnt til brigadeauditør i 
kavaleriet og i 1818 til brigadeauditør ved garnisonen i Christiania.  
898 Bergsråd Christian Collett var i 1816 blitt utnevnt til kongelig bygningsinspektør.  
899 Benoni d’Aubert, som i 1815 hadde fjernet det franske adelsprefikset, ble i 1818 
forfremmet til generalmajor og til sjef for ingeniørbrigaden av kong Carl Johan.  
900 Parmann 1970, s. 53. 
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være Departementet særdeles kjært å bidra såvidt omstendighetene tillot det til 
”en for Kunsten og Smagen saa vigtig Sag”.901 For å skaffe penger til 
kunstskolens opprettelse ble det derfor i mai 1818 på nytt avholdt en 
kunstutstilling i Christiania. Planen var at byggearbeidene skulle påbegynnes i 
mai 1819 slik at skolen kunne stå ferdig til undervisningen skulle begynne den 
1. oktober 1821, og på utstillingen, som ble arrangert i ”Overværelserne i Hr. 
Calmeyers Gaard” der stattholderen Ulrik Frederik Gyldenløve hadde holdt 
hoff,  presenterte Linstow ”Facade og Grundtegning til en offentlig 
Kunskolebygning”. Samtidig ble det av Michelsen vist et portrettrelieff av Carl 
Johan, og av Johan Christian Dahl, som etter fullførte studier ved 
Kunstakademiet i København i 1817 hadde slått seg ned i Dresden, ble det 
utstilt et landskap fra Sjælland, Kallehauge ved Vordingborg. Ellers ble det blant 
annet utstilt portretter av Jacob Munch og landskaper av Johannes Flintoe og 
av Heinrich August Grosch, som begge var blitt værende i Norge etter 
oppløsningen av unionen med Danmark i 1814.   
 Den 10. oktober 1818 ga regjeringen gjennom kongelig resolusjon 
statlig støtte til driften av en interimistisk elementærklasse under en lærers 
bestyrelse, og i januar 1819 fant den offisielle åpningen av Den midlertidige 
Tegneskolen sted.902 Den midlertidige ordningen skulle gjelde frem til juli 1821 
da Stortinget skulle ta stilling til saken, men allerede i januar 1820 ble skolen 
utvidet med en gipsklasse og en lavere bygningsklasse.903 Ved siden av Heinrich 
August Grosch, som sto for undervisningen i elementærklassen, ble Johannes 
Flintoe og kaptein Theodor Christian Broch knyttet til skolen som lærere og 
opptatt som medlemmer av bestyrelsen,904 og samme år ble bergsklassen 
overført til den interimistiske tegneskolen fra Universitetet.905  
 
Frans Linstows tale   
 
I forbindelse med Tegneskolens første årsfest våren 1820 ble det på nytt 
arrangert en kunstutstilling. Bildene kom fra stattholderen, grev Johan August 
Sandels og fra hoffmarskalk grev Wedel Jarlsberg, som hadde restaurert restene 

                     
 
 901Anders Krogvig, Fra den gamle Tegneskole, Kristiania 1918, s. 40. Se også Parmann 1970, s. 59.  
902 Den midlertidige Tegneskolen lå i Krigsskolens tidligere lokaler i Rådhusgaten i               
Christiania. 
903 I forslaget til en undervisningsplan fra april 1818 skulle skolen ha en gips- eller antikklassse 
hvor lærlingene skulle tegne etter billedhuggerarbeider, enten figurer eller byster.  
904 Flintoe, som fra 1802 til 1803 hadde vært malerlærling ved Kunstakademiet i København, 
avla mesterprøve som ”finmaler” eller dekorasjonsmaler i 1810 og flyttet samme år til Norge 
der han ble Det dramatiske Selskabs dekorasjonsmaler. Samtidig skulle han prøve seg som 
både historie- og landskapsmaler. Se Alsvik 1940, s. 8 og s. 12 og Parmann 1970, s. 84. 
905 Parmann 1970, s. 57. 
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etter kammerherre Bernt Ankers store kunstsamling.906 Det tallrike auditorium 
som ifølge Budstikken var til stede på åpningen den 13. april 1820, besto av 
regjeringen og ”øvrige herværende Embetsmænd” samt en del ”af Stadens 
udmærkede Borgere”, og for å overbevise forsamlingen om kunstskolens 
”Gavnlighet”, som ikke ”saa almindeligen” hadde yttret seg,907 holdt Linstow 
en tale, som fremstår som programerklaring for den nasjonale kunsten.  
 Om skolen skulle overleve var det, konstaterer Linstow, som la 
stor vekt på kunstens nytteverdi, nødvendig at de frie kunstenes indre verdi og 
den vekselvirkning de sto i til vitenskapen fikk gjennomslag blant landets 
fremste vitenskaps- og embetsmenn. Men Linstow undertreker ettertrykkelig at 
det kun var ”Enkeltes Bestræbelser” og ikke ”Tusindes enstemmigen udtalte 
Ønske” som hadde ført til skolens stiftelse.908 Linstow vil derfor overbevise 
forsamlingen om at det er kunsten som hadde gjort det mulig å heve folkets 
materielle og kulturelle nivå ut over naturtilstanden. Foreningen mellom kunst 
og vitenskap var en forutsetning for sivilisasjonsprosessen, understreker 
Linstow i overensstemmelse med Denis Diderot. Det var kunsten som 
behersket naturens krefter, banet veier, bygget broer og tvang det ville hav til å 
bære båter. Dette hadde i sin tur åpnet handelsveier over oseanet og utbredt 
naturens frembringelser, tanker og kunnskaper blant alle klodens slekter, og i 
dette henseende var bygningskunsten spesielt viktig. Ikke minst i nasjonsbyg-
gingsprosessen hadde bygningskunsten, som var den eldste av de kunstferdig-
heter som var blitt benyttet av menneskeslekten, en spesiell verdi. Gjennom 
byenes grunnleggelse hadde bygningskunsten samlet den utspredte slekt i stater 
og gjort ”Udvikling til et høyere Maal” mulig. Samtidig hadde kunsten tvunget 
naturen til ”Fornødenhedernes Tilfredsstillelse” og gjort tilværelsen ”fryde-
fuld”. På den måten hadde kunsten åpnet flere livskilder, og jo flere livskilder 
som ble åpnet, ”dessto mere udvikles den menneskelige Natur sin 
Bestemmelse imøde”. ”Det lykkelige, sig ved Livet frydende Menneske, bliver 
tillige bedre”. På den måten hadde kunsten dobbel nytte. Det var ikke 
innskrenkning, ubekjentskap med fornødenheter og nødtvungen resignasjon 
som leder til det gode. Kunsten, som lærer å anvende ”Naturens Kræfter og 
bearbeider dens Frembringelser til Livets Bequemmeligheder, medfører altaa et 
Gode, som selv bør være Øiemed: Tilfredshed, Cultur og derved mulig 
                     
 
906 Bernt Anker, som døde barnløs i 1805, hadde i 1801 testamentert sin store kunstsamling til  
   kronprinsesse Marie Sophie Frederikke, som i 1790 ble gift med kronprins Frederik. Det er 
ikke klarlagt hva som skjedde med samlingen, men formodentlig fulgte de mest verdifulle         
arbeidene med til København da Christian Frederik forlot Norge i oktober 1814. Ifølge 
Lorentz Dietrichson var et antall av de gjenværende bildene som ble oppbevart i Stiftsgården 
under Palæets restaurering, dels ”bedærvede”, dels ”beskadigede”. Se Lorentz Dietrichson, Det 
norske Nationalgaleri. Dets tilblivelse og udvikling, Kristiania 1887, s. 3. 
907 Budstikken, nr. 5–6, 1820. Sitert etter Meyer 1983, s. 30. 
908 Krogvig 1918, s. 71. 
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blivende høiere Moralitet.”909   
 For Linstow var erhvervelsen av de ferdigheter og hjelpemidler 
uten hvilke den menneskelige oppfinnsomheten ikke kunne utrette noen ting, 
av helt avgjørende betydning. Og hvilke hjelpemiddel var mer vanlig og mer 
uunnværlig i alle kunsters utøvelse enn tegning, spør Linstow retorisk. Ved å 
øve øyet i å bedømme forhold ble oppmerksomheten rettet mot den uendelige 
harmoni som fantes i naturens synlige former fra det menneskelige legeme og 
den organiske naturens mest betydningsfulle frembringelser til den mest 
uformelige jordklump. Hva bokstaven var for tanken, var tegneskunsten for 
fantasien. Uten tegnekunstens hjelp ville oppfinnsomheten ikke kunne 
oppbevares i hukommelsen. Dessuten var tegnekunsten uunnværlig for de mer 
abstrakte vitenskaper som den rene matematikk. Kunsten hevet således 
nasjonenes velferd fra en tilstand, der kun de få nesten dyriske behov var blitt 
tilfredsstilt, til en tilstand der de intellektuelle krefter fritt og uhindret av ytre 
trengsler kunne tre i virksomhet. Derimot var den materielle velferd ikke 
menneskehetens høyeste formål. Velstand og ”timelig Veltilfredshed” var bare 
betingelsen for en høyere foredling. Statene hadde blomstret ved individenes 
industri og kultur. Det var de nyttige kunster og oppfinnelser som hadde 
ryddet bort alle hindringer for den intellektuelle virksomhet. Men dette i seg 
selv var ikke nok til at menneskets ”Tragten” kunne bli tilfredsstilt. Med 
friheten våknet også ”Stræben efter noget Uforgjængeligt”. Det foranderlige 
hadde kun verdi som stoff til noe høyere, en lengsel etter en tilstand hvor alle 
behov var tilfredsstilt og enhver strid oppløst i velgjørende fred. Med andre 
ord, en tilstand der materiens innskrenkende virkning var overvunnet ved 
åndens makt. På den annen side kunne hverken forstandens oppfinnelser eller 
moralens evige lover fremskaffe denne tilstanden. De ledet kun nærmere målet, 
og etter mye strev og mange villfarelser ville enhver komme til den 
overbevisning at målet aldri fullkomment kunne oppnås her i livet.910   
 Linstow, som i likhet Bentzon tar avstand fra Schillers tanke om et 
Gudsrike på jorden, mente at det kun var i fantasiens rike mennesket kunne 
søke å finne hva den virkelige verden nektet det. Med friheten ”vaagner 
Stræben efter noget Uforgjængeligt”, men det foranderlige ”erholder kun Værd 
som Stof til noget høiere”. Det var dikternes sanger og kunstnernes verker som 
kunne åpenbare en høyere indre verden av ideer. Kunsten var ”den skjønne 
Bro Regnbuen” som forbandt jorden med ”den hvalte Himmel”. Linstow 
avviste derfor med bestemthet Winckelmanns tese om at kunsten kun var en 
blomst som kunne utvikles under ”Sydens varme sol”. Bare for den som ikke 
var oppmerksom på hva Norden hadde frembrakt i kunstens rike, var det 
mulig å tenke slike tanker. I henhold til Linstow var kunsten ikke bundet til en 
                     
 
909 Ibid., s. 74f. 
910 Ibid., s. 75f.  
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bestemt klimasone eller til et enkelt begunstiget folk. Det skjønnes fedreland 
eksisterte overalt. Vel og merke hadde Norden en egen karakter, som gjorde at 
Nordens kunst ville anta en annen karakter enn Italias kunst. Like fullt var den 
nordiske kunsten en sann kunst, en kunst som bare ved å bevare denne eien-
dommelige karakter kunne betraktes som ekte. Historien ville komme til å vise 
at Norden i enkelte perioder, og især i den senere tid, hadde avtegnet seg like 
mye og mer i kunstens rike enn Syden, selv om billedhuggerkunsten først lenge 
etter vitenskapene og kunstenes gjenfødelse hadde kunnet heve seg til den 
samme høyde som maler- og bygningskunsten hadde oppnådd.911    
 Maler- og bygningskunsten ble gjenfødt under renessansen, 
fortsetter Linstow og fremhever Winckelmann som den som ved hjelp av den 
klassiske oldtids lenge misforståtte kunstverker hadde lært en hel tidsalder at 
det var studiet av naturen som ledet til idealet. Men hva Winckelmann hadde 
lært ut, var det forbeholdt en skandinav å vise i sine verker. Denne æren tilfalt 
Johan Tobias Sergel som gjennom studiet av antikken hadde lært å velge 
naturen som mønster. Sergels arbeider ville således bli stående som varige 
minner om hans store kunstnergeni. Thorvaldsen, som fulgte i Sergels fotspor, 
hadde brakt billedhuggerkunsten til den samme høyde som den hadde hatt i 
Fidias’ og Praxiteles’ dager. Thorvaldsen var Europas første kunstner, som 
dessuten var dobbelt interessant fordi han som ætling av de menn som levde 
samtidig med Sæmund, med Are, og med ”Snorro”, var av norsk  
opprinnelse.912  
 I tillegg til disse to fremragende kunstnere ville Linstow også nevne 
en ung kunstner som sto den norske nasjonen enda nærmere, en kunstner som 
var født i selve Norge og som var ”vor Samtidige”. Selv om få i Norge kjente 
denne kunstnerens navn, var det en kunstner som i utlandet ble nevnt med stor 
beundring. Johan Dahl, som var født i Norge av fattige foreldre, var blitt 
Dresdens fremste landskapsmaler. Men dette ville aldri ha skjedd om ingen 
hadde forstått å påskjønne talentets verdi og understøttet den håpefulle yngling 
til å følge det kall naturen hadde bestemt for ham, slik at han fikk studere ved 
Kunstakademiet i København. Forutsetningen for at Dahl hadde kunnet 
utvikle sitt talent, var imidlertid at det var blitt gjort mulig for ham å erhverve 
seg elementene av tegnekunsten. Samtidig la Linstow vekt på at Dahl aldri 
slavisk hadde kopiert de gamle mestere. Selv om Dahls egne kreative evner var 
blitt vekket gjennom å kopiere Jean Boths mesterverker i Kunstkammeret i 
København, var det gjennom selv å samle studier i den frie natur Dahl hadde 
forstått den store kunstnerens idé. Med andre ord, det var gjennom en 
personlig tilkjempet egenart og studert karakteristikk Johan Christian Dahl var 
                     
 
911 Ibid., s. 7–78.  
912 Thorvaldsens far, som var gallionsfigurtreskjærer ved den dansk-norske flåtens skipsverft, 
kom fra Island. 
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blitt samtidens fremste landskapsmaler. Dessuten hadde Dahl en ren og edel 
vandel som sto i nær forbindelse med hans kunstnerliv; ”thi Kunstens høie 
Idee undfanges kun i en reen og ufordærvet Sjæl”.913  Ikke dessto mindre var 
Dahl etter Linstows mening for alltid tapt for fedrelandet, selv om han var 
”født og baaren” mellom Norges klipper. Årsaken var at Dahl ikke hadde 
mottatt sin første ”Dannelse i sit Hjem”. På grunn av at Norge ikke hadde hatt 
en ”Dannelsesanstalt” for kunstens dyrkere, var Dahl blitt innviet i kunstens 
underfulle mysterier i ”fremmede Lande”. Og siden Dahls læreår ikke hadde 
kunnet finne sted i hjemmet, hadde han ikke de vennlige minner fra denne 
tiden som ville føre ham tilbake til sitt fedrelands favn. Med andre ord, for 
Linstow var Dahl for alltid tapt til utlandet. Når det gjaldt å gi uttrykk for 
tidsalderen og nasjonen, satte Linstow derfor sitt håp til bygningskunsten. 
Innen søsterkunstene maler- og billedhuggerkunsten var det enkelte menn som 
isolert hadde stått frem. Sitt mest karakteristiske uttrykk hadde Nordens 
eiendommelighet fra stammens første fremtreden fått i middelalderens høyst 
merkverdige bygningsmåte. Denne eiendommeligheten var ifølge Linstow 
sprunget ut av folkets eget indre. 
 For Linstow var Norden hele det område der den store gotiske 
folkestamme ublandet hadde utbredt seg fra Donaustrømmen til Europas 
nordligste grenser. Det var den samme ånd som fikk ridderne under korsets 
høye palladium til å reise ut til Frelserens grav, som hadde skapt den 
bygningsmåte som var fremherskende så lenge folkets opprinnelige store 
karakter var bevart. Wiens Stephanskirke, katedralene i Strasbourg og Münster, 
domkirkene i Köln, Viborg, Uppsala og Trondheim var varige minner om 
denne tiden da den gotiske bygningens høye hvelvning løftet sjelen over det 
endelige som et sant bilde på troen, som var den usynlige kilde til 
middelalderens liv og virken. Sydens folkeferd hadde derimot lagt grunnen for 
sin utvikling på rudimentet fra den døende oldtid gjennom å etterligne ille 
forståtte rester av gresk bygningskunst i stolte palass for jordisk herlighet.  
 Men Linstow ville vende blikket fra fortiden til ”Nutidens 
Omgivelser”. Bygningskunsten i Norden hadde også i den nyere tid steget til en 
høy grad av fullkommenhet. Det nordlige Europa kunne fremvise de skjønnes-
te verker av bygningskunsten i en langt renere og edlere stil enn i Syden. På 
bygningskunstens område hadde Norden ikke noe å lære av sydlendingene. 
Selv den greske bygningskunst i sin mest fullkomne renhet hadde oppstått i 
Nord-Tyskland der Aloys Hirts klassiske verker over den gamle bygningskunst 
hadde fattet betydningen av denne kunst på samme måte som hans forgjenger 
Winckelmann et halvt århundre tidligere hadde lært å forstå ånden i oldtidens 
plastiske kunst.914 Samtidig hadde Skandinavia en egen karakteristisk 
                     
 
913 Krogvig 1918., s. 78–82.   
914 Aloys Hirt, som var en talsmann for nyklassisismen innen arkitekturen, utga i 1809 Die         
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bygningsmåte som var tilpasset klimaet, selv om denne byggeskikken var blitt 
miskjent fordi dens konstruksjon var blitt påtvunget lånte former fra den 
antikke bygning. I likhet med historieprofessoren Cornelius Enevold 
Steenbloch, som i 1814 hadde utgitt Om de gamle Skandinavers Vaaningshuse,915 så 
Linstow prototypen på en skandinavisk byggeskikk i Østerdalens ”lune” 
årestue der den ”odelsbaarne” bonde hadde bevart forfedrenes eiendomme-
lighet og skikker. Det var i denne hustypen den karakteristiske skandinaviske 
byggeskikken fremsto i sin renhet. Vel å merke var den i sin nåværende 
skikkelse enkel og ikke utviklet til å kunne motta mange avvekslinger og 
modifikasjoner i karakteren, men Linstow trodde at det i fremtiden ville kunne 
skapes noe fullendt av denne bygningens elementer. For ”intet gjentager sig i 
livet”, slår Linstow fast. Det greske tempel lå i grus, og middelalderens religiøse 
begeistring var slukket. Kretsen av de gamle byggeskikker var fullendt og ville 
aldri mer tre frem i det ”friske Liv”. Ingen kunne derfor med sikkerhet regne ut 
hva fremtiden gjemte av muligheter. Den streben som søkte å stoppe hva ”den 
dannende og fortærende Tid lader tilbage” var vanmektig. Av den grunn måtte 
den friske spire som bød på muligheter til en stor og frodig tilværelse pleies 
med omhyggelighet. ”Og en saadan Spire bevarer den scandinaviske, 
fornemmelig i Norges Dale hjemmehørende Bygningsmaade, som blot venter 
paa den dannende Tid for at udvikle sig til Fuldkommenhed, en Tidspunct som 
kun indtræffer, naar alt udvikler sig av den Embryostilstand, hvori Landet i 
Aarhundreder har været, medens det i Stilhed og ubemærket har bevaret den 
moralske Kraft og Spiren til det Gode”. Tiden var moden for en sådan ut-
vikling. ”Alt tyder hen til en ny Tilværelses Begyndelse.”916 
 Linstow, som la vekt på at de store verdensbegivenheter i de siste 
desennier hadde forandret de gamle former, mente at frihetens ild hadde 
blusset høyt over hele Europa og overalt ytret seg som en streben etter å 
gjenvinne det foreningspunkt som livet siden middelalderens kraftfulle dager 
hadde savnet. Tidspunktet var av den grunn viktig og betydningsfullt også for 
Norge, der staten hadde formet seg i en forfatning som åpnet opp for 
åndskreftene og en friere virkekrets. Det hadde reist seg en høyskole blant 
”våre Fjelde”. Øyeblikket var kommet da utviklingen skulle ta en bestemt 
retning. ”Lader os benytte den gunstige Stund. Tiden er en Sibylla, som, naar 
hendes Offer ikke modtages, stedse byder mindre, men fordrer en høere Pris”. 
Med dette memento oppfordret Linstow forsamlingen til å hylle kunsten, ”den 

                                                              
 
  Baukunst nach den Grundsätzen der Alten og ble i 1810 Berlinuniversitetets første professor i        
  kunstteori og kunsthistorie.  
915 Cornelius Enevold Steenbloch, som i 1798 hadde vunnet Københavns Universitets 
priskonkurranse med en rettshistorisk avhandling, ble i 1816 utnevnt til professor i historie ved 
Det kongelige Frederiks Universitet.  
916 Krogvig 1918, s. 84f. 
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høie og herlige, som fra Himlen rækker sin lysende Haand mod Jorden”. 
Kunsten og vitenskapen sto i en evig vekselvirkning. Vitenskapene gjorde 
kunsten innholdsrik. Samtidig var det kunstens velgjørende innflytelse som 
garanterte at vitenskapene ikke ble et kunnskapstre ”hvis Frugt udspreder 
Fordærvelse over Slægten”. En skole for kunsten var det foreningspunkt som 
skulle gjøre at alt stort og fortreffelig i kunstens rike kunne bli et alminnelig 
ønske, et ønske som var dobbelt ønskelig nå da Universitetets stiftelse bebudet 
den vitenskapelige kulturens utbredelse i nasjonen.917 
 

––––––––––– 
 
Det er blitt gjort flere forsøk på å analysere Linstows tale. 
Arkitekturhistorikeren Mari Landing har pekt på at synet på arkitekturen, som 
en forutsetning for all sivilisasjon, kan tilskrives Vitrivius.918 Samtidig trekker 
Landing frem påvirkningen fra arkitekturteoretikeren Marc-Antoine Laugiers 
Essay sur l´architecture fra 1753, som ville gjenopplive Vitrivius´ prinsipp om den 
enkle hytten som en standardform for all arkitektur.919 Kunsthistorikeren Tore 
Kirkholt vil på den annen side knytte Linstow til den tyske tradisjonen fra 
Johann Gottfried Herder og Johann Wolfgang Goethe. Videre legger Kirkholt 
vekt på at Linstow kan betraktes som en representant både for en moderne og 
en tradisjonell kunstforståelse gjennom at hans fremstilling veksler mellom de 
skjønne og de nyttige kunstene.920 Linstow mente at sann kunst bare kunne 
skapes på bakgrunn av et inderlig samliv med sitt eget folk og sin egen kultur, 
skriver Kirkholt, som ser dette som et bevis på at Linstow betraktet kunsten 
som et uttrykk for folkesjelen ”slik Herder hadde forstått det”.921 
 Jeg vil argumentere for at Linstow fremfor alt må situeres i den 
dansk-norske tradisjonen. Linstows utgangspunkt er eklektisk. I henhold til 
Batteux, som ifølge Kristeller tok det avgjørende steget mot et system for de 
skjønne kunster, tilhørte arkitekturen i likhet med retorikken en tredje kategori 
som hadde velbehaget og nytten som sitt endelige mål.922 Linstow selv referer 
til ”søsterkunstene” maleri og billedhuggerkunst, som i likhet med arkitekturen 
utgikk fra tegningen. Denne oppfatningen, som også kommer til uttrykk i 
Tanker om Smagen, går tilbake til Alberti. Samtidig nevner Linstow Winckelmann 
                     
 
917 Ibid., s. 88.  
918 Mari Landing, Omkring 1900. Utkast til en norsk arkitekturhistorisk topikk, Oslo 2005, s. 113f. 
Vitruvius’ traktat De architectura libri decem, som er blitt tidfestet til ca. 30–20 f.Kr., utgjorde 
grunnen for renessansens syn på arkitektur.  
919 Landing 2005, s. 108f. 
920 Tore Kirkholt, Inderlighet og moderne drømmer. Kritikk og resepsjon av malerkunsten i Norge: 
1820–1914, Trondheim 2010, s. 38f.  
921 Ibid., s. 38. 
922 Kristeller 1996, s. 44. 
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og Goethes tidligere cicerone i Italia, Aloys Hirt, det vil si to fremtredende 
representanter for nyklassisismen. Hirt, som ble utnevnt til professor i 
kunsthistorie ved Universitetet i Berlin i 1810, utga i 1809 Die Baukunst nach den 
Grundsätzen der Alten, som regnes som en av de viktigste avhandlingene om 
nyklassisismen. Derimot er det ikke noe i Linstows tale som antyder at Linstow 
ser kunsten som et uttrykk for ”folkesjelen”. For Linstow lå nasjonaliteten i 
utgangspunktet hos kunstneren selv. Den eneste ”udvortes Differenz hos et 
organisk Individum” når det betraktes enkelt for seg, er, som Henrik Steffens 
fremholder i sin tredje forelesning fra 1802, ”Slægtskabsdifferenzen”. Kun 
slekten ”nøder os til, i den organiske Natur, at gaae ud over Individet”.923 Sann 
eller ekte kunst var et uttrykk for individualiteten, eller som Linstow uttrykker 
det, innen søsterkunstene maler- og billedhuggerkunsten var det enkelte menn 
som isolert hadde stått frem. Det var de kreative evner, med andre ord talentet, 
som gjennom naturstudier og en personlig tilkjempet egenart og studert 
karakteristikk skapte stor kunst. Linstow, som har et empirisk utgangspunkt, 
avviste derfor kravet om at kunstneren skulle forskjønne naturen. På den 
annen side hevder Linstow, i overensstemmelse med Herder, at hver tidsalder 
har sin egen individualitet.924 Linstow stiller også, i likhet med Friedrich Schiller 
og Giovanni Pietro Bellori, moralske krav til kunstneren. Kunstens høye idé 
”undfanges kun i en reen og ufordærvet Sjæl”.925 Likeledes gjør Linstow, på 
samme måte som Winckelmann, en distinksjon mellom Nord og Syd. Men i 
motsetning til Winckelmann aksepterer Linstow en kunst som har en annen 
karakter enn Italias kunst, fordi Norden hadde en egen karakter. Den nordiske 
kunsten kunne derfor bare betraktes som ekte kunst ved å bevare sin eien-
dommelige karakter. Det viktigste er en personlig tilkjempet egenart og studert 
karakteristikk. Ellers er tidsånden en avgjørende faktor. Kretsen av de gamle 
byggeskikker ville aldri mer tre frem i det ”friske Liv”. Alt tydet ”hen til en ny 
Tilværelses Begyndelse”.926 Dette tidspunktet inntraff kun ”naar alt udvikler sig 
av den Embryostilstand, hvori Landet i Aarhundreder har været, medens det i 
Stilhed og ubemærket har bevaret den moralske Kraft og Spiren til det Gode”. 
Denne spiren fant Linstow bevart i ”den scandinaviske, fornemmelig i Norges 
Dale hjemmehørende Bygningsmaade, som blot venter paa den dannende Tid 
for at udvikle sig til Fuldkommenhed”. Kunsten derimot kom fra himmelen og 
rakte sin lysende hånd mot jorden. På den måten slutter Linstow seg til Fasting 
og Sveitserskolens teoretikere, som betraktet poesien som ”Himlens Datter”.927 

                     
 
923 Henrik Steffens, Indledning til philosophiske forelæsninger i København 1803, København og       
Kristiania 1905, s. 35.  
924 Nordin 1995, s. 404.  
925 Krogvig 1918., s. 78–82.   
926 Krogvig 1918, s. 84f. 
927 Fasting 1775. 
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Niels Treschows kunstsyn    
 
Blant de regjeringsmedlemmer og øvrige embetsmenn som var til stede på 
årsfesten ved den interimistiske tegneskolen i Christiania i mai 1820 var 
formodentlig professor Niels Treschow, som med unntak av avbrekk for 
tjenestegjøring ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm var sjef for 
Kirke- og undervisningsdepartementet frem til 1825. For Treschow var de 
skjønne kunster et ”Hovedmiddel til Cultur”. Ethvert folks ”indvortes” 
fullkommenhet såvel som ”udvortes” velstand er grunnet på kultur, skriver 
Treschow, som i Lovgivnings-Principier eller om Staten i Forhold til Religion, Sæder og 
Cultur, som ble utgitt samme år, advarte mot å vente seg en grundig moralsk 
forfedring gjennom lovgivningen.928 For Treschow var kunsten og vitenskapen 
statens viktigste forbundsfeller i arbeidet med å løfte og utfolde det 
menneskelige. Det var ikke for å oppnå visse verdslige maktformål staten skulle 
gi sin støtte til vitenskap og kunst. Så fremt den moderne staten ikke ville finne 
seg i et kirkelig overherredømme, måtte den tilegne seg ”det aandelige 
Øiemed”. Det var kun på den måten den moderne staten ville bli en kulturstat 
eller en rettsstat, skriver Treschow, som på dette punktet følger Voltaire. De 
skjønne kunster hadde vært aktet som langt edlere enn de mekaniske fordi de 
sto i en ”meget nær” forbindelse med den høyeste vitenskap, med religion og 
seder. Men for å bli alminnelig krevde kunsten, som Treschow beskriver som 
en ”fremmed frukt” eller ”drivhusplante”, en langt mer omhyggelig pleie enn 
de i livet ellers uunnværlige kunnskaper og ferdigheter. Det var av den grunn 
staten måtte ta et ansvar for kunsten.  
 Privat understøttelse av kunsten ville etter Treschows mening føre 
til kunstens utarting og gjøre den til en slave av forfengelighet, lyster, moter og 
en ofte fordervet smak. Mennesket er ikke et rent fornuftsvesen, slår Treschow 
fast. Sanseligheten kunne og skulle ikke ”aflægges”, den skulle foredles. Det var 
på dette området kunsten hadde sin betydning. Fantasien var den kraft som 
skulle forene de høyere evner med de lavere i ”vor Aand”. De skjønne kunster 
skulle tjene til fantasiens forbedring gjennom at kunsten ga fantasien større 
rikdom og regelmessighet enn den ”af Naturen kan have”. Selv om de skjønne 
kunster ”ikke bestaae formedelst deres Nytte”, kunne de benyttes til kunst-
nerens eget såvel som til andres sanne eller innbilte gavn og befordre sann 
religion og sedelighet. Kunstens egentlige formål var å etterligne den skjønne, 
ikke ”den gemene eller endog hæslige natur”. Kunstens regler kunne derfor 
aldri hentes fra noe som var utenfor kunsten selv, eller ”af deres Brugbarhed 
for en anden dem uvedkommende Tings skyld”. Det var himmelen selv som ga 
                     
 
928 Niels Treschow, Lovgivnings-Principier eller om Staten i Forhold til Religion, Sæder og Cultur, 
Christiania 1820, s. 377.  
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kunsten det mønster som skulle etterlignes så sant det ikke fantes i naturens 
paradisiske skjønnhet. Kunstens eneste hensikt var selve verket og dets 
utførelse i likhet med den idé som tjente som verkets mønster.929  
 For Treschow, som ville bort fra det formalistiske for å oppmuntre 
de positive kulturverdier, sto oldtidens grekere som et forbilde når det gjalt å 
forene det teoretiske og det praktiske. Det var ikke bare hodet, men også 
hjertet som skulle dannes til dyd.930 Av den grunn hadde Treschow i 1818 
nektet å sanksjonere det av professor Georg Sverdrup utarbeidede lovforslag, 
som ville omgjøre reformen for de lærde skoler fra 1809, som hadde innført 
moderne språk og naturvitenskap i stedet for den ensidige betoningen på 
latinundervisningen. Samtidig mente Treschow, som ikke ville binde seg til noe 
system hverken religiøst eller filosofisk, at staten, selv om den bekjente seg til 
en bestemt religion og sto i spissen for en kirke, måtte tolerere andre 
konfesjoner. I henhold til Treschow, som under sin tid som statsråd skulle 
fremme et flertall proposisjoner om større trosfrihet,931 var det i statens egen 
interesse ikke å sette seg imot helt fri sannhetsundersøkelse selv om det kunne 
føre til at enkelte personer ikke skulle kunne overbevise seg selv om 
”Tilværelsen af noget Oversandseligt og Gudsdommeligt”.932 Det var ikke 
primært religionen, men vitenskapen og kunsten som var de menneskelige 
fellesanliggender som staten måtte understøtte. Av den grunn ville Treschow 
helst legge kirken under et annet departement.933  
 
Motstanden mot kunstskolen 
 
For Treschow, som i likhet med Voltaire ville ha helt fri sannhetsundersøkelse, 
er de skjønne kunstner et ”Hovedmiddel til Cultur”. Treschows standpunkt er 
på den måten helt i overensstemmelse med den politikk hertugen av 
Augustenborg førte som preses for Københavns Universitet. Den samme 
ambisjonen avspeiler seg også i prisskriftet Mnemosyne. Et Forsøg paa at besvare den 
af det Kongl. Selskab for Norges Vel fremsatte Opgave om et Universitet i Norge. Linstow 
legger likeledes vekt på vekselvirkningen mellom kunst og vitenskap. 
Motstanden mot kunstskolen kom derfor hovedsakelig fra kirkelig hold. 
Pietismens holdning til kunst var selv på 1900-tallet, som teologiprofessoren 
Ole Kristian Hallesby utttrykker det, at de kristne kunne klare seg foruten 
”kulturens prydplanter”, dets ”luksusartikler” slik som vitenskap, kunst, 
litteratur, musikk og teater. For pietistene var det ”kulturlivets nyttevekster” 
                     
 
929 Ibid., s. 377. 
930 Ibid., s. 28. 
931 Treschows proposisjoner om større religionsfrihet ble samtlige nedstemt av Stortinget. 
932 Sitert etter Winsnes 1927, s. 168. 
933 Ringdal 2005, s. 22. 
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eller ”nødvendighetsartikler”, det vil si handel og sjøfart, håndverk og industri, 
skogbruk, hagebruk og fiskeri, samt pleie av gamle og syke, som var de 
viktige.934 
 En av kunstskolens mest innflytelsesrike motstandere var biskopen 
i Trondheim, Peter Olivarius Bugge, som var latiner på sin hals. Bugge, som 
hadde motarbeidet hertugen av Augustenborgs reformer for den lærde skole, 
hadde i 1813 på grunn av sin kritikk av Danske kanselli, vært nær ved å miste 
sitt embete. Stortinget, som var dominert av geistligheten, diskuterte i 1815 
behovet for flere lærde skoler og var enige om at det trengtes flere for at det 
ikke skulle bli mangel på ”Embedscandidater”. Derimot ble forslaget om at det 
skulle lovfestes at flere juridiske embeter enn tidligere utelukkende skulle 
forbeholdes ”latinske” jurister, avvist av justiskomiteen og nedstemt i 
Odelstinget.935 Ordningen fra 1788 om den latinfrie ”preliminær eksamen” ble 
altså forsøkt avskaffet, formodentlig for at teologene skulle få tilbake 
kontrollen over latinskolene, som i 1809 var blitt fristilt fra kirken både 
økonomisk og administrativt. Bugge, som ble teologsk kandiat i 1786 og 
biskop i det nye Trondhjems stift i 1804, var dessuten imot reformer av 
allmueskolen, og i 1842 ble biskop Bugge, i likhet med Balle til slutt tvunget til 
å søke avskjed. For Bugge, som i 1809 hadde opprettet Velgjørende Selskab, 
var det ikke allmueundervisningen, men fattigforsorgen som skulle 
prioriteres.936  
 Biskop Frederik Julius Bech, den norske kirkes Primas, som ble 
biskop i Akershus stift i 1805, la derimot vekt på at staten hadde et ansvar for 
undervisningen av de ”Ringere og Fattige” barn. I motsetning til Bugge mente 
Beck, som i 1788 hadde utgitt Betragtninger over vort Underviisnings-Væsen, at 
underklassens opplysning ikke var skadelig for dens moralske evne. 
Opplysningen måtte også komme de lavere klasser til gode. På den annen side 
ville ikke Beck legge hovedvekten på kristendomsundervisningen. Samtidig 
kritiserte biskop Bech, som fra 1785 hadde vært lærer ved den borgerlige 
realskole i Trondheim, de lærde skoler for å prioritere latin fremfor ”nyttige” 
vitenskaper som matematikk og naturfag. Biskop Beck, som ville opprette 
”Øvelsesskoler” for håndverkere hvor det ble gitt yrkesrettet teknisk 
undervisning,937 har derfor etter alt å dømme stilt seg positiv til planen om å 

                     
 
934 O. Hallesby, ”Vår pietistiske linje”, Kirke og kultur, 1946, s. 485. Sitert etter Slagstad 1998, 
s. 398. 
935 Se Anton Fredrik Andresen, ”Opplysningsidéer, nyhumanisme og nasjonalisme i Norge i 
de første årene etter 1814. Nytt lys på skoledebatten”, KULTs skriftserie nr, 26, NASJONAL 
IDENTITET, nr 3, 1994, s. 73f. 
936 Carl Frederik Bricka, Dansk Biografisk Lexikon, København 1889.  
937 Halvdan Koht, Norsk Biografisk Leksikon, red. Edvard Bull, Anders Krogvig, Gerhard      
Gran, Bind I, Oslo 1951, s. 398.  
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opprette en tegneskole for håndverkere. Derimot er det uklart hvordan han 
stilte seg til tanken om å opprette et kunstakademi.  
 Christian Sørensen, som overtok embetet etter biskop Bech, som 
døde i 1822, blir beskrevet som en utpreget opplysningsteolog. Formodentlig 
tilhørte Sørensen, som ble ordinert til biskop i Christiansand stift i 1810, den 
mer reformorienterte delen av geistligheten i likhet med biskop Bech. Både 
Sørensen, Bugge og Beck tilhørte imidlertid den generasjonen teologer som ble 
utdannet under Guldberg-perioden. Claus Pavels, som ble utnevnt til biskop i 
Bergen i 1817, fremstår i likhet med Treschow som deist. Pavels, som avla 
teologisk embetseksamen i 1789, hadde allerede i studietiden publisert poesi, 
og viet seg etter studiene til sine estetiske interesser og pleiet omgang med 
kunstnermiljøet i København. På den måten var Pavels, som i 1805 ble utnevnt 
til slottsprest på Akershus, som han selv skal ha uttalt, mest opptatt av estetikk, 
etikk og fornuft.938  
 En annen dikterbiskop var Johan Storm Munch, som i 1823 
erstattet Christian Sørensen som biskop i Christiansand. Munch utga sin første 
diktsamling i 1813, og fra 1816 frem til 1820 står Munch som utgiver av 
tidsskriftet Saga. Et Fjerdingsaars Skrift. Teologen og jernverkseieren Jacob Aall, 
som hadde vært studiekamerat med Peter Erasmus Müller i København, var en 
av tidsskiftets faste medarbeidere. En annen av tidsskriftets medarbeidere var 
den lærde justitiarius og historiker Jens Christian Berg. Andre bidragsytere til 
tidskriftet var Nicolai Wergeland og Jacob Neumann, som ble utnevnt til 
biskop i Bergen etter Pavels i 1822. Biskop Munch var således i likhet med 
Treschow en åpenbar tilhenger av hertugen av Augustenborgs reform av den 
lærde skole som hadde gjort morsmålsundervisningen obligatorisk. Det samme 
gjelder Nicolai Wergeland og Jacob Neumann, som i 1825 var en av 
grunnleggerne av Bergens Museum, det første norske museum opprettet etter 
1814. Saga. Et Fjerdingsaars Skrift la i Det Skandinaviske Litteraturselskabs ånd 
hovedvekten på sagaoversettelser og bidrag til Skandinavias eldre og nyere 
historie. Som ”Afvexling” ble det dessuten trykket ”Skaldstykker analoge til 
Skriftets Aand”. Utgivelsen av tidsskriftet, som også siktet til å ”utluge det 
fremmede Ukrud”, som hadde kvalt Nordens tungemål, med andre ord den 
tyske innflytelsen på de nordiske språk, resulterte i den første språkstriden i 
Norge etter 1814. Ambisjonen var å ta opp de ord fra ”Oldspråket” som 
fortsatt levde i ”Almuesproget” for på den måte å lage en sagastil. 
Motstandersiden, som ble representert av sognepresten Andreas Bonnevie, 
oppfattet Sagas bestrebelser som et forsøk på å ”amalgamere” språket med det 
svenske, som hadde beholdt mer av oldtidsspråkets gamle kjerne enn det 

                     
 
938 Norsk Biografisk Leksikon, red. Edvard Bull, Anders Krogvig, Gerhard Gran, Bind I,     
Oslo 1951. Se også Claus Pavels’ Biografi og Dagbøger, Bergen 1864.  
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danske.939 Denne tanken kan føres tilbake til Sneedorff som i Den Patriotiske 
Tilskuer i 1761 uttalte at de nordiske folkenes utvikling ville vinne store fordeler 
ved å forene det danske og det svenske språk.940  
 
Kongebolig i Christiania 
 
Kunstskolens viktigste støttespiller var Niels Treschow, og i 1821, samme år 
som fristen for den midlertidige tegneskole løp ut,941 la Treschow press på Carl 
Johan for å sanksjonere loven om salg av det benefiserte godset.942 Den 20. 
august 1821 ble ”Opplysningsvæsenets Fond”, som ga regjeringen større 
handlingsmuligheter, stiftet, og samme høst la Treschow frem en kongelig 
proposisjon om opprettelsen av en offentlig kunst- og tegneskole i Christiania. 
Skolen skulle ha tre avdelinger, en avdeling for Elementair-Undervisningen, en 
avdeling for Constructions-Tegning og en høyere avdeling for Frihånds-
Tegning og Modellering. Når elevantallet og økonomien tillot det, skulle 
avdelingen for konstruksjonstegning utvides med en høyere klasse for 
bygningstegning, og avdelingen for frihåndstegning og modellering skulle 
utøkes med en høyere klasse for frihåndstegning etter levende modell. 
Ambisjonen kan således ha vært å knytte Hans Michelsen, som i 1820 hadde 
mottatt ”det større Sculpturstipendium” ved Kunstakademiet i Stockholm med 
Jason, eröfrande det gyllene skinnet,943 til skolen etter at han hadde fullført sine 
læreår i Roma.944  
 Den 7. oktober 1822 ble det endelige reglementet for kunst- og 
tegneskolen godkjent, og professoren i historie, Cornelius Enevold Steenbloch, 
og professoren i medisin, Frederik Holst, som underviste i anatomi, ble 
innvalgt som medlemmer av bestyrelsen. Derimot ble skolens navn ikke endret 
til Den Kgl. Norske Kunstskole, som bestyrelsen hadde foreslått, men til Den 
kongelige Tegne- og Kunstskole i Christiania. Samtidig avslo regjeringen 
forslaget om at skolens lærere skulle bli embetsmenn med rett til statlig 
pensjon.945  
 Grunnleggelsen av Den kongelige Tegne- og Kunstskole i 
Christiania må imidlertid også ses på bakgrunn behovet for en kongebolig i 
                     
 
939 Andresen 1994, s. 54f.  
940 Salomonsens konversationsleksikon, 2. utgave, København 1926, s. 505f. 
941 Den midlertidige tegneskolen skulle drives som en privat stiftelse frem til den 1. juli 1821.   
942 Ringdal 2005, s. 13. En femtedel av all jord i Norge gjensto ved dette tidspunktet i statens    
    eie.  
943 Handlingar 1819–1820, Kongl. Akademiet för de fria Konstene. 
944 Michelsen reiste høsten 1820 til Roma. Se Kari Vik Akerli, Hans Michelsen: billedhugger,      
Magistergradsoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 1991, s. 9f.  
945 Lærerne ved landets fire latinskoler hadde etter reformen i 1809 fått status som 
embetsmenn.  
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Christiania, som var blitt tatt opp under stortingsforhandlingene i 1815 og igjen 
under stortingsforhandlingene i 1818. I 1821 ble saken behandlet på nytt, men 
på grunn av betalingen av Danmarks-gjelden ble det ikke fattet noe vedtak.946 
Den 18. oktober 1822 ble derimot Stortinget, som var samlet til en 
overordentlig sesjon for utelukkende å behandle finanssaker, forelagt en 
kongelig proposisjon om å bygge en bolig for statens overhode som var 
kongen og nasjonen verdig, og den 29. oktober 1822 ble proposisjonen 
enstemmig vedtatt i Stortingets plenum.947  
 Den 4. desember 1822 oversendte generalmajor Benoni Aubert, 
som den 1. november var blitt valgt til formann i Tegne- og Kunstskolens 
bestyrelse, en innstilling til departementet om besettelse av lærerpostene og 
øvrige stillinger ved skolen. Ifølge Auberts plan skulle elementærklassen ledes 
av Heinrich August Grosch, bygningsklasssen av brigadeauditør Linstow, 
ornament- og konstruksjonsklassen av Johannes Flintoe, gipsklassen av kaptein 
Jacob Munch, mens ingeniørkaptein Theodor Christian Broch skulle stå for 
skolens matematikkundervisning.948 Tanken kan derfor ha vært at Linstow, 
som var ansvarlig for bygningsklassen, skulle bli kongeboligens arkitekt.  
 I det svenske statsrådet, som fulgte med kong Carl Johan til Norge 
i oktober 1822, var oppfatningen at kongeboligen skulle ha en svensk arkitekt. 
Kongens beste venn og rådgiver, grev Magnus Brahe, gikk inn for å sende 
hoffarkitekten, professor Fredrik Blom, til Christiania for å oppføre slottet. 
Grev Gustaf Lagerbielke anbefalte at kongen ventet til hoffarkitekten Per Axel 
Nyström kom tilbake fra utlandet, mens grev Carl Axel Lövenhielm ville at 
kongen skulle bruke en av den gustavianske tidens hoffarkitekter.949 Derimot 
var det kongen selv som ”med sitt feltherreblikk” utpekte stedet hvor slottet 
skulle ligge, 950 og i forbindelse med kronprins Oscars vielse til Joséphine av 
Leuchtenberg den 19. juni 1823, ble Linstow sendt til Stockholm som 
representant for Den kongelige Tegne- og Kunstskolen i Christiania siden 
skolens direktør, Benoni Aubert, var invitert i egenskap av general. 
Kongeboligen sto under ”Stockholmssommeren” i 1823 høyt opp på 
programmet for den norske regjeringen, og på en fest den norske regjering 
holdt for kronprinsparet i regjeringshotellet, ble kongen forelagt en skisse av 
slottet utført av Linstow.951 Den 23. juni 1823 ble det i statsråd nedsatt en 
                     
 
946 Oppgjørsakten etter gjeldsoppgjøret med Danmark, som var fastsatt i Kieltraktaten, var  
ferdig i 1820. 
947 Guthorm Kavli og Gunnar Hjelde, Slottet i Oslo. Historien om hovedstadens kongebolig, Oslo  
1973, s. 3. 
948 Parmann 1970, s.105f. 
949 Yngvar Hauge, Slottet og byen. Da kongeboligen ble til, Oslo 1947, s. 42. 
950 Parmann 1970, s. 116. 
951 Hauge 1947, s. 43 og s. 45. Kunsthistorikeren Kari Hoel fremholder at Linstow reiste til      
Stockholm allerede i februar 1823 for å konferere med kongen. Se Kari Hoel, 
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kommisjon med oppdrag å selge statsobligasjoner for å finansiere 
slottsbyggingsprosjektet,952 og den 4. august 1823 ble Linstow tilforordnet som 
første medlem av kongeboligens tekniske bestyrelse.953 Den 26. november 
1823 ble det etablert en tegnesal for kongeboligen i Maribogården i Christiania, 
som ble utlånt av Universitetet, og som assistens fikk Linstow en av sine elever 
fra Tegnsekolen, Jens Walter. Linstow fikk kongelig ordre om å lage en modell, 
som skulle sendes til Stockholm, og den 20. mars 1824 ble tegninger og 
modeller pakket. Den 23. mars reiste Linstow til Stockholm sammen med Jens 
Walter i en skysslede, og ifølge Parmann var det store H-formede utkastet 
fremme i Stockholm den 1. april 1824. Modellen ble utstilt i kronprinsens 
leilighet på Stockholms slott,954 men forslaget som kongen valgte kan ikke, som 
Geir Thomas Riisåsen skriver, ha blitt ytterligere utviklet etter diskusjon med 
hoffarkitekt Axel Nyström.955 Nyström befant seg på denne tiden i utlandet og 
kom tilbake til Stockholm først i 1825.956 Sannsynligheten taler for at det var 
hoffarkitekt Fredrik Blom, som i 1817 var blitt utnevnt til professor ved 
Kunstakademiet, som gjennomgikk forslaget med Linstow, og samme vår 
sendte kongen hoffarkitekt Blom til Christiania for å undersøke 
grunnforholdene på Bellevue-høyden der slottet skulle ligge.957  
 Kunsthistorikeren Kari Hoel mener imidlertid at det finnes belegg 
for at Blom hadde reist til Christiania allerede den 20. oktober 1822 for å 
”uppgöra projekt och utse plats” for den nye slottsbygningen.958 I så fall må 
Blom ha reist til Christiania innen den kongelige proposisjonen om å oppføre 
en kongebolig ble vedtatt av Stortinget. Ifølge Hoel ble Linstow innkalt til 
Stockholm i 1825 for en avsluttende diskusjon med Nyström. Det var først 
etter dette møtet Linstows forslag ble godkjent, og Linstow ble utnevnt til 
slottsintendant, hevder Hoel.959  
 Selve grunnstenen til slottet ble nedlagt av kong Carl Johan den 1. 
oktober 1825 i nærvær av dronning Desideria og regjeringen. Den sentrale 

                                                              
 
Monumentalarkitektur i Oslo. Fra kongens slott til kunnskapens tempel, 2008, s. 30. 
952 Nina Høye, ”Slottets tilblivelse”, Slottet og Linstow. Den nye hovedstadens grunnstein, red., Ulf        
  Grønvold, Oslo 2010, s. 34. Ifølge Hauge nedsatte kongen denne kommisjonen, som skulle    
  forestå den økonomiske bestyrelse i statsråd den 28. juni 1823. I den forbindelse kom også     
  spørsmålet om teknisk og kunstnerisk ledelse av prosjektet opp. Se Hauge 1947, s. 42. 
953 Hauge 1947, s. 55. Høye mener at Linstow ble utnevnt til slottsbygningsintendent den 22. 
august 1823. Se Høye 2010, s. 34. 
954 Parmann 1970, s. 117–119. 
955 Geir Thomas Risåsen, Slottet. Kongelig stil gjennom 150 år, Oslo 1998, s. 18.  
956 Thomas Lejdegård, På många stolar. Axel Nyström som arkitekt och kulturbyråkrat, Kristianstad   
     2008, s. 40. 
957 Høye 2010, s. 41.  
958 Hoel 2008, s. 19 og s. 24.  
959 Hoel 2008, s. 19 og s. 24.  
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bygningskroppen skulle oppføres i to etasjer, en sokkeletasje og en boligetasje, 
og bygningen var utstyrt med en søylebåren tempelportiko i kolossalordning 
vendt mot byen. Tempelportikoen i kolossalordning etter mønster av Andrea 
Palladio ble ved denne tiden ofte benyttet, ikke minst av professor Christian 
Frederik Hansen i København. I sin helhet fremsto slottsfasaden som en 
nedtonet og enklere versjon av Louvre palassets østfasade, som blir regnet som 
den franske klassisismens mesterverk. Claude Perrault, som tegnet Louvre 
palassets østfasade på slutten av 1600-tallet, hadde oversatt Vitrivius De 
Architectura ibri locem til fransk, og hans inndeling av fasaden i fem deler ble 
deretter kjennetegnende for den franske klassisimens arkitektur. Derimot blir 
slottets H-formede grunnplan betraktet som uvanlig.960 
 Arkitekturhistorikeren Göran Alm har trukket frem Elghammers 
herregårdsbygning i Sörmland tegnet av den italienske arkitekten Giacomo 
Quarenghi som et mulig forbilde for den norske kongeboligen. Kari Hoel, som 
bygger på Alm, anser at Fabbriche e disegni di Giacomo Quarenghi publisert i Milano 
i 1821, og Quarenghis beskrivelse Casa di campagna in Elghammar nella 
Sudermania, ble avgjørende for Linstow da han utarbeidet det endelige forslaget 
for slottet.961 Videre antyder Hoel at Linstow har hentet grunnplanens H-form 
fra Garnisonssykehuset i Stockholm tegnet av byarkitekten Carl Christoffer 
Gjörwell den yngre,962 men etter min mening er det lite trolig at Linstow har 
betraktet Elghammers herregårdsbygning og Garnisonssykehuset i Stockholm 
som verdige forbilder for en norsk kongebolig. Elghammar, som blir betraktet 
både som en avslutning på den gustavianske tiden og som en innledning til den 
svenske empiren, ble påbegynt i 1810 og sto ferdig i 1820. Frederik Blom var 
bygningsarbeidenes ”styresman” og formodentlig den som ga bygningen sin 
endelige form.963 Det er derfor ikke utenkelig at Linstow har studert 
Elghammars bygningstegninger. På den annen side forekommer også H-
formen i de opprinlige tegningene til Prinsens Palé på Forum Fridericianum i 
Berlin, som var planlagt som Frederik IIs residens. Forum Fridericianum, som ble 
tegnet av arkitekten Georg Wenzelaus von Knobelsdorff, var et av 1700-tallets 
mest storslagne prosjekt, selv om det ikke ble realiert i sin opprinnelige form. 
Knobelsdorff, som var sterkt influert av Palladio, regnes som en tidlig 
talsmann for en streng og nøkter klassisistisk bygningsstil, som var tilpasset til 
den protestantiske trosretning.964 I 1809 ble Prinsens Palé på Forum 

                     
 
960 Hauge 1947, s. 138.  
961 Hoel 2008, s. 41f. 
962 Ibid, s. 49.  
963 Göran Alm, ”Arkitekturen och inredningskonsten”, Karl Johanstidens konst. Signums svenska 
konsthistoria, Lund 1999, s. 36f.  
964 Hermann Heckmann, Baumeister des Barock und Rokoko in Brandenburg-Preussen, Berlin 1998, 
s. 296f. 
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Fridericianum, som ble påbegynt i 1748, overtatt av Universität zu Berlin.965 
Linstow, som hadde studert ved kunstakademiet i København, kan ikke ha 
vært uten kunnskaper om Forum Fridericianum i Berlin, som var et av 1700-
tallets mest prestisjefulle arkitekturprosjekter. Mye tyder også på at Forum 
Fridericianum har utgjort et forbilde for Linstows senere byplanprosjekter i 
Christiania. Samtidig kan Linstow ha hentet inspirasjon til H-formen fra 
Hirschholm slott, der han hadde vokst opp.966 Hirschholm slott, som ble 
tegnet av den danske hoffbyggmesteren Laurids de Thurah, var en trefløyet 
bygning som i samtiden ble betraktet som ”Nordens Versailles”. Dronning 
Sophie Magdalene, som fikk overdratt Hirchholm med tilhørende gods som 
gavebrev fra kong Christian VI i 1730, hadde, som tidligere nevnt, etter 
Norges-reisen i 1733 oppført et ”norsk” tømmerhus i slottshaven med en 
frontispise dekorert med de norske løver.967 Det var også godset som hørte til  
slottet enkedronning Sophie Magdalene i 1759 hadde innført de første 
landboreformer i Danmark. På den måten ble Hirschholm, som sto ferdig i 
1744, forbundet med samtidens frihetsideer. Det var også på Hirchholm 
Struensee utformet flere av sine reformer. Det kan derfor ikke utelukkes at 
Linstow, som rettet blikket mot ”Nutidens Omgivelser” og sympatiserte med 
samtidens reformbestrebelser, kan ha hatt Hirschholm i tankene da han tegnet 
kongeboligen i Christiania. Hirschholm, som etter Struensse-perioden fremsto 
som et ”skammens” slott, ble revet i 1810 etter ordre fra Frederik VI for å gi 
bygningsmaterialer til det nye Christiansborg, og i 1823, ved det tidspunktet 
Linstow påbegynte arbeidet med kongeboligen i Christiania, ble Hørholms 
kirke tegnet av Christian Frederik Hansen oppført på den plass slottet tidligere 
hadde stått.  
 
De patriotiske ”Skraalere”  
 
I en anonym artikkel innført i Morgenbladet i juni 1826 skriver artikkelens 
forfatter at ”ingen enkelt Bye” skal herske over folket. Offentlige 
minnesmerker over statens stiftere, anførere og fortjente menn skulle ikke bare 
finnes i hovedstaden eller residensstaden. Folkeminner burde være felles for 
hele folket. De skulle ”utbredes over det hele Land, saalangt som Nationens 
Territorium strækker sig”. Artikkelen kan ha vært skrevet av 
opposisjonslederen Peter Pierre Poumeau Flor,968 som fra 1824 til 1826 var 

                     
 
965 Hans-Joachim Kadatz, Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff. Baumeister Friedrich II, Leipzig 
1983, s. 134–136. 
966 Linstows far, Christoph Hartvig von Linstow, var geheimekonferensråd og 
overforstmester på Hirschholm. 
967 H. C. Rosted, Hirchholm. Et kongeslot og dets skæbne, København 1963, s. 174. 
968 Peter Pierre Poumeau Flor, som var utdannet jurist, var en lederskikkelse for den sterkt  
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medarbeider i opposisjonsorganet Patrullen. Flor kan således ha gått over til 
Morgenbladet frem til han i 1831 påbegynte utgivelsen av Folkebladet sammen 
med Henrik Wergeland.  
 Det såkalte Flor-Hoelke parti gikk inn for en desentralisering av 
makten med opprettelse av kommunalforsamlinger og opphevelse av 
stattholderembetet. På Stortinget i 1821 besto opposisjonen, som gikk under 
tilnavnet ”de patriotiske Skraalere”, ved siden av Flor av blant andre 
gårdbrukeren og løytnanten Jacob Hoel, presten Peter Deinboll og 
trelasthandleren Marcus Pløen. Det var disse menn, som ifølge Jacob Aall 
styrte ”det hele ting” og forledet de øvrige til ”store Daarligheteder”.969  
 Artikkelen i Morgenbladet i 1826 kan ha vært innført på bakgrunn av 
at Hans Michelsen, Statue-Bildhuggare, Kongl. Maj:ts undersåte af Norrska 
Nation, ved tidspunktet for artikkelens publisering var ankommet Christiania 
via Stockholm fra Roma. Michelsen, som fikk utbetalt sitt siste stipendium i 
1825, hadde våren 1826 sendt fem arbeider fra Roma til Kunstakademiets 
utstilling i Stockholm.970 Det var fire relieffer, Skallens mynt, Kongenes tilbedelse, 
Kristus lærer i tempelet og Kristus velsigner barna, det siste verket var en bestilling 
Michelsen hadde fått fra kronprins Oscar i 1822. Det femte arbeidet var et 
marmorhode. Ukebladet Hermoder, som ble utgitt i Christiania av 
ingeniørkaptein Theodor Christian Broch, hadde i 1822 publisert en utførlig 
artikkel om kong Carl Johans favorittbilledhugger, Johan Niclas Byström, som i 
1816 hadde fått bestillingen på skulpturer i kolossalstørrelse av Karl X Gustav, 
Karl XI og Karl XII. Michelsens tilbakekomst til Christiania i 1826 kan således 
ha aktualisert spørsmålet om lignende oppgaver for billedhuggerkunsten i 
Norge. Spørsmålet er derfor om Michelsen kan ha medbrakt utkastene til 
statuene av de norske kongene Harald Hårfagre, Olav Tryggvesson, Olav den 
hellige og Sverre til Christiania allerede i 1826.   
 Lorentz Dietrichson mener at Michelsen først gjorde noen forslag 
til statuene av de norske kongene i slutten av 1830-årene.971 Hva som taler mot 
denne dateringen er at kongestatuenes stil har store likheter med den danske 
billedhuggeren Hermann Ernst Freunds arbeider fra begynnelsen av 1820-
årene,972 det vil si fra den perioden Michelsen og Freund arbeidet i Bertel 
Thorvaldsens atelier i Roma. Michelsen kan således, inspirert av Freund, som i 
1821 hadde mottatt Det Skandinaviske Litteraturselskabs pris i konkurransen 

                                                              
 
nasjonalistiske opposisjonen.  
969 Breve fra Slekten Aaalls arkiver 1738–1905, Oslo 1948, s. 231. 
970 Förteckning på kongl. Akademiens för de fria konsterna Exposition, År 1826. 
971 Dietrichson 1991, s. 33. Se også Knut Ljøgodt, Historien fremstilt i bilder, Oslo 2011 s. 60.  
972 Hermann Ernst Freund mottok den store gullmedaljen og det store reisestipendiet ved   
Kunstakademiet i København i 1817. I 1821 ble Freund tildelt Det skandinaviske 
litteraturselskabs pris i konkurransen for kunstverk med emner fra den nordiske mytologi.  
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for kunstverk med emner fra den nordiske mytologi, ha utført skissene til 
kongestatuene allerede under oppholdet i Roma.973  
 Gunnar Berefelt skriver i sin studie av kunstlivet på Carl Johans tid 
at det var vanlig å betrakte kunsten som ”nationallyx” og et privilegium for de 
rike.974 I Sverige kom disse synspunktene til uttrykk i Svensk Littteratur-Tidning, 
som ble startet i 1813 med Lorenzo Hammarskiöld som en drivende kraft. For 
Hammarskiöld, som hadde lansert Per Daniel Amadeus Atterbom som 
Sveriges største skald, var diktningen et uttrykk for nasjonens opprinnelige 
vesen, som ikke skulle bøjes inn under et fremmed mønster. Det var på dette 
grunnlag den akademiske retningen ble angrepet for ikke å være nasjonal.975 I 
Norge var holdningen at det var kommet mange fra Norden som hadde mer 
”Sands for Kunst, end Italiens Infødte”. Geniet kunne vise seg i Norge ”ligesaa 
godt som i Storgrækenland”. Den norske nasjon hadde et bestemt anlegg, blant 
annet til å ”danne figurer”.976 Kunstneren måtte derfor få utføre sine ”alster” så 
”klodset” han vil. Vi skulle ”ligsom nyfødte Børn, gaae frem og danne os 
engang til Mænd, at ikke Syden mere skal have den Kors at have lært Norden”. 
Hva hjelper det vel ”den almindelige Mand? Eller hvad hjælper det vel til 
almindelig Oplysning”, at visse fornemme eller ”rige Folk i dere Cabinetter 
have de herligste Rariteter af Malerier eller Gibsstatuer samlede?” Hva hjelper 
det at vore kirker ”i tusindtal have Malerier, der ikke sees af andre end Præsten, 
som hvert 50de Aar beskriver, og af Degnen, som ikke forstaaer saadane 
Ting”. Allmuen, som egentlig kunne og skulle bli opplyst ved ”Konstens 
Værker”, befant seg utdanningsmessig på en altfor lang ”Afstand” til å ”nyde 
Godt af dem”.977  
 Forfatteren av Morgenbladets artikkel, som ikke vil tilkjenne kunsten 
en oppdragende funksjon på allmuen, betrakter i likhet med Selskabet for 
Borgerdyd kunsten som ”lyxus” og et privilegium for de rike. Samtidig blir 
antikke ideal om borgerdyd og borgerånd brukt som et angrep på kunsten, som 
beskyldes for ikke å være nasjonal.978 Lorenzo Hammarsköld, som i 1808 
hadde innledet felttoget mot ”den gamle skolan” i Sverige, ville av den grunn 

                     
 
973 Freund mottok premier både for skisser til gudestatuer og til relieffen ”Balder og Mimer 
utspørger Nornerne”. I 1826 sendte Freund tegninger til en stor frise til København som    
resulterte i Ragnarok-frisen til Christiansborg slott. Se Mortensen 1990, s. 44f. 
974 Gunnar Berefelt, Med konsten för fosterlandet: en studie över konstlivet i Sverige på konung Karl XIV  
 Johans tid, Stockholm 1971, s. 67. 
975 Kacob Kulling, Atterboms ”Svenska siare och skalder”, Stockholm 1931, s. 150-151 og Anders  
Fryxell, Atterbom: Striden mellom akademismen och fosforismen 1810-1816, Stockholm 1860, s. 28.  
976 Morgenbladet, nr. 156, 5.6.1826. 
977 ”Mindesmærker”, Morgenbladet, nr. 156, 5.6.1826. 
978 Tyge Rothe var i 1785 blant initiativtagerne til Selskabet for Borgerdyd som ble stiftet ”til 
luxes bekæmpelse”. Se Holger Lund, Selskabet for Borgerdyd, København 1885. 
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kvitte seg med den franske kunsten fra den såkalte gyldne alder.979 ”Nationens 
Smag” var, som Paul-Henri Mallet skriver i Indledning udi Danmarks Riges 
Historie, den som ”udi Bygnings-Kunsten” ble kalt ”den Gothiske”,980 og i Von 
deutscher Baukunst fra 1772 hadde Wolfgang von Goethe i motsetning til Mallet 
stilt seg positiv til den gotiske arkitekturstilen.  
 Goethes artikkel ble i 1773 innført i Johann Gottfried Herders 
programskrift, Von Deutscher Art und Kunst, einige Fliegende Blätter, og for 
Friedrich Schlegel, som i 1806 utga Briefe auf einer Reise durch die Niederlande, 
Rheingegender, Die Schweiz, und einen Theil von Frankreich, var den gotiske stilen 
enbetydende med tysk byggekunst og den stil som var best tilpasset det 
nordiske klimaet. Per Axel Nyström, som i 1818 fikk tittelen hoffarkitekt, 
oversatte i 1817 Schlegels Briefe til svensk, og for Nyström ble møtet med 
Schlegels Briefe et vendepunkt bort fra det oldnordiske til en beundring av 
gotikken.981 Linstow derimot hevdet at en stil med tårn og gotiske buer ikke var 
mer nasjonal enn andre stiler. Etter hans mening var det ikke den gotiske stilen 
som hadde fremtiden for seg. I henhold til Linstow ville kretsen av de gamle 
byggeskikker aldri mer fremtre i det ”friske Liv”.982  
 Opposisjonen mot Carl Johans politikk fikk ikke bare 
konsekvenser for billedkunsten. Opposisjonens sparepolitikk rammet også 
slottsbygningsprosjektet, og for å sikre Stortingets fortsatte støtte utga Linstow 
i 1826 Beskrivelse over den vordende Kongebolig i Christiania med tilhørende tvende 
Steentrycktavler. Like fullt stemte Stortinget, som var samlet i 1827, mot den 
kongelige proposisjonen om en ny bevilgning til slottet.983 Slottskomiteen, som 
besto av Jacob Aall,984 krigsassessor Balthazar Schnitler,985 gårdbruker Ole 
Haagenstad og kaptein Herman Foss, var derimot splittet. Jacob All og 
Herman Foss, som i 1826 hadde oversatt Esaias Tegnérs Fritiofs Saga, ønsket 
ytterligere bevilgninger til slottet, mens Schnitler, som etterlyste en bygning 
med norsk karakter og en diskusjon om hvordan en norsk kongebolig skulle se 
ut, ville ha en ny byggeleder og nye planer. Ifølge Schnitler, som var medlem av 
                     
 
979 Sten Lundwall, Generationsväxlingen inom romantikens klassicism, Stockholm 1960, s.73.  
980 Mallet 1756, s. 210.  
981 Lundwall 1960, s. 69f. 
982 Parmann 1970, s. 100. 
983 Stortinget vedtok i 1827 Landsallmueskoleloven, som var utarbeidet av statssekretær 
Ludvig Staud Platou og statsråd Christian Adolph Diriks, som i 1825 hadde erstattet den  75-
årige Treschow som sjef for 1ste Departementet. 
984 Jacob Aall, som i 1795 hadde kjøpt jernverket Nes i nærheten av Tvedestrand, var utdannet 
teolog men gikk over til bergvitenskapen. I 1816 var Jacob Aall, som i 1808 hadde utgitt 
Fædrelandske Ideer, medstifter av kvartalskriftet Saga sammen med Johan Storm Munch, som ble 
utnevnt til biskop i Christiansand i 1823. Det første bindet av Saga inneholdt Levninger af 
Nordens gamle tungemal udi Norges provincialdialecter. 
985 Balthasar Schnitler var utsendt fra Trondheim. 
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Norges Banks representantskap, var slottsplanen og den stil som var anlagt for 
dyr for et av Europas minste monarkier.986 
 
Hans Michelsen  
 
For Michelsen, som etter hjemkomsten til Norge hadde fått godkjent et utkast 
til en Kristusfigur som alterdekorasjon til Slottskapellet i Christiania av såvel 
Linstow som av kongen og av kronprins Oscar,987 førte nedleggelsen av 
slottsbygget til at han ble stående helt uten oppdrag. Samtidig ble Michelsens 
forsøk på å få et nytt oppdrag fra regjeringen og Det kongelige Selskab for 
Norges Vel resultatløse.988 Både den norske regjeringen og Selskabet for 
Norges Vel hadde i løpet av 1820-årene endret karakter. Treschow avgikk som 
sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet i 1825, og Wedel Jarlsberg 
hadde måttet forlate regjeringen i 1822. Samme år døde biskop Bech. Den 
tidligere statsministeren Peder Anker, som var Michelsens velgjører i 
Stockholm, døde i 1824, og i desember 1827 døde Ankers etterfølger, Mathias 
Sommerhielm, som i likhet med Peder Anker hadde talt Michelsens sak. 
Forretningmannen Carsten Anker, som hadde bygget opp en stor kunstsamling 
på Eidsvolls Verk, hadde gått konkurs i 1822, og amtmann Johan Collett, som 
hadde fått sitt portrett malt av Jacob Munch, døde under 
stortingsforhandlingene i Christiania den 19. juni 1827. Linstow, som i 1828 
fikk i oppdrag av regjeringen å utføre tegninger til nye kirkebygninger,989 
anmodet derfor i en skrivelse til departementet at det måtte bli opprettet en 
klasse for Michelsen ved Kunst- og Tegneskolen. Mot dette forslaget, som 
hadde støtte fra den kongelige Kunst- og Tegneskolens bestyrelse, dissenterte 
imidlertid Christian Heinrich Grosch. Ifølge Grosch, som i juni 1827 var blitt 
medlem av Kunst- og Tegneskolens bestyrelse på ”Projektet til en Bygning til 
Kunstskole”, ville det ikke være i skolens interesse å opprette en lærerstilling 
for Michelsen. Hva Michelsen kunne undervise i var bare figurmodellering og 
billedhuggeri, og det hadde skolen for øyeblikket ikke behov for. Dessuten 
betvilte Grosch, som i overensstemmelse med professor Christian Frederik 
Hansens strenge romerske arkitekturstil unngikk dekorative elementer,990 at 
Michelsen var kvalifisert til å undervise i ornamentmodellering. I stedet for å 
                     
 
986 Hauge 1947, s. 242f.  
987 Den vanlige alterdekorasjonen under første halvdelen av 1800-tallet var et enkelt kors. Se 
Oscar Thue, ”Skulptur 1814–1870”, Det unge Norge, Norges Kunsthistorie, Oslo 1983, s. 293.  
988 Vik 1991, s. 10. 
989 Linstow kan samtidig ha fått i oppdrag av Carl Johan å tegne Krontorps hovedbygning i 
Värmland, som ble oppført mellom 1825 og 1828. Se Göran Alm, ”Arkitekturen och 
inredningskonsten”, Signum svenska konsthstoria. Karl Johans tidens konst, Lund 1999, s. 73. 
990 Grosch fikk i 1826 i oppdrag å bygge Børsen og Norges Banks avdeling i Christiania, og i 
1827 ble Grosch ansatt som universitetsarkitekt. 
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opprette en ny lærerpost for Michelsen ville Grosch, som etter hjemkomsten 
fra København i 1824 hadde bedt Tegne- og Kunstskolens bestyrelse om å få 
undervise i perspektivtegning, at Michelsen skulle ansettes som skolens ”artist” 
med forpliktelse til årlig å levere et antall arbeider i gips eller leire og gi de 
elever som måtte ønske det undervisning i figurmodellering utenfor skoletid.991 
Den tidligere sjefen for Politi, Post og Skydsvæsenet, Christian Adolph Diriks, 
som i 1825 hadde overtatt som sjef for Kirkedepartementet etter Treschow, 
gikk på Grosch’ linje og foreslo at Michelsen kunne ansettes som ”artist” 
gjennom å spare inn på Kunst- og Tegneskolens midler. Denne planen ble i sin 
tur avvist av bestyrelsen. Michelsen, som etter fullførte studier ved 
Kunstakademiet i Stockholm hadde mottatt ”det større sculpturstipendium” i 
1820 og deretter tilbrakt seks læreår i Bertel Thorvaldsens atelier i Rom, måtte 
derfor reise tilbake til Stockholm uten å få et eneste oppdrag i Norge. Derimot 
ble Grosch, som i mars 1828 var blitt utnevnt til stadskonduktør i Christiania 
etter anbefaling fra Linstow, i 1829 fast ansatt ved skolen som lærer i 
tegningens teori,992 det vil si i perspektivtegning. Det har således oppstått et 
motsetningsforhold mellom Kunst- og Tegneskolens lærerstab som avspeiler 
det motsetningsforhold som kom til uttrykk under Guldberg-perioden. I tillegg 
inntok den politiske opposisjonen en negativ holdning ikke bare til 
kunstakademier og til fransk kunst, men til all kunst. Denne motstanden mot 
kunsten kom fremfor alt fra borgerlig og fra kirkelig hold.  
  

––––––––––– 
 
Etter ankomsten til Stockholm i 1828 arbeidet Michelsen i sin tidligere lærer, 
Eric Gustaf Göthes, atelier. Dessuten skal han ha arbeidet i Johan Niclas 
Byströms atelier.993 Byström, som Michelsen kan ha truffet i Roma, kom 
tilbake til Stockholm i 1829, og den 26. juli 1829 ble Byströms byste av Carl 
Michael Bellman, den første skulpturen av en ikke-kongelig person i Sverige,994 
avdekket på Djurgården i Stockholm. Samme år fikk Byström beskjed om å 
fullføre bestillingen på kolossalstatuene av ”de tre karlarna”, statuene i 
”colossal” størrelse av Karl X, Karl XI og Karl XII, som Byström hadde fått i 
1816 sammen med en ærklaring fra kronprins Carl Johan om at han ville kjøpe 
alt hva Byström etter ”eget Lune uden Bestilling av nogen måtte utarbeide”.995 

                     
 
991 Parmann 1970, s. 127f.  
992 Grosch hadde i 1826 fått i oppdrag å bygge Børsen og Norges Banks avdeling i 
Christiania.  
993 Parmann 1970, s. 128.  
994 Eva-Lena Bengtsson, ”Unionens landskap”, Rosendals Slott, red. Christian Laine, Värnamo   
2003, s. 301. 
995 C. R. Schwach, ”Johan Nicolaus Byström”, Hermoder, nr. 27, Christiania 1822.  
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Samtidig fikk Bengt Erland Fogelberg i oppdrag å påbegynne kolossalstatuen 
av Odin i marmor for Carl Johan, som ville oppføre et museum for sin 
kunstsamling ved lystslottet Rosendal. Bestillingen hadde Fogelberg fått etter 
Götiska Förbundets Exposition i Stockholm i 1818 sammen med de andre 
utstilte verkene ”Thor” og ”Frey”.996  
 I 1831 var Michelsen representert på Academiens för de fria konstnerna 
Exposition i Stockholm med ”Original-compositioner, ämnade för det blifande 
Slotts-Capellet i Christiania, ritade och laverade i Tousch”,997 og på 
Kunstakademiets utstilling i 1833 stilte Michelsen ut portrettbyster av 
kronprinsparet, av kongen og av Carl XIII (Carl II).998 I 1834 skjenket 
Michelsens tidligere lærer, Bertel Thorvalden, en gipskopi av sin Kritusstatue til 
domkirken i Trondheim, og kong Carl Johan svarte med å gjøre en bestilling på 
tolv gipsstatuer i naturlig størrelse av Michelsen.999 Oppdraget, som sammen 
med Kristusfiguren til slottskapellet i Christiania var identisk med den bestilling 
Bertel Thorvaldsen i 1819 hadde fått til Vor Frues Kirke i København,1000 var 
det største skulpturarbeide i Norge på 1800-tallet. I tillegg bestilte Carl Johan 
ytterligere tolv apostelstatuer i gips av Michelsen til Carl Johans kirke eller 
Skeppsholmskirken i Stockholm,1001 som sto ferdig i 1833. Samtidig bestilte 
kongen fire apostler til kirken i Skokloster, og dronning Desideria bestilte åtte 
apostler til Sankta Eugenias kirke i Stockholm. Sankta Eugenias kirke var i 
likhet med Carl Johans kirke tegnet av Fredrik Blom og ble innviet i september 
1837 i nærvær av de kongelige.  
 Den 20. januar 1839 ble Michelsen innvalgt som medlem av 
Kunstakademiet i Stockholm,1002 og samme år fikk han tittelen Kgl. Hof och 
Statybildhuggare. I 1840 står Michelsen, som samme år stilte ut Byst af framlidne 
Professoren R.N.O. en af de Aderton i Svenska Akad. P.H. Ling på Kunstakademiets 
Exposition, oppført med adressen Regjeringsgatan No: 52 i fortegnelsen over 
utstillingens deltagere. I 1841 fikk Michelsen i oppdrag av Karl Johan å utføre 
monumentet over Herman Wedel Jarlsberg, og i 1842 reiste Michelsen tilbake 
til Trøndelag, etter alt å dømme for å være til stede under plasseringen av de 
tolv apostelstatuene i domkirken i Trondheim. I 1843 utgikk et felles opprop 
fra Kunstforeningens styre og fra Studentersamfundet om å skaffe Hans 
Michelsen en større bestilling,1003 og i 1844 påbegynte Michelsen arbeidene ved 

                     
 
996 Lundwall 1960, s. 62. 
997 Förteckning på kongl.Academiens för de fria konsterna Exposition.  
998 Vik 1991, s. 12. 
999 Thue 1981, s. 302.  
1000 Bertel Thorvaldsens skulpturer til Vor Frues Kirke i København sto ferdige i 1838.  
1001 I dag Skeppsholmskyrkan. 
1002 Matrikel öfver Kongl. Academien för de fria Konsterna ledamöter.  
1003 Dietrichson 1878, s. 103.   
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det Kongelige Slott i Christiania. Samme år fremmet også Henrik Wergeland et 
forslag om å oppføre et minnesmerke over kong Carl Johan utført av Hans 
Michelsen.1004 Wergelands visjon var et Pantheon over nasjonens helter i likhet 
Antoine-Chrystôme Quatremère de Quincys Panthéon i Paris.  
 
Landskapsmaleriet  
 
Johan Christian Dahl hadde etter avsluttede studier ved Kunstakademiet i 
København i 1817 bosatt seg i Sachsens hovedstad, Dresden, og i 1824 ble 
Dahl utnevnt til ordinarie professor i landskapsmaleri ved Kunstakademiet i 
Dresden i konkurranse med Caspar David Friedrich. I 1825 fikk Dahl en 
bestilling på to malerier til Frederik VI forgemakk på det nye Christiansborg 
slott, og i likhet med Michelsen reiste Dahl tilbake til Norge sommeren 1826.  
 Johan Christian Dahl bekrefter at kunstinteressen i den norske 
hovedstaden i 1826 ikke var stor.1005 Men i motsetning til Michelsen fikk Dahl 
under sitt opphold i Christiania i juni 1826 noen bestillinger på ”smaa 
Arbeider”, 1006 blant annet fra Jacob Aall.1007 Samtidig etablerte Dahl kontakter 
med Kunst- og Tegneskolens bestyrelse, fremfor alt med Jacob Munch, Frans 
Linstow og Johannes Flintoe, som utarbeidet en reiserute for Dahl over fjellet 
til Bergen stift.1008 Flintoe hadde i 1819 vært med på en reise over fjellet som 
var et ledd i en geografisk undersøkelse sammen med professoren i astronomi 
og matematikk, Christoffer Hansteen, som var meddirektør i Norges 
geografiske oppmåling, og med på reisen var også stattholder Johan August 
Sandels, Sandels’ adjutant, Wilhelm Maximilian Carpelan, og løytnant Gerhard 
Munthe, som i 1812 var blitt ansatt ved Norges geografiske oppmåling.1009 For 
Dahl, som allerede i 1818 hadde gitt uttrykk for at han ville skildre Norges 
”Stolte Situationer og Vandfald”,1010 var imidlertid hensikten med reisen 
utelukkende av kunstnerisk art. 

                     
 
1004 Erik Mørstad, Fra politikk til politur: Carl Johan monumentet og det offentlige monumentets           
betydning på 1800-tallet, Magistergradsavhandling, Universitetet i Oslo 1980, s. 71. 
1005 Andreas Aubert, Maleren Johan Christian Dahl. Et stykke av forrige aarhundredes kunst- og         
kulturhistorie, Kristiania 1920, s. 144.  
1006 Aubert 1920, s. 141.  
1007 Ibid., s. 163f.  
1008 Aubert 1920, s. 141. Ifølge Henning Alsvik var det Gerhard Munhte som hadde 
utarbeidet reiseruten og ikke Flintoe. Se Henning Alsvik, Johannes Flintoe, Oslo 1940, s. 53    
og s. 138.  
1009 Som et resultat av reisen utga Wilhelm Maximilian Carpelan Voyage pittoresque aux alpes     
norvégiennes i Stockholm i 1821–1823.  
1010 Brev til Lyder Sagen datert 4. mai 1818. Sitert etter Marie Lødrup Bang, ”Johan Christian 
      Dahl og Norge”, Natur och nationalitet. Nordisk bildkonst 1800–1850 och dess europeiska         
 bakgrund, red. Jörgen Weibull og Per Jonas Nordhagen, Italia 1992, s. 27. 
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 Dahls Skip i Lærdalsfjorden, som var et resultat av Norges-oppholdet 
i 1826, bærer sterkt preg av Linstows program. Det var kunsten, i dette tilfellet 
skipsbyggingskunsten, som tvang det ville hav til å bære båter. På den måten 
behersket kunsten naturens krefter. Dahl kunne således forene nytteaspektet 
med det sublime. Som Burke skriver i A Philosophical Enquiry into the Origin of our 
Ideas of the Sublime and Beautiful, lå kilden til det sublime i alt som på noen måte 
kunne vekke ideer og smerte og fare, alt som på noen måte var skremmende 
eller “conversant about terrible objects, or operates in a manner analogous to 
terror”. Effekten var forundring eller overraskelse “in the highest degree”. 
“The inferior effects” var beundring, ærbødighet og respekt.1011  
 Vinter ved Sognefjorden, som likeledes ble malt etter Norges-
oppholdet i 1826, fremstår som et programverk med klare nasjonalistiske 
overtoner. Bildet er det første av Dahls såkalte dolmen eller 
bautasteinbilder,1012 og i 1827, samme år bildet ble fullført, skriver Dahl at 
landskapkunsten har et høyere mål enn ”Begrebet derom i Almindelighed”.1013 
Bautasteinen Dahl avbilder er et minnesmerke over det store sjøslaget ved 
Fimreite i 1184 der kong Sverre Sigurdsson seiret over kong Magnus 
Erlingsson og den gjenlevende lendmannsadelen. Seieren, som skulle sikre 
Sverre Sigurdsson tronen, la grunnen for Sverreætten og den norske 
”storhetstiden” eller Norgesveldet. Landskapet, som er gjengitt lett snødekt, 
kan således tolkes som et symbol på nasjonen som på nytt er i ferd med å 
våkne til liv. Tidspunktet var, som Linstow formulerte det i sin tale i 
forbindelse med Kunst- og Tegneskolens første årsfest, det som kun inntraff 
når landet utviklet seg fra den embryotilstand hvor landet hadde befunnet seg i 
århundrer. Bildet innvarsler med andre ord en ny stor tid etter ”400-års 
natten”. På den måten har Dahl i realiteten malt et historiemaleri og gitt 
landskapsmaleriet en ny opphøyet funksjon.  
 Anthony David Smith har kritisert nasjonalismeforskere som 
Gellner, Anderson, Hobsbawm og Kedourie for systematisk å overse 
betydningen av nasjonens tidligere kultur og etniske bånd. Denne mangelen 
tilskriver Smith deres konstruktivisme og instrumentalisme, som ikke kan skille 
mellom genuine konstruksjoner og hva som er et resultat av langvarige 
sosialiseringsprosesserer og strukturer. Forskningen blir dermed, mener Smith, 
for sterkt konsentrert om eliten i stedet for om folkelig tro og handlinger som 
en kraftig affektiv dimensjon hva gjelder nasjoner og nasjonalisme. Historisk 
etnosymbolisme har ifølge Smith sine røtter i en teoretisk kritikk av 
modernistiske holdninger så vel som i alternative lesninger av historiske spor. 
                     
 
1011 Edmund Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin ogf our ideas of the Sublime and Beautiful, 2. 
utgave, London 1801, s. 46 og s. 68.   
1012 Facos 1998, s. 77.  
1013 Udkast til brev til Lyder Sagen, 5. februar 1827. Se Bang 1992, s. 29. 
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For etnosymbolistene er det myter, minner, tradisjoner og symboler fra den 
etniske arven og de måter en folkelig levende fortid er blitt og kan bli 
gjenoppdaget og tolket på, som gir nasjonalismen kraft. Det er, fremholder 
Smith, fra disse elementene den moderne nasjonale identiteten blir 
rekonstruert i hver generasjon.1014 Etnosymbolismen går således, i likhet med 
den linje Dahl slo inn på i 1826, ut på å gjenopplive spor og minner av en 
tradisjon som har holdt seg mer eller mindre levende i folkedypet. Dahl hadde 
allerede i Danmark arbeidet ut fra dette programmet, blant annet i Kallehauge ved 
Vordingborg, som ble utstilt i Christiania i 1818. Den første som i Danmark-
Norge overførte dette programmet til malerkunsten, var Jens Juel i Landskab fra 
Egnen ved Jægerpris, som Juel malte på bestilling av arveprins Frederik i 1782. 
Dette området er i likhet Vordingborg rikt på fortidsminner.  
  

––––––––––– 
 
Møtet mellom Dahl og maleren Thomas Fearnley under Norgesreisen i 1826 
har innen norsk kunsthistoriografi blitt fremstilt som en nøkkelhendelse. Det 
var det første store ”knutepunkt” i Norges unge kunsthistorie, skriver Aubert. 
Møtet fant sted på et like betydningsfullt tidspunkt i begges liv. Det var på 
denne studiereisen Dahl for første gang så hjemlandet igjen som moden 
kunstner og ”erobret” det første store stykke Norge. Ifølge Aubert var det 
først etter denne reisen der Dahl fant sin første og eneste ”jevnbyrdige” elev, 
det er mulig å snakke om norsk malerkunst.1015  
 Fearnley, som hadde vært elev ved Den interimistiske Tegneskolen 
i Christiania, var i 1821 blitt opptatt som elev ved Kunstakademiet i 
København, og etter at kronprins Oscar i 1822 under sitt utenlandsopphold 
hadde besøkt Kunstakademiets utstilling på Charlottenborg, gjorde 
kronprinsen en bestilling av Fearnley, som var representert på 
Kunstakademiets utstilling med en kopi av et fjellparti i stort format etter 
Dahl.1016 Fearnleys bilde ble i 1823 utstilt på Den kongelige Tegne- og 
Kunstskolens årlige utstilling i Christiania, og på forårsutstillingen ved 
Kunstakademiet i København samme år stilte Fearnley ut Prospect tagen fra 
Charlottenlund med Kjøbenhavn i Baggrunden.1017  
 Etter utstillingen på Charlottenborg i 1823 ble bildet sendt til 
Stockholm,1018 og samme høst ble Fearnley elev av professor Carl Johan 
Fahlkrantz ved Kongliga Akademien för De Fria Konsterna i Stockholm. I 
                     
 
1014 Anthony D. Smith, Myths and Memories of the Nation, New York 1999, s. 8f.  
1015 Aubert 1904, s. 11. 
1016 Willoch 1932, s. 19.  
1017 Ibid., s. 20. 
1018 Andres Aubert, Thomas Fearnley: en biografisk skisse, Kristiania 1903, s. 11. 



 
 
 

202 
 
 

1824, samme år som kronprins Oscar ble utnevnt til visekonge i Norge, var 
både Dahl og Fearnley representert på Kunstakademiets Exposition i 
Stockholm; Dahl med Udsigt af Vesuvius og Udsigt af en trakt i Schweitz, og 
Fearnley med Ett Komponeradt Landskap og Udsigt af Staden Kiel, som var utført 
etter Fearnleys opphold i Slesvig og Holstein sommeren 1823. Fearnley hadde i 
mars 1824 mottatt et større malerstipendium, formodentlig av kong Carl Johan, 
og samme sommer la Fearnley ut på sin første Norges-reise, som blant annet 
resulterte i et bilde av Fredriksten festning, som ble innkjøpt av kong Carl 
Johan.1019 Sommeren 1825 gjorde Fearnley, som mottok flere bestillinger av 
kong Carl Johan, en studiereise til Vadstena og Båhus, og sommeren 1826 
påbegynte Fearnley en ny Norgesreise, først på vestsiden av Christianiafjorden 
og senere langs kysten fra Christiania til Stavanger og inn i Bergen stift der det 
berømte møtet mellom professor Dahl og Fearnley fant sted hos major Hartvig 
Kaas Munthe i Sogn. Dette antyder at kong Carl Johan oppmuntret et program 
i overensstemmelse med det Johan Christian Dahl slo inn på i 1826. 
 I mars 1827 ble Fearnley på forslag av Fahlcrantz agreeret ved 
Kunstakademiet i Stockholm sammen med Christian Ezdorf, som var kommet 
til Stockholm fra Christiania høsten 1824.1020 Christian Ezdorf, som var 
oppvokst i Sachsen-Coburg og utdannet i München, kan således i likhet med 
Fearnley ha blitt oppdaget av kronprins Oscar under hans utenlandsreise i 
1822. Innen ankomsten til Stockholm i 1824 foretok Ezdorf en reise med båt 
langs norskekysten opp til Finmark. Derimot deltok hverken Fearnley eller 
Ezdorf på professor Fahlcrantz’ Norges-reise sommeren 1827. Fahlcrantz, 
som fulgte samme rute som Fearnley og Dahl,1021 reiste sammen med brødrene 
Johan August og Michael Gustaf Anckarsvärd, og målet var Framnes og 
Balestrand i Sogn.1022 Dette var området der Esaias Tegnérs Frithiofs Saga skal 
ha utspilt seg. Ifølge Sigurd Willoch fikk Fahlcrantz, som ble utnevnt til 
professor ved kunstakademiet i Stockholm i 1815, stor betydning som 
programskaper. Fahlcrantz hadde i 1819 søkt om understøttelse fra kong Carl 
Johan for å kunne fortsette ”den samling af Etuder efter naturen, som äro mig 
så nödvändiga, och att i synnerhet kunna upsöka de ställen, som utmärka sig 
genom mångfaldig naturskönhet eller historisk märkvärighet, och så väl 
förtjäne att genom målning och gravure göras mer almänt kände”.1023 Men som 

                     
 
1019 Ibid., s. 12. 
1020 Ibid., s. 24.  
1021 Ulla Frost, Till Norrige!: en voyage pittoresque 1827, Eskilstuna 1997, s. 28.  
1022 Ibid., s. 16. De første diktene i Frithiofs Saga, som består av 24 dikt eller romanser i ulike 
versemål, ble publisert i Götiska Förbundets tidsskrift Iduna i 1820, og de øvrige i 1822. 
Frithiofs Saga ble utgitt i bokform i 1825.  
1023 Sitert etter Sigurd Willoch, ”Fremmede kunstnere i Norge. Av det romantiske               
landskapsmaleris historie”, Kunst og kultur, 17. Årgang, Oslo 1930, s. 169. 
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Willoch også påpeker, det program Fahlcrantz gjorde seg til talsmann for, kan 
ikke tilskrives Fahlcrantz. Ifølge Willoch var det voyage pittoresque-manien 
som holdt seg levende i Skandinavia. Denne strømningen kom etter Willochs 
mening til å bety mer for den unge norske malerkunsten enn for noen annen 
skole.1024  
 I henhold til Torsten Gunnarsson står Fahlcrantz derimot som en 
representant for en tyskinspirert stemningsmettet romantikk kjennetegnet av 
en mørk varm koloritt.1025 Det program som klarest sammenfaller med 
motivkretsen i Fahlcrantz´ maleri er imidlerid det program som ble formulert i 
samband med prisoppgaven for Selskabet for de skiønne og nyttige kunsters 
forfremmelse i 1768, det vil si det program som ga ”de malende digtere” i 
oppgave å skildre ”noget sted i de danske stater, som ved sin Yndighed eller 
Skreksomhed giør sig merkværdigt: som i det første Fald Sundet eller eet af 
Lystslottene, og i det andet Malstrømmen eller Vandfaldet Sarpen i Norge”, 
eller et sted i Danmark eller Norge hvor det fantes merkverdige ”Levninger af 
Alderdommen”, eller som kunne gi anledning til en ”heldig Opdigtelse”,1026 det 
vil si det samme program som lå til grunn for Dahls maleri. Det er derfor 
vanskelig å sette Fahlcrantz, som ifølge kunsthistorikeren Torsten Gunnarsson 
ikke fremmet en utvikling mot naturstudium og naturalisme,1027 i en egen 
kategori forskjellig fra de samtidige norske landskapsmalerne. Fahlcrantz, som 
ble medlem av Götiska Förbundet i 1818, var inspirert av de samme ideer som 
Dahl. Rent idéhistorisk har dette programmet sin opprinnelse i fysiokratismen 
og ikke i romantikken, som Ole Rønning Johannesen har gjort gjeldene.1028 
Den første som arbeidet etter dette programmet i Sverige, var Jonas Carl 
Linnerhielm, som i 1797 utga Bref under resor i Sverige, som inneholder motiv 
som Alvastra klosterruin og fossen i Husqvarna.1029 Denne retningens 
gjennombrudd i Sverige i 1797 kan derfor ha vært et resultat av 
skandinavismen, og samme år foreslo prins Fredrik Adolf for første gang et 
emne fra den nordiske historien, Konung Olof Skötkonungs döpelse av den förste till 
Sverige anlande kristne läraren Ansgarius, ved Kunstakademiets priskonkurranse i 
Stockholm. Olof Skötkonung, som er kjent for å ha kristnet Sverige, var en 
periode alliert med den danske kongen Svend Tveskæg. Ansgar, som går under 
benevnelsen Nordens apostel, var skytshelgen for Skandinavia. Emnet har altså 
skandinavistiske overtoner, men er rent historisk en anakronisme. I Tegnérs 

                     
 
1024 Ibid., s. 169f.  
1025 Torsten Gunnarsson, Friluftsmåleriet före friluftsmåleriet. Oljestudien i nordiskt landskapsmåleri  
1800–1850, Uppsala 1989, s. 231. 
1026 Plesner 1959, s. 46f.  
1027 Gunnarsson 1989, s. 251. 
1028 Ole Rønning Johannesen, Fornminnen i kunsten, Bergen 1973. Se også Frost 1997, s. 15. 
1029 Frost 1997, s. 18. 
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diktsyklus er kjærlighetsmotivet i likhet med i Kratzenstein-Stubs og Lunds 
Hother og de tre skovnymfer og Hagbard og Signe, det sentrale og vitner på den 
måten om påvirkning fra universalromantikken og Tyskland.  
 Fearnley, som etter møtet med Dahl i 1826 planla å reise til 
Dresden, tilbrakte sommeren 1827 i Stockholm, etter alt å dømme for å 
fullføre en bestilling på to store norske landskapsmotiver for grev Wedel 
Jarlsberg. Fearnley kunne derfor først i september 1827 forlate Stockholm,1030 
men på grunn av sykdom måtte han tilbringe vinteren i København, og 
sommeren 1828 foretok Fearnley en ny studiereise til Norge. Denne gangen 
var målet for reisen ”Riukana Foss”, ”Torbiørnsbo Grube”, ”Langsøe Grube” 
og Nes Jernverk,1031 som tilhørt Jacob Aall. Deretter fortsatte Fearnley med båt 
til Hamburg, og derfra gikk reisen til Berlin og Dresden.  
 I Stockholm ble Fearnley i 1829 etterfulgt av Peder Balke, som var 
blitt antatt som elev ved Den kongelige Tegne- og Kunstskolen i 1827. Med en 
anbefaling fra professor Jens Rathke, som var hans velynder, ble Balke i 1829 
introdusert for professor Fahlcrantz av statssekretæren ved den norske 
statsrådsavdelingen i Stockholm, Frederik Due.1032 Derimot var det Ezdorfs 
malerier fra Finnmark som under oppholdet i Stockholm gjorde sterkest 
inntrykk på Balke, og allerede våren 1830 reiste Balke tilbake til Norge og 
derfra til København.1033 Dette kan tyde på at Kunstakademiet i Stockholm 
ikke lenger hadde noen større attraksjonskraft på norske malerelever, de 
foretrakk Dahl i Dresden eller Eckersberg i København, men Balke forble 
Falcrantz´elev frem til våren 1833, og i april 1832 la Balke ut på sin store reise 
til Nordkapp. Flere av de malerier Balke hadde skissert på Finnmarksturen ble 
solgt til kongehuset, blant annet Skibbrudd ved Nordkapp.  
 
Gjennombruddsideologien  
 
Rune Slagstad skriver at det i 1830- og 1840-årenes norske idéliv gjorde seg 
gjeldende to moderniseringsmotiver; det ene karakterisert av den in-
strumentelle, naturbeherskende fornuft, det andre av sivilisering gjennom 
dannelse eller hva Herder kalte ”Bildung zum Menchen”. Denne samtidighet 
har ifølge Slagstad ikke vært tilstrekkelig påaktet, med det resultat at det 
romantiske er blitt tolket som en antimoderne reaksjon mot 

                     
 
1030 Willoch 1932, s. 51 og s. 37.  
1031 Aubert 1903, s. 14f.  
1032 Frederik Due var den første norske statsministeren i Stockholm som ikke hadde adelig   
bakgrunn.  
1033 Marit Ingeborg Lange, ”Peder Balke. Visjon og revolusjon”, Peder Balke. Visjon og 
revolusjon, red. Knut Ljøgodt, Marit Ingeborg Lange og Christopher Riopelle, Tromsø 2014, s. 
19 og s. 21. 
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opplysningsrasjonalismens modernitet. Slagstad, som på denne måten vil ta et 
oppgjør med gjennombruddsideologenes egen selvforståelse, ser opplysnings-
rasjonalisme og romantikk, den instrumentelle og den ekspressive 
naturoppfatning, som to gjensidig spenningsfylte uttrykk for det moderne som 
i Norge fikk et samtidig uttrykk i Martin Schweigaards og Johan Sebastian 
Welhavens tankeliv. Slagstads tese er at Welhaven er blitt mistolket i forlengel-
sen av Schweigaard og hans nyttefilosofi, mens han i virkeligheten sto for en 
ideologisk opposisjon til intelligenspartiets moderniseringsstratergi. 1034   
 Men spørsmålet er om Schweigaard og Welhaven, som begge 
tilhørte ”Troppen”, med andre ord grev Herman Wedel Jarlsbergs kjernetrop-
per, kan betraktes som representanter for forskjellige idétradisjoner? Og 
innebar 1830- og 1840-årene, som Slagstad fremholder, en ”dobbelt vending” 
eller et parallelt gjennombrudd for det instrumentelle og det ekspressive? 
Bjørnstjerne Bjørnson, som i sin tale ved Wergelandstøttens avdukning den 17. 
mai 1881 var den første som lanserte 1830-årene som ”gjennombruddstiden”, 
knyttet ”gjennombruddet” til nasjonalfølelsens forvandling. ”Den havde hidtil 
især været en Statsfølelse, den begyndte nu at blive en Folkefølelse; den havde 
hidtil især været en Krigsstolthed, den begyndte nu at blive en 
Frihedsglede”.1035  
 Arne Garborgs medarbeider i nynorskavisa Den 17de mai, Halvdan 
Koht, som ble utnevnt til professor i historie ved Det kongelige Frederiks 
Univeritet i 1910, la derimot vekt på kampen som skulle føde ”den norsk 
Nationalaand” frem til bevissthet. Striden ble reist i 1830, det store 
”gjenombrotsaare i alt aandslive vaart”, skriver Koht, som mener at Henrik 
Wergeland med Skabelsen, Mennesket og Messias hadde satt to samfunnsmakter 
opp mot hverandre. Spørsmålet var om kunsten bare skulle være til nytelse for 
et lite fåtall, eller en makt i selve folkelivet. Det var striden om demokratiet ført 
inn i diktekunsten. ”Det var spurgsmaale um hugdraum eller livssanning skulde 
raade i diktheimen”.1036 
 Folkelivsforskeren Moltke Moe, som tidfester ”gjennombruddet” 
til 1840-årene, ville på den annen side gi historikeren Peter Andreas Munch en 
”centralstilling i alt norsk aandsliv”. For Moe var Peter Andreas Munch 
nasjonens ”bannerfører” og sjelen i det nasjonale gjennombrudd. ”Hvad 1814 
var for Norges politiske selvstendighet, blev tiden omkring 40-årene for vårt 
nationale aandsliv; begge bragte det første gjennembrudd”. Welhaven og 
”risen” Wergeland var kun partihøvdinger for stridende leire. Ingen av dem 
hadde et ord med i det som ”bærer ethvert aandsliv”, nemlig vitenskapen, 
                     
 
1034 Rune Slagstad, De nasjonale strateger, Oslo 1998, s. 73. 
1035 Bjørnstjerne Bjørnson, ”Tale ved Afsløringen af Wergelands-støtten”, Artikler og taler, Bind 
I, Kristiania og København, s. 511f. 
1036 Halvdan Koht, Henrik Wergeland, Kristiania 1908, s. 103f.  
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skriver Moe.1037 
 1830-årenes kulturstrid, eller ”Patriotismens egen Borgerkrig”, som 
Henrik Wergeland kalte striden, begynte, som Moltke Moe påpeker, som en 
feide innen studentverdenen. Den nyuteksaminerte teologen Henrik Wergeland 
hadde i noen ”stumper” publisert i Samfundsbladet rettet en rekke grovheter mot 
grev Johan Caspar Herman Wedel,1038 som i 1828 hadde overtatt som pro-
kansler for Universitetet etter Niels Treschow. Welhaven svarte med Til Henrik 
Wergeland!, Hvor lenge vil du rase mod Fornuften, som ble publisert anonymt i 
Morgenbladet den 15. august 1830. I Henrik Wergelands Digtekunst og Polemik ved 
Aktstykker oplyste, som ble utgitt i 1832, skriver Welhaven: ”Hvad nytter det, 
idelig at bære Digterfrihed, Genialitet, Begeistring, paa Tungen, naar man ikke 
kan godtgjøre, hvad man egentlig har med disse Sager at bestille”?1039  
 Welhaven brøt samme år med Det norske Studentersamfund 
sammen med Anton Martin Schweigaard, Peter Andreas Munch, Fredrik Stang 
og Claus Winter Hjelm, kjent som ”Troppen”. De samlet seg rundt tidsskriftet 
Vidar, som ble utgitt for å utbre ”Sands for Literatur og friere Videnskabelig-
hed” blant studentene.  
 

Naar da Uhyret vaagner af sin Dvale, Og Gjallarhornet har til 
Striden kaldt, Da gjælder Løsnet: ”Vidar, Fenris Báne!” - Der kan ej 
sværges til en bedre Fane.  
 

Det var Odins sønn, Asa-Vidar, som skulle bryte gjennom ”Mulmet” og splitte 
”Fenris Gab med vældig Arm”. Vidar var kamperklaringen mot ”Mulmet”, mot 
formørkelsen. Nordens kraft skulle ikke lenger ”splittes ad og dale”, den skulle 
formes til ”en reen Gestalt”. Den norske nasjonen hadde siden adskillelsen fra 
Danmark fått nytt liv og gjenvunnet den samme frihet, den samme mulighet til 
virksom og selvstendig fremtreden, som landet hadde under ”Hakonernes 
meest glimrende Periode”. ”Intet under at den søger at yttre en selvstændig 
virksomhed og hævde sin Plads som en for sig selv bestaaende Nation blandt 
Europas Riger”. Derimot hadde ikke landet noe eget skriftspråk. Dette måtte 
Norge dele med sine ”forrige Herrer, de Danske”. Det var denne mangelen 
som ble tillagt alt større politisk betydning og som ble stilt opp som betingelsen 
for ”sand” nasjonalitet. 1040  

                     
 
1037 Moltke Moe, ”P.A.Munch og det nationale gjennembrudd”, Moltke Moes Samlede Skrifter. 
Bind II, Oslo 1926, s. 288f. 
1038 Fredrik Barbe Wallem, Det norske Studentersamfund gjennem hundrede Aar: 1813–1913. Anden 
del, Kristiania 1917.  
1039 Johan Sebastian Welhaven, ”Henrik Wergelands Digtekunst og Polemik ved Aktstykker 
oplyste”, Samlede Verker. Bind III, Gjøvik 1991, s. 79.  
1040 ”Norsk Sprogreformation”, Vidar, nr.1, 5.8.1832, s. 5. 



 
 
 

207 
 
 

 Johann Gottlieb Fichte, som i 1800 utga Der geschlossene Handelsstaat, 
hadde i Reden an die deutsche Nation fra 1807 gjort seg til talsmann for et rigørøst 
forsvar av den egne kulturen og det egne språket. Men ifølge Vidar grunnet 
nasjonaliteten seg ikke så mye på språket som på innbyggernes karakter og på 
landets natur. For at det ikke skulle se ut som om vi ”gaae i Danernes Lede-
baand”, var det ikke nok å ha et eget språk. ”Dertil udfordres National-Skrifter, 
der kunne sættes ved siden af dem der i andre videnskapelige Lande 
præsteres”. Skulle minnet om ”fordoms” tvang utslettes for å begunstige be-
strebelsene på å forandre språket, burde man først undersøke hvorvidt dette 
avhengighetsforholdet i litterært henseende virkelig hadde vært til skade.  
 I henhold til Vidars standpunkt måtte det snarere anses som heldig 
at Norge hadde deltatt i en av Europas mest dannede nasjoners litteratur. 
Gjennom den dansk-norske felleslitteraturen hadde alt ”hvad Danerne arbeide 
for sig, ogsaa kommet os til gode”. På den måten var Norge satt i forbindelse 
med alle øvrige ”videnskapeligt dannede Nationer”, noe som på grunn av ”vort 
lands afsides Beliggenhed” neppe ville vært tilfelle hvis landet hadde hatt et 
eget språk. Den norske litteraturen, ”hvor fattig den end nu er”, ville i så fall 
vært enda fattigere ”da det baade vilde have kostet os mere Anstrengelse, at 
holde Stridt med Tiden, og det læsende Publikums ubetydelige Udstrækning 
vilde have sat snevre Grændser for literair Produktion”.1041  
 Med Welhavens Norges Dæmring, som ble utgitt høsten 1834, nådde 
striden sin kulmen, og for å markere symbolikken i det hele fant utgivelsen sted 
på Adam Oehlenschlägers fødselsdag.1042 Welhaven ville bekjempe ”den hele 
Lamhed i vor Daad og Tale”, ”Philister-Kastens Norskheds-Lære”, den åndelig 
”Qvarantaine” og frykten for at ”de udenlandske Aander” skulle ”mærke os 
med udenlandske Stempler og slette ud vor norske Character”. Etter 
Welhavens mening var ”Dæmringen i Helteættens Sind” ikke annet enn tomme 
fraser. Norges glans var forfedrenes lånte fjær. Nå gjaldt det ”at vinde selv en 
Krands” for at Norge igjen skulle bli hva det engang var ”paa Land, paa Bølge 
og i Folkerang”.1043 Hva Slagstad ser som et parallelt gjennombrudd for opplys-
ningsrasjonalisme og romantikk representert ved Schweigaard og Welhaven, 
var derfor ikke først og fremst en forestilling om sivilisering via den instrumen-
telle, naturbeherskende fornuft kontra sivilisering via dannelse. Både kunst og 
vitenskap skulle gripe aktivt inn i samfunnslivet for å forjage ”Raaheden”. 
Dette var den sentrale tanken så vel i Moltkes moderniseringsprosjekt som for 

                     
 
1041 Ibid., s. 6. 
1042 Oehlenschläger, som under magisterpromosjonen i Lunds domkirke i 1829 var blitt       
utsett til Goethes tronarving i diktningens verden av Esaias Tegnér, sto som selve symbolet 
for den skandinaviske forbrødring på den oldnordiske kulturens felles mark. 
1043 Johann Sebastian Welhaven, ”Norges Dæmring. Et polemisk Digt”, Samlede Verker. Bind I,  
Gjøvik 1990, s. 63f. 
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Diderots og d´Alemberts store franske Encyklopedie. Dannelsen av smaken 
var en åndens og hjertets dannelse, som kunne bidra til å foredle mer enn en 
sjeleevne. Den fullstendige dannelse krevde ”Orienterthed saavel i sig selv, som 
i de ydre Omgivelser, saavel i hvad der er, som hvad der har været, saavel 
Bevidsthed, som Viden”. Ved å trenge tilbake den ene siden av helheten ville 
utviklingen bli stående ved ”en Ufuldstændighed og Halvhed, der ofte er 
fordærveligere end den ubearbeidede Umiddelbarhed selv”.1044 Dette var også 
den grunnleggende tanken bak hertugen av Augustenborgs reform av den 
lærde skole fra 1809. 
 
Nasjonale merkesaker 
 
I 1835 publiserte dikteren, offiseren og politikeren Herman Foss Tidsnornerne. 
Et Lejlighedsdigt, som en henstilling til et kompromiss mellom de stridende 
parter. For Foss var det viktig at man som ”Recensent” i eget hus ikke skulle 
være altfor kresen. Selv ”Fadæsen” var som ”Tidstegn” viktig, mente Foss, 
som ikke ville knytte seg til noen skoles snevre stil. Samtidig hyllet Foss 
Linstows slottsbygning som sto ”under Tag”.1045 Stortinget, som i 1833 for 
første gang besto av en majoritet av bønder,1046 hadde stemt for den kongelige 
proposisjonen om å gjenoppta byggingen av slottet, om enn i en annen 
dimensjon enn den slottsplanen kongen opprinnelig hadde gitt sin sanksjon. 
Den nye slottsbygningen var, som Foss skriver, ”et simpelt, ædelt Borgerhuus” 
som hadde stjålet sin byggeplan fra Eidsvollsbygningen og hentet sin skjønnhet 
fra ”Former, Forhold, Symetri”, som ikke var ”skjult af Ornameneter”.1047  
 Men Stortinget stemte i 1833 ikke bare for å gjenoppta byggingen 
av slottet. Stortinget stemte også mot kirkekomiteeens forslag om at 
bevilgningene til Kunst- og Tegneskolen skulle settes ned. Samtidig ble det 
vedtatt at skolens navn skulle forandres til den Den Kongelige Norske 
Kunstskole.1048 Videre ble det første offentlige monumentet oppført i Norge, 
en minnestøtte over juristen og stortingsmannen Christian Krohg, avdekket 
den 17. mai 1833. Monumentet, som var tegnet av Christian Heinrich Grosch, 
var utformet som en obelisk i likhet med Wiedewelts minnestøtter på 
Jægerspris. Monumentets løve var modellert av Johannes Flintoe, og 
støpningen ble foretatt på Næs Jernverk under ledelse av Jacob Aall. Initiativet 
til oppføringen av monumentet skal ha kommet fra stortingsrepresentanten 

                     
 
1044 ”Om Nødvendigheden af at indskrænke Sprogstudiets Omfang i den lærde Underviisning”, 
Vidar, nr. 1, 5.8.1832, s. 2f.  
1045 Herman Foss, Tidsnornene. Et Lejlighedsdikt, Christiania 1835, s. 52f.  
1046 Bøndene hadde tidligere vært representert av lokale prester. 
1047 Foss 1835, s. 67 og s. 53. 
1048 Parmann 1969, s. 139. 
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John Gundersen Neergaard, som hadde fremstått som en leder for 
bonderepresentantene på Stortinget i 1827.1049  
 Som historikeren Jens Arup Seip skriver, var kongens makt over 
bevilgninger og skatter blitt beskåret med novembergrunnloven. Viktige saker 
ble derfor overført til ”det hele Ting”.1050 I realiteten innebar det at 
geistligheten ville styrke sin stilling på kongemaktens bekostning. Det såkalte 
bondestortinget i 1833 kan således ha gitt forhåpninger om en forandring av 
kulturpolitikken, og i Norske Musæer, som ble publisert i Vidar i 1833, vender 
Welhaven seg mot ”Kuriositetsliebhaberi” og etterlyste ”ordnede Samlinger af 
belærende og sandsvækkende Gjenstande fra Naturhistorien og Kunstnernes 
Gebet”. Ifølge Welhaven ville den klare ”Beskuelse” gi en levende fortrolighet 
og kjærlighet til vitenskapen, som de ”døde Bogstaver” sjelden kunne 
frembringe. Museenes sanne betydning var å bryte staven over ”allehaande 
fingerende Systemer” for med all kraft å vende seg mot virkeligheten. På den 
måten skulle museene slutte seg til instituttene for den høyere dannelse.1051 
Norge var det eneste selvstendige kongeriket i Europa som manglet et 
”National-Institut” for kunsten, påpeker Welhaven, som legger vekt på at 
opprettelsen av en kunstsamling ville ”give et mægtigt Stød til Fremskriden i 
denne Retning”.1052 Samtidig advarte Welhaven, i overensstemmelse med 
Treschow, mot privat finansiering av museene, som han så som en hindring 
som kunne gjøre deres fremskritt og virkninger usikre.1053 
 Museumstanken, som var et uttrykk for en ny vitenskapelig kultur, 
oppsto i likhet med boktrykkerkunsten under renessansen. Det første kjente 
offentlige museet, Statuario Publico i Republikken Venezia, ble grunnlagt i 1596 
og er en samling skulpturer fra antikken.1054 Den mest kjente 
renessansesamlingen i Norden var Ole Worms Museum Wormianum i 
København, som besto av naturalia og fortidsminner.1055 Ellers er de fleste 
kunstmuseer i utgangspunktet kongelige eller adelige samlinger som ble åpnet 
for offentligheten. Kongelig Museum i Stockholm ble åpnet for offentligheten 
i 1794, og 1801 donerte Bernt Anker sin store kunstsamling til kronprinsesse 
                     
 
1049 John Gundersen Neergaard, forfatteren til den såkalte Ola-boka, som ble utgitt i 
Christiania i 1830, hadde etter stortingssamlingen i 1827 gått inn for å få flere bønder        
innvalgt på Stortinget.  
1050 Jens Arup Seip, Utsikt over Norges historie. Bind I: Tidsrommet 1814–ca. 1860, Gjøvik 1974, s. 
82. 
1051 Johan Sebastian Welhaven, ”Norske Musæer”, Samlede Skrifter, Bind 3, Gjøvik 1991, s. 
183. 
1052 Ibid., s. 191. 
1053 Ibid., s. 187.  
1054 Carole Paul, red., The First Modern Museums of Art. The Birth of an Intitution in 18th- and early 
19th- Century Europe, Los Angeles 2012, s. viii. 
1055 Anne Eriksen, Museum. En kulturhistorie, Oslo 2009, s. 30. 
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Marie Sophie Frederikke, formodentlig for at samlingen skulle utgjøre 
stammen i et fremtidig norsk kunstmuseum. I 1824 ble Det kongelige 
Billedgalleri på Christiansborg Slott utskilt fra Kunstkammeret som et offentlig 
museum, og samme år ble The National Gallery i London grunnlagt gjennom 
regjeringens innkjøp av en privatsamling. Bergen Museum, som ble opprettet 
av stiftsamtmann Wilhelm Frimann Koren Christie og biskop Jacob Neumann, 
ble åpnet i 1825, mens hovedstaden, som Welhaven skriver, fortsatt etterlyste 
”ordnede Samlinger af belærende og sandsvækkende Gjenstande fra 
Naturhistorien og Kunstnernes Gebet”.1056 Kunstskolens direksjon søkte 
derfor i 1835 i en skrivelse til departementet, som er datert den 6. august, om 
midler til å kjøpe en ”Malerie-Samling af 557 Nummere” som skulle selges på 
auksjon. Ifølge bestyrelsen, der stiftsprost Edvard Munch hadde overtatt som 
formann etter oberstløytnant Kristian Kierulf,1057 skulle samlingen utgjøre 
fundamentet for et blivende museum, som ble betraktet som et virksomt 
middel til ”Udbredelse af Smag Sands for Kunsten”.1058  
 Kirkedepartementet hadde imidlertid ingen midler å avsette til 
kunst, og samlingen ble solgt til utlandet. I forbindelse med stortingssamlingen 
våren 1836 sendte Kunstskolens bestyrelse derfor et forslag til kirkekomiteen 
om bevilgning til en kunst- og malerisamling, men kirkekomiteen, som ble 
ledet av juristen Poul Christian Holst, ville ikke anbefale forslaget. Samtidig 
hadde Christiania etter en brann den 5. november 1835 mistet sitt eneste 
offentlige teater. Stortinget, som i likhet med stortingssamlingen i 1833 hadde 
et flertall bonderepresentanter, av 96 representanter var 44 gårdbrukere og 38 
embetsmenn,1059 var dette året kommet på offensiven og fremmet en rekke 
nasjonale merkesaker.  
 Dag Solhjell har i Akademiregime og kunstinstitusjon. Kunstpolitikk fram 
til 1850 utpekt Johan Christian Dahl som den fremste nasjonale strategen på 
det kunstpolitiske området under første halvdel av 1800-tallet.1060 I realiteten 
var det snarere Den kongelige Norske Kunstskoles bestyrelse, og spesielt 
slottsarkitekt Frans Linstow, som fremfor noen andre kan kalles kunstpolitiske 
strateger i Norge i denne perioden. Rundt midten av 1830-årene fikk de 
forsterninger gjennom kretsen rundt Vidar og Den Constitutionelle, og etter at 
Christiania Theater brant ned til grunnen i november 1835 utarbeidet Linstow 
et Forslag angaaende Opførelsen af et nyt Skuespilhuus i Christiania samt om dermed i 
Forbindelse staaende Organisation af Theatret. Hensikten med skriftet, som 
formodentlig ble publisert i forbindelse med åpningen av det 8. ordentlige 
                     
 
1056 Welhaven 1991, s. 183. 
1057 Benoni Aubert var bestyrelsens formann frem til sin død i 1832.  
1058 Parmann 1970, s. 160f.   
1059 Johan Ernst Sars, Norges politiske historie 1815-1885, Kristiania 1904, s. 220.  
1060 Solhjell 2005, Bind I, s. 5.  
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Storting i februar 1836, var å vekke større interesse for et teater i rikets 
hovedstad. Men skriftet kan også leses som en programerklaring på samme 
måte som Tyge Rothes Tanker Om Kiærlighed til Fædernelandet fra 1759. I likhet 
med museene var teatervesenet, som Linstow skriver, i alle dannede nasjoner et 
statsanliggende som fra det offentliges side ble skjenket den samme 
oppmerksomhet som universitetene og skolevesenet eller umiddelbart etter 
disse. Forutsetningen for et velorganisert teater var imidlertid et hensiktsmessig 
skuespillerhus. Ifølge Linstow, som ønsket at valget av et skuespillerhus skulle 
avgjøres gjennom en konkurranse, var det viktig at foretagender som var av 
allmen interesse ble behandlet i offentlighet.1061 Linstow vender seg således 
mot at teateret skulle forbli et privat anliggende. Etter Linstows mening var en 
konkurranse den beste garantien for at det mest hensiktsmessige ville komme 
til anvendelse. Derimot kunne komposisjonen av en bygning som oppfinnelse 
betraktet, etter sakens natur kun være enkeltmenns verk.  
 Selv om skuspillerkunstens moralske innflytelse som Linstow 
skriver, ofte hadde vært en ”Tvistens Gjenstand”, var teateret et viktig 
”Nationalanliggende” som virksomt grep inn i mange forhold som berørte 
borgersamfunnet.1062 Like fullt avviser Linstow krav på en didaktisk kunst og 
forsvarer Ludvig Holberg, som i sine gjerninger og de skrifter som omhandlet 
skuespills ”Gavnlighed” hadde fremstilt menneskenes laster forargelige, deres 
dårskaper latterlige og deres dyder beundringsverdige, skjønt han ikke sjelden 
lot den ”Sletttenkende gaae af med Profiten”. Dette kunne ikke være 
annerledes, påpeker Linstow, som legger vekt på at dyden ikke alltid kan 
belønnes i en dramatisk fremstilling. I motsetning til Tyge Rothe, som fremsto 
som en talsmann for en didaktisk kunst, var teateret i henhold til Linstow ingen 
moralsk skole der man kunne hente et visst antall maksimer. Den dramatiske 
kunsten måtte som et sannhetens speil ofte vise at urett og egenkjærlighet ble 
beskyttet ustraffet av klokhet og praktisk behendighet. Kunsten virket 
foredlende ved sin egen estetiske verdi, ikke på en direkte belærende måte. 
Gjennom å utgjøre et alternativ til tankeløse forlystelser og grovere nytelser 
kunne en sann dramatisk kunst bidra til å utvide begrepene, til å foredle 
smaken og derved til å befordre humanitet. Linstows målsetning var et 
nasjonalteater, det vil si et teater for nasjonal diktekunst, ikke bare et teater 
som besto av landets infødte som talte nasjonens dannede språk. Men så lenge 
det ikke var utsikt for diktergeniet til ”at kunne ganske hellige sig til sin Kunst” 
uten å måtte oppofre seg sin ”physiske Existence”, ville ingen nasjonal dikter 
                     
 
1061 Herman Foss, som var medlem av teaterdireksjonen, hadde tatt initiativet til å bygge et   
nytt teater, og allerede den 20. november 1835 ble det lagt frem et forslag til en ny 
teaterbygning, som var tegnet av Christian Heinrich Grosch.  
1062 H.D.F. Linstow, Forslag angaaende Opførelse af et nyt Skuespillerhuus i Christiania samt om 
dermed i Forbindelse staaende Organisation af Theatret, Christiania 1836, s. 5.  
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av noen betydning fremstå. Skulle teateret noen gang bli nasjonalt måtte både 
diktere og skuespillere være nasjonale. De var uadskillelige for at målet skulle 
kunne nås.1063 I tillegg legger Linstow vekt på at teateret, som en almennyttig 
innretning, best kunne oppfylle sin bestemmelse når staten overtok eierskapet 
og bestyrelsen. Teateret hadde ingen økonomisk fordel til formål. En statlig 
overtagelse av teateret stred således ikke mot den meningen at enhver 
inntektsbringende syssel skulle overlates til enkelte borgere. Å gjøre teateret til 
en allminnelig handelsspekulasjon røpet i henhold til Linstow en manglende 
interesse for kunst.1064  
 For Linstow, som også etterlyser en byplan og lanserer tanken om 
en ny gate som kan forbinde kongeboligen med byen, var det viktig at 
Christiania ble sentralpunktet for en demokratisk kunst i landet.1065 Det var 
således full overensstemmelse mellom Linstow og Welhavens syn. Det er 
likeledes enighet mellom Linstow og Welhaven hva gjelder statens oppgaver. 
Både Linstow og Welhaven er på det punktet også helt på linje med Niels 
Treschow, som forholdt seg avvisende til privat understøttelse av kunsten. 
Kunsten og vitenskapen var statens viktigste forbundsfeller i arbeidet med å 
løfte og utfolde det menneskelige. For kunsten var oppgaven å ”foredle” 
sanseligheten. Det var altså ikke for å oppnå visse verdslige maktformål staten 
skulle gi sin støtte til vitenskap og kunst. Treschow hadde av den grunn sett et 
motsetningsforhold mellom et kirkelig ”overherredømme” og en moderne 
kulturstat eller rettsstat.                                        
 På det 4. overordentlige Storting, som åpnet den 20. oktober 1836 
etter den plutselige stortingsoppløsningen den 8. juli samme år, la teologen 
Hans Riddervold, som var en av de mest fremtredende representantene på 
Stortinget i 1836, frem en mosjon om å grunnlegge en kunst- og malerisamling 
knyttet til Den kongelige Norske Kunstskole, og den 28. desember ble 
Riddervolds mosjon vedtatt av Stortinget med 44 mot 38 stemmer.1066 Som en 
del av denne planen hadde Den kongelige Norske Kunstskoles bestyrelse i 
april 1836 tatt initiativet til opprettelsen av en kunstforening i Christiania, og i 
innbydelsen, som ble publisert som et bilag til Den Constitutionelle, skriver 
avisens utgiver, bokhandler Johan Dahl,1067 at hensikten med en kunstforening 
var å åpne adgang til understøttelse og oppmuntring av den unge norske kunst, 
slik at deres arbeider kunne bevares for ”Fedrelandet”, vekke følelsen av 

                     
 
1063 Ibid., s. 18f. 
1064 Ibid., s. 19f. 
1065 Ibid., s. 18. 
1066 Ibid., s. 164.  
1067 Den Constitutionelle, som ble utgitt fra den 1. februar 1836, ble finansiert av grev Herman 
Wedel Jarlsberg, som den 19. september 1836 ble utnevnt til stattholder i Norge av kong 
Carl Johan. 
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”Formskjønhed” og sikre nasjonen ”Værker af anerkjendte Mestere”. Savnet 
Norge ”Kunstfrembringelser”, savnet de ikke kunstnere som ”tilhøre os i 
Nationalitet, skjønt Fremmede i deres Værker”. Det var av hensyn til 
”Nationalæren” og ”Nationaludviklingen” og for å sikre nasjonen mot 
bebreidelser for mangel på interesse for ”dem af vore Landsmænd, der ved 
deres Talent have skaffet vort Land ærefuld Anerkjendelse blant Fremmede”, 
medborgerne selv måtte ta det første skritt.1068  
 Regjeringens Propsition No. 3, et forslag om en ny 
stortingsbygning, som var ledsaget av Christian Heinrich Grosch’ nyklassiske 
prosjekt på Akershus festning, ble derimot  nedstemt av Stortinget, som mente 
at ”det nu havende Locale for Storthinget er ganske tjenligt til sin Hensigt” og 
at de først ville forsøke å få ferdig kongeboligen som var under oppførelse.1069 
På den annen side fremmet opposisjonen, som i 1836 ble ledet av juristen 
Jonas Anton Hielm, flere saker av nasjonal symbolsk karakter, blant annet 
spørsmålet om eget norsk handelsflagg i egne farvann og eget norsk 
orlogsflagg. I tillegg ble det fremmet et forslag om å endre kongens titulatur og 
om bruken av den norske løve på svenske mynter. Hielms hovedmål var å 
gjennomføre et program for likestilling i alle rikssymbol og Norges deltagelse i 
utenrikssaker på lik linje med Sverige. Selve prinsippet om nasjonal 
selvbestemmelse fører Elie Kedourie tilbake til Kants definsjon av frihet og 
viljens autonomi. Med støtte av denne doktrinen ble den indre 
overbevisningen betraktet som den politiske handlingens sanne veiviser.1070 
Kant etiske læresetninger ble, mener Kedourie, et fundament for utviklingen av 
en ny innstilling i politiske og sosiale spørsmål. For Kant var kampen en 
garanti for høyere målsetninger. Det selvstendige mennesket var innstilt på 
handling. Å kapitulere ble oppfattet som å kapitulere for lavere instinkter.1071  
 
Johan Sebastian Welhavens kunstsyn   
 
”Man betragter ialmindelighed Kunsten som Luxus, altsaa som Noget, der let 
kan undværes”, skriver Welhaven i Christiania Sommer- og Vinterdvale, som ble 
publisert i Vidar i 1834. Welhaven selv mente at kunsten gjennom sin evne til å 
utbre og befeste en sosial tendens i samfunnet, hadde ”Nytte”. Ifølge Welhaven 
var kunsten et av de kraftigste midler til åndelig utvikling og en forutsetning for 
at individet skulle oppfatte og ”tabe sig i det Heles Idee”. Kunsten forjaget 

                     
 
1068 Johan Dahl, ”Indbydelse til en Kunstforenings Oprettelse i Christiania”, Den 
Constitutionelle, nr. 82, 22.4.1836. Gjengitt i Sigurd Willoch, Kunstforeningen i Oslo 1836–            
 1936, Oslo 1936, s. 13f. 
1069 Debatten om Stortingsbygningen 1836–1866, red. Mari Hvattum, Oslo 2016, s. 49.  
1070 Elie Kedourie, Nationalismen. En studie av nationalismen som ideologi, Stockholm 1995, s. 59. 
1071 Ibid., s. 62f.  



 
 
 

214 
 
 

”Raaheden” som var frihetens verste fiende. Kunsten ”forener overalt, og kan 
efter sit Væsen ikke andet end forene”. På den måten var kunsten et ”Hoved-
middel til Cultur”.1072  
 En artikkel av Edmund Burke, som ble innført i Vidar i 1833, kan 
betraktes som programmatisk for det kunstsyn som var rådende innen den 
estetiske ”Intelligens”. Burke, som var empirist, holdt erfaringen for å være det 
eneste middel til å erhverve begreber, uansett av hvilken art. Det var ikke 
ideene, men inntrykkene som hadde den største intensiteten og kraften. Men 
selv om ideene var hentet fra enkle sanseinntrykk, var et grunnleggende 
studium av enhver klasse gjenstander en forutsetning for en sann gjengivelse. 
Det var kun gjennom et ”bestandigt Studium af den samme Klasse Gjen-
stande” det var mulig å ”gjengive dem med Troskab”. Før maleren innlot seg 
på å skape mennesker slik de burde være, måtte han derfor lære naturen å 
kjenne. Naturen skulle derfor ikke gjengis slavisk. Forståelse av de særegne 
forbindelser og forhold i trekkene som skapte ulike karakterer krevde en 
fullstendig innsikt i alle deler av legemet, og denne vitenskap ”formaae alle 
Verdens Theoretikere ikke at lære, den lader sig kun erhverve ved Iagttagelse, 
Øvelse og Udholdenhed”. Det var hverken ved å kopiere antikke statuer, eller 
ved ”at løsslippe Phantasien i saakaldte poetiske kompositioner” kunstnerne 
ifølge Burke ble i stand til å ”frembringe Verker af virkelig Fortjeneste”. Det 
var ved ”aandsvændt” og omhyggelig forskning i naturen, ”efter de af 
Grækerne fulgte Grundsætninger”, kunstneren skulle gjøre seg ”heelt 
igjennem” kjent med naturens sedvanlige former, og ”dernæst for paa 
Sondringens og Forbindelsens Vei” danne komposisjoner som var deres ”høie 
Tænkning værdige”. Dette var såvel poesiens, som maleriets og skulpturens 
sanne prinsipp.1073  
 Grunntanken var at mennesket ville forandre seg med sitt 
kulturmiljø. Kunstens oppgave var å omforme individet innenfra for på den 
måten å skape harmoniske, allsidige og ikke minst moralsk og estetisk rikt ut-
viklede personligheter. Etter Burkes mening var det ”mimesis”, etterligningen, 
som i like stor utstrekning som loven holdt samfunnet sammen. I likhet med 
Adam Smith, som hadde utviklet en teori om at samfunnet ville gå gjennom 
ulike stadier til sin fullendelse i handelssamfunnet, betraktet Burke samfunnet 
som en erobring for sivilisasjonen. Det var de nye behov sivilisasjonen skapte, 
som utgjorde forutsetningen for en større mangesidighet og for et rikere og 
mer omvekslende liv. Kunsten skulle således gripe aktivt inn i samfunnslivet og 
virke foredlende på menneskene. På den måten var kunsten i likhet med 
                     
 
1072 Johan Sebastian Welhaven, ”Christiania Vinter- og Sommer-Dvale”, Vidar, nr. 9,                
  Christiania 1834. Gjengitt i Johan Sebastian Welhaven, Samlede Verker, Bind 3, Gjøvik            
  1991, s. 197.  
1073 ”Kunsttheorie”, Vidar, nr. 50, 17.7.1833, s. 190f. 
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forvandlingen av bondesamfunnet til et handelssamfunn et viktig ledd i den 
omdanning av individet som skulle lede sivilisasjonen og utviklingen fremover.  
 Welhaven selv trakk etter et opphold i Paris i 1836 frem den 
franske kunsten kjent for god teknikk og natursannhet som et ideal. ”Naar man 
nu betragter en Vernets, en Straubens og en Decaisnes historiske Malerier, da 
ser man at de skarpt adskiller sig fra den ældre Skole, at de i Grunden er 
Genrebilleder, der søge sin Fortjeneste i at være grebne ud af Livet, i det de 
overalt sætte det Charakteristiske ved Tiden og Situationen som 
Fremstillingens højeste Opgave”. Det var denne kontakten med det virkelige 
livet som var forutsetningen for at kunsten skulle kunne gripe aktivt inn i sam-
funnslivet og virke foredlende på menneskene.1074 ”Thi det rette Kunstens ideal 
naaes ved Udgang av Skolen og Tilbagevenden til Livet”. Selv kunstkjennere 
var på avveier når de målte mesterskapet og dets virkning etter skolen og 
manéren. I henhold til Welhaven var det først når kunsten hadde nådd ut over 
det skolemessige og vendte tilbake til livets frihet, den ville virke like fordrings-
løst som naturen.1075 Det var kunstnerens evne til å fange det flyktige livets 
fulle vesen som skulle åpne folkets øyne for de store øyeblikk i menneskelivet, 
og som gjorde kunstneren til den fremste tolken for det unge, nylig vakte folk. 
”Et skjønt Moment, der glimrer og forsvinder, opstaar forklaret under 
Kunstens Bliv, og fra de dunkle, halvforglemte Minder det træder freidigt i det 
friske Liv”.1076 For Welhaven var det derfor ikke snakk om en forbedring av 
naturen i overensstemmelse med et allerede gitt skjønnhetsideal.1077 I 
Welhavens øyne var den romantiske skolens protest en reformasjon som 
hadde løsrevet kunsten fra Roma for alle tider. Romantikken hadde erstattet de 
klassiske mønstre, som sto som noe allerede avsluttet midt i det fremskridende 
aldri hvilende liv med et nytt utgangspunkt i den foraktede, ulærde folkepo-
esien. Men da det i samtiden ble hevdet at det ikke var mulig å uttale noe annet 
klarere og bedre enn det som var selvopplevd, var dette etter Welhavens 
mening kun den siste frukt av romantikernes protest.1078  
 På grunn av mangel på egne kunsttradisjoner i hjemlandet var 
Welhaven en tilhenger av at kunstnerne skulle søke sin utdanning i utlandet. 
Det var bare gjennom studium, ”gjennem en harmonisk Udvikling af Sjele -
Evnerne” det var mulig å nå kunstens egentlige frihet. Det var under denne 
                     
 
1074 Den Constitutionelle, nr. 331, 27.12.1836. Se også Ole Rønning Johannesen, Kunstkritikk og     
      kunstidéer i Norge fra 1820 til omkring 1880, Hovedfagsoppgave i Kunsthistorie, Oslo 1950,     
      s. 54. 
1075 ”En Kunst-Udstilling i Kristiania”, Den Constitutionelle, nr. 40, 9.2.1841. Gjengitt i Johan       
  Sebastian Welhaven, Samlede Verker, Bind 3, Gjøvik 1991, s. 413f. 
1076 Johan Sebastian Welhaven, Samlede verker. Bind 1, Gjøvik 1990, s. 230–235. 
1077 Johan Sebastian Welhaven, ”Indbydelse”, Den Constitutionelle, nr. 98, 8.4.1837. Gjengitt i       
      Johan Sebastian Welhaven, Samlede verker. Bind 3, Gjøvik 1991, s. 272. 
1078 Johan Sebastian Welhaven, Samlede verker. Bind 3, Gjøvik 1991, s. 272. 
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prosessen ”just den sande Genius” åpenbarte seg gjennom at den ”paa det In-
derligste tilegner sig de erhvervede Skatte, gjennemtrænges heelt af dem og 
danner saaledes den underbare Forening af det Ideale og det Individuelle; og 
herved opstaaer etslags høiere Instinkt, det vil sige en indre Infallibilitet, der 
leder Kunstneren sikkert mod Maalet for hans Stræben, og gjør ham det 
umuligt at Synke ned til Raahed og Ubændighed. Fra dette Standpunkt tør 
Digteren tale om sin Frihed, om sin Høihed over Regeltvang og smaalige 
Skranker”.1079 De kunstverdier Welhaven la størst vekt på, var tegningen, 
koloritten, komposisjonen, detaljenes utførelse og karakteristiske motiv. Ut 
over dette skulle kunsten bevare og gjengi de former og scener øyets 
oppmerksomt dvelte ved og som ”Erindringen” gjerne ville avbilde og 
fremkalle på nytt.1080  
 Med erindring mener Welhaven, som litteraturhistorikeren Eivind 
Tjønneland har fremhevet, en reproduktiv innbilningskraft der hukommelsen 
gjengir det som har skjedd.1081 Welhaven fokastet derfor det ideale artspreg i 
form av abstrakte typus og næret ingen begeistring for nordiske marmorguder, 
”thi jeg finder disse Opgaver i det Hele taget ubekvemme for den bildende 
Kunst”.1082 Etter Welhavens mening manglet de nordisk gudene i motsetning 
til de greske, som så å si var blitt til i kunstsfæren, en plastisk personlighet. De 
nordiske gudene var ugjenkjennelige med mindre kunstneren tydde til bruken 
av attributter. Derimot var det viktig at kunstneren fremstilte idealet. Men for 
Welhaven var idealet en klar personlighet, ikke en abstrakt typus. Hva 
Welhaven etterlyste, var gjennomført karakteristikk som betegnet virkelig liv, 
reell utvikling og gjenstandens sannhet og selvstendighet, ikke et ubestemt 
ideal. Det samme kravet på sannhet og overensstemmelse mellom ytre og indre 
form ga Welhaven uttrykk for også med hensyn til den dekorative kunsten. 
Arkitekturen og den indre dekoren måtte være hentet fra den samme fores-
tillingskrets. Av den grunn hadde Welhaven store betenkeligheter ved å la et 
byggverk utført i antikk stil dekorere med skikkelser fra den nordiske oldtid.1083 
 I omtalen av Christiania Kunstforenings utstilling i Børslokalet i 
1841 skriver Welhaven om et bilde, som ble tilskrevet Leonardo da Vinci, at 
det var ”udført i den reneste Stil”. Ellers utmerket bildet seg ved ”en usædvan-
lig blød og sikker Tegning” selv om det viste seg som gjenferdet av et maleri 

                     
 
1079 Johan Sebastian Welhaven, ”Henr. Wergelands Digtekunst og Polemik ved Aktstykker       
    oplyste”, Christiania 1832. Gjengitt i Johan Sebastian Welhaven, Samlede Verker. Bind 3, s.      
    79f. 
1080 Ibid., s. 311–313.  
1081 Eivind Tjønneland, ”Welhaven og erindringens ambivalens”, Gjenlyd av min sang. En antologi 
   om Johan Sebastian Welhaven, red. Liv Bliksrud, Oslo 2009, s. 303f. 
1082 Johan Sebastian Welhaven, Samlede verker. Bind 5, Gjøvik 1992, s. 311. 
1083 Johann Sebastian Welhaven, Samlede verker. Bind 5, Gjøvik 1992, s. 312f. 
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ved at fargenes prakt hadde gått tapt. Ikke desto mindre dvelte dets ”oprinde-
lige Adel” fortsatt ved bildet, konstaterer Welhaven, som beundrer kunstnerens 
bruk av forkortning i maleriets mannshode og den ”deilige Kvindehaand”.1084 
Videre fremhever Welhaven et bilde av den italienske kunstneren Carlo Lotta 
og Dahls kopier etter Ruysdael, som i savnet av originaler ble ansett for å være 
mesterstykker i seg selv. Av utstillingens norske kunstnere hadde Joachim 
Frich, som var utgått fra Dahls skole, og den i Düsseldorf studerende Adolph 
Tideman, nådd ”Kunstnertrinnet”. Tideman hadde tilegnet seg den düssel-
dorfske skoles friske og omhyggelige fargeleggingen, noe Welhaven betraktet 
som et heldig grunnlag. Mesterskap i koloritt hørte ikke til de alminnelige 
fortrinn hos ”Nutidens Genremalere”, konstaterer Welhaven,1085 som således 
legger vekt både på tegningen og på fargen. Derimot gikk studiet av naturen 
ikke lenger via antikken. Det var gjennom forskning i naturen kunstneren 
skulle gjøre seg kjent med naturens former. Den viktigste skillelinjen mellom 
Welhaven og det kunstsyn som kom til uttrykk i Tanker om Smagen i 1762 er 
altså at studiet av naturen innebærer direkte observasjon av naturen. Samtidig 
er Welhaven avvisende mot emner som utelukkende tilhørerer fantasien, blant 
annet den nordiske mytologi.  
 
Henrik Wergelands kunstsyn 
 
I motsetning til Intelligenskretsen, som gikk inn for å sette Norge i kontakt 
med den europeiske kulturen for å gjøre landet til en moderne europeisk 
kulturnasjon, ønsket Wergeland en gjenfødelse av nasjonen med forankring i 
den norske storhetstiden i middelalderen.  
 

Det tykkes, at der ikke er langt imellem Hakon Hakonssøn og Carl– 
ikke længer end imellem to Tinder af samme Alprække, og end 
rimeligt er forat to hinanden lige kunde i Afvexlingernes og 
Ulighedens Verden vise sig paa Thronen;–Snart som Ganger Rolfs Æt 
blev Franker er Carls bleven Gother; og den agter sit Stamhus at være 
Frihedens–det vor Lund beskygger–det, Norge altid vil regne sin 
Herlighes ifra.1086  

  
For Wergeland representerte kong Carl Johan på samme måte som storhetsti-
dens Håkon Håkonsson et nytt nasjonalt høydepunkt. Hva som gjensto, var en 
                     
 
1084 ”Kunstudstilling i Børslokalet”, Den Constitutionelle, nr. 40, 9.2.1841. Gjengitt i Johan 
Sebastian Welhaven, Samlede Verker, Bind 3, Gjøvik 1991, s. 413. 
1085 Ibid., s. 415. 
1086 Henrik Wergeland, Av Tale ved en Borgerfest i Eidsvoll ”Til Forfædrenes Minde”, holdt den 
29.9.1834. Gjengitt i Wergeland for hvermann, Oslo 1991, s. 223. 
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åndelig gjenfødelse av nasjonen. Strategien var å mane frem ”Fædrenes Minni” 
slik at deres dyder ”kunne mønstre vore”. Det var nasjonalånden gjennom 
fedrenes ”Ballast” som sikkert skulle ”bære vort Norge mod lyksalige Tider”.  
 

Disse Skygger synes os nærmere befrændede end Mellemalderens 
forglemte, som levede under Fædrelandets Fald uden at se dets 
Gjenopreisning. Vort Norge og Fortidens Norge synes som to 
afbrudte Halvringe, der passe paa det nøieste isammen; 
Mellemalderen kun som den uægte Lodning, som vi bryde væk forat 
hele de ægte Led. Med Følelse av disse Dages Hæder, med 
Erkjendelse af andre Nationers, er det vi byde Gravene aabnes, 
derav Herlighed opstaa i de Levendes Minde. Ingen Tid skylder sig 
selv alene alt, eller er uden dyrebar Arv fra de svundne. Det der gjør 
den glimrende tilhører maaskee meest den selv, men 
Hovedtrækkene, Grundegenskaberne gjenkjende vi fra forgangen 
Tid. Denne har da Deel i hiint Glimrende, ligesom Margen i 
Bladpragten og Blommerne.1087  

 
Erik Gustaf Geijer, som betraktet nasjonen som en organisme, hadde betonet 
at det ikke oppsto noe nytt uten at det ble født ut av ”förmätning”, som hele 
tiden knyttet sammen ”den stund, som är inne, och den, som flyr”. ”I denna 
werkar ännu hela det förflutnas kraft, eller motstånd, om man hellre will, i den 
förra all närwarons förmåga: framtiden alstras af bägge gemensamt och 
bestämmes afwen af bägges förhållande till hwarandra. Ty tiden lefwer endast 
genom det närwarandes tillsats af ny kraft”.1088  
 Geijers program gikk ut på at folkeslagene måtte samle inn de 
spredte dragene av sitt eget bilde. ”De måste gå i tiderna tilbaka, ja tränga, så 
widt möjligt, till själwa sitt ursprung, för att med blicken följa utwecklandet af 
de naturliga anlag, på hvilka endast, och ej på främmande grundwal, ett nytt 
tillstånd med säkerhet kan byggas”.1089 Kjernen i det nordiske besto ifølge 
Geijer av den germanske stammens eldste overleveringer i form av de nordiske 
gude- og heltesagn. Wergeland på den annen side hadde i programdiktet Til en 
ung Digter fra 1834 tatt et oppgjør med idealiseringen av den nordiske fortiden. 
Dikterne skulle rette blikket mot fremtiden og la fortiden ligge. Det var 
bøndene som etter Wergelands mening personifiserte norskhetens og fedre-
landskjærlighetens idé, en tanke som i likhet med betoningen av folkeop-
                     
 
1087 Henrik Wergeland, ”Til Forfädrenes Minde”, Wergeland for hvermann, Oslo 1950, 2. utgave 
1991, s. 214. 
1088 Erik Gustaf Geijer, ”Betraktelser i avseende på de nordiska myternas användande i skön 
konst”, Iduna, Stockholm 1817, s. 90. 
1089 Ibid., s. 97. 
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plysning har likhetspunkter med den ideologi som var fremherskende innen 
Manhemsforbundet. I motsetning til Götiska Forbundet ønsket 
Manhemsforbundet, som ble stiftet i Stockholm i 1815, en åndelig fornyelse på 
kristen grunn og gjenintroduserte Immanuel Swedenborgs system, der et ideali-
sert bondeliv representerte det høyeste ordensstadiet.1090 
 I henhold til Wergeland, som i likhet med Christian Bastholm 
betrakter prestene som folkets lærere, gikk opplysning forut for utbredelsen av 
kultur. ”Mangel eller Besiddelse af Elementærmidlerne til Oplysning og deres 
brug og Grad af Fuldkommenhed tør da afgive sikrere Kriterier paa Kulturgra-
derne, enn Næringsveiene”. Fremskritt i sedelig kultur var det primære, og for 
Wergeland fremsto skrivekunstens oppfinnelse som kulturens største ”Kjæm-
peskridt”. Skrivekunsten representerte ”Vildhedens Grænse, det eneste paalide-
lige Mærke om dens Ophør”, en tanke også Bastholm hadde fremmet i 
Historiske Efterretninger til Kundskab om Mennesket i dets vilde og raa Tilstand, som 
utkom fra 1804.1091 Folkeslag som ikke kjente skrivekunsten kalte Wergeland 
”Vilde” uten hensyn til øvrige fortrinn. Folkeslag som var i besittelse av 
skrivekunsten ”Halvkultiverede”, og folkeslag som var i full besittelse av dens 
fullending i boktrykkerkunsten, ”Heelkultiverede”. ”Dette er, hvad den 
fuldkomnere Bogtrykkerkunst med bevægelige Typer angaar, hidtil kun 
Tilfælde med Europæeerne og deres Kolonisationer, saa 'Heelkultur' og 
'europæisk Kultur' falde sammen i Begrebet”.1092 
 Menneskenes samliv, fremkallt ”ved Drift dertil”, lokale forhold, 
”Mængdens Tilvæxt, Nød og Farer, har affødt Kulturen”, dens retning og 
videre fremvekst ble betinget av ”Klimat, Jordbund, Beskjæftigelser, 
foregaaende Begivenheder, overordentlige Menneskers Indflydelse paa sin 
Tidsalder, og mange indre og ydre Forhold”. Sanseligheten, som ettertraktet et 
behagelig og bekvemt liv, hadde anlegg for kunstferdighet, ånden for 
opplysning og moralitet. Kultur var produkter ”af disse Udviklinger”. Selv 
forfinelsen, som ved ”mange latterlige Særegenheder” som avvek fra det 
naturlige og hensiktsmessige, hadde sin grunn i naturlige følelser. Men i 
motsetning til Linstow, som ser et samband mellom kunst og vitenskap, fant 
Wergeland kulturens kilde i det menneskelige hjerte. Kultur var ingen ”Fjernel-
se” fra den menneskelig natur, men dens nødvendige utvikling. Det fantes 
derfor også en prototypisk tendens til en utvikling ”ad blidere Veie end dem 
Mennesket har maatet gaae, ad bløde og yndige som Edens Stier”, nemlig den 
utvikling som svulmer frem i den ”taarebristende Vemodssky, som ofte 
uvilkaarligen fylder Tyrannens Øie”. Kulturens oppgave var på den måten å 
                     
 
1090 En av de sentrale skikkelsene i Manhemsförbundet var poeten Carl Love Almqvist.  
1091 Christian Bastholm utga fra 1804–1808 Mennesket i dets vilde og raa tilstand i 4 bind. 
1092 Henrik Wergeland, Av Historiens Resultat, 1843–1844. Gjengitt i Wergeland for hvermann, 1991, 
s. 517f. 
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vende tilbake til naturen, og det ikke til ”en blot ideal, men til en reen 
menneskelig, saaledes som den virkelig fremtræder i ædle Personligheder, ja 
som Nationaltræk”. Den moralske eller ”Hjertets Kultur” kunne av den grunn 
kun bedømmes efter et folks ”Nationalskikke, Love, Straflove, og enkelte 
frivillige Fortagender”.1093 For Wergeland er utvikling således å knytte an til noe 
opprinnelig, noe guddommelig i den menneskelige naturen.  
 

––––––––––– 
 
Når det gjelder Wergelands kuntsyn, er ”naturlighet” et viktig stikkord, og for 
Halvdan Koht sto Wergeland som den djerve realisten som ”ikkje saag paa live 
gjenom framande briller, men lét det festa seg friskt og fritt i hugen hans” uten 
respekt for gamle forskrifter og former.1094 Magne Malmanger mener derimot 
at det er vanskelig å få grep om et sammenhengende kunstsyn hos Werge-
land.1095 Hva som etter min mening kjennetegner Wergelands kunstsyn, er at 
han ikke ønsker noen etterligninger. Det avgjørende er originaliteten. Werge-
lands eneste krav er, at de følelser kunstneren ville uttrykke må være selvop-
plevd. Det er lidenskapen, engasjementet, som skaper stor kunst. For å illustre-
re sitt poeng forteller Wergeland i Jan van Huysums Blomsterstykke om den 
spanske maleren Alonzo de Tobar som lot seg verve som vallonsk soldat fordi 
han håpet at jomfru Maria skulle gi ham den rette kunstneriske glød i krigen 
mot kjetterne.1096 Det var det syn som grep kunstneren under kampen, som 
fikk ham til å tro at han som maler ville kunne overgå selveste Esteban Murillo. 
Det var erindringen av dette syn, av den guddommelige ”Aabenbarelse”, Tobar 
ville skildre. ”Jeg vil ile tilbage til Spanien, og i et kloster bede Himlen at 
gjengive mig hendes Billede i Erindringen”, roper Alonzo de Tobar i 
Wergelands fortelling.1097 Erindringen er således hos Wergeland i likhet med 
hos Welhaven reproduksjonen av et tidligere bevissthetsmoment, ikke en 
tildiktning.1098 Wergeland mente derfor at kunsten måtte suge sin næring fra 
livet selv. ”Samvittighedsnag, eller maaskee en angst- og ahnelsesfuld 
Overspændhed, drev hans Geni til det høieste”, skriver Wergeland om Jan van 
Huysum. Men fra det øyeblikk han ”stillede Vasen foran sig og udspændte sin 
Ramme, begyndte han at indestænge sig, naar han arbeidede; han blev mennes-

                     
 
1093 Ibid., s. 521. 
1094 Halvdan Koht, Henrik Wergeland, Kristiania 1908, s.104. 
1095 Magne Malmanger, Norsk malerkunst fra klassisisme til tidlig realisme, Oslo 1981, s.14.  
1096 Bildet gikk etter auksjonen over generalkommissar Holms samling i 1835 over i dansk eie. 
1097 Henrik Wergeland, ”Jan van Huysums Blomsterstykke”, Wergeland for hvermann, 2. utgave, 
Oslo 1991, s. 385.  
1098 Tjønneland, 2009, s. 304.  



 
 
 

221 
 
 

kesky og melankolsk, men herligere i sine Arbeider end nogensinde”.1099 Det 
var disse egenskapene som ble holdt for å være trekk av en originalitet som 
tilhørte malerens geni. Hvis Jan van Huysum ikke hadde vært så bisarr, ville 
han heller ikke male så herlige blomsterstykker eller være den han var. Det var 
mange som ifølge Wergeland innså dette. Jan van Huysum selv var av den 
mening at blomsterstykket aldri ble fullkomment nok. ”Han syntes at erindre 
en ny Skjønhed hvergang han lod Haanden synke og strøg sig over Panden, 
som vilde han stryge alt bort indtil Benet”.1100 Det var med andre ord kun 
mulig å oppnå en avglans eller gjenspeiling av ideen. 
 I Wergelands fortelling blir Jan van Huysum grepet av vanvidd. 
Kunstnerens voldsomme, hensynsløse selvkjærlighet kjente ingen grenser, og 
hverken rett eller synd. ”Den griper efter sin lysts mål med gigantarmer, fordi 
den tror den har et gudehjerte”.1101 Men for Wergeland, som i likhet med 
renessanseplatonisten Marsilio Ficino sammenfører geni, melankoli, vanvidd 
og kreativitet,1102 var genialitet ensbetydende med malerens evne til en realistisk 
virkelighetsgjengivelse. Genialiteten gikk ut på å kunne gripe virkeligheten slik 
som den er. Om Johan Christian Dahl skriver Wergeland: ”Alt var Natur og 
røbede i høieste Grad Malergeniets Hovedevne, en Fantasi, der opfatter og 
gjengiver Naturen tro som et Speil”.1103 Bildet skulle males med en slik naturlig 
friskhet og naturtroskap at folk, som da de beskuet Jan van Huysums blomster-
stykke, mer enn en gang hadde forsøkt å tørke vekk duggdråpene fra 
blomstene. Mimesis, etterligningen, var det kunstneren skulle etterstrebe. Det 
var evnen til en sann naturgjengivelse Wergeland beundret. Av den grunn 
skulle Wergeland uttrykke reservasjoner mot enkelte av Thomas Fearnleys 
arbeider, som han fant ”redselsfulle”. Som Wergeland skriver, skal selv 
professor Dahl spøkefullt ha kalt sin tidligere elev ”Professoren i Effectlands-
kabsmaleri”.1104 På den måten sammenfaller Wergelands kunstsyn langt på vei 
med Erik Gustaf Geijers. I henhold til Geijer var det alltid ”snillets ensak” 
hvordan han løste sin oppgave. Geijer satte det naturlige, men ufordervede 
malertalentets ufullkommene ytringer høyere enn flotte parademalerier som 
forsøkte å skape noe karakteristisk gjennom å kopiere statuer, bilder som 
dessuten ofte var utført med en blendende koloritt. Dette kunne etter Geijers 
mening aldri bli annet enn effektmaleri, kalde, stive og stumme malerier uten 
virkelig liv.1105 Et maleri kunne fremkalle behag uten å fremstille vakre gjen-

                     
 
1099 Ibid., s. 402. 
1100 Ibid., s. 403. 
1101 Wergeland 1991, s. 401. 
1102 Marsilio Ficino, Three Books on Life, Birmingham 1989, s. 117. 
1103 Wergeland 1927, s. 433. 
1104 Sitert etter Rolf Thommessen, Norsk billedkunst, Kristiania 1904, s. 51. 
1105 Geijer 1817. 
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stander og uten fullkommen tegning bare det indre livet kom til uttrykk. Like 
fullt var tegningens strenghet og formens skjønnhet etter Geijers mening en 
hovedsak for maleren. Det var bare om maleren utelukkende strevet etter 
formell fullkommenhet, at han feilbedømte hvilke muligheter malerkunsten 
hadde. Det var da det antikkiserende manér i maleriet oppsto, kontaterer 
Geijer, som mente at antikken bare kunne være mønster gjennom sin plastiske 
kunst. En kunstart kunne aldri være mønster for en annen uten at denne måtte 
oppgi sin natur.1106  
 
Genistriden 
 
Wergelands synspunkter er i stor grad representative for de holdninger som var 
fremherskende innen opposisjonen i 1820-årene. For Wergeland kom 
elementærmidlene til opplysning forut for kultur. Elementærmidlene til 
opplysning og deres bruk og grad av fullkommenhet var sikrere kriterier på 
kulturgradene enn næringsveiene. Samtidig legger Wergeland stor vekt på 
lovgivningen, som etter Treschows mening ikke ville føre til en grundig 
moralsk forbedring. Og mens Welhaven rettet blikket mot samtiden, ville 
Wergeland enten se tilbake til storhetstiden i middelalderen eller mot 
fremtiden, som Wergeland oppfattet i republikanske termer. På den annen side 
tar Wergeland ikke avstand fra det sanselige. Sanseligheten, som etterstrebet et 
behagelig og bekvemt liv, hadde anlegg til kunstferdighet, ånden til opplysning 
og moralitet. Kultur var produkter ”af disse Udviklinger”, skriver Wergeland, 
som kunne forenes med Welhaven i sin beundring av Johan Christian Dahl. 
Derimot går det en klar skillelinje mellom Welhaven og Wergeland hva gjelder 
synet på den kunstneriske skaperakten.  
 Den store Uppfostringskommittén, der Geijer var en ledende kraft, 
hadde i 1828 foreslått at det skulle opprettes egne lærestoler i emnet estetikk og 
moderne litteratur ved universitetene i Uppsala og Lund, men mot dette 
opponerte i 1833 forfatteren Carl Jonas Love Almqvist, som hadde vært 
Manhemförbundets forman. Ifølge Almqvist var geniet noe udefinerbart i likhet 
med galskap. En kunstner kunne ikke arbeide etter bestemte regler eller målset-
ninger. Kunstneren skulle lyde ”en gudomlig blixt”. Han skulle ikke tenke på 
om det var naturlig, naivt eller sublimt. Alt hva en kunstner under en 
”himmelsk elds regering” satte sammen, ville med sikkerhet ha en ekte  
naturlighet. Alt annet ville i ”Ekte konstmening” være unaturlig. I naturen var 
det ikke det naturlige, men det interessante som var av interesse. Kunstneren 
måtte derfor forkaste all teori, hate system og ordning. ”Om en blixt genemgår 
din själ, om en himmel (efter ditt sätt) dagas deri–då sjung, måla eller skrif, och 
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du är Konstnär”.1107  
 I 1835 ble Almqvists mentor, Per Daniel Amadeus Atterbom, som 
fra 1828 hadde vært professor i teoretisk filosofi ved Uppsala universitet, etter 
ønsemål fra universitetskansleren, kronprins Oscar, utnevnt til professor i det 
nyopprettede professoratet i estetikk og moderne litteratur. Samtidig rettet den 
unge dosenten Carl August Hagberg, som hadde den ortodokse geistligheten i 
ryggen, et generalangrep mot Almqvist, som var innstilt til professoratet i 
estetikk og moderne språk ved Lunds universitet.1108 Hensikten var å få en slutt 
på hva Hagberg kalte den fra Goethe nedarvede estetisismen og teorien om 
l'art pour l'art, som Hagberg betraktet som en hedensk verdslig kunstretning 
som tilba skjønnheten som det høyeste gode.1109 Etter Hagbergs mening var 
estetisismen med sin ”Poesie des Lebens”, der instinktlivet sto i sentrum for all 
menneskelig streben, en ny religion som hadde trukket livet inn i den hedenske 
plastikken. ”Människans sträfvande, påstår man, skall verkligen vara att til slut 
blifva natur igen, att blifva likson ett djur”. På den måten representerte 
Goethes ”After-Antik” en hedendom i selve hedendommen, som hadde 
erstattet opplysningstidens villfarelser med en ny religion der kunstnerne 
fremsto som ”skapare”. Hovedinnvendingen mot dette kunstsynet var den 
etiske indifferensen, der naturdyrkernes forveksling av det gode med det 
interessante ble sett som en trussel mot kristendommens verdier.1110 Eller som 
Hagberg skriver: ”Hade ej äfven synden varit interessant, så hade intet 
syndafall inträffat”.1111  
 Erik Gustaf Geijer, som ville redde Goethe, rettet derimot kritikk 
mot den nyromantiske teoriens kardinalpunkt: synet på den kunstneriske 
skaperakten som en himmelsk drift som ikke kunne bringes under refleksjo-
nen. ”Ifall ett råd wore oss tillståndigt”, burde kunstneren på ingen måte ”gå på 
i gudomlig blindhet, utan i det stället rätt öppna ögonen och taga sin drift eller 
gåfwa i allwarligt skärskådande; primo för att constatera species facti, eller om 
besagde gåfwa werkligen finnes, secundo för att komma under fund med, 
hurledes han enligt bästa samwete skall anwända sitt anförtrodda pund”. Den 
kunstneriske skaperakten var ikke av så ”wansklig art, att det behöfwer under 
                     
 
1107 Carl Jonas Love Almqvist, ”Några Drag”, Skandia, Första bandet, Uppsala 1833, s. 262.  
1108 Ifølge Atterbom var Carl Jonas Love Almqvist den lenge forventede Messias innen svensk 
poesi, som skulle legge grunnen for en helt egen nordisk ”sångverld av samman gjuten 
hesperisk og skandinavisk fägring” i henhold til det program som ble utarbeidet av Geijer i 
1817. 
1109 Karl Warburg, ”Den börjande reaktionen mot nyromantiken”, Samlaren, Uppsala 1904, s. 
88. Angrepet på Almquist, som i like høy grad var rettet mot Atterbom, ble publisert i Upsala 
correspondenten , nr. 18, 19 og 21, 1835.  
1110 Carl Jonas Love Almqvist hadde i likhet med Wergeland sluttet seg til tanken om at 
kunsten skulle ”afteckna Naturen”. 
1111 Sitert etter Warburg 1904, s. 89. 
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glas och ram fattas för att ej widröras, ännu mindre waktas för ljusets blick”. 
All menneskelig kunnskap var etter Geijers mening tradisjonell og gikk fra en 
generasjon til en annen. Samtidig var det tradisjonens mål å vise til sin 
opprinnelige kilde. ”Men blott traditionell kan doch ej bildningen wara. Den 
lefer på ett plus, som är det närwarandes egen insats och dess tillskott till det 
förflutna”. Det var dette pluss som kom fra de ”productiva människorna”, 
nemlig de som ikke ”herleda allt hwad de weta och göra ifrån andra, utan taga 
sin egen insats ur första hand”. Dette kalte Geijer ”Snillen i massa”, for geniene 
behøvde ikke være noen få utvalgte, ingen mennesker var helt uten geni. Ifølge 
Geijer fantes det ikke et eneste menneske, som ”ej kan göra någon ting bättre 
än alla de andre”. Geijer ville derfor i overensstemmelse med Goethe definere 
geniet som ”diejenige Kraft, welche durch Handeln und Thun Gesetz und Regel giebt”. 
Det var mål og regel som for Geijer var ”hwad wi kalla Guds ordning”. Men 
begrepet om ordningen ville gå tapt, om det bare ble illustrert fra virkeligheten. 
Geijer, som har tatt inntrykk av Immanuel Kant, mente at kunsten måtte anses 
å ha en egen oppgave som hverken troen eller vitenskapen kunne fylle. Gud 
hadde på denne ”mänsklighetens långa och mödosamma bana här och der 
äfwen satt människor wid wägen af den egna beskaffenhet, att de ur sitt inre på 
åtskilligt sätt och genom åtskilliga medel, - ord, ljud, färger, proportioner, - 
frambringa och förespegla bilder, som ifrån sig gifwa ett sken af Guds 
ordning”. Det var disse ”herrlighets sken” som ble kalt ”det sköna”, og som 
”förfriskar menniskors sinnen”. Følgelig hadde også enhver tid sin egen poesi. 
Den romantiske og den klassiske skolen hadde gjennom den seneste tidens 
”transfusion” eller ”confusion” i selve verket tilintetgjort hverandre. For Geijer 
lå poesiens forhåpninger i ”de gamla, nemligen de ewigt unga”. ”Hela werlden, 
naturens och nådens riken tala om Guds stora under”. Både himmel og jord 
var fulle av Herrens herlighet, og det var betraktelsen av denne herlighet med 
ungdommens ”friska sinnen” som skulle opprettholde og gjenopprette sjelens 
uskyld.1112 
 I 1839, samme år som han overtok plassen etter forfatteren Per 
Henrik Ling i Svenska Akademien, publiserte Atterbom Grundbegrepp af Ästhetik 
och vitterhet i korthet antydda der hans definisjon av geniets ”utöfvande konst-
skicklighet” sammenfaller med Welhavens. ”Egentligen är denna, liksom 
Geniet sjelft, den renaste naturgåfva”, skriver Atterbom. ”Men i begreppet af 
Talent ligger, att dess värde, dess uppnådda höjds-grad i betydelig mån beror 
på studium och öfning”. Samtidig innrømmet Atterbom at det i perioder av 
”Högt uppdrifven ästhetisk cultur” fantes et slags talent som kunne behage, 
men som i sitt inre, sitt ”väsende” hadde et ganske ”torftigt mått af Geni, en 
blott half genialitet, ja ofta en till det mesta utifrån inlärd”. Dette kalte 
Atterbom ”half snillen, ytliga talenter och virtuositeter” som gjennom 
                     
 
1112 Erik Gustaf Geijer, Swenska Litteratur-Föreningens Tidning, nr. 27, Uppsala 1836.  



 
 
 

225 
 
 

utdanning hadde nådd frem til en virtuos evne slik at de i den allmenne 
oppfattelsen iblant lenge kunne gjelde for å være et ”snille”. Deres smak bar 
alltid på en eller måte preg av noe for et visst tidspunkt ”conventionellt”, som 
ble bestemt av en for øyeblikket herskende smakslære eller beundring for en 
”mode-ton” som kunne knyttes til en viss kunstner eller forfatter.1113 På den 
måten fremstår Atterboms Grundbegrepp af Ästhetik och vitterhet i korthet antydda 
som det avsluttende innlegget i hva som kan betegnes som genistriden. Samme 
år opphørte også motsetningsforholdet mellom Welhaven og Wergeland. 
Opposisjonen skulle deretter skifte karakter, og etter eierskiftet i Morgenbladet i 
1841, som gjorde hegelianeren Adolf Bredo Stabell til hovedeier,1114 lukket 
Morgenbladet sine spalter for Wergeland, som frem til desember 1842 publiserte 
flere dikt i Den Constitutionelle.  
 
Altertavlesaken og Adolph Tidemand 
 
I februar 1839, samme år Atterbom utga Grundbegrepp af Ästhetik och vitterhet i 
korthet antydda, åpnet Christiania Kunstforening sin første utstilling der 
kunstforeningens innkjøp mot entré ble vist for allmennheten. Tanken var å 
opprette et fond slik at billettinntektene kunne finansiere en altertavle til Vår 
Frelsers kirke i Christiania.1115 De åndelige interesser i ”det unge Samfund” var 
imidlertid, skriver Dietrichson i sin Tidemand-biografi, mer splittende enn 
forenende. Det var den ”Wergeland-Welhavenske Strids Efterdynninger” som 
fortsatt gjorde seg gjeldende i den sterke ”Partispaltning”.1116  
 Med dette anslaget antyder Dietrichson at Tidemand skal knyttes til 
Wergeland. Men selv om Tidemand i 1844 hadde bistått Wergeland med 
illustrasjonene til den selvbiografiske Hassel-Nødder og utført noen 
blyanttegninger av Wergeland på sykeleiet,1117 var Wergeland aldri engasjert i 
Altertavlestriden. Opposisjonen hadde etter 1840 endret karakter. Selve striden 
ble utløst av Adolph Tidemands eldre bror, juristen Emil Tidemand, som i 
1843 ble knyttet til Morgenbladet som kunstkritiker. Det er med andre ord 
hegelianismen som har begynt å gjøre seg gjeldende. 
 Adolph Tidemand, som i 1832 var blitt elev av professor Johan 
Ludwig Lund ved Kunstakademiet i København,1118 var i 1837 blitt admittert 
                     
 
1113 Per Daniel Amadeus Atterbom, Grundbegrepp af Ästhetik och vitterhet i korthet antydda, Uppsala 
1839, s. 21f. 
1114 Adolf Bredo Stabell var tilhenger av unghegelianismen. 
1115 Kirken er i dag kjent som Oslo domkirke. 
1116 Dietrichson 1878, s. 117. 
1117 Henrik Wergelands selvbiografiske Hassel-Nødder kom ut i juli 1845, åtte uker etter 
Wergelands død. Tidemands blyanttegning av Wergeland på sykeleiet er datert til 1844.         
Se Askeland 1991, s. 127f.  
1118 Johan Ludwig Lund ble utnevnt til professor ved Kunstakademiet i København i 1818.  



 
 
 

226 
 
 

til gullmedaljekonkurransen ved Kunstakademiet i København med David 
opmuntrer Saul ved sit Harpespil, men den store gullmedaljen gikk til Heinrich 
Eddelien og til Adam Müller, og den lille gullmedaljen ble tildelt Fritz 
Westphal.1119 Tidemand hadde derfor samme år, som den første nordiske 
kunstneren, bosatt seg i Düsseldorf, sannsynligvis på anbefaling av professor 
Lund.  
 I sitt første historiemaleri utført i Düsseldorf, Gustav Wasa taler til 
Almuen i Mora kirke, knytter Tidemand an til Johan Gustaf Sandbergs Gustav 
Vasa talar til dalkarlarna i Mora, som sto ferdig i 1836.1120 Tematisk og 
komposisjonelt overensstemmer Tidemands Gustav Wasa taler til Almuen i Mora 
kirke så vel med Sandbergs Gustav Vasa talar til dalkarlarna i Mora som med Karl 
Fridrich Lessings Hussitenpredigt fra 1836, som med sitt budskap om en 
protestantisk nasjonal vekkelse hadde sjokkert det katolske Düssedorf.1121 
Lessings Hussitenpredigt, som fremstår som et programverk, foregriper på den 
måten de første protestantiske tvangslovene som ble innført i den nye 
prøysiske provinsen Rhinland i 1837. Det er derfor nærliggende å tolke 
Lessings verk som en programforklaring for den ny-lutherske vekkelsen, som 
begynte i Preussen som en reaksjon på den teologiske rasjonalismen og 
unionen mellom lutheranere og reformerte, som var blitt inngått i 1817.   
 Tidemands Gustav Wasa taler til Almuen i Mora kirke vakte stor 
begeistring da det ble utstilt i Christiania Kunstforening i mai 1841. Welhaven 
berømmet grundigheten i Tidemands studier og den skole han hadde 
gjennomgått og skriver at Tidemand med dette bildet hadde sendt sine lands-
menn en hilsen av sjelden verdi og betydning. ”Man tør nære store Forhaab-
ninger om hans Bane, naar man veed, at denne Komposition er hans Debut i 
den historiske Kunst”. Tidemands valg av en streng og mandig stil etter 
mønster av Karl Friedrich Lessing tiltalte Welhaven, som så stilen som en god 
motvekt mot den ”sentimentale Blødhed” som ellers var vanlig hos de düssel-
dorfske malere. Men ifølge Welhaven hadde Tidemand fortsatt mye å lære. Det 
var langt igjen til den fullkomne originalitet og kunstnerkraft som kjennetegnet 
kunstens ”høieste Trin”.1122  
 Fremgangen med Gustav Wasa taler til Almuen i Mora kirke førte til at 
Kunstforeningens generalforsamling i 1842 gikk inn for å tildele Tidemand 
oppdraget å male altertavlen til Vår Frelsers kirke i Christiania. Detaljene rundt 

                     
 
1119 Salling 1975, s. 100. 
1120 Sandbergs Vasafrise i Vasagravkoret i Uppsala Domkirke, koret som tidligere var viet til 
Himmeldronningen, ble påbegynt i 1831.  
1121 Christoph Martin Vogtherr, ”Maleri”, Preussen. Konst och arkitektur, red. Gert Streidt og 
Peter Feierabend, Neue Stalling 2000, s. 385. 
1122 Johan Sebastian Welhaven, ”Gustav Wasa blandt Dalakarlerne”, Den Constitutionelle, nr. 150, 
  30.5.1841. Gjengitt i Samlede verker, Bind 3, Oslo 1991, s. 424f.  
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bestillingen skulle utarbeides av medlemmene av Kunstforeningens styre, som 
stilte krav om at altertavlen skulle males i Italia slik at Tidemand kunne dra 
nytte av råd fra eldre kolleger. Et opphold i Italia og kontakten med de store 
mesterverkene ble etter de anvisninger som ved denne tiden ble gitt, blant 
annet ved Kunstakademiet i Stockholm, betraktet som forløsende på den egne 
skaperkraften.1123 Kravet om at altertavlen skulle males i Italia ble således fra 
Kunstforningens side betraktet som en mulighet til å gi Tidemand en sjanse til 
videre utvikling i forbindelse med at hans stipendium utløp.    
 Tidemand, som samme vinter hadde besøkt Italia sammen med 
broren, Emil Tidemand, ville derimot gjøre studier i Norge for kommende 
fremstillinger av Norges eldre historie og var innstilt på å utføre altertavlen i 
hjemlandet.1124 Slottsarkitekt Linstow, som forsvarte Kunstforeningens 
standpunkt, stilte seg imidlertid kritisk til lekmannsbedømmelsen og hevdet at 
den ”blotte Enthousiasme”, hvor rosverdig den enn kunne være i sitt 
”Udspring”, lett ledet på avveier i kunstspørsmål. Uten kjennskap til ”fortrin-
lige Kunstværker” og uten å ha fulgt ”Kunstens Gang”, var det ikke mulig å ha 
en ”Gyldig Mening om Kunstværker, Kunstnere og Kunstforhold”. Kun i 
Norge der det hverken fantes kunstverker ”at danne sig efter” eller belærende 
omgang med dannede kunstnere, og der de som kunne ha en mening var 
splittet ved ”Partieuvæsen” eller ”indsnøret i conservative Laugsfordommer”, 
var det etter Linstows mening mulig å betrakte Tidemands bilde, som fortsatt 
sto under innflytelse av den ”akademiske Ensidigheds Indflydelse”, som et 
kunstverk av første rang. ”Blot paa Akademier bliver man ligesaa lidt 
Kunstner, som man alene i Skoler og paa Universiteter bliver Statsmand”. 
Tidemand hadde med all ære tilbagelagt sin skoletid; ”men nu forestaaer ham 
det vanskeligere Hverv paa egen Haand og selvstændigen at studere Kunsten”. 
”Han maa afryste Skolestøvet og ud i Verden for som Historiemaler at kunne 
løse den vanskelige Opgave, at fremstille Menneskelighedens høieste 
Anliggender”. Også kunsten har sin filosofi, men en filosofi som det ifølge 
Linstow bare var mulig å tilegne seg praktisk. Det var ikke tegningen og 
skjønne antikke former som ga et verk dets kunstverdi. Kunstverdien lå i å 
kunne ”skue” livet, i å oppfatte og gjengi livet. Med andre ord, kunstverdien lå i 
evnen til å oppfatte ”selve Sjælen” eller ”det Aandelige” i bildets sujett i 
overensstemmelse med dets kilde, og med dette hadde Tidemand ikke lykkes. 
Like fullt ønsket Linstow subskribsjonen til et fond for å skaffe bilder av 
”Norges Fortids Historie” fra Tidemands hånd den beste fremgang, ”især 
dersom den kan have til Følge, at han derved kan sættes istand til i en mere 
                     
 
1123 Tomas Björk, August Malmström. Grindslantens målare och 1800-talets bildvärld, Lund 1997, s. 
28. 
1124 Adolph Tidemand ble i 1842 innvalgt i Kunstskolens bestyrelse etter å ha sendt inn 
studiehode av ”En Jøde”. 
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frugtbringende Omgivelse at fortsætte den selvstændige Deel at sit Kunststu-
dium og fjerne sig fra al med Kunsten lidet harmonerende Anstaltmagerie”.1125 
 Linstows formulering tyder på at Tidemand, som høsten 1842 
hadde installert seg i Christiania med eget atelier, allerede var utsett til å utføre 
utsmykningen av det nye universitets festsal.1126 Studentersamfundet hadde 
tilsatt en komité til støtte for det fedrelandske historiemaleri med tanke på 
utsmykningen av det nye universitetets festsal, og som en forberedelse til 
denne oppgaven begynte Tidemand å studere sagalitteraturen og ”vore Forfæd-
res Sæder og Levevis” med spesiell interesse for ”kostymekundskaben” under 
ledelse av professor Rudolph Keyser ved Universitetets oldsaksamling.  
 Sommeren 1843 la Tidemand ut på en studiereise i Norge der han 
utførte de første tegningene til Olaf den Hellige lader Thorsbildet nedslaa ved Thinget 
paa Hundorp og Olaf den Hellige tager de fem oplandske konger til fange,1127 og den 6. 
november 1843, altså en måned før Linstows artikkel ble trykket, ble det i 
Morgenbladet publisert en appell med anmodning om å danne et fond for ved 
subskripsjon for å finansiere utsmykningen. Olaf den Hellige lader Thorsbildet 
nedslaa ved Thinget på Hundor blir beskrevet som ”et for stedet passende motiv” 
som symboliserer kristendommens og dermed sivilisasjonens innførelse i 
Norge.1128 Ifølge Morgenbladet var bildet en verdig gave til Universitetet fra 
Norges akademiske borgere og ”enhver anden, som interesserer sig for 
Kunster og Videnskaber”. Anbrakt som dekorasjon på et passende sted i den 
nye universitetsbygning ville Olaf den Hellige lader Thorsbildet nedslaa ved Thinget på 
Hundor som et bilde av lysets seier over mørket, symbolsk fremstille 
Universitetets formål og samtidig bli et minnesmerke over en av de mest 
interessante begivenheter i Norges historie.1129  
 Oppropet i Morgenbladet var undertegnet av professor i orientalske 
språk, Christopher Andreas Holmboe, teologiprofessor Christian Keyser, 
professor i gresk, Frederik Ludvig Vibe, samt av universitetsadjunkt Georg 
Anton Krohg og universitetsbibliotekar Martinus Nissen. Samtidig utgikk et 
felles opprop fra Kunstforeningens styre og fra Studentersamfundet om å 
skaffe Hans Michelsen en større bestilling.1130 Årsaken til at Kunstforeningens 
styre ikke lenger betraktet Tidemand som aktuell når det gjaldt utførelsen av 
altertavlen, var derfor at Tidemand allerede var i gang med forberedelsene til 

                     
 
1125 Frans Linstow, ”Altertavlen til vor frelsers Kirke, Maler Tidemand og Kunstforeningens 
Direction”, Morgenbladet, nr. 363, 29.12.1843. 
1126 Byggingen av Universitetet, som var tegnet av Christian Heinrich Grosch, ble påbegynt 
1838. 
1127 Dietrichson 1878, s. 121f. 
1128 Morgenbladet, nr. 310, 6.11.1843. Se Dietrichson 1878, s. 100. 
1129 Jan Askeland, Adolph Tidemand og hans samtid, Oslo 1991, s. 111. 
1130 Dietrichson 1878, s. 103.   
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auladekorasjonen, og etter generalforsamlingen den 30. november 1843 
tilkjennegjorde Kunstforeningen at altertavlefondet igjen var disponibelt.  
 Fra Emil Tidemands side ble Kunstforeningens beslutning et 
påskudd for et angrep på slottsarkitekt Linstow, Welhaven og Den 
Constitutionelle, som ble beskyldt for å ha ”usurpert et Slags Diktatur over vore 
spæde Kunstforholde”.1131 Welhaven, som på generalforsamlingen i 
Kunstforeningen i 1842 var blitt innvalgt i Kunstforeningens styre som 
varamann for arkitekt Heinrich Ernst Schirmer,1132 hadde i 1837 holdt en privat 
forelesningsrekke over norsk litteratur fra sagatiden til den nyere tid, og høsten 
1840 ble Welhaven utnevnt til et nyopprettet lektorat i praktisk filosofi ved Det 
kongelige Frederiks Universitet. Det ble sagt at Universitetets prokansler, grev 
Wedel Jarlsberg, hadde skreddersydd stillingen for Welhaven,1133 mens 
Universitets kollegium ville utsette ansettelsen. Planen var å vente til Marcus 
Jacob Monrad, som i 1841 hadde fått innvilget et stipendium for å fortsette 
sine studier i estetikk i Tyskland, hadde merittert seg for stillingen.1134  
 Det var dette som ser ut til å ha vært den virkelige anstøtsstenen for 
Emil Tidemand, som uten omskrivninger oppfordret Welhaven til å legge ned 
sitt filosofiske ”Læreembede” for å vandre ut over Norges grenser på en 
oppdagelsesreise mot syden. Welhaven, som ble angrepet for å ha kunstneriske 
anskuelser av gallisk herkomst, ville ifølge Emil Tidemand finne den skjønneste 
utvikling av genremaleriet i Düsseldorf, mens München var ”Hovedsædet for det 
egentlige Historiemaleri i stræng Forstand”. Derimot ble Welhaven frarådet en 
reise over Rhinen, det vil si til Frankrike og Holland. På den annen side kunne 
Tidemand anbefale en avstikker til Venezia, men før Welhaven fortsatte til ”den 
evige Stad”, måtte han gå veien over Lombardias slette til Firenze der han kunne 
lære å kjenne den ”høiere historiske Kunst”. Men fremfor alt måtte Welhaven 
”forblive længe – meget længe” i Roma, og først da læretiden var over og 
Welhaven på tilbaketuren hadde avlagt prøve hos Friedrich von Rumohr, kunne 
Welhaven erhverve seg monopol på å ”afsige ufeilbare Domme i de norske 

                     
 
1131 ”Duplik i Altertavlesagen–Paaviisning af Hr. Linstows vildfarende Meninger–Hr. 
Welhaven og den Constitutionelle som Kunstdommere”, Morgenbladet, nr. 7 og nr. 8.          og 
8.1.1844. 
1132 Heinrich Ernst Schirmer var kommet til Norge i 1838 på anbefaling av Johan Christian   
Dahl for å arbeide med slottets interiører. 
1133 Carl Johan utnevnte samtidig Henrik Wergeland, som aldri hadde oppnådd å få et 
presteembete, til Riksarkivar. 
1134 Mai Britt Guleng, Kunsten og vitenskapene. Kunsthistoriens historie ved Det kongelige Frederiks 
Universitet inntil 1875, Magistergradsavhandling i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 1995, s. 
57. Se også Marcus Jacob Monrad, ”Beretning fra cand.theol. M.J. Monrad, om en ved       
offentlig Understøttelse foretagen Udenlandsreise i Aarene 1842–44”, Norsk Universitets- og 
Skole Annaler, 2. Rekke, Bind 3, Christiania 1845, s. 123. 



 
 
 

230 
 
 

Kunstanliggender”.1135   
 Ole Rønning Johannesen hevder at Emil Tidemand ikke arbeidet ut 
fra noen ledende ideer eller kunstneriske grunnsetninger. Tidemands viktigste 
retningslinje var å vinne publikum for de unges kunst.1136 Ikke desto mindre 
gjaldt Tidemands begeistring så å si utelukkende Düsseldorfmaleriet, både det 
norske og det tyske. Det var de düsseldorfske kunstnerne som la an på komposi-
sjon og poetisk virkning gjennom linjenes ”gjensidige Stilling” og en ”yderst om-
hyggelig Gjengivelse af alle forekommende Enkeltheder, saavel i Form som i 
Farve”, som representerte den lykkelige middelvei mellom den heroiske stilens 
sterke idealiseringstendens og den nederlandske 1600-tallskunstens ofte altfor 
nøyaktige gjennomførelse av oppgaven. Helhetens harmoni måtte ikke bli 
forstyrret av naturens tilfeldigheter, skriver Tidemand, som krevde at kunsten 
skulle løfte seg over hverdagens trivialiteter og behandle naturen fra dens mest 
tiltalende side.1137  
 Det var imidlertid ikke bare Emil Tidemand som skulle fremheve Düssel-
dorfskolens fortrinnlighet. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, som ble professor i 
filosofi ved Universitetet i Berlin i 1818, hadde i sine estetiske forelesninger i 
slutten av 1820-årene festet seg spesielt ved Düsseldorfskolens arbeider. 
Düsseldorfkunstnerne, som fikk sitt gjennombrudd på Kunstakadmiets utstilling 
i Berlin i 1828, hadde ifølge Hegel med intelligens og teknisk ferdighet utviklet 
det poetiske elementet som gikk ut på å uttrykke indre følelser.1138 Ikke desto 
mindre satte Hegel de gamle italienske malerne, som hadde behandlet det 
poetiske materialet med stor fantasi og sunn livfullhet, høyere enn  
düsseldorferne. Etter Hegels mening skulle maleriet være et uttrykk for det indre 
livet, for åndens subjektivitet. Billedkunsten skulle vise det indre livets uttrykk i 
det reelle livet. Kunstens oppgave var å fremstille det høyeste innholdet ånden 
møtte. Det genuint ideelle besto i en identitet mellom guder og mennesker, en 
identitet som alltid ville skinne gjennom når de universelle krefter ble kontrastert 
med individene og deres pasjoner.1139  
 For Hegel, som vender seg mot deismen, sto naturen for det motsatte av 
den religiøse sfæren. I henhold til Hegel manglet naturen helt åndelighet. 
Derimot kunne følelsenes åndelige dybde finne et uttrykk i den omgivende 
naturen, samtidig som de naturlige omgivelse kunne vekke til liv og stemninger i 
                     
 
1135 Morgenbladet, nr. 8, 8.1.1844. Baron Friedrich von Rumohr, som er blitt regnet som den 
egentlige grunnleggeren av den vitenskapelige kunsthistoriske metode, hadde mellom 1827 og 
1831 publisert Italienische Forschungen, som utgjorde et forbilde for den prøysiske 
kunsthistorieprofessoren Frans Kugler, som i 1842 publiserte den første tyske håndboken i       
kunsthistorie.  
1136 Rønning Johannesen 1950, s. 74. 
1137 Morgenbladet, nr. 259, 15.9.1844. 
1138 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Aesthetics. Lectures on fine art, Oxford 1975, s. 856–859. 
1139 Ibid., s. 227. 
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menneskenes hjerter.1140 På den måten representerte hegelianismen, som skulle 
bli en integrert del av den offisielle protestantiske retningen, et forsøk på å knytte 
kunst og litteratur til den åndelige sfæren. Det viktigste var å vise at de mennes-
kelige handlinger hadde sitt utgangspunkt i ånden. Kunsten, som var det synlige 
uttrykket for ideens makt over den konkrete virkeligheten, måtte være ideell og 
universell, ikke individuell og naturalistisk. Inspirasjon var ikke noe som kom 
innenfra eller gjennom stimulering av sansene. Inspirasjon var ensbetydende 
med at kunstneren gikk fullstendig opp i sitt emne og gjorde det levende. 
Essensen av genuin originalitet var identitet mellom kunstnerens subjektivitet og 
sann objektivitet slik at de to sidene ved verket ikke lenger sto i motsetning til 
hverandre. Det var dette som var uttrykket for geniets sanne inspirasjon. 
Materialet var gitt på forhånd, det berodde på kunstnerens naturlige talent å gi 
det liv. Inspirasjon som la vekt på å fremheve kunstneren som subjekt snarere 
enn å være et instrument som aktiverte et gitt tema, ble betraktet som 
ensbetydende med dårlig inspirasjon.1141 Altertavlestriden kan på den måten 
betraktes som den første konfrontasjonen mellom hegelianerne og Welhaven og 
hans krets. For Hegel var kunstens åndelige innhold det viktigte, ikke 
naturstudier og en personlig tilkjempet egenart og studert karakteristikk. 
  
Nasjonal kunstrenessanse  
 
Maleren Peter von Cornelius fra Düsseldorf, som i 1811 sluttet seg til de 
såkalte Lukasbrødrene,1142 hadde i 1814, samme år som Napoleons tropper 
trakk seg tilbake fra Roma, lansert et program for den tyske kunsten der  
gjeninnføringen av freskotradisjonen fra Giotto til Rafael ble betraktet som 
fundamentet for en ny stor tidsalder for den tyske nasjon. Men for Cornelius, 
som kan ha vært inspirert av Hegels Phenomenologie des Geistes,1143 sto den antikke 
mytologien ikke i et motsetningsforhold, men som en forløper til 
kristendommen. På den måten kunne Cornelius utvide motivkretsen til også å 
omfatte motiver fra antikk mytologi. Lukasbrødrenes stilistiske idealer var i 
likhet med de idealer som ble etterstrebet av Kratzenstein-Stub og Johan 
Ludwig Lund fremfor alt Rafaels maniera devota.  
 Cornelius hadde imidlertid i 1816 gått over til en nygotisk stil, og i 
tilknytning til Lukasbrødrenes utstilling i Roma i 1819 tilbakeviste 
Lukasbrødrenes fremste apologet, Friedrich Schlegel, anklagene om at gruppen 

                     
 
1140 Ibid., s. 831. 
1141 Ibid., s. 286–288. 
1142 Lukasbrødrene var en gruppe studenter fra kunstakademiet i Wien, som i 1809, som en 
reaksjon på de antikke hedenske motivene i kunsten, hadde flyttet til Roma for å gjenopplive 
det tyske religiøse maleriet. 
1143 Phenomenologie des Geistes, Hegels første hovedverk, ble utgitt i 1807. 
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hadde forfalt til et ”altdeutsche Manier”. Ifølge Schlegel, som i sin argumentasjon 
bygger på dikotomien mellom hedendom og kristendom, var den kristne 
kunsten ikke orientert mot ytre former og perfeksjon av det kroppslige. Kristne 
kunstverk nådde en høyere sjelelig skjønnhet og dype fromme følelser gjennom 
at kunstneren var oppfylt av ”das innere Licht der Beseelung”. Det var med 
andre ord det indre lyset som skulle stråle som ”ein ausgesprochenes Wort”.1144  
 Den tyske maleren Johann David Passavant, som hadde sluttet seg til 
Lukasbrødrene i 1816, beklaget i likhet med Schlegel i Ansichten über die bildenden 
Künste und Darstellung derselben in Toscana: zur Bestimmung des Gesichtespunktes, aus 
welchen die neudeutsche Malereischule zu beachten ist, som ble utgitt i 1820, 
innflytelsen fra den franske klassisismen. Men for Passavant var 
motsetningsforholdet mellom den kristne og den hedenske kunsten ikke det 
primære. I stedet fremhevet han betydningen av forskjellen mellom to nasjoner 
og to epoker. Det var nasjonen og folkesjelen under en viss epoke som var det 
avgjørende. Hva den tyske kunsten gjorde, var å forsøke å finne tilbake til en 
tysk stil.1145 
 Johan Ludwig Lund, som i 1816 fikk i oppdrag av det danske 
kongehuset å utføre en serie på fem monumentalmalerier for Christiansborg 
slott fra den eldre historie, hadde samme år reist til Roma for å forberede seg 
på oppgaven sammen med Lucasbrødrene. Samtidig vekket ”nazarenerne” 
interesse i Sverige, og i 1818 publiserte Per Daniel Amadeus Atterbom, som 
sto i nær kontakt med sine tyske åndsfrender, ikke bare poeter, men også 
billedkunstnere, en artikkel om Peter von Cornelius i Svensk-Litteraturtidning. I 
1819 ble Cornelius utnevnt til professor ved det gjenåpnede Kunstakademiet i 
Düsseldorf, og under et besøk i Bonn i 1825 fikk Erik Gustaf Geijer se fresko-
malerier utført av Cornelius' elever i universitetets festsal.  
 I 1827 var det første arbeidet av Lund til det nye Christiansborg slott, 
Christendommens indførelse i Danmark, ferdig, og i 1828 fullførte Eckersberg 
Christian den I. udråbes til konge på Viborg landsting 1448, De tre stænder aflægger 
troskapsed til Frederik den 3. i 1660 og Fredrik den 3. lader Peder Schumacher, den 
senere grev Griffenfeld, udarbeijde Kongeloven. I 1831 avsluttet Lund Nordisk offerscene 
fra den Odinske periode, og samme år påbegynte Johan Gustaf Sandberg fresko-
maleriene i det Gustavianske gravkoret i Uppsala Domkirke, som var initiert av 
den litterære Uppsalafalanksen.1146 I 1834 fullførte Lund Solens tilbedelse og 
Procession ved Kristi Legemsfest fra den katolske tid i Danmark,1147 og i 1836 var  

                     
 
1144 Sitert etter Marta Edling, ”Att balansera mellan självständighet och underkastelse: några 
tankar om nazarenernas och klassicismens eklekticism”, Med buss till barocken, Stockholms    
Universitet, Konstvetenskapliga institutionens skriftserie, Nr 1, 1996, s. 114. 
1145 Ibid., s. 115.  
1146 Mauritz Beijerstein, Johan Gustaf Sandberg 1782–1842, Lund 1928. 
1147 Det siste bildet, Luthersk gudstjeneste, ble ikke fullført før i 1843.  
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Sandbergs Gustav Vasa talar til dalkarlarna i Mora ferdig. Derimot måtte 
Christian Fædder Høyers dekorasjon i vestibylen i det nye universitetet i 
København, som var blitt påbegynt på initiativ av Universitetets arkitekt, Peder 
Malling, tas ned i 1835 etter en strid mellom Malling og teologiprofessoren 
Henrik Nicolai Clausen. 
 Linstow, som på sin utenlandsreise i 1836 hadde besøkt både 
København, München og Berlin, tok etter hjemkomsten i 1837 initiativet til en 
freskodekorasjon utført av Johannes Flintoe i forgemakket til audiensværelset 
på slottet i Christiania. Forbildet kan ha vært Christian August Lorentzens fire 
prospekter av danske kolonialbesittelser, som var blitt bestilt av 
slottsbygningskommisjonen på Christiansborg i 1823. Flintoe leverte inn utkast 
til dekorasjonene i 1839, og samme år sluttet Flintoe en avtale med 
slottsbygningskommisjonen om at dekorasjonen skulle utføres i olje direkte på 
murpussen.1148 Programmet var basert på Linstows tale fra 1820, og i et av de 
storslagne norske landskapsprospektene, som ble ”innrammet” med 
ornamentikk og arkitekturelementer,1149 skildrer Flintoe et motiv fra kaptein 
Henrik Christian Finnes veibygge i Lerdal i Sogn.  
 Det kan ha vært Flintoes dekorasjon på slottet, som skulle være ferdig 
innen utgangen av 1841, som kan ha gitt støtet til planen om en 
freskodekorasjon utført av Adolph Tidemand i festsalen til det nybygde 
universitetet i Christiania. Lorentz Dietrichson berører overhodet ikke 
spørsmålet om hvorfor Tidemands dekorasjon i Universitetets festsal ikke ble 
realisert, men Jan Askeland mener i et tidligere ikke publisert kildemateriale å 
ha funnet belegg for at det var kunstneren og ikke oppdragsgiveren som trakk 
seg.1150 I henhold til Askeland hadde det i perioden fra 1843 frem til 1845 
gjentatte ganger vært kontakt mellom Studentersamfundet og Tidemand, som 
sommeren 1845 definitivt fraskrev seg oppgaven med begrunnelsen at han 
etter å ha undersøkt lokaliteten i Universitetets festsal var kommet frem til at 
det planlagte motivet ikke ville gjøre seg på stedet, dels fordi figurene ville bli 
for små, og dels fordi plassen mellom to søyler ville bli for urolig. Samtidig 
mente Tidemand, som i likhet med Flintoe skulle utføre dekorasjonen som 
oljemaleri, at freskoteknikken var mer skikket til å virke sammen med 
arkitekturen. Tidemand var derfor skeptisk til å ”anvænde saameget af Kræfter 
og Liv paa et Værk, der saa lidt vil opfylde sin Hensigt”. Av den grunn skal 
Tidemand ha anbefalt komiteen å innlede forhandlinger med ”en eller anden 

                     
 
1148 Henning Alsvik, Johannes Flintoe, Oslo 1940, s. 122. 
1149 Ornamentikken og arkitekturelementene var trolig hentet fra Johan Christian Dahls store    
  plansjeverk, Denkmale einer sehr ausgebildeten Holzbaukunst aus den frühesten Jahrhunderten in den        
  inneren Landschaften Norwegens, som ble utgitt i Tyskland i1837 redigert av Carl Friedrich von     
  Rumohr. 
1150 Jan Askeland, Adolph Tidemand og hans samtid, Oslo 1991, s. 112. 
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med Frescoteknik fortrolig, bekjendt Kunstner” om utførelse av et antikt 
emne, eller henvende seg til en billedhugger, forslagsvis de danske 
billedhuggerne Herman Wilhelm Bissen og Jens Adolf Jerichau, om ”udførelse 
af en kolossal Statue”.1151  
  Det gjengitte referatet avslører at Olaf den Hellige lader Thorsbildet nedslaa 
ved Thinget på Hundor ikke ble betraktet som ”et for stedet passende motiv”. På 
den annen side hadde Tidemand, som Askeland skriver, anmodet komiteen om 
å finne et annet emne, som krevde færre og dermed større figurer. Selv om 
Tidemand var den som til slutt frasa seg oppgaven å dekorere Universitetets 
festsal, viser Askelands fremstilling at det under forarbeidene hadde oppstått en 
rekke problemer. En kompliserende faktor, som Askeland ikke går inn på, men 
som antydes av Tidemand, er at det kan ha blitt stilt krav på et antikt motiv. Det 
kan således ha vært et ønske om at dekorasjonen skulle tilhøre den samme 
forestillingskrets som arkitekturen. Det fremgår også at Grosch forholdt seg 
avvisende til dekorasjoner, og i henhold til Linstow, som ble holdt utenfor 
Commissionen for Universitetsbygningene, hadde Det akademiske Collegium 
”ubegrændset Tiltroe” til Grosch.1152   
  
Folkelivsmaleriet 
  
Med nedsettelsen av Studentersamfundet komité til støtte for det fedrelandske 
historiemaleri med tanke på utsmykningen av Det Kongelige Frederiks 
Universitets nye festsal i 1843, kom spørsmålet om en nasjonal kunst for alvor 
på dagsorden og på grunnlovens 30-årsdag den 17. mai 1844 publiserte 
Morgenbladet en innbydelse til allmennheten om å danne en forening for kunst- og 
fortidslevninger. Målsetningen var å beskytte fortidslevningene og etterforske, 
vedlikeholde og restaurere disse for at sansen for det skjønne og opphøyde 
kunne vekkes og således gripe foredlende og dannende inn i folkelivet. Det var 
en skam for nasjonen å se ”Kjæmpehøie og Thingsteder oprodes og jævnes med 
Jorden, at se Kirker og Klostere berøves deres skjønneste Prydelser, overkalkes, 
forhutles og nedbrytes, at se ethvert i Steen og Træ utført Kunstværk ødelegges 
eller vandre ud af Landet”. Vandalismen måtte stoppes og ”det Tiloversblevne” 
fredes før det ble for sent. Om ikke den opplyste delen av nasjonen grep inn og 
tok kraftige forholdsregler for å stanse ”Ondet”, ville snart alle synlige spor av 
disse for historien viktige og for fedrelandskjærligheten dyre minner være borte 
uten at regjeringen gjorde noe for at det ble forhindret. Privatmenn ville derfor 
trekke andre med seg for å stoppe vandalismen og frede ”det Tilovers blivne”. 
Bevaringen av fortidsminnesmerkene var en samfunnsoppgave og plikt for et 
                     
 
1151 Ibid., s. 112 og s. 121 
1152 Wilhelm Holter, ”En expose af slotsintendant Linstow 1843, Kunst og Kultur. Festskrift for 
Lorentz Dietrichson, Kristiania 1908, s. 240–242. 
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sivilisert folk.1153 Bak oppropet, som var en allusjon til Victor Hugos ”Til våpen 
mot vandalene”, som ble publisert i april 1832, sto formodentlig professor Peter 
Andreas Munch.1154  
 Munch, som var blitt utnevnt til professor i historie i 1841, hadde allerede 
i forbindelse med utgivelsen av Andreas Fayes sagnsamling i 1833 skissert opp 
retningslinjene for dette programmet. I motsetning til de fleste andre land som 
hadde en rikdom på gjenstander som kunne fastholde erindringen om store 
begivenheter, tidligere opplysning og ”dermed forbundne skriftlige 
Mindesmerker” var Norge fattig på sådanne støttepunkter for hukommelsen, 
skriver Munch. Det mest karakteristiske, som ”uten at synde mot sandruheten” 
ga uttrykk for folkets karakter, var fedrelandets oldtidshistorie og de mange 
”lysende minder som knytter seg dertil”.1155  
 Tanken var at malerne skulle få en sentral plass i realiseringen av dette 
programmet, og i styret for Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers 
Bevaring inngikk i tillegg til professor Rudolf Keyser, malerne Joachim Frich, 
Johannes Flintoe og Adolph Tidemand samt arkitekt Johan Henrik Nebelong 
og kammerherre Poul Christian Holst, som hadde overtatt som Universitetets 
kansler etter Herman Wedel Jarlsbergs bortgang i 1840.1156 Johan Christian 
Dahl ble valgt til æresmedlem av foreningen, og sommeren 1844 bega 
Tidemand seg ut på en ny studiereise der han blant annet tegnet Hitterdal 
stavkirke.1157 Flintoe reiste til Sogn for å studere stavkirkene i Borgund og Urnes, 
og Frich tok veien gjennom Gudbrandsdalen til Romsdal og Sunnmøre.  
Tidemands første folkelivsbilde, Eventyrfortællersken, var et resultat av studiereisen 
i 1844, og våren 1845 ble bildet innkjøpt av dronning Josefine. Den 30. juni 
samme år ble Tidemand innvalgt som ”Norsk Historiemålare” ved 
Kunstakademiet i Stockholm,1158 men en gjentagelse av Eventyrfortællersken, som 
ble tilbudt Kunstforeningen i Christiania, ble refusert. Derimot stilte Anton 
Martin Schweigaard, som tidligere hadde vært medlem av Kunstforeningens 
direksjon, seg i spissen for en subskripsjon.  
 Sigurd Willoch skriver at megler Paul Winge, som var Kunstforeningens 
formann fra 1838 frem til generalforsamlingen i 1845, var ansvarlig for at bildet 
ikke ble innkjøpt, sammen med Welhaven og arkitekt Heinrich Ernst Schirmer. 
                     
 
1153 Morgenbladet, 17.5.1844. 
1154 Innbydelsen var signert med -ch.  
1155 ”Norske Sagn, samlede og udgivne af H. Faye”, Vidar, nr. 58, 21.9.1833. 
1156 Johan Henrik Nebelong overtok i 1840 Linstows stilling som lærer for bygningsklassen, 
og samme år ble Joachim Frich medlem av Kunstskolens bestyrelse. Adolph Tidemand ble 
medlem av bestyrelsen i 1842. 
1157 Tidemand benyttet senere Hitterdal stavkirke sammen med en døpefont hentet fra pro-
fessor Dahls Denkmale einer sehr augebildeten Holzbaukunst aus den frühesten Jahrhunderten in den 
inneren Landschaften Norwegens til Katechisationen. 
1158 Matrikel öfver Kongl. Academiens för de fria Konsterna Ledamöter.  
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Samtidig mener Willoch at de opplysninger som foreligger om styremøter og 
forsamlinger, er for knappe til å gi en en helhetlig forestilling om 
meningsdivergenser.1159 Spørsmålet er derfor om Welhaven, som ble valgt til 
formann i Kunstforeningen i 1845, kan ha vært ansvarlig for at Eventyrfortællersken 
ble refusert. Det som er kjent, er at refuseringen av Tidemands bilde førte til 
sterke reaksjoner blant Kunstforeningens medlemmer. Winge ble ikke gjenvalgt, 
og i stedet rykket Welhaven opp fra å ha vært varamann for Schirmer til å bli 
kunstforeningens formann i et styre som ellers besto av Schirmer, Nebelong og 
Emil Tidemand. Dette tyder på at Winge, som Kunstforeningens formann, alene 
var ansvarlig for at Eventyrfortællersken ble refusert. Schweigaards engasjement til 
fordel for Adolph Tidemand antyder derfor snarere at Tidemand ble møtt med 
velvilje blant Intelligenspartiets menn. Tidemand, som i 1842 ble innvalgt i 
Tegne- og Kunstskolens direksjon, hadde i 1843 malt Schweigaards portrett, og i 
1846 ble Tidemands ”Norsk juleskikk” og i 1847 ”Huslig scene på landet” 
innkjøpt av Kunstforeningen.1160 Samtidig tilkjennegir Eventyrfortællersken en 
tilslutning til det program Welhaven hadde formulert i forbindelse med 
invitasjonen til hans forelesninger i 1837. Rent genremessig følger 
Eventyrfortællersken, som ble malt ved det tidspunktet Adolph Tidemand bisto 
Henrik Wergeland med illustrasjonene til Hassel-Nødder, historiemaleriets 
konvensjoner. Den eldre kvinnen, det vil si eventyrfortellersken, som fanger de 
øvrige familiemedlemmenes oppmerksomhet, har i likhet med Gustav Vasa i 
Gustav Wasa taler til Almuen i Mora kirke hevet den høyre hånden i en retorisk 
gest og inntar således en tradisjonelt mannlig opphøyet rolle. Welhaven hadde i 
1841 stilt seg positiv til at historiemaleriet alt mer nærmet seg genrestykket ved å 
gå opp i det ”givne Moment” for å søke det karakteristiske i selve handlingen og 
scenen. At historiemaleriet frasa seg den ytre pomp og teatralske holdning, som 
tidligere ble betraktet som den høye stilens nødvendige uttrykk, var for 
Welhaven et tegn på at man også her hadde vendt tilbake til den sunne mennes-
keforstand som alltid hadde et godt råd og pekte på den rette vei.1161 Selve hand-
lingen i Eventyrfortællersken utspiller seg i en enkel årestue med jordgulv, med 
andre ord i den bygningstype som ifølge professor Steenbloch var 
typeeksempelet på den nordiske byggetradisjonen, og som i henhold til 
Linstow skulle danne utgangspunktet for en nasjonal stil innen arkitekturen. 
Videre betegnet Eventyrfortellersken, som er en ren hverdagsskildring fra allmuens 
liv der mannen er opptatt med snekkerarbeid og kona med matlaging, virkelig 
liv og sannhet. På den måten knytter Tidemand med Eventyrfortællersken det 
nasjonale til den levende tradisjonen, med andre ord til forbindelsen mellom det 
”Nærværende” og det ”Svundne” fortolket og påvist i levende former i 
                     
 
1159 Willoch 1936, s. 77.  
1160 Askeland 1991, s. 124. 
1161 Den Constitutionelle, nr. 150, 30.5.1844.  
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overensstemmelse med Welhavens program. Etter alt å dømme var det motivet 
og den realistiske fremstillingen som er forklaringen på at Eventyrfortællersken ble 
refusert. Welhaven gikk inn for at en ny nasjonal høykultur skulle ta 
utgangspunkt i den folkelige overleveringen. Den fragmenterte ukodede 
folkekulturen skulle heves opp på et profesjonelt spesialistnivå. På den måten 
skulle folkekulturen danne grunnlaget for den nasjonale kunsten og kulturen. 
Welhaven tar således utgangspunkt i de etniske båndene og den allerede 
eksisterende folkekulturen, som på 1800-tallet var en levende tradisjon snarere 
enn en oppkonstruert tradisjon.  
 
Welhavens skandinavistiske program  
 
Politikeren Orla Lehmann hadde i 1842 lansert ”Danmark til Ejderen”, som i 
Danmark skulle skape en felles front mellom liberale og grundtvigianere,1162 og i 
september 1843 ble Skandinavisk Selskab stiftet i København. I 1844 holdt 
Niels Laurits Høyen, som i 1829 var blitt utnevnt til professor i kunsthistorie 
ved Det kongelige Akademi for de skønne Kunstner,1163 foredraget Om 
Betingelserne for en Skandinavisk Nationalkonst´s Udvikling i Skandinavisk Selskabs 
regi, og i forbindelse med den store ”Nordiske Høitid til Fædrenes Minde” i 
København i 1845, der både svenske og norske studenter deltok, manet teologen 
Nicolai Frederik Severin Grundtvig de nordiske studentene til en samling av 
kreftene på den oldnordiske kulturens grunn.  
 Welhaven la imidlertid i sin tale ved studentenes Nordiske høytid i 
januar 1846 vekt på at Odin, som var studentskandinavismens samlingsmerke, 
ikke hadde tatt sitt rette navn av ”Vaabenfærd”. For Welhaven, som ville vende 
seg mot oldtiden fordi han der mente å være nærmere den ”Stammens Livskilde” 
hvor han kunne ”anskue Slagtbilledet” i dets eiendommeligste, skarpttegnede 
trekk, betydde Odin ”den Snilrige, den Dybsindige”.1164 Enheten av asenes evner 
hadde fremtrådt i Odin. Uten Odin ville de forblitt splittede og planløse. Under 
den ustanselige kamplysten hadde tenkningen også under oldtiden vært den 
høyeste allstyrende makt som i sitt innerste liv var noe bedre enn bare en 
”Sværdetid”, fremholder Welhaven, som samme år ble utnevnt til professor i 
filosofi ved Det kongelige Frederiks Universitet. Odin var således uttrykket for 
Nordens ånd, som ga vitnesbyrd om seg selv som bæreren av fornyelsens 
kraft.1165  

                     
 
1162 Julius Clausen, Skandinavismen, København 1900, s. 65. 
1163 Med de nye statuttene, som ble vedtatt i 1814, endret Kunstakademiet navn til Det 
kongelige Akademi for de skønne Kunster.  
1164 Odin, som ble ansett for å være vis, var ikke bare krigsgud, han var også skaldekunstens 
gud. Se Tomas Bjørk, ”Praktfulla kungar och nordiska historiar”, Brummer 2005, s. 84.   
1165 Johan Sebastian Welhaven, ”Tale ved Studenternes nordiske Høitid den 13de Januar 1846”, 
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 I motsetning til Grundtvig, som betraktet middelalderens Island, 
”Valhals-Øen i Nord-Havet”, som det nordiske vidunder som skulle bygges på 
nytt,1166 hevdet Welhaven at det var Norge, som for Norden hadde bygget 
”Mindets ærværdigste Tempel” og fylt det med ordets og sangens evige makt. 
Det var i den vise Edda og den ”klarskuende Saga” fremstilt i Norges tungemål 
Norden kunne gjenkjenne sine ”dybeste Anelser og sit daadfuldeste Liv”. Men 
dette var ikke noe Welhaven ville nevne for å stanse ved vår hvilende arv. Å 
behandle denne arven overlot Welhaven til historieforskningen. Hva Welhaven 
søkte, var forbindelsen mellom det ”Nærværende” og det ”Svundne” fortolket 
og påvist i levende former. Det som interesserte Welhaven var hvordan 
oldtidens fjerne bilde avspeilet seg i våre nærmeste omgivelser. ”Thi dersom vi 
med Grund tilægge Nordens Dele et betegnende, sammenfattende Præg, da maa 
det ogsaa erkjendes, at denne Character har sin Fuldendelse i Norge”. Det var i 
Norge Welhaven fant ”Fjeldenes truende og beskjærmende Mure”, den ”fast-
byggede Kyst, der seer ud over aabent Verdenshav”, og det var i Norge 
Welhaven kunne skimte gudenes ”Borge over Alpehøidernes Jetteverden”. Selv 
de blideste, fagreste trekk i Nordens bilde utfoldet seg her i ”Strænghedens 
Favn”. ”Naturaanden har ladet alle Frugt- og Løvbelter skyde de høieste Bugter 
for at indtage Klipperiget i sin Velsignelse”, påpeker Welhaven, som mente at det 
ikke var noe syn i Norden som var så gripende og vekkende som en norsk 
fjelldal hvor menneskenes ”Færd, lig Aasernes Liv fordum”, på samme gang var 
”mildt bestraalet og alvorlig skygget”.1167  
 For Welhaven var den felles fortid og det overleverte bildet et ”Vække-
middel” for Nordens indre krefter. Det var noe mer enn bare en hvilende arv. 
Norge omsluttet ”den hele Kraftfylde, hvoraf Oldtidsbilledet selv kun er en 
Form”. Dette landet og dette folket kunne derfor ikke forstås på engelske og 
tyske reisendes vis for å ”hjembringe et Allehaande af Skizzer og 
Bemærkninger”. Den begavede nordbo som kom til Norge i Nordens navn, 
måtte leve seg ”inn mellem Fjeldende til de blive ham hjemlige og til de betro 
ham sine Rigdomme”. Søkte han i naturen, i språket, i folkelivet et styrkemiddel 
for Nordens karakter mot den nivellerende, ”blandede Tidsaand”, skulle han 
finne det i de norske dalene der den universelle kulturens farveløse lysstrøm 
møtte den skarpeste, eiendommeligste brytning. Av den grunn var Norge til tross 
for sin armod et rikt land som hadde mye å tilby. Det var der det friske 
”vinkende” stoff for den skapende evne måtte søkes, ”den svulmende Sæd og 
det jordgravede Guld”. Welhaven, som på denne måten bygger videre på 
Christen Henriksen Prams program, fant de dypeste sunnhetskilder for Nordens 
                                                              
 
Samlede Verker. Bind 4, Gjøvik 1992, s. 88. 
1166 Nikolai Frederik Severin Grundtvig, De historiske Minders Betydning nærmest for Nordens 
Folkeliv. Tale 17de Januar 1845 i det Skandinaviske Selskab, København 1845, s. 5f. 
1167 Welhaven 1992, s. 90. 
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liv i Norge. Enhver som i ”Forberedelsens Tid” dvelte ved denne i århundreder 
gjemte uberørte skatt, ville se dette som gode varsler for åndslivets utfoldelse i 
Norge.1168  
 Etter Welhavens mening lå den sterkeste motstand mot alt ”det uægte 
Fremmede” i den norske naturen og i det norske folkets vesen. Derimot ønsket 
ikke Welhaven en nasjon isolert fra omverdenen. For Welhaven lå frelsen for en 
”national Eensidigheds indesluttede Ubevægelighed” i de beslektede nordiske 
folks ”indelige Samfærd”. Først gjennom et enig Norden ville de nordiske folk 
kunne stille en gyldig, utviklet individualitet i de modne folkeferds rekker. I 
denne ”videre omfatning”, gjennom at nordmennene lærte av de øvrige nordiske 
nasjoner, som i større utstrekning hadde vært delaktig i det universelle livets 
gjennomførte kraft og nådd frem til en særegen utviklingsform, ville Norge i sin 
begynnende streben finne den rette åndelige påvirkning til å erhverve delaktighet 
i summen av modne bestrebelser og resultat. Det var dette som i sin tur skulle 
danne en høyere ”innvielse” for den norske nasjonalfølelse og gi løfter om en 
”udvidet Virkekreds for dens hele Idræt”. Å arbeide for Norge var ensbetydende 
med å arbeide for hele Norden. Det var på denne måten Welhaven ville møte 
”de frygtede Paavirkninger”. Den rette åndelige påvirkningen kom fra 
delaktighet i summen av kulturens modne bestrebelser og resultat. En ”gyldig” 
utviklet folkeindividualitet var en forutsetning for at nasjonen kunne sette seg i 
de ”modne folkeferds” rekker. Styrkemidlet for å nå frem til dette målet var den 
norske naturen, språket og folkelivet mellom fjellene i de norske dalene. Oldtids-
bildet ga bare en forutfølelse om den epoke som skulle komme. Gjennom at de 
fruktbare elementene fra denne arven blandet seg med den universelle kulturens 
”farveløse brytning”, ville denne nye epoken bli ”tifold renere” enn det åndelige 
bilde ”Sagalandet” hadde etterlatt seg.1169  
 
Oscarshall  
 
I en artikkel stilet til Morgenbladets ”Hovederkedommer” i februar 1847 
oppfordret Georg Anton Krohg, som i 1846 hadde overtatt som redaktør for 
Den Constitutionelle etter Andreas Munch, de norske kunstnerne til å kaste av seg 
”Det Düsseldorfske Aag”. Ifølge Krohg var Johan Christian Dahl med sine høye 
sannhetskrav og høye aktelse for naturen den rette veiviseren for landets 
kunstnere, som måtte hente inspirasjon fra hjemlandets natur og folkeliv. En 
sann kunst var av stor betydning for utviklingen av en sunn og kraftig 
nasjonalitet, fremholder Krohg. Kunsten måtte derfor ha sin rot og ”Arne” i 
hjemmet, ikke dannes på en fjern og fremmed grunn.1170  
                     
 
1168 Ibid., s. 91. 
1169 Ibid., s. 92.  
1170 Den Constitutionelle, 8.2.1847.  
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 Samme år stiftet Høyen Selskab for Nordisk Kunst, og Welhaven har 
tilkjennegitt at ”et Tankestof, hvormed jeg længe, under ensomme Betraktninger 
havde experimenteret”, var kommet i ny bevegelse etter møtet med professor 
Høyen sommeren 1847. Selskapets målsetning var å utbre kjennskap om nordisk 
kultur gjennom en ny nordisk kunst. Kunstnerne skulle derfor søke sine motiver 
i en ny og ennå ikke erobret geografi.1171  
 Welhaven hadde allerede i sin tale ved studentenes Nordiske høytid i 
januar 1846 uttalt at landet og folket ikke lenger skulle forstås på engelske og 
tyske reisendes vis. Den begavede nordbo som kom til Norge i Nordens navn 
måtte leve seg ”inn mellem Fjeldende til de blive ham hjemlige og til de betro 
ham sine Rigdomme”.1172 Derimot var det februarrevolusjonen i Frankrike i 
1848, som etter å ha spredt seg til Tyskland, førte til at de norske kunstnerne 
som oppholdt seg i utlandet vendte hjem, og høsten 1848 sluttet kunstnerne 
som oppholdt seg i Christiania seg sammen og dannet kunstnerforeningen 
Tollekniven. De fremste ildsjelene var maleren Hans Gude, som hadde reist til 
Düsseldorf i 1841, og den tyske arkitekten Heinrich Ernst Schirmer, som 
hadde bosatt seg i Christiania i 1838 for å bistå Linstow med interiørene på 
slottet.  
 For de hjemvendte kunstnerne var eksistensgrunnlaget dårlig i 
Christiania, og for å rette oppmerksomheten mot folkets og de bevilgende 
myndighetenes ansvar for den norske kunsten arrangerte kunstnerforeningen 
etter forslag fra Peter Christen Asbjørnsen, som i 1841 hadde utgitt Norske 
Folkeeventyr sammen med Jørgen Moe, i mars 1849 ”Aftenunderholdning” i 
Christiania Theater. Avslutnings- og praktnummeret var Andreas Munchs dikt 
Brudeferden i Hardanger tonsatt av Halfdan Kjerulf for et mannskor på 100 
stemmer fremført som tableau vivant mot en bakgrunn malt av Tidemand og 
Gude.1173 Inntektene skulle gå til et stipendiefond for ”begyndende Kunstneres 
Understøttelse saavel ved Reiser i landet som i udlandet”.1174 
 Men det var ikke fra folket og de bevilgende myndighetene kunstnerne 
skulle få en hjelpende hånd. Det var kong Oscar, som høsten 1847 hadde 
påbegynt byggingen av lystslottet Oscarshall ved Frognerkilen utenfor 
Christiania, som trådte støttende til, og samme vår fikk Tidemand oppgaven å 
utføre en frise på ti scener fra norsk bondeliv til Oscarshall. Hans Gude og 
Joachim Frich fikk bestillinger på norske landskaper, og fra Michelsen bestilte 
kongen fire norske kongestatuer etter de modeller Michelsen formodentlig 

                     
 
1171 Karina Lykke Grand og Gertrud Oelsner, ”Selskabet for nordisk Konst – en 
skandinavistisk kunstagenda”, Skandinavismen. Vision og virkning, red. Ruth Hemstad, Jes 
Fabricius Møller og Dag Thorkildsen, Odense 2018, s. 125. 
1172 Welhaven 1992, s. 91. 
1173 Tidemand og Gude hadde malt Brudeferden i Hardanger i 1848. 
1174 Dietrichson 1878, s. 183. 
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hadde utført allerede under oppholdet i Roma. Fra billedhuggeren Christopher 
Borch, som hadde vært elev av professor Herman Wilhelm Bissen ved 
Kunstakademiet i København, bestilte kongen en relieffrise med motiver fra 
Tegnérs Frithjofs Saga, og frisen, som skulle plasseres i kongens gemakk, ble 
omgitt av Gudes fire landskaper fra Sognefjorden. I Spisesalen, som er slottets 
sentrale værelse, malte Joachim Frich prospekter fra Hallingdal, Romsdalen, 
Gudbrandsdalen, Numedal og Nordangsfjord, med andre ord, fra ”det egentlige 
Norge” der oldtidens fjerne bilde ”avspeiler seg i brytningen med den universelle 
kulturens farveløse lysstrøm”. Michelsens norske kongestatuer gestalter ”de 
ægte Led” i den norske kongerekken fra Harald Hårfagre via Olav Tryggvason, 
til Olav den hellige og kong Sverre, og fører frem til Bernadottenes grunnleggelse 
av et nytt norsk dynasti symbolisert ved heraldikk og monogrammer. Bindeled-
det mellom det ”Nærvårende” og det ”Svundne” var representert ved Tide-
mands billedsyklus med scener fra bondelivet malt i medaljonger over Frichs 
landskaper komplettert av Christopher Borchs takfrise, som består av 
portrettmedaljonger med avbildninger av representanter for de fire stender. På 
den måten fremstår den kunstneriske utsmykningingen av Oscarshall som en 
oppsummering av Intelligenskretsens program. Selve slottet var i henhold til 
arkitekten, Johan Henrik Nebelong, oppført i engelsk gotisk stil.1175 Forbildet var 
formodentlig slottet Babelsberg utenfor Potsdam, som var blitt bygget i 1830-
årene som sommerresidens for prins Wilhelm av Preussen av Karl Friedrich 
Schinkel.1176  
  

––––––––––– 
 
Med Oscarshall nådde billedkunsten i Norge et første høydepunkt etter 
adskillelsen fra Danmark i 1814. Grunnen til at Johan Christian Dahl ikke var 
representert på Oscarshall, var at kongen gjennom den kunstneriske 
utsmykningen ville bidra med oppdrag til kunstnerne som hadde bosatt seg i 
Christiania. Dahl oppholdt seg i Dresden, og reiste ikke tilbake til Norge i 
forbindelse med februarrevolusjonen i 1848. Dahls tidligere elev, Knud Baade, 
som også hadde vært elev av Eckersberg ved Kunstakademiet i København, 
hadde i 1845 etter råd fra Dahl bosatt seg i München, som under Ludvig I av 
Bayern var blitt en viktig kunstmetropol. En annen av Dahls elever, Peder Balke, 
som i 1843 var blitt tildelt midler av den norske stat for et toårig opphold ved 
”Malerakademiet” i Düsseldorf,1177 hadde i stedet reist til Dresden og i 1846 
                     
 
1175 Christian Holst, Beskrivelse over Oscarshall, Christiania 1854, s. 4.  
1176 Gunnar Hjelde, Oscarshall. Lystslottet på Bygdøy, Oslo 1976, s. 26. 
1177 Balke fikk ved hjelp av Welhaven og Linstow, som fortsatt var knyttet til Den Kongelige    
   Norske Tegne- og Kunstskole som sekretær, lagt studieoppholdet til Dresden. Den 
Kongelige Norske Kunstskoles navn ble etter at nye statutter ble innført i 1841 endret til Den 
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bosatte Balke seg i Paris hvor han fikk en bestilling på 30 malerier etter skisser 
utført fra Norge av kong Ludvig Filip. På grunn av den spente politiske 
situasjonen reiste Balke i slutten av 1847 tilbake til Dresden med sin familie, og 
etter kong Ludvig Filip ble styrtet i februar 1848 besøkte Balke Norge i håp om å 
få solgt sine bilder. Ifølge Marit Lange kjøpte Kunstforeningen Nordkapp i 
måneskinn. Samtidig skal kong Oscar ha kjøpt et bilde av Balke, men ikke, som 
Lange skriver, Sjøstykke, som skal ha blitt innkjøpt av Carl IV (XV).1178 Videre 
kjøpte trelasthandleren og mesénen Thorvald Meyer to store bilder av Balke.1179 
I Kunstforeningen hadde innkjøpene av norsk kunst sunket voldsomt fra 1844 
til 1845, det vil si før Welhaven overtok som formann. Deretter økte 
innkjøpene fra norske kunstnere. Dag Solhjell mener at Kunstforeningens 
innkjøpspolitikk i større utstrekning vektla norsk kunst fra 1849.1180 Jon Ovrum 
er av den oppfatningen at det først er mulig å peke å en avgjørende forandring 
av forholdet mellom innkjøp av norsk og utenlands kunst midt i 1860-årene,1181 
med andre ord etter Emil Tidemands død i 1865.  

                                                              
 
Kongelige Norske Tegne- og Kunstskole.   
1178 Tomas Björk, ”Fjordar, snötäckta fjäll och döda träd”, Myt och landskap. Unionsupplösning och 
kulturell gemenskap, red. Hans Henrik Brummer, Stockholm 2005, s. 119.  
1179 Lange 2014, s. 60.  
1180 Dag Solhjell, Akademiregime og kunstinstitusjon. Kunstpolitikk frem til 1850, Oslo 2005, s. 211. 
1181 Jon Ovrum, Norske biletkunstnarar sin interessekamp, 1850-1890, Hovedfagsoppgave i historie, 
Universitetet i Bergen 1977, s. 43. 
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DEN STORE HARMONIEN 
 
I denne avhandlingsdelen vil det kunstteoretiske paradigmeskiftet og den 
omgruppering som fant sted i norsk kunstliv etter midten av 1800-tallet, bli 
undersøkt. Hegelianismen får sitt definitive gjennombrudd i Norge, og nye 
aktører overtar det kunstteoretiske ordskiftet, som i stor utstrekning utspiller seg 
rundt de skandinaviske kunstutstillingene. I denne perioden får kunstlivet i 
Christiania et oppsving, og norske kunstnere begynner i større utstrekning å 
bosette seg i hjemlandet. Milepeler i utviklingen i denne perioden er opprettelsen 
av Eckersbergs malerskole i 1859 og grunnleggelsen av Kunstnerforeningen i 
1860. De mest profilerte kunstideologene er Bjørnstjerne Bjørnson, Marcus 
Jacob Monrad, Lorentz Dietrichson, Georg Anton Krohg og Henrik Ibsen.  
 
Hegemoniskifte  
 
Etter februarrevolusjonen i Frankrike, som førte til krav om innføring av 
republikk og alminnelig stemmerett også i Norge, fikk hegelianismen sitt 
gjennombrudd. Ifølge Marcus Jacob Monrad,  som ble utnevnt til ekstraor-
dinær professor i filosofi ved Det kongelige Frederiks Universitet i 1851, var 
nasjonen et naturvesen, en folkeånd, som fikk sin formelle realisering i 
staten.1182 Staten, som skulle forene familiens og borgersamfunnet prinsipper, 
var et sant individ, en levende enhet eller organisme, som var basert på 
subjektets frie underordning under de bestående institusjoner.1183 Samtidig 
hadde enhver stat sin særegne karakter og sin særegne bestemmelse. Det var 
under disse mangfoldige former det guddommelige åpenbarte og virkeliggjorde 
seg på jorden.  
 Et kjennetegn ved den fornuftige statsform var, skriver Monrad, det 
arvelige monarki. Kongedømmet og dets arvelighet hadde en mening, en indre 
sammenheng med statsideen. Republikken og de republikanske ideers periode 
var for Monrad et overgangsledd til det standspunkt hvor nasjonen i sin 
utviklede bevissthets innhold fant tilbake til seg selv, til sin dypeste naturlige 
eiendommelighet. Det var i det arvelige monarkiet nasjonen utviklet seg til den 
av Gud satte bestemmelse hvorved dens liv og virksomhet ble et karakteristisk 
sammenhengende helt. Monarkiets vesentlige kjennetegn var den legitime 
arvelighet. Det arvelige kongedømmet fremsto således som en realisering av 
statens idé. Det var i kongen staten ble en personlighet. Kongen var det totales 
absolutte overhøyhet over det enkelte, og i kraft av dette var kongen hellig. 
Hans avgjørelser var endelige og ubrytelige. Majesteten var hevet over den løse 
                     
 
1182 Marcus Jacob Monrad, Om det arvelige Kongedømmets Betydning. Akademisk Tale bestemt til 
Universitets Fest i Anledning af Arveprindsens Födsel, Christiania 1853, s. 37.  
1183 Ibid., s. 11, s. 24 og s. 17. 
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mangfoldighet av meninger og interesser. Majesteten var folket i sin høyeste 
sannhet. Hans makt var en makt av Guds nåde så sant nasjonen var Guds 
skapning og satt til å forvalte Guds gjerning på jorden. I majesteten skulle 
folket se sin egen majestet, den absolutte personifiseringen av sin egen 
gudegivne ånd. Folkets vilje hadde derfor sin fullendelse i arvekongens person. 
Forholdet var på den ene siden kontraktmessig, på den annen side mystisk som 
et personlig hengivenhetsforhold.1184  
 Det var som individualiseringsprosessens organ innenfor statens faste en-
het Hegel så en oppgave for kunsten.1185 Kunstens oppgave ”maa være en for 
denne eiendommelig; den maa have en Gjerning, som nettop den og ingen 
anden virksomhet kan utføre; thi kun derved har den en berettiget Plass som et 
eget og selvstendig led i livsutviklingen”, forklarer Monrad, som i 1854 innledet 
sine første forelesninger over det skjønnes evige lover. Men for Monrad innebar 
dette ikke en gjenopplivelse av antikken. I overensstemmelse med den norske 
kirkes primas, biskop Jens Lauritz Arup, som hadde innledet oppgjøret med 
opplysningsfilosofien,1186 mente Monrad at filosofien var underordnet den 
lutherske dogmatikken. Kristendommen var absolutt overordnet alle tidligere 
standpunkt. På den måten hadde den historiske utviklingen opphevet det ”lavere 
Standpunkt i det høieres”. Kristendommen sto derfor fritt til å ”tage alle Aander 
i sin Tjeneste”.1187  
 Det viktigste for Monrad var å forsvare den teoretiske betraktningen mot 
kunstkjennernes posisjon. Det var folket, som bar på en dyp og allmen-
menneskelig kunsttrang i sitt indre, som var i besittelse av den fornuft som 
kunne utskille det som var skjønt, sant og godt. Det avgjørende kriteriet i be-
dømmelsen av kunstverk var at det rette åndelige såvel som det legemlige syn på 
saken var til stede. ”Hvad der støder Tanken, det støder jo ogsaa Sandsen”, 
fremholder Monrad, som uttrykte sterk mistro mot kunstkjennernes ”blinde” 
doktriner. Estetiske begreper og refleksjoner var ”farligt Kram at drages med”. 
Det ”Skjønnes Umiddelbarhed” og det ”velorganiserede Øie”, som nesten 
enhver kunne tilegne seg, var ingen vei til det skjønne. Det viktige var at 
kunstverket fikk tale for seg. Det skjønne var ikke noe som primært kunne 
oppfattes i romslig perspektivisk forstand. Formen var ikke lenger, som hos de 
gamle, et adekvat uttrykk for ideen. Ifølge Monrad var det et kjennetegn ved den 
moderne tidens ånd at den hadde frigjort seg fra formen. Motsetningen mellom 
det indre og det ytre var den moderne tidens vesentlige innhold. Det var derfor 

                     
 
1184 Ibid., s. 30–34. 
1185 G.W.F. Hegel, Aesthetics. Lectures on fine art. Volume I, Oxford 1975, s. 48. 
1186 Jens Lauritz Arup ble utnevnt til den norske kirkes primas etter Christian Sørensen i 
1846.  
1187 Marcus Jacob Monrad, ”Lidt æsthetisk Polemik fra M. J. Monrad”, Morgenbladet, nr. 213, 
1.8.1854. 
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ikke mulig å kreve kunstregler som gikk på tvers av denne kunstens iboende 
natur. Av den grunn ville Monrad ikke etterstrebe pinlig historisk korrekthet 
gjennom en slavisk gjentagelse av gamle former. Det var snarere applikasjonen 
og modifikasjonen av gamle former som var det mest adekvate uttrykk for den 
moderne åndens frihet. Det viktige var at kunstverkene betydde noe og var 
levende i samtiden. Idéen var åndelig og levende og kunne ikke fullstendig fylles 
av noen dogmatikk i ordets egentlige betydning. Det ”dype” ved kristendommen 
var en fullstendig forsoning av det alminnelige og det individuelle, av den 
uendelige gehalt og den klare form. Kunstfremstillingen som skulle uttrykke 
denne uendelige idé, forlangte en friere og mer levende oppfatning, en viss ubes-
temthet i ”bløde, svømmende omriss”. Det var hellenismens særlige be-
stemmelse å være form-ånd, mens kristendommen vesentlig sto for inderlig-
het.1188   
 Monrad, som skulle overta rollen som ledende kunstideolog etter 
Welhaven, fikk en viktig støttespiller i teologistudenten Bjørnstjerne Bjørnson, 
som i 1854 debuterte som kritiker i Morgenbladet med en krigserklæring mot 
Welhaven og hans krets. Hva Bjørnson etterlyste, var sann følelse og begeistring, 
ikke kald forstand og psykologisk innsikt.1189 Angrepet på professor Welhaven 
var blitt innledet med et forsøk på å få Welhaven avsatt som formann i 
Kunstforeningens styre året før, men kuppforsøket ble avverget og Welhaven 
gjenvalgt med klar majoritet. Etter et nytt angrep på Kunstforeningens styre i 
Aftenbladet i 1855,1190 fraba imidlertid Welhaven seg gjenvalg og trakk seg tilbake 
sammen med Schirmer. Derimot ville opposisjonen beholde Andreas Munch,1191 
som etter å ha vunnet Christiania Theaters pris for beste drama med Kong Sverres 
Ungdom i 1837 ble betraktet som Norges mest betydningsfulle dikter. 
 Oppgaven for Bjørnson, som tok sikte på å bli den nye dannelsens 
”Harald Haarfager”, var, som han selv så det, å forene de motstridende 
kulturinteressene i landet. Det var like viktig å bekjempe bygdeinteressene og det 
”aandelige Distriktsvæsen”, som Welhaven og hans krets. Landet led under det 
forferdeligste dialektvirvar, og de forskjellige distrikter hadde ofte sine dypt 
forskjellige måter ”at anskue Tingene paa”. Dette måtte sammenføres, og det 
skjedde ikke bare ved ”Veies Anlæg”. Nordmannen famlet etter sin form, skriver 
Bjørnson, noe han ikke bare fant beklagelig, han oppfattet det også som en fare 

                     
 
1188 Marcus Jacob Monrad, ”Æsthetisk Betænkning om Median-figuren på Universitets-
Bygningen”, Norsk Tidsskrift for Videnskab og Literatur, Christiania 1853, s. 338.  
1189 Bjørnstjerne Bjørnson, ”En Nyaarsbog”, Morgenbladet, 15.1.1854. Artikkelen er gjengitt i 
forkortet versjon i Bjørnstjerne Bjørnson, Artikler og taler, Bind I, red. Chr. Collin og H. Eitrem, 
Kristiania og Kjøbenhavn 1912, s. 33–50. 
1190 Morgenbladet, nr. 293, 1855. 
1191 Willoch 1936, s. 78f.  
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for nasjonen.1192 Før kunsten var kommet til skulle ”hver Mand være bange hver 
gang han taler om det Norske”. Samtidig arbeidet kunsten med å skape gode 
mennesker. Det var feil å tro at kunstens innflytelse ”mest stikker i Formen”. 
Kunstens oppgave i vår tid, i ”vort haarde Folk”, var til ”Mildhed, til Forsoning 
med Livet og derigjennem til livsaligt Møde med Religionen”.1193  
 Ifølge Bjørnson var vi selv tidens guder. Det var viktig å vise at det 
var krefter i den norske nasjon. I motsetning til Stortinget, som i 1854 hadde gått 
inn for å fremme næringslivets utvikling ved rikelige bevilgninger til ”Veje og 
Kanaler, Dampskipsfart, Fyrvæsen, elektrisk Telegraf, Landbruksskoler o.s.v.”, 
1194  ville Bjørnson flytte målene for å forandre utviklingens retning. Det gjaldt å 
kjempe for edlere interesser enn dem som i de siste årene hadde vært tidens 
løsen. Mot tidens praktiske vei ville Bjørnson sette poesien. ”Poesien slaar du 
ikke ihjel, ja du kan ikke engang ryste dens Tanker ud af din egen Hjerne, saa de 
forfølger og plager dig”. Den nye tiden hadde ikke bare børskursen ”at gjøre 
op”, men litt av åndens ”Ædlere Ting”, skriver Bjørnson, som mente at 
fremtiden tilhørte dikterne. Det var dikterne som ville bringe befrielse til et i 
daglige bekymringer og nød lenkelagt folk.1195 Bjørnson ser derfor i likhet med 
Kant og Schiller kunsten som en mulighet til forsoning mellom menneskets 
åndelige og materielle eksistens. Gjennom å sette poesien opp mot tidens 
”praktiske vei” representerer Bjørnson en antimoderne ideologisk opposisjon 
mot intelligenspartiets moderniseringsstrategi. Dette avspeiler seg også i 
kunstsynet og forkastelsen av hva han kaller kunstkjennernes ”blinde” 
doktriner. Samtidig tar Bjørnson avstand fra skandinavismen. For Bjørnson var 
det viktig ikke å arbeide i ”Samklang” med andre før Norge fullstendig var 
”bleven Nation”. Bjørnson vil altså i stedet prioritere identitetspolitikken. Det 
var først da hvert enkelt land var blitt et utviklet ”Statsindivid” det var mulig å 
tenke på en sund til felles arbeid skikket ”Formæling”. Dette var etter Bjørnsons 
mening årsaken til at den skandinaviske tanke møtte motstand. I henhold til 
Bjørnson fremsto skandinavismen som et hinder for den pågående norske 
selvutvikling som på flere områder var kommet et godt stykke på vei.1196 
Utviklingen ville føre til et forenet Norden, men ikke ”førend vi er blevne noget 
for os selv”.1197 Norge var en ny stat, men Norge var ingen ny nasjon. Norge 
hadde en fortid. Nasjonen var blitt avskåret fra denne historiske fortiden ved 
                     
 
1192 Bjørnstjerne Bjørnson, ”En Nytaarsbog”, Morgenbladet, 15.1.1854. 
1193 Collin og Eitrem 1912, s.164.  
1194 Johan Ernst Sars, Norges politiske historie 1815–1885, Kristiania 1904, s. 454.  
1195 Bjørnstjerne Bjørnson, ”Vaarliv”, Morgenbladet, 4.11.1855. Gjengitt i Artikler og taler, Bind I, 
Kristiania og Kjøbenhavn 1917, s. 82f. 
1196 Bjørnstjerne Bjørnson, ”Pibernes Program”, Morgenbladet, 8.5.1856. Gjengitt i Artikler og 
taler, Bind I, s.116f. 
1197 Bjørnstjerne Bjørnson, ”Hvilke er Modstanderne?”, Morgenbladet, 15.6.1856. Delvis gjengitt i 
Artikler og taler, Bind I, s. 124f. 
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noen århundreders historiske dvale. Derimot våknet erindringen om denne 
fortiden mer og mer. Nasjonen søkte den opp igjen og knyttet seg til den for å 
vende tilbake til seg selv.1198  
 
Bjørnstjerne Bjørnsons nasjonale kunstprogram 
 
Etter Krimkrigens slutt i mars 1856 fikk planene om et samlet Skandinavia støtte 
fra dronning Josefines fetter, keiser Napoleon III av Frankrike, og sommeren 
1856 ble det arrangert et stort studentmøte i Uppsala. Både danske, svenske og 
norske studenter deltok, og etter møtet mottok kong Oscar den nasjonalliberale 
politikeren og forfatteren Carl Ploug, som i 1852 hadde uttalt seg for en 
dynastisk skandinavisme, på Drottningholms slott.  En ny skandinavisk union 
skulle, som medisinstudenten Ernst Sars skriver i en prisbelønnet oppgave ved 
Det kongelige Frederiks Universitet i 1857, i likhet med Kalmarunionen vekke 
det engang så urolige og livsfriske folk fra en ”dødlignende” søvn.1199  
 I juni 1857 åpnet en stor skandinavisk kunstutstilling i Christiania. 
Hensikten med utstillingen, som var den fjerde i rekken av skandinavistiske 
utstillinger,1200 var ifølge Nordisk Universitets-Tidsskrift å gjøre den nordiske 
kunsten mindre økonomisk og dermed åndelig uavhengig av utlandet.1201 For 
Bjørnstjerne, som i Morgenbladet fikk oppgaven å gjøre en statusrapport over den 
norske billedkunsten og arkitekturen, var målsetningen å finne et nytt selvstendig 
utgangspunkt, en ny begynnelse for den nordiske kunsten. Fantes det derimot en 
tradisjon å bygge på, måtte kunsten alltid bygge på det overleverte, skriver 
Bjørnson, som hadde hatt professor Monrad og Andreas Munch som 
rådgivere.1202  
 Ifølge Bjørnson, som uttrykker tilfredshet over å ha mottatt dette 
”Hværv”,1203 var kunstneren en av nasjonens yppeste sønner og et utmerket kun-
stverk noe av det beste en nasjon kan eie. Ikke desto mindre ville Bjørnson 
hevde massens ”Dommerret” over kunsten. Forutsetningen for at kunsten skulle 
bli et oppdragelsesmiddel for folket og ikke et nytelsesfag for noen få kunst-
kjennere, var at kunsten ble bedømt under den poetiske domstol. Malerier eller 
                     
 
1198 Monrad 1853, s. 38f. 
1199 Ernst Sars, ”Udvikling af de Forholde og Omstændigheder, som fremkaldte 
Calmarunionen, og navnligen af Norges Stilling før og efter Intrædelsen i samme”, Nordisk 
Universitets-Tidsskrift, 3. hefte, 3. årg, Christiania 1857, s. 1f. 
1200 Willoch 1936, s. 95. Den første skandinaviske utstillingen ble arrangert i Stockholm i 
1850. I 1851 ble det arrangert en skandinavisk utstilling i København og i 1852 i Christiania.  
1201 ”Kunstmeddelelser”, Nordisk Universitets-Tidsskrift, 3. hefte, 3. årg., Christiania 1857, s. 168. 
1202 Bjørnstjerne Bjørnson, Brev. Første samling: Gro Tid. Brev fra årene 1857–1870, Kristiania       
1912, s. 29. Andreas Munch hadde vinteren 1857 hatt stor suksess med tragedien Lord William 
Russell, og ble ved denne tiden regnet som Norges mest betydningsfulle dikter. 
1203 Bjørnson 1912, s. 29.  
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billedhuggerarbeider måtte betraktes som dikt, og kunstdommeren var ethvert 
menneske med sunn følelse og utviklet forstand. Det viktigste ved et kunstverk 
var ånden, ikke teknikken. Det gjaldt å ikke la seg forlede av ”sandselige  
Pirremidler”.1204  
 Kunstens oppgave var etter Bjørnsons mening ikke å kopiere naturen. 
Naturen måtte også ”belives”. Det sentrale var følelsen, ”Aanden, den klare, be-
geistrede Tanke” som hadde sin kilde i troen. Det var ikke nok at et bilde var vel 
utført. Det var det ideelle menneske som skjult gjenstand som ga fast grunn å stå 
på og som var kilden til begeistring. Men på grunn av de ”vestlige Anskuelser”, 
som hadde satt maleriets form i forgrunnen, var den egne ”Selvtænkning” i ferd 
med å gå tapt. Det var dette Bjørnson nå ville føre krig mot, en kunst der farver 
og linjer og ikke det åndelige elementet var det primære. Det var de store tanker 
som skapte en stor form. Teknikkens oppgave var utelukkende å gi tanken form. 
Ånd og teknikk var uadskillelige. Ga man seg i kast med den greske eller 
nordiske gudelæren der troens kraft med sin forestilling om det ideelt menneske-
lige ikke lenger var veiledende, måtte teknikken bære alt, påpeker Bjørnson med 
brodd mot Georg Anton Krohg, som i Aftenbladet hadde fremhevet den danske 
maleren Constantin Hansens Ægirs gæstebud, som utstillingens mest interessante 
”Stykke”.1205 
 I henhold til Krohg hadde danskene med Ægirs gæstebud, som var utført på 
bestilling av Orla Lehmann, innviet en helt ny sfære i den nordiske kunsten der 
kunstneren ikke strebet etter tom abstrakt idealitet, men etter en gjengivelse av 
Eddas bilder i en ”anskuelig og fyldig Fremstilling”. På den måten representerte 
Ægirs gæstebud en ny begynnelse for det nordiske historiemaleriet. Bildet, som for 
første gang ble vist på utstillingen i Christiania i 1857, besto av legemsstore 
figurer av hele den nordiske gudeverden, som Krohg priste for sin ”plastiske 
Fuldendthed i malerisk Udførelse”, en fordring han ikke så oppfyllt i den i 
Düsseldorf ”værende norske Skoles Retning”.1206  
 Krohg, som anbefalte kunstnerne å reise til Paris, ble på det sterkeste 
imøtegått av Bjørnson, som hevdet at de mytologiske emnene utelukkende 
tilhørte fantasien og den frie diktning. Ifølge Bjørnson ville de mytologiske 
emnene bli kvalt i enhver visuell kunstform. Intet i poesien ble løftet av liv eller 
historie, det måtte løftes av en idé. Teknikken var ikke i stand til å gi ideen liv og 
”bringe os til at tro en anden Gang”. Overført på maleriet innebar det poetiske 
standpunkt en revolusjon. Et bilde måtte stå som symbol for noe annet, 
fremholder Bjørnson med henvisning til Johannes Damascenus. Det var ideen 
som ga stoffet sjel. Utstillingens naturalister, med andre ord danskene Carl 
Frederik Sørensen, Anton Melbye og folkelivsmaleren Carl Bloch, som Krohg 
                     
 
1204 Bjørnstjerne Bjørnson, ”Den norske Kunstudstilling”, Morgenbladet, nr. 235, 23.8.1857. 
1205 Aftenbladet, nr. 164, 18.7.1857. 
1206 Ibid. 



 
 
 

249 
 
 

roste for deres troskap mot naturen og frihet fra ”at søge Effekt”,1207 var mer 
respektable enn de historiemalere som arbeidet med ikke-kristne mytologiske 
motiver. Naturalistene, som ikke ville ha med noen annen idé å bestille enn den 
kopierte ting bare den var nøyaktig kopiert, kunne ikke mistenkes for å ville 
gjenopplive gamle gudelærer. Men en viljesytring var ikke i stand til å fremmane 
et bilde. Om en ting bare kunne avbildes som den er, måtte fotografiet gjøres til 
den høyeste kunstform. Av den grunn ville Bjørnson at danskene skulle slå inn 
på den samme bane som nordmenn og svensker.1208  
 For Bjørnson, som ikke viser noen interesse for historiemaleriet, var 
norsk maleri ensbetydende med ”Hr. Tidemand”. Tidemand var den store 
mester.  Det kjennetegnende ved Tidemands maleri var at det vendte seg mot de 
norske bønder. Samtidig lå en dyp religiøsitet til grunn for Tidemands bilder. Et 
stille troens lys bredte seg over alt han gjorde. På den måten utestengte 
Tidemand ”hvad som kunde gjøre Oprør”.1209 Men uten å betvile det norske 
folkets dype religiøse trang, var Bjørnson, som kan ha tatt inntrykk av Eilert 
Sundts Om Sædelighedstilstanden i Norge, som ble utgitt samme år, skeptisk til om 
denne dype religiøsiteten ennå viste seg ”af saa smuk en Grund” hos det store 
flertall av folket, og at Tidemand ”herved er kommen til de store Hovedaarer 
deri”. Tidemand hadde tatt mer og mer ”Retning mod det Bløde”. På den annen 
side viste dette bare at Tidemands maleri hadde sitt utgangspunkt i hans religiø-
sitet. Og fordi rikdommen i det ubevisste liv var enda større enn i det bevisste, 
fremsto Tidemand som en stor og sann dikter, noe som kom til uttrykk gjennom 
at denne poetiske totalvirkning også rent stilistisk var hovedsaken.1210 Det var 
ikke mimesis, avbildningen, som var hovedsaken. Ifølge Bjørnson, som bygger 
på Damascenus, skulle et bilde stå som symbol for noe annet. 
 Landskapsmaleriet, som på utstillingen overveiende var norsk, sto for 
Bjørnson som representativt for ”Overgangsperioden”, det vil si den tiden hvor 
vi ennå ”laa udenlands og kjæmpede for at naa hjem”. Men til tross for at 
landskapsmalerne var ”saare talentfulle” manglet düsseldorfernes landskapskunst 
den inngående karakteristikk Bjørnson fant hos Adolph Tidemand, som hadde 
hørt ”klokkeklangen” og maktet å ”frariste” nasjonen en hemmelighet for å gjøre 
folket delaktige i oppdagelsen av det skjulte Norge. De düsseldorfske 
landskapsmalernes dramatiske effekter ga ikke bare inntrykk av å være malt i 
Tyskland, de var også malt med henblikk på tyskernes smak. De düsseldorfske 
landskapsmalerne hadde ikke truffet den nasjonale tonen, den enkle og 
usentimentale tonen fra sagalitteraturen. Landskapsmalerne måtte av den grunn 
                     
 
1207 Aftenbladet, nr. 165, 20.7.1857.  
1208 Morgenbladet, nr. 235, 23.8.1857.  
1209 Adolph Tidemand hadde revolusjonsåret 1848 malt Haugianerne, et motiv han hadde 
gjentatt i 1852.  
1210 ”Den nordiske Kunstudstilling”, Morgenbladet, nr. 263, 20.9.1857.  
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lese sagaene enda flittigere enn genremalerne og ikke la seg villede av at 
landskapsmaleren tilsynelatende ikke hadde noe med disse figurer å bestille, for, 
fastslår Bjørnson, det var sagaens figurer landskapsmalerne malte og intet annet. 
”Thi ligesaavist som Naturen blot er i Besiddelse af den Skjønhed, som 
Menneskets Opfatning tillægger den, ligesaavist er igjen Menneskets Tanke og 
Daad i Meget og Mangt et ubevidst Aftryk av den Natur, som det først slog Øiet 
op imod”. Den som malte landet, malte også folket. Bjørnson mente derfor at 
landskapsmalerne måtte studere sitt hjemlands natur, både det karakteristiske og 
det poetiske i naturen, med andre ord stemningsrikdommen i det jevne landskap 
og det alvorlige i den norske natur. Det var ”Jevnhed” som utmerket den 
nordiske åndens vesen. Den som ikke våget å søke storheten nettopp i denne 
”Jevnhed” var ingen norsk dikter, om han i det hele tatt var dikter. Landet kunne 
ha sine store steder som svarte til de store øyeblikk i historien, men den ånd som 
etter sagaens vitnesbyrd levde i det norske folket, den ånden levde samtidig i det 
landet som omga folket i taushet fra vuggen til graven.1211 
 Det var Hans Gude som med størst hell og med mest talent hadde malt 
norske landskaper. Men dette var gjort som et ”lidet tydskt Dikt á la Heine, hvor 
han støder sammen med Goethe - á la Goethe hvor han støder sammen med 
Heine”, og gjennom Gudes hærskare av etterfølgere var det tyske maleriet blitt 
omplantet til Norge. Selv satte Bjørnson August Cappelen høyere i dikterisk be-
gavelse enn Gude. Cappelen var den store dikter, som ikke kunne etterlignes. 
Cappelen malte ikke etter naturen, hans egne ”Inddigtninger i Naturen” sto 
bokstavelig talt i veien. Cappelen malte i overensstemmelse med sin visjon, en 
visjon som alltid sto over det han malte. Han malte liv, de andre gikk etter stem-
ninger i naturen. Cappelens maleri var sjelemaleri, mens det karakteristiske ved 
de ”halvtydske Stemningsarbeider” var at de var fint utført. For Bjørnson var det 
viktig at en talentfull kunstner løsrev seg fra skolepreget og var i stand til å ”virke 
Noget som er en Tilgift til hvad vi besidder”. Det var dette som var betingelsen 
for å kunne kalles dikter. I forhold til Gude representerte enkelte av de yngre 
således langt ifra noe fremskitt i retning av det nasjonale. Det var snarere slik at 
de falt ut av ”den norske samling” på utstillingen.1212  
 Den mest tyske av de norske landskapsmalerne var Knud Baade, selv om 
han ikke malte i Gudes genre.1213 I tillegg var det en gruppe malere som var 
grepet av norske sujetter på en hjemlig måte, men dette var snarere et resultat av 
at de ikke hadde vært i stand til å ta inntrykk av den fremmede ånden, enn at de 

                     
 
1211 Ibid. 
1212 Ibid. 
1213 Knud Baade, som fra 1826 til 1829 hadde vært elev av Christopher Wilhelm Eckersberg 
ved Kunstakademiet i København, hadde i 1832 gått over til landskapsmaleriet. Baade ble 
elev av Johan Christian Dahl i Dresden fra 1836 til 1839 og med stipendium fra den norske 
stat fra 1843 til 1846 da Baade bosatte seg i München.  
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bevisst sto imot fremmed innflytelse. Johan Fredrik Eckersberg var den mest 
begavede og dyktige representanten for denne gruppen. Eckersberg var en 
düsseldorfer som søkte storheten i jevne norske sujetter, dog uten den dybde i 
oppfatningen som var en forutsetning for at han ville komme opp til det 
ønskelige nivå av originalitet. Eckersbergs maleri var for tradisjonelt, ikke i 
forhold til andre, men i forhold til ham selv. Svakheten var at han ikke levde seg 
inderlig nok inn i naturen. Når det gjalt evnen til å finne rikdommen i fattig-
dommen slik at den norske natur ble grepet på en velgjørende hjemlig måte, satte 
Bjørnson sitt håp til Morten Müller og til Magnus Bagge,1214 selv om begge var 
unge og hadde langt frem før de ville oppnå det Bjørnson ønsket. Både Müller 
og Bagge hadde grepet norske sujetter på en hjemlig måte, men hvert tre, hver 
stein, måtte uttrykke noe bestemt. Samtidig måtte enkeltelementene anordnes i 
grupper slik at de ble en del av en mer storslagen komposisjon. ”Maaske er det, 
hvad Virkningen, ja hvad Udførelsens Lethed angaar, ligesaa taknemmeligt som 
at male i Detail”, forklarer Bjørnson, som var påvirket av Friedrich Theodor 
Vischers Aesthetik, oder Wissenschaft des Schönen, som kom ut med femte og siste 
bind i 1857. Det viktigste var allikevel å legge vekt på den beskjedne norske 
sannhet som hvilte over landskapet, noe som bare ville komme til uttrykk om 
maleren så på norsk natur med norske øyne. Kunstneren måtte la seg besjele av 
den egn han malte, se kjærlig og hjemlig på den slik at den omveksling og rikdom 
som fantes i den norske natur ble arbeidet frem.1215 Det var på den måten, som 
Hegel også hadde anmerket, følelsenes åndelige dybde kunne finne et uttrykk i 
den omgivende naturen samtidig som de naturlige omgivelser kunne vekke til 
live stemninger i menneskenes hjerter.1216  
 I verker som viste ”Arkitektonikens Frembringelser fra de Allerførste og 
op til de sidste Dage”, kunne Bjørnson iakta nasjonale særtrekk selv om de ikke 
var aldeles selvstendige ”saa dog saavidt frie udviklinger af en overført Kunst at 
de maa lægges Mærke til”. Dette kom tydelig frem i oldtidslevningene og ga 
Bjørnson håp om at den samme ånd som drev oss til å utgi våre sagaer og 
folkeviser og til å redde gamle byggverker ville skape byggmestere i ”Ord og 
Steen” som var hjemligere, mer norske, enn det som ble oppvist på Oscarshall. 
Billedhuggerkunstenen var derimot dårlig stillet ”ved en Leilighed som denne”. 
På den annen side betraktet Bjørnson Nasjonalgalleriets bestilling av en Minerva 
i gips og et verk i marmor som et lyspunkt og et tegn på at en forandring var i 
ferd med å finne sted. Bjørnson, som med bestemthet vender seg mot at billed-
huggerkunsten skulle kunne bedømmes med krav på det karakteristiske eller den 
naturtro virkelighet for å fange det karakteristiske i tiden, mente at billedhugger-
                     
 
1214 Morten Müller var blitt hedret med en mention honorable på verdensutstillingen i Paris i 1855. 
Se Sigurd Willoch, Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, Oslo 1936, s. 61. 
1215 Morgenbladet, nr. 263, 20.9.1857.  
1216 Hegel 1975, s. 831.  
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kunsten sto ”kold” overfor livet og dets skiftenede utseende. Å fange det 
karakteristiske i tiden kunne maleriet gjøre, vel å merke under de betingelser 
Bjørnson hadde gjort gjeldende. Billedhuggerkunsten beskjeftiget seg ”uforan-
derlig med det Uforanderlige”, nemlig med skjønnhetsformen i den levende 
natur. Kun når livet brakte til veie et helt plastisk moment, hvor ingenting måtte 
kastes bort under bestrebelsen på å fange skjønnhetsformen, kunne billed-
huggerkunsten, som i Christopher Borchs Æggepige, gripe selve livet. Derimot 
utelukket ikke Bjørnson at nasjonaliteteten kunne ha en innvirkning også på 
billedhuggerkunsten, selv om nasjonaliteten i billedhuggerkunsten ikke som i 
maleriet besto i å oppsøke våre spesielle seder og skikker. Billedhuggerkunsten 
vendte seg bort fra alt sådant. Billedhuggerkunstens ”høieste Kunstformer” var 
fremstillingen av den norske type under den forutsetning at den norske typen var 
fritt og naturlig utviklet. Dette krevde at enhver billedhugger først måtte g-
jennomleve en fullstendig gresk skjønnhetsforestilling, ikke bare som ”vi der 
søger Dannelsen” for å kommme tilbake til ”det Første”, men fordi billed-
huggerne fortsatt i mange år måtte tenke og forme ”paa Græsk”. På den måten 
sto Borchs Æggepige som en ny begynnelse. Borchs Æggepige var den første fedre-
landske type, den første norske jente i gips, som kunne stilles ved siden av 
ethvert av Tidemands norske jenteansikter, og som disse gjøre det inntrykk ”hele 
Verden rundt” at hun var norsk. I dette henseende lå litteraturen etter. I den 
norske litteraturen var det ennå ikke en eneste kvinne Bjørnson ville beære med 
navnet ”norsk Jente”.1217  
 Til tross for mangelen på veiledning fra diktningen var forestillingen om 
den norske kvinne blitt ført videre og beriket gjennom Borch. Borch, som hadde 
vært elev ved Kunstakademiet i København og arbeidet i Herman Wilhelm 
Bissens atelier,1218 hadde ikke hatt noe annet å holde seg til enn Tidmands 
mesterlige oppfatning. Samtidig var det noe i selve figuren Bjørnson var til-
bøyelig til å kalle norsk, og som gjorde at det ikke ville være overilet å påstå at det 
fantes en viss eiendommelighet i figuren hos ethvert folk på samme måte som i 
de forskjellige bygdelag. Etter hvert som billedhuggeren emansiperte seg og grep 
den fedrelandske type, ville nasjonaliteteten også kunne komme til uttrykk i 
valget av ”drapperi”. Dessuten ville nasjonaliteten kunne gjøre seg gjeldende i 
behandlingen av helt fremmede emner, som for eksempel i Bertel Thorvaldsens 
skulpturer der hele den danske mildhet og ”Fantasifrugtbarhed” på samme måte 
som denne retningens sterke sanselighet avspeilet seg. Likeledes var det et 
uttrykk for det nasjonale hos kunstneren om han vendte seg mot den nordiske i 
stedet for den greske myte- og gudeverden. Argumentet om at billedhuggerkun-
sten ikke kunne røre ved den nordiske gudeverden fordi den ikke var plastisk, 
                     
 
1217 Bjørnson skulle i 1857 selv berike forestillingen om ”norsk Jente” gjennom romanfiguren 
Synnøve Solbakken. 
1218 Bissen ble professor ved Kunstakademiet i København i 1840. 
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hadde sin opprinnelse i at Thorvaldsen ikke ”kunde noget med vore Guder”. 
Men denne holdningen hadde dødd ut med Thorvaldsen. Ikke desto mindre ville 
Bjørnson, som ga Thorvaldsen æren for å ha gitt den nordiske billedhugger-
kunsten en grunn å stå på gjennom at han hadde vendt tilbake til kunstens vugge 
og ført de opprinnelige kunstbegreper i renset skikkelse ”op til os”, ta 
Thorvaldsens kunst som utgangspunkt for å arbeide videre ”paa vort Eget”.1219  
 Billedhuggerkunstens oppgave var for Bjørnson å fange skjønnhets-
formen i den menneskelige naturen. Det var derfor ingening i veien for at de 
gamle guder kunne stå som symboler på gode egenskaper. Men i og med at 
gudene kun var symboler for visse egenskaper, ville en norsk mann som i likhet 
med Thorvaldsen hårdnakket holdt seg til det greske bare ”sprenge Tegnet”. I så 
måte hadde Thorvaldsens elev, Herman Wilhelm Bissen, som på utstillingen var 
representert med en valkyrie, skapt en en ny ”vakker Begyndelse”. Men gjorde 
figuren i seg et ”blødt” harmonisk intrykk, var denne symbolikken ikke nød-
vendig. Da var selve figuren dikt godt nok. Selv om kunsten tilsynelatende var 
uforanderlig, eide den ”fremadskriden” og evig foryngelseskraft gjennom 
nasjonalitetens innvirkning. ”Der komme Digtere og udtale vor Frihedsfølelse og 
Fædrelandskjærlighed, tegne vor historiske eller dagligdagse Gang, de kan give 
Ord for mangen stille Længsel”, men hører de ”blot en Halling blive spillet eller 
en Folkevise drage monotont forbi, saa blegner deres egne Arbeider. Thi der 
dæmrer bag disse Melodier en Forbindelse med den Folket omgivende Natur, og 
tillige en Udsigt imod Fortids-Erindringer og Fremtids-Drømme, som Gjør de 
udsagte Ord saa grændseløst Fattige”. Som uttrykk for det nasjonale var 
folkediktningen overordnet kunstpoesien. Selve ”ordets diktning” sammenligner 
Bjørnson med kirkeklokkene, som kunne høres over hele landet. De klokker 
som hadde den klareste klangen, lå på havets bunn, ”skjønt ganske nær ved 
Stranden”. Dette var dikternes sorg; ”thi i klart Veir kan de se dem, men gribe 
dem kan de aldri”. Det var fra disse klokkene musikken og malerkunsten skulle 
bære bud. Ethvert maleri kunne av den grunn også kalles et ”røvet Ord fra en 
Nations Hemmelighed”. Det var gjennom kunsten det var mulig å komme en 
nasjon ”til Hjertet”, og da aller helst gjennom de stykker som fremstiller 
mennesker. Landskapsmaleriet uttalte visstnok også noe, men ikke like tydelig 
for alle og dessuten var det en hel flokk av dem som overhodet ikke talte.1220  
 Bjørnsons oppgave var, som han skriver, å finne et selvstendig 
utgangspunkt, en ny begynnelse for den nordiske kunsten. Fantes det derimot en 
tradisjon å bygge på, skulle kunsten bygge på tradisjonen. På plastikkens område 
hadde Thorvaldsens kunst gitt den nordiske billedhuggerkunsten en grunn å stå 
på gjennom at han hadde vendt tilbake til kunstens vugge og ført de opprinnelige 
kunstbegreper i renset skikkelse ”op til os”. Ellers representerte Borchs Æggepike 
                     
 
1219 Morgenbladet, nr. 263, 20.9.1857. 
1220 ”Den nordiske Kunstudstilling. III”, Morgenbladet, nr. 249, 2.9.1857.  
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en ny begynnelse for den norske billedhuggerkunsten gjennom å fremstille den 
fedrelandske type. Likeledes betraktet Bjørnson professor Bissens valkyrie som 
en ny ”vakker Begyndelse”. Det var et uttrykk for det nasjonale hos kunstneren 
om han vendte seg mot den nordiske i stedet for den greske myte- og gudever-
den. På det punktet er Bjørnsons standpunkt i overensstemmelse med Adam 
Oehlenschlägers og professor Jens Møllers. Men gjorde figuren i seg selv et 
”blødt” harmonisk intrykk, var denne symbolikken ikke nødvendig. Da var selve 
figuren dikt godt nok. Samtidig kunne nasjonaliteten komme til uttrykk i valget 
av ”drapperi”. Maleriet skulle skildre norske seder og skikker, en tanke som også 
forekommer hos Geijer. Gjennom å vende seg mot de norske bønder betraktet 
Adolph Tidemand i likhet med Grundtvig bondestanden som grunnstammen i 
befolkningen. Landskapsmaleren derimot kjempet ennå ”for at naa hjem”. Til 
tross for at landskapsmalerne var ”saare talentfulle” manglet düsseldorfernes 
landskapskunst den inngående karakteristikk Bjørnson fant hos Adolph Tide-
mand. For den som malte landet malte også folket. Landskapsmalerne måtte 
derfor studere sitt hjemlands natur, både det karakteristiske og det poetiske i 
naturen. Det var stemningsriksdommen i det jevne landskap og det alvorlige i 
den norske natur lanskapsmalerne skulle skildre. Forutsetningen for en 
inngående karakteristikk var derfor ikke, som hos Welhaven, det naturtro. Ifølge 
Bjørnson var det først da kunstneren idealiserte, naturen ble gjengitt karakteris-
tisk. I dette ligger påvirkningen fra Damascenus, som opererte med eksistensen 
av gudbenådede bilder både i naturen og i skriften og en platonsk metafysikk av 
oppadstigende bilder som pekte mot det hellige. Bilder kunne på den måten være 
et gløtt inn i det hellige, et vindu inn i himmelen.   
 
Henrik Ibsen og ”Det lærde Holland” 
 
Bjørnson hadde dagen før den skandinaviske utstillingen åpnet i Christiania den 
22. juni 1857, publisert en artikkel i Morgenbladet der han henstilte til Stortinget 
om å gjøre den norske dramatiske kunst til en ”Statssag”. Ifølge Bjørnson, som 
bygger på Welhavens argumentasjon i Christianias Vinter- og Sommer-Dvale, ville en 
norsk dramatisk kunst virke samlende på nasjonen og samtidig gi ”idelig 
Opmuntring, ideligt Speilbilllede, idelig hjælp til den, som i Eposet, Lyrik og 
Drama, i Musik, Maler- og Billedkunst, vil gribe det store Fælles i de smaa, 
allersteds fra komne Enkeltheder – og derved Samle”.1221 På den måten 
viderefører Bjørnson intelligenskretsens program, men med andre estetiske 
idealer.  
 Bjørnson ble høsten 1857 utnevnt til dramatiker og sceneinstruktør ved 
Det norske Theater i Bergen etter Henrik Ibsen,1222 som i 1851 var blitt kalt til 
                     
 
1221 Bjørnstjerne Bjørnson, ”En Storthingsindstilling”, Morgenbladet, 21.6.1857. 
1222 Norske Theater i Bergen ble opprettet av Ole Bull i 1850. 
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Bergen av Ole Bull til det av Bull nyopprettede Norske Theater. Ibsen i sin tur 
overtok stillingen som kunstnerisk direktør for Den norske dramatiske Skoles 
Theater, som i 1857 byttet navn til Christiania norske Theater.1223 For en krets 
litterater, som gikk under tilnavnet ”det lærde Holland”, ble Ibsens tilbakekomst 
til Christiania begynnelsen på en storhetstid. Ved siden av Ibsen besto ”det lærde 
Holland” av Paul Botten-Hansen,1224 som i 1851 hadde utgitt det estetisk-
politiske ukebladet Andhrimner sammen med Ibsen, og av filologen Jakob Løkke 
og historikerne Michael Birkeland og Ludvig Daae. Blant de såkalte Batavofi-
lene,1225 som de mer løst assosierte medlemmene av ”Det lærde Holland” ble 
kalt, fantes både Welhaven, Peter Andreas Munch, Peter Christen Asbjørnsen og 
Johan Ernst Sars.1226 Som sitt talerør benyttet kretsen Illustreret Nyhedsblad, som 
ble finansiert av den polske adelsmannen Adam Dzwonkowski, som var 
kommet som flyktning til Norge i 1832.1227 Bladets redaktør var Paul Botten-
Hansen, som i 1851 hadde utgitt Huldrebrylluppet som føljetong i Andhrimner.  
 Etter eget utsagn skal Botten-Hansen ha fulgt Welhavens forelesninger i 
litteraturhistorie ”maaske nøiere end nogen anden”,1228 og i ”Om Kjæmpeviserne 
og deres betydning for kunstpoesien”, som ble publisert i Illustreret Nyhedsblad i 
1858, opphøyer Ibsen visediktningen til det egentlige uttrykket for folkets indre 
liv. Samtidig etterlyser Ibsen en mer demokratisk kunst som kunne danne 
utgangspunktet for en virkelig folkelig dannelse. For å tiltale folket måtte det nye 
i en viss forstand også være gammelt. Det måtte ikke ”opfindes”, men 
”gjenfindes”. Om folket i det nye skulle finne tilbake til en eiendommelig side 
ved sitt eget jeg, måtte det nye ikke fremtre som fremmed og avstikkende fra den 
forestillingskrets som var folkets egen. Av den grunn var det viktig at dikteren 
hentet råstoffet ut fra av folket selv.1229  
 Ifølge Ibsen, som bygger på Herder, var det i visediktningen, som hadde 
stått utenfor all påvirkning fra kunstpoesien, folket eide en form som 
anskueliggjorde dets åndelige innhold. ”Kjæmpevisen” var nesten det eneste 
minnesmerket som gjennom tidene med alle dens omskiftelser var ”vedblevet at 
føre et friskt og kraftig Liv i Folkets bevissthed”, slår Ibsen fast. Grunnlaget i 
”kjæmpeviserne” var den dikteriske forherligelsen av urslektens bedrifter, de 
samme bedrifter som hadde gitt stoff til de mytiske diktninger. På den måten var 
                     
 
1223 Den norske dramatiske Skoles Theater ble opprettet på initiativ av Johannes Benedictus 
Klingenberg i 1852, ble i 1854 omgjort til fast teater.   
1224 Ibsen hadde vært Andhrimners tegner. 
1225 Den Bataviske republikk, som organiserte de nederlandske provinsene som en 
sentralistisk republikk etter fransk forbilde, eksisterte fra 1795 til 1806.  
1226 Ludvig Daae, Politiske dagbøker og minner, Bind I, Oslo 1930, s. 40.  
1227 Jonas Lie, som var utdannet jurist, ble i 1861 eier av Illustreret Nyhedsblad. 
1228 Fredrik Ording, Henrik Ibsens vennekreds. Det lærde Holland, Oslo 1927, s. 63. 
1229 Henrik Ibsen, ”Om Kjæmpeviserne og deres betydning for kunstpoesien”, Henrik Ibsens 
Skrifter 16. Sakprosa, Trondheim 2010, s. 138f. 
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”kjæmpevisernes” verden ikke kun en diktningens verden, som ”Intet har med 
Virkeligheten at skaffe”. Selv om sagaens opptegnelser falt innenfor den 
kristelige periode i Norden, var dens poesi vesentlig hedensk. Sagaens stoff ville 
derfor egne seg langt bedre til behandling i den antikke greske stil enn i den som 
ble betegnet som den moderne kristne. For Ibsen, som samme år utga sitt første 
prosadrama med et innhold hentet fra Vølundsagaen i den eldre 
Eddadiktningen,1230 var saga ikke bare de historiske overleveringer, det var også 
de mytiske sagn og sanger.1231  
 I diktsyklusen I Billedgalleriet, som ble publisert i Illustreret Nyhedsblad i 
september 1859,1232 utviklet Ibsen sitt syn på billedkunsten, men som 
litteraturhistorikeren Torild Moi har påpekt, var diktsyklusen kommet til allerede 
etter Ibsens besøk i Die Königliche Gemälde Galerie i Dresden i 1852.1233 Den 
direkte inspirasjonskilden til I Billedgalleriet var formodentlig den danske filologen 
Christian Molbech, som i en artikkel i det første heftet av Nordisk Tidsskrift i 1827 
hadde presentert Friedrich von Rumohrs kunstsyn gjennom en sammenligning 
av italienske og nederlandske mestere i billedgalleriet på Christiansborg slott. 
Ifølge Arne Eggum er det Friedrich von Rumohrs kunstsyn som ligger til grunn 
for kunstkjennernes posisjon,1234 med andre ord det kunstsyn Marcus Jonas 
Monrad og Bjørnstjerne Bjørnson så det som sin oppgave å bekjempe. Dette 
kunstsynet kan imidlertid føres tilbake til Anthony Ashley Cooper, den tredje 
greven av Shaftesbury, og den britiske moral sense-tradisjonen. Ifølge Mosche 
Barasch er denne tradisjonen blitt oversett på grunn av at Shaftesburys teorier er 
blitt presentert som en del av moralfilosofien.1235 
 Hva Ibsen fremfor alt ville utrede I Billedgalleriet er hva som ”beruser mig 
saa mægtigt Imellem disse Evighedens Værker”. Var det ”de store Navne eller 
Farvespillet mildt og prægtigt?” Svaret Ibsen fant var at ”i mig er Gud”. ”Thi jeg 
formaar at gribes og beruses ved Skjønhedstanken, der er foldet du”. Det var i 
galleriet Ibsen kunne skue ”Gudsideen klar og plastisk”. I møtet med kunsten ble 
tvilens demon i hans indre knust. Gjennom kunsten ble den skjønne myte til 
sannhet. Men for Ibsen overskygget ikke Rafaels ”Sixtinske Jesu-moder” den 
trivelige nederlender. Fiolen kunne godt forlikes med tulipanen i en bukett. I 
kunsten går ideen sin gang. Hva kunstneren hadde tenkt, ”vil intet sige”. Med 
andre ord, for Ibsen var kunsten et uttrykk for tidsånden, en tanke han har 

                     
 
1230 Hærmændene på Helgeland ble utgitt som bilag til Illustreret Nyhedsblad. 
1231 Ibsen 2010, s. 145. 
1232 Diktsyklusen var innført i Illustreret Nyhedsblad nr. 38 og nr. 39 1859.  
1233 Torild Moi, Ibsens modernisme, Valdres 2006, s. 90.  
1234 Arne Eggum, Studier i nordisk kunstteori på 1800-tallet, Magistergradsoppgave, Universitetet 
i Oslo 1968.  
1235 Mosche Barasch, Modern Theories of Art, I. From Winckelmann to Baudelaire, New York og 
London 1990, s. 36. 
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hentet fra Hegel. I kunstens rike var det ”ene formen” som hadde rang. ”Hvis Du 
vil dømme Skaldens Tonestige, så hør hvorledes, ikke vad han Sang”. Det var 
formen som adlet kunstneråndens foster og stemplet det som stort og genialt. 
Det var ved formen vers ble til dikt. Hvorfor skulle da ”vi Poeter rave Med øllet 
Hjerne om Ideens Baal, Og blindt afsted paa Versefødder trave En Hestelængde 
foran Tankens Maal”? I henhold til Ibsen, som samtidig vender seg mot den 
hegelianske estetikken, var det viktig at kunsten skulle ”slaae i Jorden Rod, Og 
skabe Billeder med Kjød og Blod Fra Hverdagslivet” på samme måte som 
”Stillebens-Digter”. Derfor fremhever Ibsen nødvendigheten av kritikk for å 
skjerpe det lyriske øye. Naivitetens forår var omme. Kunsten var en erindringens 
kunst som i farger skulle tolke hva ”i Aanden lyner”. Kunstneren måtte vandre i 
sitt eget billedgalleri, svinge seg som en due i stum beskuen av fortidsminner. 
Det var i sjelens higen ”tilbage mot Hjemmet” kunstens fremtid lå.1236  
 Grunntanken i Shaftesburys kunstsyn, som hadde sitt utgangspunkt i en 
ny og moderne tolkning av platonismen, er at naturen er et dynamisk harmonisk 
verk skapt av Gud. Universum ble ikke oppfattet som en maskin, men som en 
animert organisme av former eller ”conspiring beauty”, som bare kunne fanges 
av det skapende geniet. Shaftesbury la av den grunn stor vekt på kunstnerens 
originalitet og skapende kraft, og i hans kunstfilosofi fremstår kunstneren som en 
”Promethus sub Jove”, med andre ord som en andre skaper. Inspirasjon til 
skaperakten skulle ifølge Shaftesbury hentes i naturen. Å trekke seg tilbake fra 
det sosiale livet, å begi seg inn i adskilthetens stillhet, var for Shaftesbury den 
beste måten å få kunnskap om seg selv på.1237 Det var derfor, som Pram skriver, 
gjennom å betrakte sanne kunstverk og rette oppmerksomheten på ”Fiinheder” i 
fremstillings- og uttrykksmåten, betrakteren kunne få noe av 
”Konstnersskiønnet”.1238 For Shaftesbury, som ville skape en kultur uavhengig 
av hoffet og kirken,1239 hadde kunstverket en moralsk verdi i seg selv.  
 Ibsen, som har hentet impulser fra den dansk-norske tradisjonen, blant 
annet fra Adam Oehlenschläger, kan under sitt opphold i København i 1852 ha 
kommet i kontakt med fysikkprofessoren Hans Christian Ørsteds ”det Skjønnes 
naturlære”, som i 1852 ble utgitt som en del av det tredje bindet av Ørsteds 
skrifter. Ørsted, som var opptatt av lyset og farvene, stilte seg kritisk til at 
fornemmelser av skjønnhet overhodet kunne begrunnes eller meddeles andre, og 
at enkelte skjønnhetsfornemmelser kunne oppfattes som dypere og mer intense. 
Ifølge kunsthistorikeren Kirsten Agerbæk var Niels Lauritz Høyens reviderte 
standpunkt, som han presenterte i en forelesningsserie vinteren 1850 – 1851, Om 
                     
 
1236 Henrik Ibsens Skrifter 11. Dikt, Orkanger 2009, s. 265-266. 
1237 Barasch 1990, s. 38-40. 
1238 Pram 1791, s. 98. 
1239 Lawrence E. Klein, Shaftesbury and the Culture of Politeness: Moral Discource and Cultural 
Politics in Early Eighteenth-Century England, Cambridge og New York 1994, s. 9.  
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Konstens væsen og Opgave særlig med hensyn til Danmark, påvirket så vel av Ørsted som 
av Frederik Christian Sibberns estetikk.1240 Sibbern, som Niels Treschow hadde 
utsett som sin ettertreder som professor i filosofi ved Københavns Universitet,  
hadde i 1834 utgitt den første delen av trebindsverket Om poesi og kunst, der han 
behandler ”Ironie” som en for dikteren ”væsentlig Requisit”. Denne tanken, som 
kan føres tilbake til Friedrich Schlegels utkast til en teori om ironien som et 
alternativ til Schillers nostalgisk-utopiske ideal, fikk stor betydning for Søren 
Kierkegaard, som i 1841 utga Om begrebet ironi.  
 I diktet Paa Vidderne, som ble utgitt som bilag til Illustreret Nyhedsblads 
nyttårsutgave i 1860, utdyper Ibsen sitt syn på den estetisk-filosofiske 
problematikken. Diktets hovedperson forlater sine nære og kjære og begir seg 
opp på høyfjellet. ”Et Liv, ei halvt–langtmindre helt, Et Liv i Synd og Anger delt, 
Jeg træder under Fod!” For Ibsen var et fritt liv i ”Renens Spor” en renselse som 
drev ”Hver Mørkets Lyst, hver vild Begjær” ut av ”Hugen”. Det var på denne 
måten Ibsen fant tilbake til seg selv og til sin Gud. Ibsen, som i likhet med 
Shaftesbury slutter seg til deistenes tro på den naturlige religionens overlegenhet, 
så derfor ingen grunn til å følge dem som på ”Kirkestien træde”.1241  
 Paa Vidderne innebærer imidlertid ikke bare en avstandstagelse fra 
den offisielle religionen. Paa Vidderne fremstår også som en tributt til Henrik 
Wergeland og hans syn på den kunstneriske skaperakten. Tilbaketrukkenhet var 
et trekk som tilhørte geniet. Kunstens materiale var erindringen av lidenskap og 
store opplevelser som da hovedpersonen i Paa Vidderne opplever skjønnheten 
gjennom å se morens hus brenne ned i ”Maanens Streiflys”, eller synet av sin 
egen ”væne Brud” ridende ”Skridt for Skridt Tæt indved” en annen ”Brudgom”. 
Det var slike opplevelser som ifølge Ibsen gjorde seg ”Til Vinding for 
Perspektivet”. Med andre ord, kunsten måtte suge næring fra livet selv og gjengi 
naturen tro som et speil. Det var kun det selvopplevde som kunne skape stor 
kunst. På den måten slutter Ibsen seg til Wergelands syn. For Ibsen har et 
”bestandigt Studium af den samme Klasse Gjenstande” ingen større betydning. 
For å gjengi naturen med ”Troskab” ville Ibsen heller studere sagaene og 
visediktningen. Dette er tanker som sammenfaller med Erik Gustav Geijers. I 
henhold til Geijer, som sluttet seg til organismetanken, besto kjernen i det 
nordiske av den germanske stammens eldste overleveringer i form av nordiske 
gude- og heltesagn. Geijers ontologiske utgangspunkt var at ikke noe nytt oppsto 
uten at det ble født ut av ”förmätning”, som hele tiden knyttet tilbake mellom 
”den stund, som er inne, og den som flyr”.1242 Det nye måtte, som Ibsen skriver, 
i en viss forstand også være gammelt om det skulle tiltale folket. Det måtte ikke 
                     
 
1240 Kirsten Agerbæk, Høyen mellem klassicisme og romantik. Om idégrundlaget for N.L. Høyens virke 
for kunsten i fortid og samtid, Esbjerg 1984, s. 229f. 
1241 Ibsen 2009, s. 371. 
1242 Geijer 1817, s. 90. 
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”opfindes”, men ”gjenfindes”. Om folket i det nye skulle gjenkjenne en 
eiendommelig side ved sitt eget jeg, måtte det nye ikke fremtre som fremmed og 
avstikkende fra den forestillingskrets som var folkets egen.1243 På den måten kan 
Ibsen i likhet med Wergeland ha hentet inspirasjon fra Geijers Betragtelser i 
avseende på de nordiska myternas användande i skön konst, som ble utgitt i 1817. For 
Ibsen innebar genialiteten på samme måte som for Wergeland å kunne gripe 
virkeligheten slik som den er. Malergeniets hovedevne var, som Wergeland 
skriver, ”en Fantasi, der opfatter og gjengiver Naturen tro som et Speil”.1244 
Det var mimesis, etterligningen, kunstneren skulle etterstrebe ut fra en 
selvopplevd erindring. Ibsen avviker således fra Welhaven-kretsen som i 
overensstemmelse med Burke mente at et grunnleggende studium av enhver 
klasse gjenstander var en forutsetning for en sann gjengivelse. Ifølge Burke var 
det kun gjennom et ”bestandigt Studium af den samme Klasse Gjenstande” det 
var mulig å ”gjengive dem med Troskab”.1245 Selv om Burke regnes som en 
representant for organismeteorien,1246 tar han ikke avstand fra det 
vitenskapsbegrep som var basert på taksonomier. Innen biologien var dette 
synonymt med systematikk og inndeling i klasser, slekt eller familie. 
Idéhistorikeren Isaiah Berlin mener at både Herder, Loche og 
encyklopedistene ga naturvitenskapen en mer vitalististisk tolkning. Berlin gjør 
derfor en distinksjon mellom vitalistiske og mystiske tolkninger av telos. Den 
mystiske tolkningen av telos fører Berlin tilbake til Det gamle testamentet.1247  
 
Eckersbergs malerskole 
 
Kronprins Carl, som ble visekonge i Norge etter stattholderen Severin 
Løvenskiolds død i 1856, utnevnte i desember 1858 sin nære venn, Christian 
Birch-Reichenwald, til sjef for justisdepartementet etter Jørgen Herman Vogt.1248 
Utnevnelsen av Birch-Reichenwald, som hadde tilhørt ”den estetiske 
intelligens”,1249 ble i Morgenbladet beskrevet som et første skritt i retning av et 
”Skandinavisk felttog” og dannelsen av et statsråd etter forbilde av et svensk 

                     
 
1243 Henrik Ibsen, ”Om Kjæmpeviserne og deres betydning for kunstpoesien”, Henrik Ibsens      
 Skrifter 16. Sakprosa, Trondheim 2010, s. 138f.  
1244 Wergeland 1991, s. 433. 
1245 ”Kunsttheorie”, Vidar, nr. 50, 17.7.1833, s. 190f. 
1246 Berlin 1976, s. 149.  
1247 Ibid., s. 50. 
1248 Jørgen Herman Vogt var fra 1833 frem til sin død i 1862 preses i selskabet for Norge          
Vel.  
1249 Christian Birch-Reichenwald var i 1832 blant initiativtakerne til opprettelsen av Det           
Norske Studenterforbund sammen med Johan Sebastian Welhaven, Bernhard Dunker         og 
Anton Martin Schweigaard. 



 
 
 

260 
 
 

”Junkerministerium”,1250 og ifølge ryktene forelå planer om å få kirkestatsråd 
Hans Riddervold avsatt.1251 
 I juli 1859, ved samme tid som kronprins Carl overtok regjeringsmakten 
etter Oscar I, stiftet den pietistisk orienterte bondehøvdingen Ole Gabriel 
Ueland Stortingets Reformforening sammen med filologen Johannes Steen og 
juristen Johan Sverdrup. Ueland, som ble støttet av flere ”Landprester”,1252 var 
anti-skandinavist og jernbaneutbyggingens inbitte fiende.1253 Pietistene hadde i 
1843 forkastet teologiprofessoren Christian Nicolai Keysers forsøk på å revidere 
Erik Pontoppidans katekismeforklaring. Hensikten var å fjerne forbudet mot 
billedkunst, dans, romaner og teater. Ueland hadde konsekvent stemt mot alle 
bevilgninger til kunstneriske og litterære formål på Stortinget,1254 og Riddervold 
ble i 1848 valgt til kirkeminister med oppgaven å skape større enhet.1255 Samtidig 
fikk kirkeministeren oppgaven å forhindre at menigheter overmalte gamle 
veggmalerier og fjernet det såkalte ”guld og stas” fra kirkene.1256 På den annen 
side var Riddervold i likhet med Ueland en hårdnakket motstander av enhver 
støtte til teatrene, og etter regjeringen i 1854, med stattholder Løvenskiold i 
spissen, gikk inn for støtte til Christiania Theater, dissenterte Riddervold og 
innleverte et særvotum. Ifølge Riddervold var det mange andre institusjoner som 
kunne virke dannende og ofte på en mer forutsigbar måte.1257  
 Høsten 1859 la Riddervold frem en rekke kongelige proposisjoner for 
Stortinget, blant annet en proposisjon om reform av almueskolevesenet, en 
proposisjon om bevilgning til Peter Andreas Munch som rikshistoriograf,1258 en 
proposisjon om dosentgasje uten forelesningsplikt til Andreas Munch, en pro-
posisjon om årlig gasje til en riksantikvar og en proposisjon om bevilgning til 
lokaler for Nationalmuseet. Åpningen av Johan Fredrik Eckersbergs malerskole 
den 1. november 1859 var etter alt å dømme et ledd i denne nye kulturpolitiske 
satsningen, og planen var formodentlig at Eckersbergs malerskole, som skulle 
fungere parallelt med Den kongelige Norske Tegne- og Kunstskole, skulle 
utgjøre den høyere klasse for frihåndstegning etter levende modell som ifølge 
                     
 
1250 Morgenbladet, den 26.1.1859. Sitert etter Johan Ernst Sars, Norges politiske historie 1815–
1885, Kristiania 1904, s. 499. 
1251 Ringdal 2005, s. 124.  
1252 Sars 1904, s. 370. 
1253 Birch-Reichenwald var i 1855 blitt utnevnt til formann i direksjonen for hovedbanen.  
1254 Ueland stemte mot statsstøtte til Det Norske Theater i Bergen, som siden åpningen i 1850 
var blitt finansiert av Ole Bull. 
1255 Ringdal 2005, s. 109. 
1256 Ibid., s. 74. 
1257 Ibid., s.150.  
1258 Peter Andreas Munch hadde samme år utgitt en oversettelse av Snorres kongesagaer i 
norsk språkdrakt og et praktverk over Trondhjems Domkirke i stort folioformat med          
tegninger av arkitekt Heinrich Ernst Schirmer.  
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skolens reglement fra 1822 skulle tre i kraft når ”de til skolens drift i 
almindelighed anviste Midler” tillot det.1259 Tegne- og Kunstskolens direksjon 
hadde våren 1859 på initiativ av Eckersberg søkt departementet om en 
bevilgning på 1000 specidaler til opprettelsen av en malerklasse, men søknaden 
var blitt avslått. Mye tyder derfor på at det kan ha vært ved hjelp av kong Carl IV 
(XV) skolen ble åpnet høsten 1859. Birch-Reichenwald la vekt på betydningen 
av støtte fra kongemakten for å få gjennom sin politikk,1260 og kong Carl, som i 
1853 hadde overtatt etter Oscar I som kansler for Kunstakademiet i Stockholm, 
deltok selv fra 1856 regelmessig på Kunstakademiets utstillinger med 
landskapsmalerier med motiver hentet fra Hardanger, Hallingdal, 
Gudbrandsdalen og Tyrifjorden.1261 Eckersbergs malerskole, som fikk utbetalt 
penger via Tegneskolens direksjon,1262 kan derfor ha vært Carl IVs 
”morgengave” til det norske folk i stedet for den utlovede avskaffelsen av 
riksstattholderembetet, som hadde møtt sterk motstand blant det svenske 
Ridderhusets medlemmer. Kongen skal gjentatte ganger ha besøkt malerskolen, 
som både hadde en landskapsklasse og en figurklasse. Dessuten var skolen, i 
motsetning til kunstakademiene i Stockholm og København, åpen for kvinnelige 
elever.1263  
 Eckersberg, som inngikk i Tegne- og Kunstskolens bestyrelse, la i sin tale 
ved åpningen av skolen vekt på betydningen av å åpne elevenes øyne for skapel-
sens skjønnhet gjennom grundig forståelse av form og farge. ”En Udbredelse af 
Sansen for Kunst ad den Vej” ville, håpet Eckersberg, virke til ”at naa det Maal, 
at faa de norske Kunstnere trukket hjem”.1264 Etter anbefaling fra Tegneskolens 
direksjon fikk skolen i 1861 statsstøtte. Motiveringen var at det var viktig at unge 
talenter kunne hente inspirasjon fra norsk natur før de reiste til utlandet for på 
den måten å bevare den naturlige nasjonale friskhet i sine arbeider.1265  
 
Foreningen til fremme af Nationalitet i Kunst og Literatur 
 
I forbindelse med Stortingssamlingen høsten 1859 arangerte Aftenbladets 
redaktører, Ditmar Meidell og Ole Richter, et stort selskap for byens journalister 
og litterater til ære for Bjørnstjerne Bjørnson, som var kommet tilbake til 
                     
 
1259 Ifølge reglementet fra 1841 ble skolens navn endret tilbake til Den kongelige Norske 
Tegne- og Kunstskole.  
1260 Jens Arup Seip, Et regime foran undergangen, Oslo 1965, s. 79. 
1261 Tomas Björk, ”Fjordar, snötäckta fjäll och döda träd”, Myt och landskap. Unionsupplösning 
och kulturell gemenskap, red. Hans Henrik Brummer, Stockholm 2005, s. 108. 
1262 Marianne Yvenes, ”Eckersbergs, Müllers og Bergsliens malerskole”, Kunst og Kultur, nr. 4. 
årg. 93, Oslo 2003, s. 220.  
1263 Ibid., s. 219f.  
1264 Sitert etter Lorentz Dietrichson, Norges kunsts historie i det nittende århundre, Oslo 1991, s. 106. 
1265 Parmann 1970, s. 207. Se også Yvenes 2003, s. 220. 
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hovedstaden for å tiltre som politisk redaktør i Aftenbladet. Møtet ble av 
”stamhollenderen” Michael Birkeland betegnet som spesielt interessant, ikke 
bare fordi det samlet de kvikkeste av de yngre, men også folk som representerte 
de største motsetninger og til dels uforsonlig fiendskap.1266 Foreningen til 
fremme af Nationalitet i Kunst og Literatur eller ”Det norske Selskab”,1267 som 
foreningen også ble kalt, ble stiftet den 22. november 1859 og var sannsynligvis 
et resultat av dette møtet. Initiativtakeren til opprettelsen av foreningen skal ha 
vært Henrik Ibsen, som på denne tiden var medlem av Kunstforeningen i 
Christiania.1268 Bjørnson ble foreningens formann, og på programmet sto 
statsstøtte til en norsk kunstskole og til et nasjonalteater.1269   
 I desember 1859 arrangerte Foreningen til fremme af Nationalitet i Kunst 
og Literatur etter mønster av Aftenunderholdningen i Christiania Theater i 1849 
en teateraften, og på programmet, som i sin helhet ble trykket i Morgenbladet,1270 
sto Brudeferden i Hardanger fremført som tableau vivant og Tidemands Natten pa 
Fjorden presentert til dikt fra Andreas Munchs Oscarshall-suite. Ibsen skrev En 
Aften ved Sæteren til Knud Bergsliens maleri med samme navn,1271 og den franske 
maleren Charles August Staubens, som Welhaven hadde trukket frem som et 
ideal etter sitt opphold i Paris i 1836, var representert med Peter den store reddet af 
sin Moder under et opprør av Strelitzener. Dansken Niels Simonsen, som malerisk står 
som en representant for Münchenskolen, stilte ut Beduiner i Baghold, og den 
sveitsiske genremaleren Louis Léopold Robert, som hadde hatt store fremganger 
på Salonen i Paris, stilte ut Høstfolk i de Pontiske Sumpe. Programmet var på den 
måten i overensstemmelse med Welhavens ønske om delaktighet i summen av 
kulturens modne bestrebelser og resultat.   
 Et resultat av stiftelsen av Foreningen til fremme af Nationalitet i Kunst 
og Literatur ble gjennombruddet for det norske historiemaleriet, og Peter Nicolai 
Arbo, som i 1859 hadde kommet hjem fra Düsseldorf, fikk samme år i oppdrag 
å utføre forlegg til en serie litografier, Billeder av Norges Historie av forleggeren 
Christian Tønsberg. Ifølge Knut Ljøgodt var det denne serien som for alvor 
skulle inspirere Arbo til å gå over til motiver fra Snorre og den eldre 
Eddadiktningen.1272 I de første arbeidene lå imidlertid betoningen på Norges 
første kristne konger, men som Marit Lange har påpekt, skulle Arbo allerede 
rundt 1860 begynne å arbeide med valkyriemotivet, som ble et ledemotiv i hans 

                     
 
1266 Breve fra riksarkivar Birkeland, red. Fredrik Ording, Kristiania og København 1920, s. 75f. 
1267 ”Det norske Selskab”, Morgenbladet, nr. 339, 9.12.1859.  
1268 Willoch 1936, s. 86. 
1269 Ording 1920, s. 76. 
1270 Morgenbladet, 11.12.1859. Se også annonse i Christianiaposten, nr. 343, 13.12.1859. 
1271 Diktet ble senere utgitt under tittelen Højfjeldsliv. 
1272 Ljøgodt 2011, s. 70.  
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kunst.1273 Derimot ble Foreningen til fremme af Nationalitet i Kunst og Literatur 
et kortlivet fenomen. Foreningens program var blitt vedtatt med dissens, og etter 
at Bjørnson høsten 1860 mottok et stipendium fra Universitetet for å reise til 
Roma,1274 gikk foreningen i oppløsning. I stedet ble Christiania Kunstnerfore-
ning stiftet i desember samme år.  Den første direksjonen besto av Asmund 
Olavsson Vinje og av malerne Reinholdt Boll og Jacob Mathias Calmeyer.1275 De 
to siste hadde vært elever ved Kunstakademiet i København. Kun ”Kunstnere 
og Mænd der have valgt Kunst til sin Livsoppgave” kunne bli medlemmer, men 
ikke-kunstnere kunne bli gitt medlemskap hvis de oppnådde ”totrediedele af de 
tilstedeværende Stemmer”, og i 1862 hadde foreningen sekstifire medlemmer 
med billedkunstnerne som foreningens største medlemsgruppe og drivkraft. 
Hensikten var å fremme ”Kunstsands”,1276 og allerede i forbindelse med 
oppførelsen av ryttermonumentet av kong Carl Johan tok Vinje til orde for at 
oppdraget skulle gå til en norsk billedhugger. Initiativet til oppførelsen av 
monumentet ble tatt av det norske Carl Johans-forbundet i forbindelse med 
Grunnlovens 50-årsjubileum i 1864 i form av en pengeinnsamling og 
nedsettelsen av en monumentkomité blant forbundets medlemmer.  De som 
gikk i spissen for oppførelsen av monumentet, var Frederik Stang, som ble 
utnevnt til førstestatsråd i desember 1861, Christian Birch-Reichenwald, som var 
ordfører i Christiania, borgermesteren i Christiania Carl Fougstad, 
regjeringsadvokat Bernhard Dunker, professorene Anton Martin Schweigaard, 
Johan Sebastian Welhaven, Ole Jacob Broch og Torkel Halvorsen Aschehoug, 
samt forretningsmannen Peter Kildal. Med andre ord, Intelligenspartiets mest 
sentrale representanter.1277 Oppdraget gikk til Brynjulf Bergslien i 1867 etter at 
det for første gang var blitt utlyst en billedhuggerkonkurranse i Norge. Bergslien, 
som hadde studert ved Kunstakademiet i København, hadde bosatt seg i 
Christiania i 1861.  
 
Professor Monrads standpunkt  
 
I 1859, samme år som Foreningen til fremme af Nationalitet i Kunst og Literatur 
ble stiftet, ble avstøpningssamlingen til bruk for studiet av den greske oldtid 
                     
 
1273 Marit Lange, Fra romersk barokk til norsk nyromantikk. Utvalgte artikler, Oslo 2003, s. 42.  
1274 Vinje var i utgangspunktet blitt innstilt av Universitetskollegiet. Se Ringdal 2005, s.          
 123f. 
1275 Mentz Schulerud, Norsk kunstnerliv, Oslo 1960, s. 192-193. Ifølge Olga Schmedling besto 
det første styret av Boll, Vinje og Carl Mørck. Se Schmedling 1980, s. 70. 
1276 Schmedling 1980, s. 68–70.  
1277 Svein Aamold, ”Karl Johan i bronse: Brynjulf Bergsliens rytterstatue på Slottsplassen”, 
Kunst og kultur, nr. 3, årg. 100, Oslo 2017 og Erik Mørstad, ”Kampen om Carl Johan-
monumentet”, Byminner, nr. 4, Oslo 1985. 
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opprettet ved Det kongelige Frederiks Universitetet på professor Monrads 
initiativ. Ifølge Monrad, som i forbindelse med kirkestatsråd Riddervolds 
avskaffelse av den latinske stil til examen artium i 1857 hadde utgitt Om de classis-
ke Studiers Betydning for den høiere Almendannelse, måtte den høyere dannelse, som 
skulle knytte nasjonen sammen, se ut over nasjonalitetens snevre grenser. Det 
var, fremholder Monrad, uttrykk for misforstått patriotisme å ville isolere 
fedrelandet og tro at det var nok for den historisk-estetiske dannelse å 
innskrenke seg til fedrelandets historie og litteratur. Nasjonalitetens sunne og 
kraftige liv var helt avhengig av en stadig vekselvirkning med hele 
menneskeheten. En sann nasjonal kultur var en av naturanlegg, tid og lokale 
forhold betinget avskygning av slektens vesentlige kulturelement, noe som ikke 
bare krevde en utvidelse i selve rommet, men også i tiden. Det enkelte folk 
kunne ikke uten den aller største fare for sin ”hele aandelige Bestaaen” skille seg 
ut fra den almenne europeiske utviklingen som i siste instans var det egentlige 
bånd som bandt hele den siviliserte verden sammen. For Monrad var derfor 
forbindelsen med oldtiden et allminnelig samfunnsanliggende, som fortrinnsvis 
måtte forvaltes av ”dertil kallede”. De som skulle gå i spissen for folket som 
bærere og ledere av kulturen, måtte ha omfattet andre nasjoners språk og littera-
tur for på den måten å kunne ”øse” av fremmede kilder. Det var kun et 
mindretall som ville ha den høyere humane dannelse utelukkende stillet på 
nasjonalitetens ”snevre” grunn. Nasjonaliteten fikk sin rette betydning kun i 
sammenheng med ”den hele Slegt”. Det var bare gjennom kulturen nasjonen 
kunne redde sin åndelige og dermed også sin fysiske eksistens. En nasjon som 
isolerte seg, som utelukkende ville ”nære sig af sit eget Forraad”, ville etterhvert 
”hensygne” og ”forkomme”.1278  
 For Monrad var det en hovedsak ved den menneskelige kultur at den 
forbandt forskjellige tidsaldre og på den måten sørget for at den ene tidsalders 
åndelige forråd ikke gikk til spille for de følgende. En utvidelse av tidskretsen var 
nødvendig for at menneskehetens kultur skulle kunne betraktes i sitt rette lys 
som ”vordende” i en suksessiv utvikling som ledd i en fremadskridende 
bestrebelse mot alt større fullkommenhet. Det nåværende standpunkt var en 
konsekvens av hele den tidligere kulturutviklingen. Å forstå sin tid var å forstå 
tidens skjulte forutsetninger. Den moderne kulturen sto ikke, som den greske, 
som en ny selvstendig skapning, som en Pallas Athena fullstendig sprunget ut av 
Zeus’ hjerne. Nåtiden var noe avledet, et historisk resultat. Den nye tiden og 
dens kultur var etter hele sitt anlegg og preg avledet. Den hadde mer eller mindre 
sin opprinnelse eller sine forbilder i oldtiden. I en tid da de religiøse ideer var 
svekket, var det viktig å fremkalle for bevisstheten de skjulte forutsetninger 
tidens kultur hvilte på. Om kjennskapet til oldtiden forsvant, ville samfunnet 
                     
 
1278 Marcus Jacob Monrad, Om de classiske Studiers Betydning for den høiere Almendannelse, Christiania 
1857, s. 22.  
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tape all åndelig forbindelse med fortiden og alene beskjeftige seg med det 
”Nærværende”. Dette ville etter Monrads mening føre til uvitenhet og et 
samfunn utelukkende skikket til de mekaniske kunster.1279  
 Monrad, som ikke ville høre snakk om å sette en fysisk-matematisk 
dannelse i stedet for den klassiske, var imidlertid ikke bare kritisk til den såkalte 
realisme som hvilte på snevre nyttighetsbetraktninger. Han avviste også hva han 
kalte det ”snevre” religiøse standpunkt, som hevdet at man ble hedning av å 
studere naturen eller innblande seg med den profane kunsten og litteraturen. I 
henhold til Monrad var språket i like stor utstrekning som de fysiske og matema-
tiske fag en umiddelbar åpenbaring av ånden. Protestantismens allsidige utvikling 
og fullendelse var avhengig av en gjenopptagelse av disse elementene som på en 
inderlig måte måtte gjennomtrenges av det kristelige liv. En høyere kristen kultur 
besto i at den liksom Jesus selv steg ned på jorden. Det var først i hele den 
historiske sammenhengen kristendommen fikk sin betydning. Å ville gjøre den 
religiøse undervisningen alenerådende ble av Monrad, som vender seg mot ”den 
johnsonske vekkelse”, karakterisert som et uttrykk for misforstått religiøs ”Iver”. 
Ethvert samfunn som ville kalle seg sivilisert, måtte innrømme den frie, på seg 
selv beroende og ”sig selv tilsigtede” dannelse en plass. Jo mer man hevet seg til 
sivilisasjon, desto videre måtte også kretsen av frie kunnskaper bli. Av den grunn 
var kunnskap og liberal dannelse en sann menneskelig ”Fornødenhet”. Det var i 
menneskehetens språk og historie ånden var på sitt egentlige hjemlige felt i sin 
klareste åpenbarelse. I Monrads perspektiv var studiet av de døde språk ikke bare 
et studium av ord, det var et studium av oldtiden, av dens lover, seder og skikker. 
Derimot var det ikke for å omskape det norske folket til grekere, Monrad ville 
studere oldtiden. Det å se tilbake til den gresk-romerske kultur var å finne en 
dypere bevissthet om det norske og det egne standpunkt. Den klassiske 
periodens betydning lå vesentlig i den friske opprinnelighet og den fullendte 
form hvor ideen hadde fremtrådt. På den måten betraktet Monrad i likhet med 
Schiller den klassiske perioden som den moderne kulturens motsetning. Den 
moderne kulturen var mindre skjønn og mindre naiv fordi den hadde mindre av 
instinktets umiddelbare sikkerhet. Den sto ikke for sin egen selvanskuelse 
strålende i isolert, umiddelbar fullendthet og skjønnhet. Den moderne kulturen 
trengte en klarere, ubarmhjertigere selvbevissthet og en videre synskrets. Livets 
dype motsetninger og strid kunne ikke lenger ignorereres, de måtte 
gjennomkjempes. Etter Monrads mening var det i denne grundigere ”gjennem-
kjæmpen” av alle motsetninger tidens oppgave lå. Først gjennom å utkjempe 
disse motsetninger kunne tiden nærme seg klarhet og harmoni. I forhold til den 
greske oldtiden var samtiden en fremskreden, alvorligere manndoms tid. Den var 
vesentlig en kjempende og arbeidende tid, mens den greske tid kunne kalles en 
lekende. Det var av den grunn ”vår tid” ikke kunne stilles på like vilkår med den 
                     
 
1279 Ibid., s. 24. 
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gamle. Den kunne og skulle ikke frembringe noe i den forstand opprinnelig og 
naivt. Den nye tid skulle stå på fortidens skuldre. Den var ikke lenger en 
barndoms- eller ungdomstid som hvilte i en uforstyrret tilværelses harmoni. Den 
hadde smakt av kunnskapens tre og kunne ikke lenger umiddelbart vende tilbake 
til det tapte paradis. Den nyere tid kunne ikke utelukkende stilles på seg selv for 
på den måten å kappes med den antikke originalitet.  
 I henhold til Monrad var det vesentligste i ”vore Tiders” dannelse klarere 
å sette seg i forhold til fortiden for å finne sin begrunnelse i et foregående kultur-
standpunkt. Den nye tiden var vesentlig en erindrende, en tilbakeskuende 
modifikasjonenes og de mangfoldige krysningers tid som lett ville synke sammen 
i en røre om de plastiske skikkelsene fra oldtiden som en umiddelbar åpenbaring 
av ideens eget innhold ikke bidro til lys og orientering. I den nye tiden var 
litteraturen og folkelivet i likhet med formen og ideen adskilte. Den moderne 
litteraturen skulle ikke være en gjentagelse av den klassiske. Den klassisitet som 
skulle tilstrebes, var en annen. Å ville være original eller naiv på samme måte 
som de gamle var en dårlig stolthet som måtte oppgis. Den klassiske dannelsen 
var fremfor alt et spørsmål om å forstå ”Auctoritetens Betydning”.1280 Den 
originalitet og naturlighet som samtidens ånd måtte strebe etter var reflektert og 
formidlet og kunne først tilkjempes under en mer og mer bevisst ”Henskuen” av 
et forbilde. Siden den ikke hadde den gamle tidens medfødte syn for det ideale 
og naturlige behøvde samtiden en lærd dannelse. Ingen senere bearbeidelse, 
ingen annenhånds fremstilling kunne erstatte adgangen til selve kilden. Det var 
studiet av den klassiske litteratur, som Monrad betraktet som den humane 
estetiske dannelsens bibel, som ville skape et umiddelbart forhold til idealet i dets 
i sannhet klassiske, en gang for alle gyldige åpenbarelse. For Monrad var det 
viktig at den høyere friere dannelse kunne øse direkte fra kilden. Ethvert folk 
som ville stå på dannelsens høyde og være åndelig selvstendig og ikke avhengig 
av engelsk, fransk eller tysk vitenskapelighet, måtte selv sette seg i forbindelse 
med de samme kilder, som de hadde øst av og fremdeles øste av. Et folk som 
virkelig ville bevare en sann åndelig selvstendighet kunne ikke hente sin dannelse 
eller lærdom fra fremmede, sideordnede folk eller blott se gjennom deres briller. 
Av samme grunn kunne vi heller ikke ta vår skjønne kultur og vår utdannelse i 
estetisk retning fra noen mellommann. Den måtte hentes fra det folk og den 
periode og den litteratur som hadde brakt denne humane kultur til sin første 
gyldige åpenbarelse.  
 
Bjørnstjerne Bjørnsons frafall 
 
Høsten 1859, samme år som avstøpningssamlingen til bruk for studiet av den 
greske oldtid ble opprettet ved Det kongelige Frederiks Universitetet, holdt 
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Johan Sebastian Welhaven sine første forelesninger i kunstarkeologi,1281 og i 
1860 reiste Bjørnstjerne Bjørnson, som allerede nevnt, til Roma på et stipendium 
fra Det kongelige Frederiks Universitet.  
 Bjørnson, som fikk historikeren Peter Andreas Munch som cicerone,1282 
besøkte i likhet med Welhaven, som hadde reist til Roma på et statlig stipendium 
høsten 1858, byens kirker, Kunstakademiet og en rekke palasser der Bjørnson til 
sin forundring fant at også den hollandske kunsten var rikt representert. Men det 
var ikke for å bli kunsthistoriker av fag Bjørnson ville studere kunsten. Bjørnson 
ville ”blot vide, hvad der er til, og Aandens Tegn paa hvert Skridt Mennneske-
heden har taget”.1283  
 I det hegelske perspektivet var den nasjon som til enhver tid var den 
ledende, det mest utviklede uttrykk for selve verdensånden, og i et brev til Aften-
bladets redaktør, Ditmar Meidell, ga Bjørnson uttrykk for at fra den dag han fikk 
grep om de norske kunstforhold, skulle det være forbi med de norske kunstneres 
kunstfarter til Tyskland.  
  

Hid skal de, og de tyske Kunstnere, som lever her, giver forfærdelige 
Beviser paa sin Kunsts nationale Udartning i Retning af Taage og 
Sentimentalitet. De franske er mærkværdigt nok ogsaa her Herrene. 
Deres bildende Kunst har sjelden Renhed og Kraft og spaar om en 
ædel Fremtid i Frankrig. Jeg længes meget efter at komme derhen og 
se Arbeider af Horace Vernet, men især av Paul Delaroche, Napoleon 
den Stores naturlige Søn. Man kan ikke sige Andet om hin 
Verdenskjæmpe end at han producerte godt i alle Retninger.1284 

  
Det som ”af nyere Kunst hernede” mest fengslet Bjørnson, var Pietro Tenerani, 
Bertil Thorvaldsens etterfølger og elev. ”Sydens fylde ligger i hans Skabning, 
ogsaa noget af Luftens Finhed, der ikke kan forstaaes, før det er seet”. Om noen 
tvilte på at Thorvaldsen var og ble en nordbo, var det ifølge Bjørnson bare å se 
”ind til hans første Elev”. Tidemand derimot ”falder, naar man rejser”, fortsetter 
Bjørnson. ”Hans Komposistion er saa liden, men ærlig”, legger han til. ”Hans 
Teknik er ofte saa stiv, men den er fin i Detalj, om ogsaa tung i Stillingen. Han 
har jo noget af den danske Skole i Tegningen. Sin Lykke har han den sunde 
                     
 
1281 Mai Britt Guleng, Kunsten og vitenskapene. Kunsthistoriens historie ved Det kongelige Frederiks    
Universitet inntil 1875, Magistergradsavhandling i kunsthistorie, Universitetet i Oslo 1995, s. 
63. 
1282 Peter Andreas Munch hadde i 1857 fått bevilget midler fra Stortinget for å studere       
kildeskrifter i Vatikanet til sitt historiske hovedverk, Det norske Folks Historie, som ble utgitt 
fra 1851.  
1283 Bjørnstjerne Bjørnson, ”Til Ditmar Meidell, april 1861”, Brev. Gro–tid, red. Halvdan Koht, 
Kristiania og Kjøbenhavn 1912, s. 198f. 
1284 Ibid., s. 200. 
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norske Natur at takke for. Det, han gjør, er fuldt ansvarligt fra Hjertets og 
Karakterens Side”.  
 Den danske kunsten fant Bjørnson fortsatt noe bundet av den ”uhyre 
tekniske Uddannelse, som der kræves i Kunstens Kjøbenhavn”. Danskenes 
verker virket derfor ofte tørre. ”Men hvilken gjennemgaaende Dygtighed! 
Hvilken forbausende bred Grundvold de har bygget sig; man ser det først her, 
hvorledes ikke et af deres mindre Værker falder udenfor Rammen, jeg mener her 
den Bestemmelse, som hver Kunstart har, og som er holdt fra Oldtiden til nu”. 
På dette punktet var danskene etter Bjørnsons mening ”ligefrem” enestående.  
 For Bjørnson fremsto danskenes kunstneriske bevissthet som Europas 
mest utviklede, selv om dette betydde at de ennå ikke hadde store kunstnere. 
”Skjønt de har dog haft Thorvaldsen, de har Bissen og Jerichau; de har maleren 
Marstrand, I husker maaske hans Malerier af Holberg. Se, han aspirerer ikke paa 
nogen udenlandsk Kunstudstilling; men Tidemand maa dog ikke nævnes 
sammen med ham”.1285 Wilhelm Marstrand, som var jevngammel med Adolph 
Tidemand og av norsk avstamning, hadde vært Eckersbergs elev ved 
Kunstakademiet i København og malte gatebilder fra København.1286 Av den 
grunn oppnådde Marstrand, som deltok i gullmedaljekonkurransen ved 
kunstakademiet både i 1833 og 1834, aldri å få noen medalje. Derimot mottok 
han i 1836 et stidendium fra Fonden ad usus publicos for å reise til Roma der han 
fortsatte å male gatebilder, blant annet An Englishman Pursued by Beggars in Rome, 
som er blitt sammenlignet med William Hogarths sosiale satire.1287 I 1843 ble 
Marstrand medlem av Kunstakademiet på en scene fra bondelivet, som i 
realiteten var et litterært motiv hentet fra Holbergs Erasmus Montanus. Marstrand 
skulle således knytte an til tradisjonen fra Nikolai Abildgaard, som i slutten av 
1780-årene hadde malt en serie bilder fra Holbergs Niels Klims reise til den 
underjordiske verden, og i 1848 ble Marstrand utnevnt til professor ved 
Kunstakademiet i København.  
   
Lorentz Dietrichsons apologi for Düsseldorfskolen 
 
Teologistudenten Lorentz Dietrichson var i 1858 blant søkerne til en nyopprettet 
universitetsstipendiatstilling i nordisk litteratur ved Det kongelige Frederiks 
Universitet, men stillingen gikk til den teologiske kandidaten Catharinus 
Dorotheus Olivius Bang på grunnlag av besvarelsen av Udsigt over den didaktiske 
Poesis Frembringelser i de nordiske Literaturer. Bang, som i 1854 hadde tilbakevist 
professor Monrads estetiske standpunkt i Om Universitetet og Hr. Professor Monrads 
                     
 
1285 Ibid., s. 200f.  
1286 Eckersberg malte gatebilder fra Københavns bombardement i 1807. 
1287 Bildet, som er datert til 1848, kan være feildatert. En mer trolig datering er 1843. Se Patricia 
G. Berman, In Another Light. Danish Painting in the Nineteenth Century, London 2007, s. 82.  
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gode Genius,1288 var i 1857 blitt ansatt ved Hartvig Nissens reformskole i 
Christiania. Skolen, som var blitt opprettet i 1843 etter at Den store 
skolekommisjonen hadde gått på latinistenes linje, kombinerte latin- og realfag 
med morsmålsundervisning og moderne språk. Nissen, som hadde opprettet 
skolen sammen med Ole Jacob Broch, sto således for en utdanningspolitisk linje 
i overensstemmelse med hertugen av Augustenborg, og i 1850 hadde Broch 
overtatt et professorat i matematikk etter Bernt Michael Holmboe ved 
Universitetet. Detter utdanningspolitiske standpunktet ble delt av 
Schweigaard,1289 og Riddervolds sønner var elever ved skolen, som hadde Jørgen 
Moe, Eilert Sundt og Peter Christen Asbjørnsen ansatt som lærere. 
 Dietrichson, som ble innstilt som nummer to, reiste høsten 1859 til Upp-
sala der han i februar 1860 stiftet ”Namnlösa Sällskapet” i opposisjon mot 
”Tegnérismen”. Selskapets program var utformet av hegelianeren Bernhard Elis 
Malmström, som i 1858 var blitt utnevnt til ordinarie professor i estetikk og 
litteratur- og kunsthistorie. I mai 1860 ble Dietrichson, som orienterte seg i 
retning av kunsthistorien, utnevnt til uavlønnet dosent i litteraturhistorie under 
Malmstrøm,1290 og i forbindelse med den skandinaviske kunstutstillingen, som 
ble arrangert i Christiania i 1861, debuterte Dietrichson som kunstkritiker.  
 Ifølge Dietrichson var Nordens felles kunstneriske utvikling et av tidens 
viktigste kulturspørsmål, og han gjorde det helt klart at han ville motarbeide 
ethvert avvik fra denne målsetningen. Om kunsten skulle virke befruktende og 
forskjønnende på livet og gripe den enkelte som hang fast ved de partier av 
landet han kjente og hadde levd i, måtte kunsten la seg påvirke av nasjonaliteten. 
Det viktigste var derfor å forene en skjønn form med det for nasjonaliteten eien-
dommelige. Maleriet ble først fruktbart når det ble oppfattet som nasjonalt med 
tydelige spor av nasjonenes folkekarakter. Det var gjennom stammeslektskapet 
og religionen Nordens kunst kunne betraktes som germansk og således skilt fra 
den romanske og franske.1291 
 Dietrichson, som skulle overta rollen som Düsseldorfskolens apologet, 
mente at den romanske kunsten med sin fargerikdom og katolske sanselige 
skjønnhet var farlig for nordboeren. Det var de romanske nasjonenes oppgave å 
frembringe det ideelt skjønne, mens de germanske stammene skulle bære frem 
de opphøyede tankene i staffelibildet såvel som i den monumentale kunsten. I 
egenskap av å være germansk og dermed protestantisk måtte Nordens kunst 
etterstrebe det sublime. Derimot hadde Nordens kunst sitt spesielle nordiske 

                     
 
1288 ”Om Universitetet og Hr. Professor Monrads gode Genius”, Morgenbladet, nr. 179,               
28.6.1854.  
1289 Jens Arup Seip, Ole Jacob Broch og hans samtid, Oslo 1971, s. 110f.  
1290 Utnevnelsen fant sted først i mars 1861 på grunn av at Dietrichson ikke ville bytte 
statsborgerskap.  
1291 Aftenbladet, nr. 148, 29.6.1861.  
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preg og sin egen oppgave innenfor den germanske kunstens grenser. Av den 
grunn gjorde Dietrichson en distinksjon mellom det sublime som begeistring, 
som løftet blikket over det endelige, og det sublime som alvor, som styrket og 
vedlikeholdt det endelige mot det evige. Det begeistrede tilhørte Tyskland, som 
alltid hadde hatt til oppgave å virke utad i verden for de store ideer. Den indre 
stemning som kjennetegnet det alvorlige Norden, som i henhold til Dietrichson 
aldri hadde virket utad i verdensutviklingen, var innadvendtheten, alvoret og 
drømmen. For Dietrichson var hele Nordens kulturliv og natur alvorlig. Folkets 
liv var preget av hardt arbeide og strid mot en karrig natur. Derfor hadde også 
Nordens folk blitt mer lidende enn nytende. Det var dette den nordiske kunsten 
måtte avspeile. I og med at kunsten opptok i seg folkets liv, dets gleder og dets 
arbeide, måtte den nordiske kunsten få det samme alvorlige preget som livet selv 
og skape seg sin egen værbitte fysiognomi. Dette stilte krav om enkle motiver 
oppfattet i et betydningsfullt øyeblikk, en sammentrengt komposisjon 
konsentrert rundt bildets hovedgruppe og en kraftig, men dempet fargelegging. 
Fargeeffektsøkeri var bannlyst fra denne strenge stilen og fra dette livet som 
etterstrebet sannhet og ikke effekt. Kunsten å dempe lyset, men samtidig la alle 
farger virke med full natursannhet og frihet uten at et grelt fargespill oppsto, var 
en hovedsak for kunstneren når det var hans mening å virke i den ånds tjeneste 
som skulle åpenbare det skjønnhetsliv som levde i et folks indre der hele 
tilværelsen var stille og full av indre sannhet.1292 
 Hovedoppgaven for Dietrichson var å samle malerne om disse grunnbe-
tingelsene for en nordisk kunst. Norden sluttet seg til den pangermanske helhet, 
men danskene, som iherdig arbeidet med å skape en virkelig nasjonal skole, 
hadde i sin forakt for den naive tro på noe ideelt og frykten for å bli betraktet 
som sentimentale gjort naturetterligningen til kunstens høyeste mål. På den 
måten hadde danskene, som ville løsrive seg fra alt fremmed, fjernet seg fra den 
sanne kunstneriske oppfatning og den nordiske eiendommelighet. Vel å merke 
eide den danske kunsten en slags naturtrohet, men det eksisterte noe høyere enn 
dagliglivet, konstaterer Dietrichson, som kun så en ufri etterligning i de danske 
bildene. Danskenes manglende respekt for det ideelle var etter Dietrichsons 
mening like uforenlig med begrepet om en nordisk malerkunst som den sydlige 
fargeprakt. Den danske kunsten representerte et helt fremmed manér, som 
ensidig hadde utarbeidet tegningen. Den danske retningen var ikke malerisk, den 
viste en ”metalliskhed” og ”treskjærertørrhed” i farven. Düsseldorfskolen og 
Münchenskolen på den annen side hadde sin styrke nettopp i at de harmonisk 
hadde lykkes med å utvikle begge disse maleriets hovedelementer. Kunstens idé 
var å fremstille det som var løftet over det trivielle. Det ekte nordiske var ikke 
den tilfeldige, men den alvorsfulle og således ideelle gjengivelsen av folkets liv. 
På denne bakgrunn trakk Dietrichson konklusjonen at om den danske kunsten 
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var sann dansk, da kunne den danske nasjonalitet ikke være nordisk.  
 Men selv Dietrichson måtte innrømme at danskene tilhørte den nordiske 
enhet. Danskene var nordiske både i sjel og hjerte. Det var bare den danske 
kunsten som var inne i en utviklingsstrid som var i ferd med å skille den fra det 
øvrige Norden. Det var dette Dietrichson ville sette en stopper for før det var 
for sent. Av den grunn ønsket Dietrichson en snarlig avklaring på spørsmålet om 
hvilke av de to konkurrererende nordiske kunstskoler som var den rette 
respektive den falske, for ifølge Dietrichson måtte en av retningene gi avkall på å 
kalles nordisk.1293 Den svenske malerkunstens oppdeling i to retninger, en akade-
misk og en nasjonal skole, ble på den annen side ikke oppfattet som et alvorlig 
problem. Det svenske kunstakademiet hadde alt bortsett fra natur og svenskhet. 
Selv om Dietrichson var oppmerksom på at Pariserskolen og den franske smak 
hadde krevd sine offer i den svenske kunsten, etterlot den svenske avdelingen et 
godt inntrykk som ga håp om at de norske malerne kunne virke sammen med de 
svenske for å utbre og befeste den retningen i malerkunsten som med størst rett 
måtte hilses som ”vår egen”, nemlig fremstillingen av Nordens folkeliv og natur 
gjengitt på en måte som stemte i anlegg og utførelse med den enkelhet og 
naturlighet som utmerket de nordiske folk. Fullt ut nasjonal var imidlertid bare 
den norske kunsten. Til tross for at dens mestere bodde i utlandet, var den 
norske kunsten et sant bevis på at den store kunstner kjente og elsket sitt land. 
For det viktigste var hvordan man malte, ikke hva man malte. På den måten sto 
Hans Gude, som etter Dietrichsons mening var nordisk både i sin farge og i sin 
komposisjon, som et ideal. Kunstnerne skulle virke i fedrelandet for det skjønne, 
i hvis tjeneste ”de ere optagne”. Men som protestant måtte maleren alltid vende 
seg fra sitt bilde til sin fantasi og fra sin fantasi til sin tro, som i Frelseren søkte 
mer enn det blotte kunstidealet.1294  
 
Georg Anton Krohgs kunstsyn 
 
Dietrichsons forsøk på å gjøre vemodet til et hovedtrekk ved den nordiske 
folkekarakter møtte sterke reaksjoner fra Georg Anton Krohg, som mente at 
kjernen i den nordiske nasjonalitet og hovedoppgaven for den nordiske kunsten 
ikke kunne bestemmes ut fra visse filosofiske kategorier. Det nasjonale vesen 
hadde sin kilde i folkenes indre og kunne som en åndelig makt ikke betraktes 
som strengt stavnsbundet. Nasjonaliteten var, når alt kom til stykket, kun en 
stammes åndelige fedreland. Så lenge menneskeslekten hadde felles grunnele-
menter og hovedmål, kunne en nasjonalitet aldri få eneretten på å levendegjøre 
noe hovedelement i åndens rike. Å fremstille det opphøyde og sublime som 
germanismens hovedkall i motsetning til romanismens ideale skjønnhet, og den 
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utadvendte begeistring som tyskhetens kjennetegn i motsetning til det 
innadvendte dype alvor som Nordens åndsmerke, kunne Krohg ikke godta.1295  
 Krohg, som i 1857 hadde pledert for at de ”fælles Udstillinger” skulle 
betraktes som ”omgaaende Folkehøiskoler”,1296 mente at skandinavismens mål 
på kunstens område ikke var å skape en tvungen og ubetinget enhet slik at de 
danske malere måtte male på samme måte som de norske og svenske eller 
omvendt. En slik enhet var ingen nødvendighet for det nasjonale broderskap. 
Det nordiske grunnfellesskapet innebar en enhet som tillot den enkelte 
skandinaviske folkeeiendommelighet å utvikle seg fritt ved siden av og i levende 
forbindelse med de to andre nasjoner. Det var dette som åpnet opp for den 
fruktbarhet og mangesidighet i utviklingen som skulle gi den forholdsvis fåtallige 
nordiske folkestammen mulighet til å opptre med større styrke som kulturmakt i 
Europa.  
 Hovedelementene i enhver sann kunst var, fremholder Krohg, det 
opphøyde, natursanne og skjønne. Men den kunstneriske fremstilling måtte 
samtidig være besjelet både av begeistringen og alvoret, og denne storhet kunne 
hverken frakjennes den greske diktning eller det italienske religiøse mesterskap. 
Det var den sydlandske kunsten som var hele den kristne kunstens moder, og 
hva angikk bygningskunsten, var det ikke mulig å si at den hellenske tempelstilen 
var mindre storartet enn den gotiske? Etter Krohgs mening var det bare 
storheten som åpenbarte seg i forskjellige former. Dietrichsons påstand om at 
begeistringen var tyskhetens særmerke når det gjalt utadrettet virksomhet i 
motsetning til Nordens dype, stille alvor og innadvendte selvgranskning, ble 
derfor tilbakevist av Krohg. I henhold til Krohg var filosofisk selvfordypelse og 
stille studerkammeralvor mer utmerkende for tyskerne enn for Nordens folk, 
som hadde vist en sterk drift til virksomhet utenfor hjemmet. Ingen av de 
nyeuropeiske nasjonaliteter hadde følt seg mindre stavnsbundne enn de 
skandinaviske. Den tyske oldtidsdiktningen, som Dietrichson hadde satt opp 
mot Edda-diktningen som et bevis på temperamentsforskjellen hos de nord- og 
sydgermanske folk, kunne i like stor grad betraktes som belegg for det motsatte. 
Heltekvadene var de rikeste minner fra germanernes forhistoriske tid. Og hva 
var Valens spådom annet enn et uttrykk for den mest opphøyde begeistring som 
brøt frem i Nordens ”Kjæmpeliv”, en kamplyst som hadde levd videre hos fjell-
bonden helt frem til våre dager? Det var ”Maade med” den norske selvbe-
herskelse, tilbakeholdne inderlighet og dempede kraftfølelse, selv om det 
naturligvis også på bunnen av den nordiske nasjonalitet var gjemt en dyp trang til 
alvorsfull tenkning. I alminnelighet var nordboen hverken taus eller forstenet. 
Han var djerv, livfull, freidig, stridslysten og utadvendt, like rik og mangfoldig 
som Nordens natur, slik at knapt noe annet like fåtallig folk kunne vise til noe 
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lignende.1297  
 Krohg ville hverken binde den nordiske kunsten til ”selvgjorte filosofiske 
formaliteter”, som forbød den å utfolde den nasjonale kraft, rikdom og mang-
foldighet, eller til forutbestemte matematiske inndelinger av billedflaten eller 
statistiske grupperinger av figurene. For Krohg, som stilte seg helt avvisende til 
den estetiske vitenskapen, var det emnet selv som var utslagsgivende såvel for 
valget av komposisjon som av farger, men med den forutsetning at det hersket 
enhet i mangfoldigheten og at bildets grunntanke ble forstått av den dannede 
tilskuer. Ut over dette var det opp til kunstneren fritt å velge de midler oppgaven 
krevde. De eneste krav som kunne stilles var at fremstillingen var selvstendig, at 
naturen ble gjengitt med troskap og liv, og at emnet var malerisk og vekket eller 
ga næring til betrakterens edlere følelser. Skulle kunstneren våge seg på en 
oldnordisk kampscene med valkyrier og helter i fargerike drakter, var det 
vanskelig å bruke dempede farger eller utføre oppgaven etter de retningslinjer 
Dietrichson hadde fastsatt. Våre forfedre hadde like lite som våre bønder spart 
på gull og sølv og sterke farger. Det var derfor ingenting som forhindret at de 
levende farger i de nordiske bondedrakter fikk tre frem i maleriet på samme måte 
som de trådte frem i virkeligheten. Himmelen kunne males dypblå og gjenom-
siktig som på en klar sommerdag uten ”tungsindige” skyer eller mørke anelser. 
Av den grunn var det heller ikke mulig å godta kravet om at den germaniserende 
norsk-svensk-düsseldorfske kunst skulle stå som det ene rette mønster på ekte, 
fullblods nordiskhet. Spørsmålet var snarere om en kunst som i over en 
mannsalder var blitt fostret og levde i utlandet overhodet kunne kalles nordisk 
og oppfattes som nasjonal norsk eiendom. Det var ikke mer kunstnerisk for 
nordboen enn for sydlendingen ”at søge Effekt”, å gi en ”kunstlet” i stedet for 
en kunstnerisk fremstilling. Dette resulterte bare i at norske seterjenter ble 
fremstilt som tyske teaterhyrdinner. Det var hverken den geometriske eller statis-
tiske komposisjon eller fargenes ensformighet som avgjorde om et bilde var 
nordisk eller ikke. Om det var snakk om avvikelse fra en gitt nordisk form, og 
om en av retningene innen den nordiske kunsten uten videre skulle dømmes 
som fredløs og som den som med fullt overlegg hadde slitt seg løs fra det 
nordiske broderskap, måtte det være den norske som viste et umiskjennelig 
broderskap med en nasjonalitet som var fiendtlig innstilt til Norden. Dessuten 
var den nyere danske malerkunst, som var grunnlagt av Christoffer Wilhelm 
Eckersberg, eldre enn den nye norske som hadde sin opprinnelse i Düsseldorf.  
Det var rimelig at Danmark, som lå ytterst mot fienden og var det land som var 
mest utsatt for den ”smitsomme” pangermanistiske verdenskultur, mer bevisst 
hadde gjort motstand mot den overveldende tyske innflytelsen. Danskene 
foretrakk det kraftige, klare og gjennomsiktige fremfor det veke, svermeriske og 
tåkefulle som ”vore sydgermanske frænder saa vel vide at overgyde Alt, hvad de 
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sysler med i den ene eller den anden Retning”. Hadde de norske malerne i likhet 
med de danske vært bosatt i fedrelandet og hatt sitt publikum der, ville de etter 
all sannsynlighet, som de danske, legge for dagen spor av at bildene var 
”hjemmegjorte” både med hensyn til valg av emner og fremstillingsmåte. Det 
norske publikum, som i lang tid var blitt fortrolig med å se nordisk natur og 
folkeliv gjennom det düsseldorfske og annet fremmed fargeskjær, hadde derfor 
fått vanskeligheter med å oppfatte det som var fortjenstefullt i den eneste av de 
nordiske skolenes arbeider som hadde hatt sitt hovedarnested hjemme i Norden 
og som hadde gjort det til sin hovedoppgave å gjengi Nordens natur med 
naturens egne trekk og farger.1298 
 
Det danske standpunkt  
 
Mens Krohg tar utgangspunkt i kunstkjennernes posisjon og ser gjenopplivelsen 
av den nordiske mytologien som en oppgave for kunsten, la teologen L.N.S. 
Dalsgaard,1299 som representerer det danske standpunkt, vekt på at den våknende 
danske folkeånden måtte stå i opposisjon til det tyske. Forklaringen til hvorfor 
den opprinnelige nordiske ånd, som hadde vært så betydningsfull i middelal-
deren, var blitt svekket, for så nesten å gå i dvale helt frem til den nyere tid, var 
den hovedrolle tyskheten hadde spilt i det danske samfunn. Den danske og den 
tyske nasjonalitet var diametrale motsetninger. Det var derfor den danske nasjon 
stilte seg kritisk til den tyske. I henhold til Dalsgaard kunne en sann vekselvirk-
ning mellom de to nasjonaliteter bare finne sted ved en gjensidig utvikling, der 
begge nasjoner etter hvert ville komme til klar bevissthet om seg selv. På den 
måten var brytningen med tyskheten danskhetens kraftmåler. På kunstens 
område hadde danskene ikke noe å lære av tyskerne. Fra dansk side var det av 
den grunn heller ikke mulig å godta den norske kunstretningen som en i ånden 
nordisk skole. Den norske kunsten var snarere en gren av den tyske. Dessuten 
var det, hevder Dalsgaard, som har tatt inntrykk av Høyen, en lov i estetikkens 
verden som sa at kunsten fremtrådte som slutten på en åndelig utvikling som 
først kom til syne i litteraturen, noe Dalsgaard i seg selv betraktet som bevis godt 
nok for at det unge Norge ikke kunne frembringe en norsk kunstskole. En eien-
dommelig norsk diktekunst måtte først bane veien. Så lenge Norge ikke selv 
kunne utdanne sine egne kunstnere var det ikke mulig å snakke om en norsk 
kunst. Dietrichsons påstand om at den danske nasjon ikke kunne være nordisk 
om deres kunst var sann dansk, kunne etter Dalsgaards mening uten videre 
vendes mot den norske nasjonaliteten. På den annen side anså Dalsgaard at 
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1299  L.N.S. Dalsgaard kan være en slektning av folkelivsmaleren Christen Dalsgaard, som         
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Dietrichson hadde rett når han hevdet at bare en av de to kunstretninger kunne 
betraktes som nordisk, for i Danmark var det ingen som mente at den norske 
kunsten kunne smykke seg med dette navn.1300  
 For danskene var det utelukket å hente prinsippene for en nordisk kunst 
hos den germanske nasjon som både med hensyn til åndelig og legemlig 
slektskap sto de nordiske nasjoner like fjernt, om ikke fjernere enn de romanske, 
som hadde gotisk såvel som normannisk blod i årene. De danske kunstnerne 
hadde minst like mye å lære av Rafael og av de store ”fortids-mesterne” i Italia 
som av tyskerne. Det var til og med en vanlig oppfatning blant danske kunstnere 
at det var mer å lære av en Horace Vernet og en Paul Delaroche enn av de 
moderne tyskere, Adolph Tidemand iberegnet. Stor kunst ble skapt først når et 
lands kunst rent kvalitativt ga uttrykk for den nasjonale egenart, noe historien til 
alle tider hadde gitt et klart vitnesbyrd om. Uten denne kvalitative eiendommelig-
heten innen kunstens verden ville både kunsten og nasjonalitetsbegrepet miste all 
ideell betydning. Kunsten hadde sin store betydning nettopp ved å være det 
forklarende speilbildet av et folks nasjonalitet, fremholder Dalsgaard, som på 
dette punktet er på linje med Geijer. Det var gjennom kunsten folket kom til be-
vissthet om seg selv og sin nasjonale eiendommelighet i forhold til andre folk. I 
Danmark der bevisstheten om sammenhengen mellom et folks politiske liv, dets 
nasjonale selvstendighet og frihet på den ene siden, og dets poetiske og 
kunstneriske liv på den annen, var levende og der landets poesi allerede forelå 
utviklet og avsluttet, var det ikke overraskende at landets harde kamp for sin 
eksistens i 1848 hadde ført til at de danske kunstnerne var blitt grepet av den 
nasjonale idé slik at de hadde fått øynene opp for livet i hjemmet. Kunstnerne 
hadde selv sett at det var ”skjønnest” i Danmark, og det var dette som i sin tur 
hadde ført til at det hadde oppstått en særegen dansk kunstskole. Dalsgaard 
avviste derfor tanken om at det var mulig å stille opp et abstrakt ideal for det 
skjønne i estetikken som utelukket ethvert nasjonalt preg. Dette var tyskernes 
gjengse manér, som bunnet ut i den høytflyvende drømmen om germanismens 
store verdenshistoriske betydning. Ifølge Dalsgaard var ideen ett med det 
skjønne og kom til uttrykk i møtet med naturunderet der det endelige tangerte 
det evige. Ideen var uttrykket for guddommens skjulte tilstedeværelse i naturen 
slik den på forskjellige stadier hadde åpenbart seg gjennom livet. I så måte hadde 
danskene ikke, som Dietrichson hevdet, bevisst arbeidet med å løsrive seg fra alt 
”Udenpaahængt” og ”Fremmed” for å skape en virkelig nasjonal skole. Det var 
fordi de danske kunstnerne var blitt besjelet av en sann poetisk oppfattelse og en 
inderlig kjærlighet til kunstens vesen, at de i stadig større utstrekning hadde nådd 
sitt mål. Kunsten ble med nødvendighet nasjonal i ethvert land der kunstnerne 
etterstrebet det sanne og det skjønne, og der den åndelige utviklingen var så stor 
at kunstnerne kunne bli utdannet i hjemlandet. Nordens idé måtte være 
                     
 
1300 L.N.S Dalsgaard, ”Til Selvforsvar”, Aftenbladet, nr. 197, 26.8.1861.  
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forskjellig fra Tysklands idé. Det var derfor det innenfor det nordiske området 
burde skje en tredeling etter de tre hovedlandenes forskjellige nasjonaliteter selv 
om de var bundet sammen av et felles hovedprinsipp. Den ene nasjonens kunst-
nere kunne ikke direkte lære noe av den andre nasjonens kunstnere annet enn i 
teknisk henseende. Den nordiske kunstideen gestaltet seg i Danmark som det 
dansk-nordiske liv, og som Nordens ånd var den i sitt grunnleggende vesen 
preget av inderlighet, ”den skjulte Inderlighed”.  
 I henhold til Dalsgaard hadde historien vist at det vesentlig var to måter å 
fremstille denne ”Inderlighed” på, nemlig som den klassiske kunst og den kristne 
eller romantiske kunst. Den klassiske kunst, som hadde nådd sitt høydepunkt 
hos grekerne, satte et likhetstegn mellom materie og ånd. Inderligheten kom til 
uttrykk i den menneskelige skikkelsens ytre form, som var identisk med 
gudsidealet. Grekernes øyne var lukket for det indre liv. Dette hadde Søren 
Kierkegaard kalt den ”uaabnede Inderlighed”. Grekernes idealer var utelukkende 
abstrakte fornuftsidealer, som var blinde for den ufornuftige skapningen. Det var 
først med kristendommens lære om synden og forsoningen at hele verdensbildet 
ble forandret. I motsetning til den klassiske inderlighet åpenbart i den 
menneskelige skikkelsens ytre form, hadde kristendommen proklamert den 
skjulte inderlighet i ordene ”det er Aanden som levendegjør, Kjødet gavner 
Intet”. Så lenge alt var Guds skapelse, var det stort og et bevis på hans makt. Og 
fordi Guds gave var god og ”alt er Eders”, kunne kristendommen se tilværelsen 
dypt inn i hjertet.1301  
 For Dalsgaard, som tar utgangspunkt i Søren Kierkegaards filosofi, var 
synden en grunnforstyrrelse i retning av eksistens. Men fordi kristendommen 
hvilte på forsoningens grunnvoll, så den også nådens skjulte virkning som til slutt 
skulle føre den syndige verden tilbake til det opprinnelige Guds-samfunn. Den 
kristne kunstens oppgave var derfor ikke å skjule, men å uttale det dype ”Suk” 
over tilværelsen. Det var kun gjennom vår skrøpelighet Guds nåde ble fullbyrdet. 
For antikkens grekere, som selv ville råde bot på tilværelsens mangler, hadde 
dette vært en umulighet fordi det for dem ville fremstå som grenseløs fortvilelse. 
For den kristne derimot, som betraktet verden som i det vesentligste forsonet, 
var det et uttrykk for evangeliets salige håp. Forsoningen gikk den skjulte in-
derlighetens vei, materiens brister kunne ikke bringes i ytre harmoni med ånden. 
Dette avviste kristendommen fordi den ennå ikke hadde åpenbart hvordan 
mennesket skulle bli. Den skjulte inderlighet kunne av den grunn heller ikke la 
seg realisere i analogi med grekerne. Kristendommen tok i stedet tilværelsen som 
den er og avslørte dens gode øyeblikk. Kristendommens patos måtte snarere 
fremstilles gjennom sin motsetning, gjennom det komiske. Det var det komiske 
som førte tankene til den nakne virkelighet og presset frem ”Sukket”. Virkelig-
heten sto i motsetning til det høyere åndelige liv, men sett i forsoningens 
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perspektiv fikk det jordiske det himmelske i oss til å smile.1302  
 I det guddommelige perspektiv ble alt det timelige komisk, det være seg 
”Ungdommens første Deijlighed” eller ”Alderdommens Rynker”, skriver 
Dalsgaard. Av dette kom det vemodsfulle som kjennetegnet den romantiske 
kunsten, og som hadde åpenbart seg i historien så lenge det kristne verdensbildet 
hadde eksistert. Tilbakegangen til en hedensk idealisme i likhet med grekernes 
var etter Dalsgaards mening et resultat av at den kristne livsanskuelsen ikke 
lenger sto like sterkt. Grekerne hadde trodd at det var mulig å komme frem til en 
patos som ikke var avhengig av komikken, og hos dem hadde dette hatt en 
relativ sannhet. På kristendommens område ble det, hvor genialt det enn var 
utført, bare en storartet løgn da det egentlig var en stilltiende anerkjennelse av at 
kristendommens forsoning var mangelfull og trengte en forsonende hjelp. Det 
var slik det sentimentale hadde oppstått, denne ”Flikken paa det gamle 
Klædebon” der de kristne idealer ble behandlet på gresk vis uten å overføre dem 
på verdensforholdene ved komikkens hjelp. Det spesifikt kristne ble således tapt 
av syne i et forsøk på å gripe til forsoning gjennom å ”gjøgle” frem en ytre 
harmoni mellom ånd og maleri. Dette kunne aldri bli annet enn et fantastisk 
hjernespinn, som gestaltet en uvirkelig verden hvor det inderlige livet hadde 
mistet sin fylde. Den sanne protestantisme i kunstens verden måtte gi uttrykk for 
den skjulte inderlighet som kristendommen hadde åpenbart. Det hadde vært den 
germanske folkeånds store forbannelse ikke å kunne forstå hva som var inderlig-
hetens eneste sanne fremstillingsform i kunsten. Ved å gå bort fra den sanne 
virkelighet hadde den tyske kunsten bare nådd frem til inderlighetens vrengebilde 
såvel i komposisjonen som i fargelegging. Selv hos Tidemand så Dalsgaard en 
klar tendens til jakt etter teatralske effekter. Til tross for de dypeste og skjønneste 
motiver manglet hans maleri naiviteten i uttrykket og sannheten i farge- og 
lysvirkninger. Den dansk-nordiske kunsten hadde forsøkt å nå den kristne 
inderligheten på en annen måte. Den nordisk-gotiske folkeånd var preget av den 
kristne inderlighet. Derfor gikk også den nordiske kunstner inderlighetens vei. 
Han våget ikke som tyskeren å forbedre på Guds skapelse. Den dansk-nordiske 
kunstneren betraktet naturetterligningen som det høyeste, for ham var ”intet for 
ringe”. Det var det virkelige livet med alle dets brister og jammerligheter som ga 
ham en følelse av naturlivets uutsigelige poesi. Dette var den nordiske kunstens 
humanitet. Den dansk-nordiske kunstner kopierte ikke den ytre virkeligheten, 
han ville gjennom ærlig trohet mot naturen fordype seg i den, for på den måten å 
fornemme dens innerste hjerteslag.1303        
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En ny idealkunst  
 
Motsetningsforholdet mellom den danske retning og den düsseldorfske viser at 
det ikke bare var politiske, men også teologiske uoverensstemmelser som 
avspeilet seg i kunstsynet. Ifølge Arne Eggum gjør påvirkningen fra Kierkegaard 
seg gjeldende i professor Høyens kunstsyn fra 1851,1304 med andre ord etter at 
den danske statskirken var blitt erstattet av den danske folkekirke.1305 Lorentz 
Dietrichson, som holdt sine første forelesninger i kunsthistorie ved Universitetet 
i Christiania høsten 1861, hadde derimot sitt utgangspunkt i Friedrich Schleier-
machers teorier. Dietrichson, som så det som sin oppgave å redde poesien for 
kunsten og livet fra den tørre forstandsretning som var kommet til uttrykk innen 
protestantismen, skriver i Den bildende Kunst i dens historiske forhold til Religions-
formerne, som ble utgitt i 1862,  at det eksisterte en organisk forbindelse mellom 
religion og kunst, ”hvori den førstes Opløsning eller Misforstaaelse ogsaa 
indebærer Frøet til den andens, men hvori et sundt christeligt Liv ogsaa afføder 
en ren for Folkelivet styrkende Kunst”.1306 I henhold til Dietrichson var det 
gjennom kunstverket, som representerte den sanne Veronikas ”Svededuk”, det 
vil si det sanne Gudsbildet, det var mulig å følge de veier Gud talte til slekten. 
Det lå en verden bak det forgjengelige i kunstverket, som kunne studeres ved 
hjelp av det poetiske blikk. Gjennom kunsthistorien, som var nøye forbundet 
med estetikken, kunne nasjonene få øynene opp for sin stilling i kulturlivet ved 
hjelp av den forbindelse som eksisterte mellom kunsten og tidens retning, som 
styrte kunsten og alt annet mot sitt mål. Det var gjennom anskuelsen av speil-
bildet av det guddommelige i kunsten, eller i tankens evne til å konstruere det 
evige på fornuftens grunn, mennesket kunne få en oppfatning om den evige 
makt som styrte verden både i form av sine dunklere eller klarere forestillinger 
om Gud. Med andre ord, det var gjennom religion, kunst og vitenskap, som i sin 
tur sto som midtpunktet for hver sin verden; det vil si det godes, det skjønnes og 
det sannes alt ettersom Gudstilegnelsen ble søkt ad sjelelig, legemlig eller åndelig 
vei i overensstemmelse med menneskets treenige organisasjon. Dietrichson, som 
bygger på Immanuel Kant, var av den oppfatning at religionens tro, som hvilte 
på følelseslivet, førte over til trosinnholdet i kunsten som igjen nådde sin 
endelige fullkomne gjennomtrengelse i vitenskapen. Dette var den historiske 
utviklingsgangen, men nettopp i dette høyeste moment av viten var tragediens 
knute slynget til det uoppløseligste fordi vitenskapen var utilstrekkelig som liv-
sprinsipp. Mennesket måtte derfor oppgi seg selv som skapelsens sentrum og 
mål og stille seg umiddelbart under den guddommelige kjærlighet. Det var først 
                     
 
1304 Eggum 1968, s. 70f. 
1305 Begrepet folkekirke kan føres tilbake til Grundtvig. 
1306 Lorentz Dietrichson, Den bildende Kunst i dens historiske forhold til Religionsformerne, Christiania 
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da den religiøse bevissthet tilegnet seg alle menneskets funksjoner og ble ett med 
livsførselen, kunsten, kristen religion og vitenskap kunne bli helliget 
mennesket.1307 Det var gjennom personligheten Guds tanke ble virkelighet. Det 
var personligheten som skapte historien. Like fullt måtte alt liv dø. Det var i 
denne vemodige sannhet eller ”skabningens Suk” den første drømmen om det 
skjønne lå. I sin reneste åpenbarelsesform var skjønnheten blitt skapt av kunsten 
ved et tidspunkt da den naturlige religiøse trang hadde gått over fra følelsesom-
rådet til den klare bevissthet slik at bildets innhold sto som et adekvat uttrykk i 
bildets form. I den greske kunsten var ideen ikke lenger noe fremmed for kunst-
gjenstanden. I den greske kunsten hadde idé og ideal, guddommen og det kunst-
skjønne smeltet sammen og blitt ett. Spørsmålet var imidlertid om naturen, som 
var skapt av Gud, ikke måtte være skjønnere enn hva menneskets kunst hadde 
frembrakt.  
 Ifølge Dietrichson var det ikke nok å avbilde naturen. Kunsten måtte 
gjøre mer enn å fremstille naturen. Kunstens oppgave var å skape en verden som 
kunne nytes fordi den var avsluttet. Kunsten måtte fremstille naturen i sin helhet 
og renhet fri fra tilfeldigheter og uskjønnheter for det skjønnes egen skyld. For å 
fremstå i sin fulle harmoniske glede måtte naturen speile seg gjennom den opp-
fattende sjel. Det var først når kunstneren idealiserte, naturen ble gjengitt 
”uendelig” karakteristisk. I kunsten der det sanselige ble fremstilt i det øyeblikk 
det ble berørt av evigheten, gikk det sanselige selv over til å bli evig. Det var i 
troen på en evig guddom, som var ro og salighet, idealet trådte frem. Gjennom å 
låne naturen sjel, å fremstille naturen i sin harmoniske helhet, var det mulig å se 
mennesket også i naturen. Det fantes på den måten noe høyere enn det forms-
kjønne, høyere enn ånden i sanselig skikkelse. Det fantes en skjønnhet utenfor 
formskjønnheten som forenet seg med sjelsskjønnheten. Ideen i sin uendelighet 
var ikke bundet til rommet og en avgrenset legemlig form. Den kristne klassiske 
kunst, som hadde nådd et høydepunkt under renessansen, var på ingen måte 
kunstens høydepunkt. Romantikken pekte ut over maleriet til en kunstform 
utenfor den bildende kunst. I likhet med den gammelkristne kunst, som hadde 
lært av den romerske klassisitet, måtte de italienske mestere fra renessansen, som 
Dietrichson betraktet som kristendommens klassiske periode, stå som basis også 
for den germanske protestantiske kunst eller de germanske nasjoners rene 
romantiske kunst. Det eiendommelig ved renessansen var gjenfødelsen av de 
antikke romerske former. Renessansen sammenfalt således med tidens alminneli-
ge forsoningstrang, som var grunnlaget for den kristne tro på samme måte som 
under det gamle Roms kunstperiode. På den annen side kunne den etterlengtede 
forsoning ikke tilfredsstilles gjennom kunstfrembringelser. Den rene stil, som 
kunsten hadde vunnet på reformasjonens tid, hadde overgått til ytre manér fordi 
katolisismen ikke hadde noe nytt element som kunne besjele en ny utvikling. I 
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den venetianske kunsten, som for Dietrichson representerte forfallet, var det blitt 
innført et uekte antikt element i den kristne kunstens sfære i form av ”Leflen” 
med skjønne kvinnelige former. Den tyske kunsten, som blomstret opp på det 
kristne livets egen grunn som sann kristen kunst uten antikkstudier, hadde 
derimot fått en kyskhetens adel i alle gammeltyske verker. Åndens sannhet var 
ikke at den senket seg ned i et legeme. Åndens sannhet var at den fra dette ytre 
igjen gikk inn i seg selv. Skulle ånden fremstilles gjennom kunsten, ble skjønn-
heten i antikk betydning noe underordnet. I åndens verden fremtrådte skjønn-
heten som det indres skjønnhet. Var antikken skjønn fordi den var ånden i 
sanselig skikkelse, var ånden i den tredje eller romantiske kunstform skjønn fordi 
det sanselige kun var bærer av, blott uttrykk for den indre åndelige skjønnhet. 
Skjønnheten var, fremholder Dietrichson, som et speil der evighetens stråler ble 
samlet. Kunsten i den romantiske kunstform kunne uten å miste sin frihet stå 
som betegnelse for den inderlighet som hvilte i det historiske faktum at 
guddommens stråler engang hadde samlet seg i den menneskeliggjorte Gud. 
Gjennom at Gud var blitt kjøtt og bodde blant oss, hadde kunsten vunnet sin 
rett til å bruke menneskeskikkelsen og det indre til å uttrykke det absolutte som 
en gang for alle var åpenbart i frelserens person. For Dietrichson var den 
romantiske eller kristne kunst på den måten et barn av og en sanselig forklarer av 
forsoningslæren. Men dette innebar ikke at det sjelelige gikk opp i det legemlige. 
Det medførte kun at gudsbevisstheten trådte ut i subjektet. Kunsten kunne 
således avbilde livet i alle dets berøringspunkter med Gud. Enhver krets, ethvert 
moment i livet, kunne gjøres til gjenstand for den kristne kunsten. Det var når 
livet ble helliget i Frelserens person, gudsbildet fremtrådte i sin fulle klarhet. Det 
evige ble synlig i kunsten som sanselig konkret skikkelse avsluttet i og med seg 
selv fremstilt av en personlighet i overensstemmelse med hans indre anskuelse 
som et uttrykk for det evige. Det sanselige skulle fremstilles nettopp i det 
øyeblikk det ble berørt av evigheten og selv gikk over til å være evig. Idealet 
kunsten skulle fremstille var det sanne utviklet til en ytre realitet, som dannet en 
enhet der hvert punkt var som et øye der sjelen kunne se ut. Det var nettopp idet 
kunstneren avbildet den skjønne natur, naturen ble gjengitt karakteristisk i sin 
åpenbarelsesform som ideal. Av den grunn gjør Dietrichson en distinksjon 
mellom kunsten som symbolsk form, der et vilkårlig objekt sto som betegnelse 
for det guddommelige, og idealisering. Det var idet øyeblikk det guddommelige 
inneholdt vesentlige bestemmelser som kunne anskues hver for seg, kunsten 
kunne tilegne seg idealet. På den måten ble kunsten et bilde av selve menneske-
livet, et speil der vi kunne kjenne igjen oss selv. Av den grunn var renessansens 
idé utilstrekkelig. Innen protestantismen, som sto som bærer og formidler av en 
ny kunstutvikling, inntok poesi og musikk den plass maleriet hadde hatt under 
katolisismen. De protestantiske ideer fikk sitt vesentlige uttrykk gjennom ordet. 
Det var poesien, ikke billedkunsten, som var protestantismens kunstform. På 
den annen side hadde maleriet, som var den egentlige romantiske kunstform 
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med aksenten på det spesifikt kristne i form av det gode såvel som det onde i 
karakterfremstillingen, ”forplantet” seg inn i protestantismen. Det skjønne som 
idé var således en side av kristendommens vesen, som sto over kirkens splittede 
sider. Å elske det skjønne for sin egen skyld var i kristen forstand å elske den 
enhet av idé og form som lå i det sant skjønne. Derimot var det først under 
protestantismen, som sto som bærer av et nytt eller moderne ideal, det var mulig 
å tilegne seg denne siden av kristendommens vesen. Det var protestantismen 
som hadde fått øynene opp for den uendelige gjenstand den kristne kunsten 
hadde i dagliglivet, i det verdslige liv. Innen protestantismen var det ingen 
skilsmisse mellom hellig maleri og verdslig maleri. Det var derfor genremaleriet 
hadde oppstått i nært slektskap med folkevisen. Ikke desto mindre var det helt 
avhengig av subjektiviteten hvorvidt kunstneren oppfattet fremstillingens 
gjenstand som et ledd i den kristne verdensutviklingen.  
 Dietrichson, som i likhet med Schleiermacher bryter med den hegelianske 
skolens innholdsestetikk og legger ansvaret over på kunstneren selv, mente at det 
som kjennetegnet den kristne kunstneren, var at han bar forsoningen i seg. Den 
kristne kunstneren skulle fremstille livet som forsonet i Kristus gjennom en 
kjærlighetsfull oppfatning, ikke i dets motsetning til Kristus gjennom ironien. 
Dette kalte Dietrichson ”Gemüth” eller den sanne kristelige folkestemning i 
form av den resignerende kjærlighet.1308 I kunsten fremtrådte denne stemningen 
som humor, der personligheten erkjente den skjulte verdien som hvilte i ”det 
uendelig Lille” som trådte mellom personligheten og det uendelige. Det var 
denne følelsen som var det innerste kriteriet for det romantiske kristne ideal i 
motsetning til antikkens naive. Den kristne kunstnerens høyeste oppgave var å 
ha denne humoren, som krevde en personlighet som hadde tatt opp i seg 
verdensondets patos. Ikke desto mindre lå den høyeste formen for humor eller 
”Gemüth” utenfor maleriet i den fra legemet løste åndsfremstilling. Den pro-
testantiske og dermed den sanne kristne kunstens sentrum var ikke en maler, 
men en dikter. Det var mot dette målet hele tidens kunst måtte peke.   
  
 Det moderne idealet, som bar i seg en forsoning mellom personligheten 
og dens omverden gjennom at mennesket ved hjelp av erfaring og dannelse var 
blitt myndig, innebar at den overnaturlige verden tapte sitt grep om fantasien slik 
at den estetiske brytning mellom innhold og form kunne utslettes. Dermed ble 
også båndet mellom det skjønne og religionen brutt. Men dette kunne bare skje 
gjennom at kunstnerne på den rette måten tilegnet seg antikkens objektive ideal 
som supplement til den romantiske idéens subjektive inderlighet. Det moderne 
idealet fremsto således som enheten mellom det antikke og det romantiske. Det 
var dette idealet som bredte seg ut både innen maleri og musikk, poesi og drama. 
Innen arkitekturen derimot var det ufruktbart, og innen den plastiske kunst var 
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idealet en gang for alle imiterende. Dietrichson holdt derfor, i likhet med 
Bjørnson, fast ved at en ny era hadde begynt med Bertel Thorvaldsen. På den 
annen side ville skulpturen aldri få den betydning i den kristne kunsten som den 
hadde hatt under antikken. Innen arkitekturen hadde den antikke renessansen 
funnet sin hovedmann i Karl Friedrich Schinkel, mens maleriet, som utgikk fra 
Rom og studiet av renessansens italienske mestere, hadde samlet seg til full 
utfoldelse i to nasjoner, den tyske eller germanske og den franske eller romanske 
nasjonalitet. Ikke desto mindre led helligmaleriet etter Dietrichsons mening i 
hans århundre av en rekke mangler. Han hadde sett teknisk kunstferdighet uten 
religiøs begeistring, og han hadde sett religiøs begeistring uten kunstferdighet. En 
stor del av tidens religiøse malere hadde fallt tilbake i en av disse ytterligheter. 
Det religiøse maleriet befant seg i likhet med kristendommen selv i en gjørende 
utviklingskamp mellom ytterligheter. Uforståeligheten hos Peter von Cornelius 
og hans etterlignere, og nazarenernes manglende evne til å gi uttrykk for tidens 
kunstfordringer.1309  
 
Oppgjør med Düsseldorfskolen  
 
Med Preussens angrep på Danmark i 1864 ble den pangermanske tanken 
kompromittert, og samme år gikk Bjørnson for første gang ut offentlig og kriti-
serte düsseldorferne som han betegnet som ”Affaldne” og ”Landsforrædere”, 
”søde Sværmere”, som burde komme hjem og gjøre en innsats i det egne lan-
det.1310 Samtidig innebar tilslutningen til det franske frihandelstraktatssystemet en 
vending mot Frankrike, og våren 1865 ga Morgenbladet en omfattende orientering 
om de norske kunstnerne i Frankrike.1311 I en anonym artikkel publisert i 
Aftenbladet samme vår ble Kunstforeningen, som siden 1863 hadde hatt Emil 
Tidemand som formann, kritisert for å prioriterte utenlandsk kunst for høyt i 
forhold til arbeider utført av norske kunstnere.1312 Kravene på å fremme den 
nasjonale kunsten var blitt sterkere,  og etter at det ble kjent at Emil Tidemand 
ikke som vanlig var blitt utnevnt til generalkommisar for Norge i forbindelse 
med den planlagte skandinaviske utstillingen i Stockholm sommeren 1866, døde 
han av slag.1313  
 Dietrichson, som i 1866 ble kalt til Stockholm som amanuensis ved det 
nyåpnede Nationalmuseets håndtegnings- og kobberstikksamling, skulle også 
revidere sitt syn, og på den skandinaviske kunst- og industriutstillingen, som ble 
åpnet i Stockholm den 15. juni 1866, gikk Dietrichson til angrep på Adolph 
                     
 
1309 Ibid., s. 142f. 
1310 Bjørnstjerne Bjørnson, Illustrert Nyhetsblad, høsten 1864. Jfr. Dietrichson 1879, s. 107. 
1311 Morgenbladet, nr. 132, 1865.  
1312 Aftenbladet, nr. 123, 1865. Se også Ovrum 1977, s. 46f. 
1313 Ann-Marie Elmqvist, Bengt Nordenberg, Folkelivsmaleren, Kristianstad 1994, s. 159. 
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Tidemand og norsk malerkunst som etter Dietrichsons mening ikke sto i full 
overensstemmelse med Norges nasjonale kultur. Tidemand hadde falt tilbake på 
en egen, ”visserligen skön, men icke nationell och icke omvexlande typ”. Kunst-
neren oppholdt seg stadig ved en type for den gamle bonden, en for konen, en 
for den unge mannen og en for den unge kvinnen. Dessuten var modellene til 
disse poetiske romantiske hodene hentet fra Tyskland og ikke fra Tidemands 
fedreland.  
 De eneste som hadde forsøkt å arbeide hjemme og som virkelig hadde 
lykkes med det, var billedhuggeren Christopher Borch og landskapsmaleren 
Johan Fredrik Eckersberg, som ved siden av Norsk Høyfjell, soloppgang stilte ut 
Brudeferd på Hardangerfjorden, en replikk til Tidemand og Gudes Brudeferd i 
Hardanger fra 1848, som ble vist på den skandinaviske utstillingen i Stockholm i 
1850. Men en svale gjør ingen sommer, konstaterer Dietrichson, som mente at 
den norske kunsten forsatt lå under tysk innflytelse. I stedet berømmet han det 
danske genremaleriet for ikke å ha latt seg påvirke av fransk og tysk maleri. Det 
samme gjaldt det danske landskapsmaleriet og det danske historiemaleriet. Selv 
om Dietrichson måtte innrømme at den danske retningen kunne ha sine feil, 
”sina stora fel, det förnekas icke, och närvarande författare har ofta uttalat sig 
och skall uttala sig skarpt ogillande mot dem”, var Danmark på rett vei. 
Gjennom naturstudiet hadde den danske kunsten funnet frem til en frihet og 
selvstendighet, som ”visserligen ännu oftast” kjempet med tekniske brister og en 
prosaisk oppfatning i sine naturalistiske genrebilder, men ”genom verklighet till 
sanning, genom sanning till skönhet” skulle også den danske kunsten føre 
fremover.  
 Det viktigste for Dietrichson var å få satt en definitiv stopper for gjengi-
velsen av nordiske mytologiske emner i malerkunsten. Peter Nicolai Arbos 
Valkyrie ble i likhet med Eckersbergs Norsk Høyfjell, soloppgang tildelt førstepremie 
og innkjøpt av kong Carl, men ifølge Dietrichson var det fedrelandets historie og 
sagalivet som skulle utgjøre kildene for det moderne maleriet, ikke den nordiske 
mytologi. Dette var emner som ”ej är af gudarna bestämd att målas, utan att 
sjungas eller diktas”, fremholder Dietrichson med et sitat hentet fra Geijer. 
Dietrichson stilte seg helt avvisende til den parisiske retningen av nyromantikken 
og antikkreformen som Arbo representerte. Fransk kunst sto for den 
overfladiske kolorittens seier på bekostning av formen. Det var Münchenskolen 
som representerte den romerske retningen og som var ensbetydende med den 
historiske skolen. Det var denne retningen som burde få en mulighet til å 
uttrykke seg i freskoarbeider, skriver Dietrichson, som kan ha hatt 
Nationalmuseums planlagte freskodekorasjon i tankene. På den annen side ville 
Dietrichson ikke, som Müncheneskolens representanter, konstruere et historisk 
maleri på overspente kunstnerfantasier uten kunnskaper om nasjonens virkelige 
liv. Vilkåret for en nasjonal kunst var at den var nødvendig for nasjonen, og 
dette ville etter Dietrichsons mening først inntreffe da folket behøvde 
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monumentale bygninger for sin offentlige virksomhet. Det var omkring slike 
bygninger nasjonens historiske minner i form av et nasjonalt historisk maleri 
måtte samles som en naturlig dekorasjon som var vokst ut av selve folkets 
historiske bevissthet. Ikke før våre offentlige bygninger utgjorde et sentrum for 
det samfunnsmessige livet og samlet en eller annen dypt følt folkelig stemning til 
et levende og harmonisk uttrykk, ville kunsten nå sitt høydepunkt og kunstnerne 
få et kall og et verv i hjemmet. Private kunstsamlinger og statlige museer var bare 
forberedende vilkår for utviklingen av en nasjonal kunst, som ikke arbeidet for 
museer og kunstsamlinger. 
 Ifølge Dietrichson, som har nærmet seg professor Høyens program for en 
skandinavisk nasjonalkunst, måtte den nasjonale kunsten arbeide for folket. Men 
i påvente av de store monumentale oppgaver skulle malerkunsten gjøre forbere-
dende studier til det historiske maleri gjennom å lære å kjenne ”det folks väsen 
och lynne, vars historia skall skildras”. Kunstens høyeste mål var et nordisk 
historiemaleri, slår Dietrichson fast, men veien til den historiske fremstillingen, til 
den monumentale kunsten, måtte gå via genremaleriet. Innen folkets historie 
kunne skildres, var det viktig at kunstnerne lærte å kjenne folket ”på berg och i 
dalom, folket i nöd och i lust, folket, det stilla i sig sjelf försjunkna, så väl som 
det fria, verksamma; vår sträfvan måste vara att först lära känna naturen i 
Norden, den natur i hvilken folket lefver och andas och som gjöt sina milda eller 
allvarsamma stämningar omkring en Gunnar från Hlidarändas och en Arnljot 
Gellinas figurer, lika väl som den ännu i dag kringdoftar vårt folkliv”. Det var 
gjennom dette studium kunsten ville nå frem til sannhet og renhet i 
oppfatningen. Det var først på denne grunn den historiske kunsten kunne 
bygges. Intet mellom Imatra og Reykjavik, mellom Eidern og Nordkapp måtte 
være kunsten fremmed om den skulle innta sin ”systerplats” med poesien i 
Norden, fremholder Dietrichson, som ikke desto mindre holdt fast på at det var 
Düsseldorfmaleriet, det i fargene og motivene mer nøkterne, som var det 
inderlige og tiltalende. I stedet for en fortsatt kampforklaring mot den danske 
kunsten krevde Dietrichson at Nordens tre nasjoner måtte komme til bevissthet 
og bli enige om ”hvilket det sträfvande är, som våra konstnärer nu föra fram til 
seger”. Innen dette sto klart for alle ”gagnar det föga att tala om nordisk konst”. 
Vilkåret for å nå frem til en sann nordisk kunst var at Nordens nasjoner lærte av 
hverandre. Av danskene ville Dietrichson lære sannheten, troheten, kjærligheten, 
som viste seg i deres arbeider. Men danskene måtte også lære av ”oss”. Men ”det 
tillkommer icke oss att säga hvad”, bare at det finnes. For om det ene landets 
kunstnere vendte seg med stolt forakt fra det andres retninger, hjalp hverken 
emnets sannhet eller behandlingens trohet. ”Ty ett fattas då, utan hvilket ingen 
nordisk konst kan oppstå: den gemensamma aktningen för och kärleken till den 
moder, som har burit alla dessa riktninger under sitt hjerta och fostrat dem med 
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sång och saga midt i sin fattigdom”.1314    
 
Styrking av skjønnhetssansen 
 
Det var ikke bare Adolph Tidemand og Düsseldorfskolen som ved denne tiden 
kom under kritikk. Christoffer Wilhelm Eckersberg, som professor Høyen hadde 
lansert som grunnleggeren av den nordiske retningen innen kunsten, repre-
senterte heller ikke lenger tidens krav, ”og vor tid har altid rett, i det minste for 
os som lever i den”, skriver marinemaleren og forfatteren Holger Drachmann i 
1871. Det var marinemaleren Carl Frederik Sørensen, som i 1869 var blitt 
utnevnt til professor ved Kunstakademiet i København, som ifølge Drachmann 
sto for det nye standpunkt innen malerkunsten. Både når det gjaldt begavelse og 
ny original oppfattelse av farge og komposisjon var Sørensen den første og 
største. Med sine store billedyter, brede penselstrøk og kolorisme hadde han 
fulgt sine naturlige inngivelser med stor kraft og dyp poetisk følelse. Hans 
maleriske sans hadde utviklet en teknikk som på en stemningsfull, frisk og 
tiltalende måte gjenga det han så, mens den ånd som hvilte over de Eckers-
bergske sjømalerier ikke var annet enn et levende minne om ånden i den tid i 
hvilke de ble skapt. Det var ikke enkelthetene, men det hele det kom an på. Det 
var den øyeblikkelige stemningen maleren måtte gripe, og det var denne 
stemningen alt det andre måtte underordnes.1315  
 Drachmann, som ville løse alle vanskelige tekniske problem med fargens 
hjelp, mente at det var lyset og all den poesi og alt det liv lyset førte med seg som 
var det viktigste. Malerens skulle helt enkelt la seg rive med av sin egen og 
motivets kjernesunnhet, friskhet og livsglede. Når Sørensen malte sjøen, malte 
han like mye ”ud av seg selv”. Sørensen tilhørte sjøen av hele sin natur. Han 
tilegnet seg den øyeblikkelige stemning, grep de enkelte momenter og avpasset 
det siden med sin oppfattelse av det hele, med andre ord det motsatte av Eckers-
bergs møysommelige fotografiske kopiering. Som streng naturalist malte 
Eckersberg alt som befant seg innenfor den bestemte vinkel av den synskretsen 
han hadde valgt. Drachmann ettelyste derfor geniene som var forberedt på å 
bryte mot reglene når ånden i bildet krevde det. Skulle den nordiske retningen 
løfte seg over det rent trivielle etter det åndelige interregnum som hersket i den 
nordiske kunsten, måtte den samle seg om noen utvalgte genier. Det var 
”Snillets, Geniets uimodstaaelige Kraft”, som løftet en oppdagelse ut av sine 
gjenger til hurtig, overraskende utvikling under oppdagerens egne hender. Av 
den grunn var det viktig at kunstneren gjennom et selvstendig studium ga uttrykk 
for sin idé.1316   
                     
 
1314 Lorentz Dietrichson, Skandinaviska konst-expositionen i Stockholm 1866, Stockholm 1866. 
1315 Holger Drachmann, ”Det danske Sømaleri”, Nyt dansk Maanedsskrift. Bind I, 1871, s. 20f. 
1316 Ibid., s. 61.  
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 Professor Monrad, som utdømte hele den liberale fremskrittstanken som 
”Dødens spire”, så derimot med bekymring på ”det Genialiske” og bruddet med 
”Kunstens Regler”. I et foredrag med tittelen ”Fremgang og Tilbagegang, især i 
Kunsten”, holdt i Christiania i juni 1870, advarte Monrad kunstnerne mot å 
forlate det akademiske formskjema. Når det nyeste hele tiden skulle gjelde for 
det beste, var tilbakeskrittet allerede i full gang. Forkjærligheten for ”Skizzer” og 
”det Skizzemessige” hadde resultert i en manglende sans for motivet og en 
betoning av fargen og den rent tekniske virtuositeten. En lære, som utelukkende 
krevde det individuelt karakteristiske i kunsten helt løsrykket fra ideens og ”den 
væsenlige Almindeligheds Grund”, ville til slutt slå over i det ”Charakterløse, blot 
Curiøse”. Det ville bli umulig å vite noe om det almengyldige, ”af Ideen”. Derfor 
ville også denne læren få en høyst problematisk tro på skjønnheten.1317  
 Strategien for å bemøte ”det tyranni moderna utöfva”, en utvikling som 
kunne resultere i oppløsningen av all kunst og dermed all ånd og sann poesi, var 
en offensiv for å styrke kunstsansen. Oppgaven var, som Lorentz Dietrichson 
skulle formulere den på det første nordiske kunstner- og tegnelærermøtet i 
Göteborg i 1869, å vekke og nære folkets sans for alt som var vakkert. Ifølge 
Dietrichson, som samme år ble utnevnt til ekstraordinær professor ved 
Kunstakademiet i Stockholm, skulle et folk ikke begynne sin nasjonale 
kunstutvikling med ”taflor och statyer”. Det var viktigere å tilfredsstille det av 
naturen nedlagte behovet for skjønnhet i de daglige omgivelsene.  Det som 
hadde gjort grekerne store var at de hadde tatt skjønnheten med seg inn i alle 
livets forhold. En nasjonal kunst kunne bare skapes gjennom først å utdanne 
folkets stilfølelse. En kunst som ikke vokste ut av håndverket som ”blomman ur 
stjälken” var, fremholder Dietrichson, en unaturlig drivhusplante.1318  
 For Dietrichson var kjernen i en nasjonal kunstrenessanse at håndverket 
måtte strebe mot et kunstnerisk mål og kunsten vokse ut av håndverket slik at 
kunstakademiene ble en organisk fortsettelse av håndverksutdannelsen. Selve 
kunstutviklingen burde så langt som mulig følge utviklingen av industrien. Skulle 
kunsten bli nasjonal og folkets virkelige eiendom, måtte kunstnerne være i stand 
til å fengsle folket for på den måten å gjøre kunsten til noe som hadde betydning 
for nasjonen. Av den grunn ønsket Dietrichson at kunstnerne skulle rekrutteres 
fra håndverkernes verksteder. Samtidig etterlyste Dietrichson ”högre bildning” 
ved kunstakademiene. Det som gjorde kunstneren til nasjonens mann, var 
utdannelsen, som etter Dietrichsons mening måtte inneholde undervisning i 
språk og historie. Først da kunne kunstnerstanden forme de store 
kulturformende ideene. Kunsten begynte alltid nedenfra og var et resultat av et 
sunt folkeliv som vokste opp av folkets velstand og skjønnhetssans. Om det ikke 
                     
 
1317 Foredraget er gjengitt i Morgenbladet den 5.6.1870. 
1318 Förhandlingar vid Konstnärs- och ritlärare-mötet i Göteborg 1869, Göteborg 1869, s. 50 
og s. 56. 
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ble satset på å utvikle folkets følelse for stil ville landet legges åpent for det 
stilløse eller det tilfeldige. Folkets kunstinteresse måtte fremmes gjennom 
pedagogisk virksomhet slik at ”konstverk blifva den enskildes egendom”. 
Kunstens høyeste mål var en offentlig monumental frescokunst som skulle 
forherlige de edleste og herligste minner, men det nasjonale historiemaleriet var 
noe Dietrichson ville skyve på fremtiden. I første omgang gjaldt det å gjøre 
industrien til en kunstnerisk befruktet industri som kunne konkurrere med andre 
lands industri i skjønnhet. Det var der Dietrichson så midlet til den velstand som 
skulle gi den solide basis for alle videre kunstbestrebelser. Det var disse to vilkår, 
en utviklet industri og en utviklet skjønnhetssans, som skulle legge grunnen. På 
denne måten ville kunstens frukt ”mogna i sinom tid”. Det var like sikkert som 
at blomsten utviklet seg av knoppen. ”Och då skall Gud välsigna fosterlandet, 
och äfven vi uppnå detta ädla mål, - att ega en sann, nordisk, nationel konst!”1319  
 Presentasjonen av Dietrichsons nye program for den nasjonale kunsten 
på det første nordiske kunstner- og tegnelærermøtet i Gøteborg sammenfaller 
tidsmessig med den endelige oppløsningen av håndverklaugene, og samme år 
forandret Den kongelige Norske Tegne- og Kunstskole navn til Den kongelige 
Tegneskole i Christiania med formålet ”at meddele håndværkere i den for deres 
fag nødvendige tegning”.1320 Reformen, førte til at Kunstselskapet ble oppløst, 
men i henhold til Dietrichson, som i 1872 deltok i stiftelsen av Svenska 
Slöjdföreningens Museum i Stockholm, sto håndverket nærmere nasjonens 
livsvilkår enn den rene kunst. Det var først i forening kunst og håndverk kunne 
arbeide i retning av en virkelig nasjonal kunstutvikling. Derfor var det også viktig 
at kunsten fikk fast grunn under føttene og ikke arbeidet på områder som ikke 
tilhørte nasjonen og ikke førte nærmere målsetningen, som var å skape et sunt og 
kraftig kunstnerisk liv i landet og en sund interesse blant allmenheten for hva 
som rørte seg i landets kunst. ”Er det så, da gifves endast en väg”. Vi måtte lære 
oss å gå samme vei mot fullkommenheten og ikke forakte noe som på alvor 
strevet etter sannhet og skjønnhet det være seg et keramikkarbeide eller en 
statue. Problemet var å vinne det nasjonen savnet, ikke å forkaste det som 
allerede var oppnådd. ”All bildning står på ofri grund till slut”, forklarer Diet-
richson, som med disse ordene hentet fra Esaias Tegnér ikke ville stenge alle 
kanaler for interaksjon med utlandet.1321  
 Hva Dietrichson primært ville forhindre, var at innflytelsen fra utlandet 
skulle berøve kunsten dets eiendommelige, originale preg. Samtidig var det viktig 
at kunsten ledet til styrke, til inderlighet og til karakter. De nasjonale emnene var 
ikke hovedsaken. I kunsten fikk stoffet eksistens alene i og med formen. Det 
                     
 
1319 Ibid., s. 61. Se også Holger Kofoed, ”Nordens første kunstnermøte. Konstnärs- och 
ritlärare-mötet i Göteborg 14.–17. juni 1869”, Kunst og Kultur, nr. 2, Oslo 1989.  
1320 Parmann 1970, s. 198.  
1321 Formuleringen er hentet fra en tale Esaias Tegnér holdt i Svenska Akademien i 1836. 
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viktige var at kunstutøvelsen fant et tilsvarende uttrykk og hentet sin inspirasjon 
fra det samme jordsmonn som stoffet selv. For å nå frem til en sann nasjonal 
kunstutvikling ville Dietrichson tillempe kunstneriske form- og fargemotiv fra 
nasjonens folkekunst til håndverket. Disse håndverksproduktene skulle i sin tur 
åpne våre øyne og lære oss å sette pris på det skjønne i det nasjonale livets 
former. Nasjonens egen form- og fargesans skulle befrukte håndverket og 
kunsten slik at håndverket kunne bli kunstens brede folkelige fundament. Ikke 
før dette hadde skjedd, ville folket være modent til å kjenne igjen, nyte og forstå 
de rene kunstverk som kunstnere hentet ut av fedrelandets eget indre. Dietrich-
son ville derfor ikke utelukkende rette interessen mot den rene kunstens ytringer. 
Målet var en nasjonal kunstskole, som ikke bare var nasjonal i valget av stoff. 
Med andre ord, en nasjonal kunstskole måtte også utarbeide en nasjonal stil. Ikke 
desto mindre var det lang vei fra en nasjonal ornamentikk og dekorasjon av 
hjemmet i nasjonal ånd til en nasjonal monumental kunst. Ikke før ”alla vilja ett, 
att se ett och alla älska ett” ville de tvilende og vaklende forsøkene kunne samle 
seg til en virkelig nasjonal kunstskole med en sikkert utstaket kunstvirksomhet 
der målet såvel som herredømmet over midlene sto klart. På den annen side var 
dette ikke et mål i seg selv. Det var en forutsetning for nasjonens fremtidige 
vekst, for det var gjennom en slik utvikling alle samfunn, store som små, hadde 
hevet seg opp politisk og sosialt.1322  
  

––––––––––– 
                                          
Spørsmålet om en nasjonal stil var for alvor kommet på dagsordenen i 
forbindelse med Verdensutstillingen i Paris i 1867 hvor alle de deltagende 
nasjonene ble oppfordret til å delta med hvert sitt hus som et eksempel på 
nasjonal byggeskikk. Sverige deltok med en fri kopi av en Ornässtue fra Dalarna. 
Norges bidrag var en stabbursbygning i stort format.1323 I 1869 ble mulighetene 
for å utvikle en selvstendig arkitektur på grunnlag av gammelnordisk 
bygningskunst diskutert på det nordiske kunstnermøtet i Göteborg, og på 
verdensutstillingen i Wien i 1873 var Norge og Sverige representert med seks 
paviljonger i gammelnordisk stil. På verdensutstillingen i Paris i 1878 ble en gate 
på Champs-de-Mars på arrangørenes oppfordring kantet med bygninger i nasjonale 
stiler, og det svenske huset, som var utført i ”gammelnordisk” stil med stabburet 
som forbilde, ble belønnet med gullmedalje av den internasjonale juryen.1324  
 På det teoretiske området hadde oppgjøret med den klassisistiske teorien 
gått forut for interessen for den nasjonale arkitekturen. Semper hadde for 
                     
 
1322 Lorentz Dietrichson, ”Några ord om den bildande konsten i Sverige, dess forntid och dess 
framtid”, Tidskrift för bildande konst och konstindustri, nr.1, Stockholm 1875, s. 2f.  
1323 Grandien 1987, s. 179f. 
1324 Ibid., s. 185f.  
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ekempel i sitt teoretiske hovedverk, Der Stil in den technischen und techtonischen 
Künsten oder praktische Ästhetik fra 1860, som ble et av de viktigste kunst- og 
arkitekturteoretiske manifestene under siste delen av 1800-tallet, tatt avstand fra 
opplysningstidens syn på arkitekturens opprinnelse i den enkle hytten som en 
standardform for arkitektur og på grunnlag av utviklingslæren presentert en teori 
om en immanent utvikling som kunne spores tilbake til en idé eller kraft som 
hadde sitt utgangspunkt i oppgaven og midlene, det vil si en funskjonell 
forklaring. De konstituerende delene fantes således ikke i arkeologiske fakta. 
Kunstens opprinnelse lå i et universelt menneskelig behov for å skape ordning 
gjennom lek og ritualer.1325 Kunstens og arkitekturens historie var en 
utviklingsprosess som fulgte sine egne lovmessigheter på grunnlag av funksjon, 
råmaterialer og teknikk. Begynnelsen lå i religiøse ritualer som i sin tur fant sine 
håndgripelige former i motivene i den praktiske kunsten. Disse motivene ble 
deretter overført til arkitekturen. På den måten var det en affinitet mellom den 
naturlige og den kulturelle ordningen. Urkunst var for Semper den opprinnelige 
sammenbindingen av deler til en helhet. De grunnleggende temaene, det vil si de 
symbolsk-funksjonelle temaene, som Semper sammenligner med musikalske 
tema, kunne dukke opp samtidig både i arkitekturen og i mytologien. En viktig 
lenke i denne utviklingen var skjermveggen, som Semper sporet tilbake til 
veveteknikken.1326  
 Det var dette arkitektoniske motivet arkitekten Fredrik Wilhelm 
Scholander benyttet til sitt første verk i ”gammelnordisk” stil til den norsk-
svenske avdelingen på Verdensutstillingen i Paris i 1867. Selve formene i 
skjermveggen, som ble hyllet som et eksempel på urgammel nordisk 
bygningskunst, hadde Scholander lånt fra norske stavkirker.1327 Gjenopplivelsen 
av de gamle formene ble imidlertid sett med skandinavistiske fortegn. Som 
Göteborgs Handels- og Sjöfartstidning skriver i 1871 hadde de nordiske folkene en 
spesiell oppgave å fullføre i det menneskelige fremskrittets tjeneste. Men først 
måtte de søke seg tilbake til sin egen opprinnelse og til fortidsminnene og folket. 
Når det opprinnelige nordiske igjen trådte frem i tanke og handling var det mulig 
å hevde at Skandinavias folk var blitt ett. Først da kunne en gjenfødt nordisk 
kultur oppstå.1328  
 

                     
 
1325 Mari Hvattum, Gottfried Semper and the Problem of Historicism, Cambridge 2004, s. 64f. 
1326 Ibid., s. 70.  
1327 Grandien 1987, s. 179.  
1328 Göteborgs Handels- og Sjöfartstidning, 28.12.1871. 
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HARMONI GJENNOM DIFFERENSIERING 
 
Den siste avhandlingsdelen omhandler de forandringer som fant sted under 
Oscar IIs regjeringsperiode. I denne perioden trenger den moderne tidens krefter 
på. Positivisme og darwinisme får innpass ved Det kongelige Frederiks 
Universitet, og Kunstnerforeningen inntar en aktiv kunstpolitisk rolle. På det 
kunstteoretiske området dominerer striden om naturalismen og den norske 
kunstens genealogi. Samtidig blir spørsmålet om en ny kunst for alvor aktualisert. 
De fremste aktørene på det kunstteoretiske området i denne perioden er ved 
siden av professor Monrad kunsthistorikerne Lorentz Dietrichson, Andreas 
Aubert og Rolf Thommessen. Blant kunstnerne står Christian Krohg, Frits 
Thaulow, Erik Werenskiold og Gerhard Munthe som de mest profilerte 
teoretikerne.   
 
Kirkepolitiske endringer 
 
Etter at kong Carl IV (XV) døde den 18. september 1872, sto enhetsstaten for 
fall. Standsriksdagen i Sverige, som hadde sin opprinnelse i senmiddelalderen, 
var blitt oppløst den 22. juni 1866, og i 1872 vedtok Stortinget en 
grunnlovsendring som ga statsrådene møteplikt i Stortinget. 
Grunnlovsendringen, som ble oppfattet som et første skritt i retning av 
parlamentarisme, ble avvist av kong Carl IV (XV) på oppfordring av den norske 
regjeringen, men i stedet sanksjonerte Oscar II, som ble kronet i Norge den 18. 
juli 1873, Stortingets vedtak om å oppheve stattholderembetet eller 
lydrikestempelet, og den 21. juli 1873 ble Frederik Stang utnevnt til det 
nyopprettede embetet som statsminister i Christiania.  
 Den viktigste forandringen etter tronskiftet skjedde imidlertid på det 
kirkepolitiske området. Den 9. april 1874 døde Den norske kirkes primas, biskop 
Jens Lauritz Arup, som var den pietistiske ortodoksiens mektigste forsvarer.1329 
Utnevnelsen av Arup til den norske kirkes primas etter Christian Sørensen i 1846 
hadde innledet et oppgjør med opplysningsfilosofien, og i 1848 ble Ernst 
Wilhelm Hengstenbergs elev fra Berlin, Carl Paul Caspari, utnevnt til lektor i 
teologi for å gjendrive rasjonalismen ved det kongelige Frederiks Universitet. 
Gisle Johnsen, som tilhørte den samme ny-lutheranske retning, ble utnevnt til 
lektor i teologi i 1849, og i 1860 ble Johnson utnevnt til professor i systematisk 
teologi og dogmehistorie med kampropet at skriften alene skal gjelde som 
lære.1330  
                     
 
1329 Jens Lauritz Arup ble en frontfigur i kampen mot rasjonalismen.   
1330 Gisle Johnson var sammen med Carl Paul Caspari, som ble utnevnt til professor i              
  ammeltestamentlig teolgi ved Det kongelige Frederiks Univeritet i 1859, den såkalte ny-
lutheranismens eller teologiske reaksjonen fremste apologet ved Universitetet. Lederen for den 
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 Arups ettertreder ble Carl Peter Parelius Essendrop, som i 1872 hadde 
overtatt som kirkeminister etter Hans Riddervold, og ved Universitetet overtok 
den tidligere stipendiaten Fredrik Petersen, som hadde publisert sin avhandling, 
Dr. Søren Kirkegaards Christendomsforkynnelse, som en serie artikler i Theologisk 
Tidsskrift, professoratet i systematisk teologi etter Gisle Johnson. Johnsen valgte å 
overta professoratet i kirkehistorie etter Rasmus Tønder Nissen, som ble ny sjef 
for kirkedepartementet etter Essendrop,1331 og til ny ekspedisjonssjef i 
kirkedepartementet utnevnte kongen juristen og historikeren Michael Birkeland. 
Samtidig ble Georg Ossian Sars, som i 1870 hadde holdt en forelesning i biologi 
med utgangspunkt i darwinismen, utnevnt til professor i biologi, og hans eldre 
bror, Johan Ernst Sars, ble av Stortinget utnevnt til ekstraordinær professor i 
historie.1332 Som Aftenbladet skriver eksisterte det ikke lenger noen større 
motforestillinger om hvordan den skapende ideen realiserer sine mål. Så lenge 
naturvitenskapen og darwinismen lærte av positivismen, holdt seg til det faktiske 
og ikke satte spørsmålstegn ved det teleologiske synet, fremsto darwinismen kun 
som en evolusjonsteori. ”Pesten” for alt som het sedelighet var den åndløse 
rasjonalismen, som i seg var en teologisk formasjon. Det var derfor innenfor 
teologien selv, ikke fra naturvitenskapen, faren truet.1333 Artikkelens forfatter kan 
ha vært professor Monrads protegé og mulige ettertreder, filosofistudenten 
Waldemar Theodor Dons.  
 De kirkepolitiske forandringene fikk umiddelbare konsekvenser for 
kunstlivet, og den 23. september 1874 ble Julius Middelthuns monument over 
komponisten Halfdan Kjerulf, det første monumentet reist på en offentlig plass i 
Christiania som avbilder en person, avdekket.1334 Oppførelsen av monumentet 
kom til på initiativ fra Kunstnerforbundet, som i 1873 hadde fire arkitekter, 
enogtyve malere og seks billedhuggre blant sine medlemmer,1335 som samme år 
hadde nedfelt i vedtektene at foreningens formål var å ”værne om Kunsten og 
Kunstnernes interesser”.1336 Selve anerkjennelsen av individer ut fra meritter var 
en arv fra opplysningstradisjonen. Programmet var således i overensstemmelse 
                                                              
 
ny-lutheranske retningen var Ernst Wilhelm Hengstenberg ved universitetet i Berlin, om ville 
bekjempe hele den nyere dannelsen og gjenopprette 1500-talls teologien.  
1331 Nissen hadde tidligere vært lærer og rektor ved Nissen Latin- og Realskole, som ble         
    grunnlagt av hans fetter, Hartvig Nissen.  
1332 Stortingsmosjonen var undertegnet av teologene Harald Ulrik Sverdrup og Berhard 
Ludvig Essendrop, samt av historikeren Ludvig Daae og juristene Ketil Motzfeldt og          
Johan Sverdrup.  
1333 ”Ogsaa nogle Ord i Anledning af Professor Lochmanns Tale ved Immatrikuleringsfesten 
den 2den September, Aftenbladet, nr. 218, 19.9.1874.  
1334 Den 17. mai 1868 ble en minnestøtte i helfigur av stortingspresident Wilhelm Frimann 
Koren Christie utført av Christopher Borch avdekket i Bergen.  
1335 Aftenbladet, 12.3. 1873. Se også Gran 1946, s. 175. 
1336 Schmedling 1980, s. 68. 
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med det nasjonale skulpturprogram som var blitt påbegynt i Frankrike under 
Ludvig XVI, men som i Frankrike først for alvor kom i gang etter det andre 
keiserdømmets fall.1337  
 Det første offentlige monumentet i Norge som avbilder en person, er 
Christopher Borchs statue av stortingsmannen og grunnleggeren av Bergen 
Museum, Wilhelm Frimann Koren Christie, som ble avduket på 
Torgallmenningen i Bergen den 17. mai 1868. Rytterstatuen av kong Carl Johan, 
som ble avduket den 7. september 1875, slutter seg til det samme programmet. I 
Brynjulf Bergsliens realistisk utførte rytterstatue, som knytter an til Bengt Erland 
Fogelbergs rytterstatue av Carl Johan som ble reist i Stockholm i 1854, er kongen 
avbildet som fransk general i marskalkuniform. Men i Bergsliens skulptur har 
hesten stanset opp, og kongen hilser folket med sin tosnutete bicorne i venstre 
hånd. På den måten har Bergslien gitt det tradisjonelle enevoldsherskersymbolet 
et nytt innhold. Majesteten, som er blitt valgt til konge på egne meritter, hilser 
folket som dets tjener. Samtidig ble det i Aftenbladet reist kritikk mot Adolph 
Tidemand og det norske folkelivsmaleriet. Ifølge Aftenbladet var det ikke lenger 
flere laurbær å vinne på Tidemands felt. Det var på høy tid at kunstnerne hentet 
sine motiver fra den ”dannede klasse”.1338  
 
Striden om folkelivsmaleriet  
 
I 1876 døde Adolph Tidemand, og med Tidemand går, skriver Lorentz 
Dietrichson, ”paa en Maade en Tidsalder, den unge norske kunsts første i gra-
ven”.1339 Det norske folkelivsbildet, som var skapt av Adolph Tidemand, var 
avsluttet med ham og skulle aldri mer males av ”nogen Anden”. Den ”nyere Tids 
Retning” var den ”trodsige Realismen”, som var trofast mot det i naturen 
”ligefrem givne”. Denne retningen, der Gustave Courbet djervt hadde skrevet på 
sin fane at ”det Hæslige ligesaavel kan være Kunstens udelukkende gjenstand 
som det Skjønne”, hadde trengt seg frem i det franske maleriet fra 1848 og 
representerte en annen type folkelivsbilder enn Tidemands. Det var på denne vei 
”den nye Tid vandrede”, en vei som Tidemand hverken kunne eller ville tilegne 
seg.1340  
 For professor Monrad, som rykket ut til Tidemands forsvar, var det viktig 

                     
 
1337 June Hargrove, “Shaping the National Image: The Cult of Statues to Great Men in the 
Third Republic”, Nationalism in the Visual Arts, red. Richard A. Etlin, Hannover og London 
1991, s. 49. 
1338 Aftenbladet, nr. 206, 1874.  
1339 Bjørnson brukte den samme formuleringen i forbindelse med Anton Martin Schweigaards 
begravelse i 1870. 
1340 Lorentz Dietrichson, ”Adolph Tidemand”, Tidskrift för konst och konstindustri, nr. 5–6, 
Stockholm 1876, s. 142. 



 
 
 

293 
 
 

at de blivende folkelivsmalere malte som Tidemand. Folkelivsbildet var allerede 
”opdaget” gjennom Tidemand. Det behøvde ikke oppdages eller ”skabes”, kun 
fortsettes og utvikles. Det var gjennom å gå frem på den samme bane og benytte 
det sentrale syn på saken, ikke kopiere Tidemand eller ”seile i hans kjølevann”, 
det var mulig å overgå ham og bringe frem noe som var enda mer fullkomment. 
Så lenge malerne fulgte dette programmet, var det ingenting i veien for at 
kunsten i større utstrekning kunne få et hjem ”hos os”. Begeistringen for det 
hjemlige, nasjonale, var blitt vekket og trengte ikke lenger den avstands spore 
som en gang var nødvendig. Derimot ville det, fremholder Monrad, bestandig 
være til fordel for en kunstner å oppholde seg i utlandet for å få et friere blikk og 
en skjerpet følelse for det hjemliges skjønnhet. Det var mer sunn og sann 
realisme i omhyggelig utførte bilder med klar og skarp modellering og et bestemt 
omriss enn i en ”bred” og ”flot” pensel. Det var kun fordi samtiden hadde en 
slags skrekk for ideen og det ideelle, den kunne rose seg av sin realisme.  
 Det primære for Monrad var at livet i Norge ble liggende i glans, i 
”søndagsskrud”. Det var søndagslivet som representerte det samlende bilde av 
det sanne hverdagsliv. Det var slik det var mulig å få det rette syn på de dypere 
ideale momenter som skjulte seg i livet. Etter Monrads mening sto skildringen av 
det ”lavere” folkets hverdagslige arbeid i et motsetningsforhold til kunstens 
begrep og bestemmelse. Kunsten var ”overhoved” et søndagsbarn, som skulle 
heve oss over ”Sneverhed og Møie” og ”steds berede os en Fest”. Kunsten 
begynte aldri med det hverdagslige. Kunsten skulle alltid være naiv og tiltrekkes 
av slike livsmoment der det ideale trådte klart frem i dagen uten å tynges og 
formørkes av ”De modstræbende Magter”. Folkelivsbildet måtte gripe de sider 
eller momenter av hverdagslivet som lå mest i ”ideens solglands”, og dette fant 
fortrinnsvis sted ved høytider og festlige øyeblikk. Det var der ideen, det 
allmengyldige i livet, som var kunstens område, best ble anskueliggjort. Derfor 
hadde det også vært en fordel for skapelsen av det norske folkelivsbildet at 
Tidemand oppholdt seg utenfor hjemmet. Å ha sin gjenstand på en viss avstand 
var en nødvendighet for den kunstneriske oppfatningen. ”Nærheten blender, 
den skiller kuns ad”. Den som levde i ”et så snevert samfund som vårt”, ville bli 
inndratt i livets bekymringer og bestrebelser og selv bli en integrerende del av 
dette livet slik at det ville bli vanskelig å heve seg til et friere ”omskuende” blikk. 
Den kjærlighet kunstneren måtte fatte til sin gjenstand, forutsatte et ikke altfor 
hverdagslig og nærgående møte. Det var etter et opphold i utlandet hjemmelivet 
ville fremstå som noe nytt og friskt, slik at kunstneren kunne begeistres ved dets 
skjønnhet og idealitet. På den måten hadde Tidemands tiltalende fremstillinger 
åpnet våre øyne for skjønnheten og idealiteten i det norske folkelivet. Det var 
kunstnernes oppgave å beholde en fritt skuende stilling til det hjemlige liv og 
stadig vende tilbake til det som til et foryngende bad. At kunstneren var bosatt i 



 
 
 

294 
 
 

utlandet, ville bare gjøre at bildet holdt seg varmt og fargerikt og aldri falt tilbake 
i hverdagslighetens ”grått”.1341  
 Dietrichson på sin side ville heller ikke bebreide Tidemand for at han 
hadde forholdt seg helt passiv overfor det moderne franske realistiske folkelivs-
bildet, som han mente ga uttrykk for prosaisk idéløshet. Dette var etter 
Dietrichsons mening forklaringen til at maleren François Millet aldri hadde nådd 
like langt i sin retning som Tidemand i sin. I den franske kunsten var det Jules 
Breton som hadde skildret bondelivet i sin egen fødeegn på en naturtro og sann 
måte, ikke Millet. På den måten er Dietrichsons standpunkt overensstemmende 
med det fremherskende syn i akademiske kretser i Sverige.1342 Dietrichson måtte 
derfor gi Tidemand rett i at det ikke var motivet og dets forhold til naturen som 
betinget kunstens verdi. Svakheten hos Tidemand var ikke at hans kunst ikke 
forholdt seg direkte til naturen. Svakheten lå i at han hadde forholdt seg mer til 
en litteraturretning enn til folket selv og dets indre liv. Tidemands kunst hadde 
nesten ikke kommet i berøring med den store folkelige utvikling som hadde 
funnet sted i Norge. Av den grunn var Tidemands kunst blitt stående som et 
høyt ragende monument ved inngangen til det nye Norges kunstneriske 
utvikling. Tidemand våget ikke, eller han så ikke spranget over det skjønne til det 
enda skjønnere som lå i det karakteristisk sanne i den folkekarakter det gjaldt å 
fremstille. Men hvordan skulle Tidemand, som var tvunget til å utføre sine bilder 
i Düsseldorf, ”faa Aanelse om, at Tyngdepunktet i vort Folkeliv efterhaanden 
fjernede sig fra fjeldbondens Kreds og drog over i Kulturlivets”, spør 
Dietrichson retorisk.1343  
 I henhold til Dietrichson, som har nærmet seg Welhavens standpunkt, 
krevdes et helt samliv for å trenge til bunds i folkelivet. Tidemand hadde uteluk-
kende skildret ”Ydersiden af Folkets store Felt”. Selv om Tidemand hadde etter-
strebet en psykologisk skildring av sine karakterer, hadde han ikke sett det 
”Dybeste og Inderste” i det liv han hadde påtatt seg å skildre. Tidemand var 
således blitt stående i bondenovellen, mens oppgaven snarere lå i kulturlivet enn 
i bondelivet, noe ikke minst Henrik Ibsens diktervirksomhet hadde vist.1344 Men 
til tross for at skildringen av det norske folk var noe annet og langt mer enn å 
skildre den norske bonde, ville Dietrichson ikke avskrive Tidemands innsats. Det 
var noe som var norsk i Tidemands kunst og som innebar et løfte om at han 
under andre omstendigheter ville ha kunnet forklare det norske folkets vesen på 

                     
 
1341 Marcus Jacob Monrad, ”Om Karakter og Betydning af Tidemands norske Folkelivsbilleder, 
Morgenbladet, nr. 191A, 14.7.1877 og nr. 195A, 18.7.1877.  
1342 Jules Bretons verk ble i svenske akademiske kretser i 1860-årene fremhevet for å forene 
”mycket poesi” med naturiakttagelse. Se Maria Görts, Det skjöna i verklighetens värld. Akademisk 
konstsyn i Sverige under senere delen av 1800-tallet, Stockholm 1999, s. 146. 
1343 Dietrichson 1876, s. 153. 
1344 Dietrichson 1878, s. 32. 
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en annen måte enn hos bonden i en viss søn- og helligdagsbelysning. I 
Tidemands skildringer var arbeidet lagt til side slik at livets fremtredende 
momenter var blitt stående som en kalender over bondelivets fest- og hellig-
dager, der de eiendommelige seder og skikker trådte tydeligst frem i fyldig 
skjønnhet i den ytre formen. Men denne høytidsstemningen var lite karakteristisk 
for et arbeidende folk i striden mot en tung natur. Kun en sjelden gang, som i 
haugianernes dype sjelelige uttrykk, hadde Tidemand fanget den karakteristiske 
stemning som ”under det Skjønne” duftet bort. I Haugianerne hadde Tidemand 
fastholdt et stort og betydningsfullt moment i det dype religiøse alvor som levde 
på bunnen av det norske folkets vesen. Det var kun i Haugianerne denne streben 
hevet seg ut over den luft av naturromantisk lyrikk, ”hvori denne Tid aandede”, 
til et virkelig syn inn i folkets indre sjelelige liv.  
 Det norske folkelivets saga skulle aldri mer males i den milde fromme 
søndagsbelysning, slår Dietrichson fast. Tidemand representerte ”sin Tids Opfat-
ning, ikke den Tidsalder som nu Oprandt”. Det karakteristiske skulle ikke lenger 
settes til side for å gi plass til det skjønne. Hva som gjensto, var å male de seks 
ukedagene. Det var fordi det norske folket ennå ikke hadde innsett at kunstneren 
hadde en betydning for livet, ikke bare som en søndagsluksus i hjemmet eller for 
”Salmen og Museet”, Tidemands rike begavelse hadde aldri fått skildre hverdags-
livets tause mysterium. Ikke desto mindre ville Dietrichson skyve denne 
oppgaven på fremtiden. Først måtte det norske folkelivet og den norske 
historien skape sitt maleriske uttrykk, et uttrykk som så å si lå ferdig for det 
norske landskapsmaleriet, som i den norske naturen hadde en overflod av 
ferdige maleriske motiver som kunne føres rett over på lerretet. Hans Gude, som 
sto over ”Bevægelserne” og gikk ”fremad med dem i genial Overlegenhed”, 
hadde derfor fått større betydning for ”den norske Skole” enn Tidemand, 
fremholder Dietrichson, som på det sterkeste tilbakeviste den danske kunsthisto-
rikeren Julius Langes påstand om at overvekten av landskapsmaleri i den norske 
kunsten var et uttrykk for at Norge i kunstnerisk henseende var å betrakte som 
en provins.1345 Den norske skole besto nesten utelukkende av landskapsmalere, 
fordi Norge allerede før det fikk sin store folkelivsmaler hadde skapt sin egen stil 
i landskapsmaleriet gjennom Dahl og Fearnley.1346 På den måten avspeiler 
konflikten mellom Monrad og Dietrichson den splittelse som hadde oppstått ved 
Universitetet i Berlin mellom den historiske og den filosofiske skolen. Den 
filosofiske skolen sluttet seg til Hegel. Til den historiske skolen hørte blant andre 
juristen Fredrich Carl von Savigny, teologen Friedrich Schleiermacher, 
historikeren Leopold von Ranke og historikeren og diplomaten Barthold Georg 
Niebuhr. Begge retningene delte imidlertid den oppfatningen at det bak de 
historiske fenomenene skjulte seg en metafysisk realitet. Savigny innrømmet 
                     
 
1345 Julius Lange, Nutidskunst, København 1873, s. 383. 
1346 Dietrichson 1878, s. 41. 
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muligheten for forandring innen tradisjonen, men avviste tanken på 
fremskritt.1347   
 
Kamp mot lekmannsveldet  
 
Arkitekt Herman Major Schirmer, som i 1873 var blitt ansatt som lærer i 
bygningsklasssen ved Tegneskolen, hadde i forbindelse med Stortingssamlingen i 
1875 anonymt presentert en Plan til et Akademi for Haandverk og Kunst at oprette i 
Kristiania, som tidsmæssig Udvidelse af den bestaaende offentlige Tegneskole. Stortinget 
overlot saken til regjeringen,1348 og kong Oscar II, som var til stede ved 
avdukningen av ryttermonumentet av Carl Johan den 7. september 1875, på 
årsdagen for kroningen av Carl Johan, utnevnte i sin tur Dietrichson til leder for 
en kommisjon som fikk i oppdrag å utarbeide detaljene for omdanningen av Den 
kongelige Tegneskole til en kunst- og tegneskole. Samtidig ble Dietrichson, som 
for Universitetets regning skulle stå for oppbyggingen av samlingen av gipsav-
støpninger av greske og romerske skulpturer, tildelt et personlig professorat i 
kunsthistorie ved Det kongelige Frederiks Universitet.  
 I 1876 presset professor Monrad, som etter oppløsningen av 
Kunstselskapet i 1869 hadde fått plass i Nasjonalmuseets styre, med professor 
Dietrichsons hjelp gjennom innkjøpet av Hans Johan Frederik Bergs akvarell-
samling etter italienske renessansemestere til tross for billedhuggeren Julius 
Middelthuns protokollerte reservasjon.1349 For Kunstnerforeningen ble 
Nasjonalmuseets innkjøp startskuddet for en samlet aksjon. Maleren Otto 
Sinding, som tilhørte kretsen rundt Peter Christen Asbjørnsen,1350 stilte krav på 
at Nationalmuseets innkjøp skulle gi et fullstendig inntrykk av den nyere og da 
”fornemmelig” den nordiske kunststreben. Dessuten måtte den nyere franske og 
tyske kunst, ”som aldeles ikke findes repræsenteret”, også få en plass.1351  
 Resultatet av kunstnernes protest ble at Nasjonalmuseets styre ble utøket 
med Peter Nicolai Arbo,1352 og etter Christiania Kunstforening samme år 
refuserte Olav Rustis Kone med katt, en kunstner som var anerkjent av alle 
                     
 
1347 Georg G. Iggers, The German Conception of History. The National Tradition of Historical               
Thougt from Herder to the Present, New Hampshire 1988 (1968), s. 65f. 
1348 Parmann 1970. s. 209.  
1349 Professor Monrad ble i 1870, etter Tegne- og Kunstskolens oppløsning i 1869, medlem 
av styret for Nasjonalmuseet sammen med Julius Middelthun, som hadde fulgt med fra den 
gamle Tegne- og Kunstskolens bestyrelse.  
1350 I denne kretsen inngikk også Hans Gude, arkitekt Heinrich Ernst Schirmer, Knud Bergsli-
en, Peter Nicolai Arbo, Morten Müller, Eilif Peterssen og Ludvig Skramstad. Se Mentz Schule-
rud, Norsk kunstnerliv, Oslo 1960. 
1351 Otto Sinding, ”Om Indkjøb af Berghs Akvarelsamling”, Dagbladet, nr. 63, 16.3.1875.  
1352 Nasjonalmuseets styre, som besto av fem personer, hadde etter 1869 kun hatt en kunstner 
som medlem. 



 
 
 

297 
 
 

kunstkyndige,1353 krevde Sinding en ren kunstnerjury i Kunstforeningen.1354 
Motsetningen mellom kunstnerne og Kunstforeningens ledelse hadde tilspisset 
seg etter at overlege Carl Frederik Larsen i 1874 hadde overtatt som formann 
etter geologiprofessoren og dikteren Theodor Kjerulf,1355 og på 
Kunstforeningens generalforsamling høsten 1880 fremmet Thaulow, som i 1879 
hadde kommet tilbake til Christiania fra Paris, et forslag om at én eller to 
kunstnere skulle beredes plass i Kunstforeningens styre.1356 Samtidig gikk 
Herman Major Schirmer til frontalangrep mot lekmannsprinsippet, som han 
mente var årsaken til misforholdene også i Nasjonalmuseet. Ifølge Schirmer var 
Nasjonalmuseets oppgave å representere ”vor egen Kunst ved dens verdifuldeste 
Frembringelser”. Et råd av fagmenn valgt av fagmenn var derfor det beste vern 
mot ensidighet og stagnasjon.1357  
 På det nordiske kunstnermøtet, som ble arrangert i forbindelse med den 
skandinavistiske utstillingen i Göteborg sommeren 1881, ble det drøftet om 
moderne kampmiddel skulle brukes for å heve Christiania Kunstforenings 
”inkompetente diktatur”,1358 og etter Kunstforeningens sanksjon mot Gustav 
Wentzels Snekkerverkstedet samme høst, begynte ”revolusjonen”. Erik 
Werenskiold og Ludvig Skramstad, som var en første rangs agitator og ”prakti-
kus”, formulerte et forslag til en innkjøpsjury i Kunstforeningen, og kunstnere 
ute og hjemme gikk med på ikke å stille ut hvis forslaget ikke blev vedtatt.1359 
Werenskiolds utkast til en ren kunstnerjury bestående av tre malere og tre billed-
huggere falt, men ifølge Christian Krohg var sakens kjerne ikke spørsmålet om 
utstillingsjury og innkjøpsjury eller hvorvidt Werenskiolds, Gudes eller 
Direksjonens forslag skulle bli antatt. ”Sympathier og Antipathier, Det Unge og 
det Gamle, de hævdede Kunstopfatninger og de moderne Synsmaader bleve 
stillede op imod hinanden. Spørgsmaalet om, hvorvidt direkte Efterligning af de 
anerkjendte Heroer var den eneste saliggjørende Vej for Malere, kom paa 
Dagsorden”.1360  
 
Naturalismestriden 
  
Høsten 1882 arrangerte Fritz Thaulow den første ”frie” utstilling i 
                     
 
1353 Olav Rusti hadde vært elev ved Eckersbergs malerskole og av Johan Frederik Vermehren 
ved Kunstakademiet i København. 
1354 Morgenbladet, nr. 13A, Christiania 1877.  
1355 Willoch 1936, s. 128f.  
1356 Peter Nicolai Arbo ble innvalgt som tredje suppleant.   
1357 Dagbladet, 10.12.1880.  
1358 Sixten Strömbom, Konstnärsförbundets historia, Stockholm 1945, s. 152f. 
1359 Erik Werenskiold, ”Kunstnerstreiken 1881”, Kunst og kultur, 1. hefte 1935, s. 65.  
1360 Christian Krohg, ”Kunstudstillingen i Kristiania”, Ude og Hjemme, nr. 271, 10.12.1882, s. 
125.  



 
 
 

298 
 
 

Studentersamfunnets lokaler. Forbildet må ha vært den første ”frie” salonen i 
Paris, som var blitt arrangert av Société des artistes français samme vår. Utstillingen, 
som kom til i all hast av ”hvad der for øyeblikket fandtes færdig av bildende 
kunst i Kristiania”,1361 var ikke planlagt som en mønstring av noen ny retning, 
men, som Christian Krohg skriver, ble utstillingens ”nærmeste Betydning” å 
bane veien for en ”Udsoning mellom de kæmpende parter”. Med hensyn til de 
forskjellige retninger som de representerte, ga de ”udstillede Billeder” ikke 
”megen Anledning til Strid om de Spørgsmaal, som altid surre En om Ørene, om 
Motivernes hovedsagelige eller ikke hovedsagelige Betydning, etc. etc; alt Saadant 
er her lagt ad Akta”. Realistisk og naturalistisk ”Stræben” ble betraktet som 
selvfølgelig. Det som ble satt under debatt var, ”nye Spørgsmaal og nye Tvivl, 
nye for vore fjærne Kyster, maaske næsten udfægtede andet Steds, nemlig 
Spørgsmaalet om Impressionismens Berettigelse”.1362 
 Den første Høstutstillingen ble innledningen på en teoretisk strid om den 
moderne kunstretning, som ble innledet av professor Dietrichson med 
foredraget ”Betegner den moderne Naturalisme i Poesien et Fremskridt eller et 
Forfald?” i Studentersamfundet lørdag den 11. november 1882. På den bildende 
kunstens ”Gebet” håpet Dietrichson å kunne levere et fyldigere innlegg 
senere.1363 Dietrichsons grunntanke var at det var altfor tidlig å avgjøre om 
naturalismen var inngangen til en ny ”Æra” siden skolen var i sin begynnelse. 
Men for dem som anså at naturalismen inneholdt spiren til en ”Misvisning”, og 
dit hørte Dietrichson, kunne ikke spørsmålet om den moderne naturalisme 
betegnet et fremskritt eller et forfall, reises hurtig nok. På den annen side var det 
ikke naturalistene Dietrichson ville angripe, det var naturalismen som prinsipp 
som representerte ”en Misvisning, en Bagevje, som Tiden er kommen ind i”.  
Dette ville Dietrichson arbeide seg ut av ved hjelp av den ”sunde Realisme” som 
ennå levde i litteraturen. Det eneste betydningsfulle ved naturalismen var ”dens 
Kjærlighed til Detaljen, dens strenge Sandhed i Observationen”. Dietrichson 
ville derfor ikke demme opp for denne retningen, som med ustanselig makt var i 
ferd med å bryte frem. Han ville bare vitne om at det som tiden nå løp etter, ikke 
var fremskritt, men forfall.1364  
 I henhold til Dietrichson var det i det øyeblikk troen på åndens frihet 
overfor materien senket sine faner og materien ble stilt på åndens plass, 
realismen slo over i naturalisme. Naturalismen bygget på troen om materiens rett 
og læren om materiens eneeksistens gjennom å tilegne seg den vitenskapelige 

                     
 
1361 Erik Werenskiold, ”Den første mønstring”, Dagbladet, 15.12.1882. Gjengitt i Werenskiold 
1917, s. 45f. 
1362 Krohg 1882, s. 125.  
1363 Lorentz Dietrichson, Betegner den moderne Naturalisme i Poesien et Fremskridt eller et Forfald?       
Kristiania 1882, s. 3.  
1364 Ibid., s. 4f. 
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metode, det vil si ved å bli analytisk i stedet for syntetisk. Misvisningen, bakevjen 
lå for Dietrichson i troen på at det var mulig å oppnå direkte praktiske moralske 
resulteter ved å fremstille avskrekkende eksempler i stedet for indirekte å invirke 
foredlende på fantasi og følelser og således også på moraliteteten. Hans tese var 
at poesien på den måten ble ført i samme strømning som 1700-tallets 
moraliserende skjønnlitteratur, det vil si de didaktiske lærestykker. Det var 
skrittet fra dikterisk intuisjon til vitenskapelig refleksjon som kjennetegnet 
overgangen fra realisme til naturalisme. Forfallet begynte med Émile Zola, med 
Gustave Courbet og med Ibsens Gengangere.1365 Naturalistens ”Kjæphest” var 
betraktningen av det ”Raadne”, slette i menneskenaturen, ”hans Sanser synes at 
være begavede med en særlig Affinitet til det Hæslige, det Lave”.1366 Denne 
litteraturen svekket ifølge Dietrichson anstendighetsfølelsen. Men han måtte 
samtidig innrømme at naturalistene hadde sympati for menneskets lidelser og 
samfunnets ulykke. Det var en mengde motsigelser innen naturalismen. Derimot 
var naturalistene alle enige om at nåtiden ”ligger i det Onde”. Men mens den ene 
i fremtiden så en pessimistisk undergang av individet og slekten, så den andre en 
æra hvor mennesket arbeidet seg opp til guder. Naturalismen hadde derfor i 
motsetning til andre samfunnsfornyende makter ikke noe program. Den 
naturalistiske poesi søkte støtte i den materialistiske vitenskap. Syndebukken var 
samfunnet, ikke individet som kaster ansvaret fra seg.1367  
 Naturalismens lære var, konstaterer Dietrichson, ikke noe annet enn 
frigjørelsen av alle de lave og rå drifter i individet. Det var ved hjelp av driftene 
kampen skulle føres. Utgangspunktet for den store kampen var medlidenheten 
med den store lidende masse, men den sluttet i egoismens seier med 
likegyldighet for alt som satte seg opp mot selvet. Naturalistene kunne derfor 
ikke som kampens utgang sette noe annet enn den sterkeres rett til å eksistere. 
Naturalismen slo over i en kamp som hadde sitt mål i individet selv. For 
Dietrichson, som tar avstand fra individualismen, var det derimot innlysende at 
samfunnet ikke kunne fornyes uten individer som følte sin frihet nettopp i å 
gjøre seg selv til ett med det samfunn de tilhørte. Samfunnet kunne ikke fornyes 
uten at individet følte sitt personlige ansvar i og overfor samfunnet. Uten 
ansvaret gikk slekten tilbake. De beste samfunn hadde alltid vært de som fornyet 
seg innenfra gjennom edle og store personligheter som forsto å innordne seg 
under og opparbeide det, som ennå var tilbake av godt i samfunnet, ikke ut fra et 
brudd med og en ubetinget omstyrtelse av alt det gamle. Det viktige var det 
personlige ansvar den enkelte tok for forvaltningen av det overleverte.1368  
 Det var nettopp dette ansvarets prinsipp den moderne naturalisme 
                     
 
1365 Ibid., s. 8f. 
1366 Ibid., s. 17f. 
1367 Ibid., s. 21f.  
1368 Ibid., s. 24.  
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fornektet. Naturalismen hadde ikke bare misforstått diktningens metode, den 
hadde også miskjent diktningens oppgave. Den stilte ikke bare diagnose, den 
ville helbrede tiden, fornye den og føre den frem til bedre og lykkeligere dager. 
Men poesien kan ikke og skal ikke virke umiddelbart moraliserende, påpeker 
Dietrichson, som aviser prinsippet om at poesien har direkte etisk fornyende 
kraft og at den ved moraleksempler virksomt og direkte kan forbedre samfunnet 
eller individet. Det var en selvmotsigelse så lenge både individet og samfunnet, 
som besto av individer, ble betraktet som deterministisk bundne. Dietrichson 
avviste derfor tanken på å ”læge” tiden ved å sette problemer under debatt. Jo 
mer didaktisk, jo mindre sant i skildringen. Det var overhodet ikke dikterne som 
kunne forme fremtiden, det var handlingens menn, de praktiske naturer. På den 
måten vender Dietrichson seg mot det program Bjørnson hadde formulert i 
1855.1369 Fremtidens befrielse lå hverken i grublen eller diktning, fremtidens 
befrielse lå i arbeidet, i arbeide utført av enige hender under rene og store 
naturers ledelse.1370 Dikterens gjerning var å være tidens speil. Dikteren skulle 
ikke stå overfor livet som akademikeren. Men dikteren skulle heller ikke stå 
utenfor livet som romantikeren, eller stå under eller bak livet for å etterspore 
livets fysiologiske årsaker og løfte det moralsk slik naturalistene gjorde. Dikteren 
skulle stå midt i livet og skildre det. Dikteren skulle være et hode høyere enn 
folket, ikke dras inn i partienes hvirvel. Dikteren måtte forstå sin begrensning. 
Dietrichson, som slutter seg til Aristoteles, mente at diktningen skulle rense 
følelsene og fantasilivet. Naturalismen, som vil virke direkte moralsk ved 
avskrekkende eksempler, hadde misforstått poesiens vesen og virkninger. På den 
måten inntar Dietrichson det motsatte standpunkt av Tyge Rothe og Denis 
Diderot. Naturalismen, som fornektet friheten og ansvaret, var ikke bare en 
selvmotsigelse, den var umulig som fornyende livsprinsipp i et på frihet og 
ansvar grunnet samfunn. Det er dette Dietrichson mente med naturalismens 
samfunnsoppløsende natur. Naturalismen hadde tilintetgjort poesiens 
selvbegrensning. Av den grunn skulle ungdommen ikke lenger stå tvilende foran 
dette sfinxuhyret, som stirret ”marven ud af vor unge Slægt”.1371 Kunstens 
sivilisatoriske betydning var, som Dietrichson hadde formulert det i 1876, 
nettopp å holde den ”aandelige Skjørbug” og ”Aandløshedens Død” borte. 
Kunstens oppgave i hverdagens oppsplittende og fortærende strid var å forklare 
å mildne det som var ”sygt” og ”saart”. Det var i kunstens lys ”Sæderne” ble 
mildnet og forsonet og livet fikk det preg av menneskelighet og velvilje 
Dietrichson savnet i de ”offentlige Forholde”.1372  
                     
 
1369 “Vaarliv”, Morgenbladet, 4.11.1855. 
1370 Ibid., s. 33.  
1371 Ibid., s. 35f.  
1372 Lorentz Dietrichson, ”Adolf Tidemand”, Tidsskrift för konst och industri, nr. 5–6, Stockholm 
1876, s. 158–160. 
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Forsvaret av naturalismen 
 
Blant de øvrige deltagerne i naturalismedebatten var Henrik Jæger, som var 
artistisk konsulent ved Christiania Theater, filosofiprofessor Georg Vilhelm Lyng 
og Arne Garborg, som hadde utgitt Den ny-norske Sprog- og Nationalitetsbevægelse i 
1877. Garborg, som skulle tilbakevise Dietrichsons påstand om at det var en 
vesenstendens ved den nye naturalistiske diktningen å behandle de lavere sam-
funnsklasser, hadde under Georg Brandes’ første besøk i Norge i 1876 forsvart 
beslutningen om ikke å gi Brandes tilgang til Universitetets auditorium. Derimot 
hadde Garborg i Ein Fritenkjar, som ble publisert i ukebladet Fedraheimen i 1878, 
nærmet seg Brandes’ standpunkt, og våren 1882 ble Garborg anbefalt til et 
statsstipendium av professorene Elias Blix, Olav Skavlan, Ernst Sars og Georg 
Vilhelm Lyng. Garborgs poeng var at den naturalistiske diktningens behandling 
av de lavere samfunnsklasser hadde en historisk årsak. Spørsmålet var ikke om 
det som ble skildret var ”lavt” eller ”stygt”, men om det var ”sant”. Når 
naturalistene skildret fattigdommen, var det kun som en del av en fremstilling 
som favnet om alle ”livsforhold”. I henhold til Garborg var kunstens oppgave å 
holde sannheten frem for oss gjennom levende bilder slik at vi ble tvunget til å 
tenke. Dikteren bygget på iakttagelser, men han skapte bilder; ”han er og bliver 
altså kunstner”. Det kunne av den grunn ikke bli noen ”forfuskende” sammen-
blanding av vitenskap og kunst all den tid de i sitt formål var grunnleggende for-
skjellige. ”Videnskaben generaliserer, kunsten individualiserer, de arbeider hver i 
sin retning”. Derimot kunne de, gjennom at de begge søkte sannhet, lære av 
hverandre eller benytte hverandres resultater; ”Men de blandes ikke”. 
Naturalismen var først og fremst poesi, deretter spesielt ”vor tids poesi”. Dette 
var naturalismens fortjeneste samtidig som det var dens begrensning.1373 
 Brandes hadde i en avhandling fra 1870 om den franske estetikken stilt 
seg negativ til Hippolyte Taines lære om ”den herskende egenskap”. Ifølge 
Brandes hadde Taine, som i 1865 var blitt utnevnt til professor i estetikk og 
kunsthistorie ved École des beaux-arts i Paris,1374 glemt dialektikken og unngått det 
mest levende i menneskets liv, nemlig det som bevirket at av ”tyve, hundre eller 
tusinde Mennesker, der tilsynelatende er udrustede med samme ydre og indre 
Vilkaar, ikke Een ligner den Anden, og at der mellem dem alle er Een, som 
udmærker sig ved Originalitet”. Taines feil var at han hadde sett bort fra den 

                     
 
1373 Arne Garborg, ”Betegner den moderne naturalisme i poesien et fremskridt eller et 
forfald?”. Innlegg i Studentersamfundet 18.11.1882. Gjengitt i Norsk litteraturkritikk 1770–1890, 
red. Tom Christophersen, Oslo 1974, ss. 202f. Se også Fredrik B. Wallem, Det norske 
Studentersamfund gjennem hundrede aar, Anden Del, Kristiania 1916, s. 820f.  
1374 Hippolyte Taine hadde mellom 1865 og 1869 holdt en foredragsserie ved École des beaux-arts 
som i 1882 ble utgitt som Philosophie de l’art. 
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opprinnelige kraft i individet og lagt all aktivitet over på omgivelsene. Selve 
”Geniets Gnist” hadde Taine ikke kunnet si noe om. Talentets, geniets 
individualitet unnslapp garnets masker i Taines kunstteori. De sanne kunstnere 
var utstyrt med den uforutsette og spesielle gave som var mer enn et produkt av 
og et resultat av omstendighetene. ”Der gives av enhver sand Digter kun eet 
Exemplar”. Ikke desto mindre ville Brandes tilskrive Taine fortjenesten av at det 
ikke lenger var omtvistet å betrakte kunst og litteratur som et uttrykk for 
samfunnet. Taines feil var bare at han hadde oversett det individuelles 
eiendommelige spontane kraft.1375  
 Garborg, som i likhet med Georg Brandes avviser Hippolyte Taines teori 
om ”den herskende egenskap”, det vil si at personligheten ble determinert av 
ytre forhold som rase, tidsepoke og miljø, holder som Dietrichson fast på 
distinksjonen mellom vitenskap og kunst. På den måten slutter Garborg seg til 
Kant og ikke til Diderot. Men i motsetning til Dietrichson avviser Garborg 
abstrakte ideal for det skjønne. Garborg ligger derfor nærmere Dalsgaards 
posisjon. Ifølge Dalsgaard, som mente at det innenfor det nordiske området 
burde skje en tredeling etter de tre nordiske landenes forskjellige nasjonaliteter, 
ble kunsten med nødvendighet nasjonal i ethvert land der kunstnerne 
etterstrebet både det sanne og det skjønne.1376   
 Professor Lyng, som hadde overtatt professoratet etter Welhaven i 1869, 
hadde høstsemesteret 1861 og begge semestrene i 1862 holdt forelesninger over 
den italienske kunstens utvikling, men deretter holdt Lyng ingen kunsthistoriske 
forelesninger. Dette tyder på at Lyng var kommet i et motsetningsforhold både 
til professor Gisle Johnson og det kunstsyn Lorentz Dietrichson forfektet. Lyng, 
som mente at kunsten var et uttrykk for folkets og tidens ånd,1377 stilte seg også 
kritisk til professor Dietrichsons påstand om at det ikke var noe nytt ved 
naturalismen. Ifølge Lyng, som brukte darwinismen som et eksempel, besto det 
nye i naturalismen i det epokegjørende ved at en tanke som tidligere kun hadde 
eksistert sporadisk, slo gjennom slik at den ble tidens tanke og behersket dens 
åndelige virksomhet. Lyng, som i 1882 hadde påbegynt utgivelsen av 
Grundtankernes system: en utførlig fremstilling av logikken, la således i likhet med 
Brandes vekt på dialektikken.1378 På den måten kom den nordiske oppfattelsen 
av naturalismen til å skille seg fra den franske. Som litteraturhistorikeren 
Henning Fenger skriver, var den franske naturalismen deterministisk 

                     
 
1375 Georg Brandes, Den franske æsthetik i vore dage, Kjøbenhavn 1870, s. 98f. 
1376 Dalsgaard 1861. 
1377 Guleng 1995, s. 101f og s. 104.  
1378 Betegner den moderne naturalisme i poesien et fremskridt eller et forfald? Tre foredrag holdt i 
Studentersamfundet lørdag den 18de november 1882. Redaktør Garborg, Prof Lyng og            
literat Henrik Jæger. Ikke udgivet efter foranstaltning af Studentersamfundets Bestyrelse,           
Kristiania 1882. Se Schmedling 1980, s. 179f. 
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resignerende, mens de første nordiske naturalistene var reformatorer. Gjennom 
individets kraft var det mulig å påvirke utviklingen. De nordiske naturalistene 
trodde på fremskritt for menneskeheten hvis de beste i hver generasjon grep 
inn.1379 Henrik Jæger trakk frem Henrik Wergeland, en dikter som i sin samtid 
var blitt stemplet som ”udigter”. Samtidig la Jæger vekt på at naturalismen ikke 
bare skildret én samfunnsklasse. Når naturalistene, som Dietrichson hevdet, gikk 
ut over kunstens grenser, innebar dette etter Jægers mening ikke noe annet enn 
at kunstens grenser ble utvidet.1380  
 
Professor Monrads syn 
  
Professor Monrad, som ikke selv deltok i naturalismedebatten, holdt en serie 
forelesninger ved Det kongelige Frederiks Universitet, som ble publisert som 
Kunstretninger: Sex Forelæsninger i forbindelse med åpningen av den andre 
Høstutstillingen i 1883. Hensikten var å sikte ut over øyeblikket for å si noe om 
”de foranderlige Forekomster” under ”det Uforanderliges Synspunkt”, sub specie 
æterni. Monrad, som inntok en forsonlig holdning til realismen, som for ”en stor 
Deel synes at beherske disse Dages Kunst”, ville i motsetning til Dietrichson 
ikke trekke en skillelinje mellom realisme og naturalisme. Ifølge Monrad ”gives” 
en sunn og berettiget realisme og naturalisme, som til alle tider har hatt sin 
betydning, men det fantes også usunne retninger ”af samme Navn”. Der hvor de 
opptrådte, måtte de tjene som ”Advarselstegn om de Grændser, Kunsten ei bør 
overskride, og de Omraader hvorhen den ei maa forvilde sig”.1381 Monrad 
tilbakeviste derfor Dietrichsons påstand om at det skulle eksistere et 
motsetningsforhold mellom realisme og naturalisme, at den første skulle anses 
som berettiget og nødvendig, mens ”den anden” var forkastelig. Begge lå etter 
Monrads mening i samme ”Hovedretning”. Ikke desto mindre ville han skille 
mellom de to begreper med utgangspunkt i kunstens oppgaver og vesen, som 
måtte ses i forhold til menneskeåndens utvikling.1382  
 Utgangspunktet for Monrad var at kristendommen ikke bare var åpenbart 
i menneskelig form, men i virkelig kjøtt og blod. Kristendommen var derfor ikke 
fremmed for det reelle menneskelivs trengsel og lidelser.1383 Selv det ringere, 
lavere liv kunne bli ideens bærer og tjene dens åpenbaring. Guddommen var ikke 
                     
 
1379 Henning Fenger, ”Naturalismen i sosiologisk belysning”, Orbts. Litterarum, Revue danoise 
d’Histoire litteraire, Copenhague 1948, s. 175.  
1380 Betegner den moderne naturalisme i poesien et fremskridt eller et forfald? Tre foredrag holdt 
iStudentersamfundet lørdag den 18de november 1882. Redaktør Garborg, Prof Lyng og           
 literat Henrik Jæger. Ikke udgivet efter foranstaltning af Studentersamfundets Bestyrelse, 
Kristiania 1882. Se Schmedling 1980, s. 179f. 
1381 Marcus Jacob Monrad, Kunstretninger: sex forelæsninger, Christiania 1883, s. 11.  
1382 Ibid., s. 12f. 
1383 Ibid., s. 25. 
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bare formens Gud, som åpenbarte seg i den ideale form, men også i kjøtt og 
blod, i full jordisk realitet. Bildet ble av den grunn klarere oppfattet som bilde, 
ikke som guddommelig virkelig. I den kristelige kunsten måtte plastikken vike for 
malerkunsten, som virket ved de flyktige og minst materielle midler som lys, 
skygge og farge.1384 På den måten har Monrad nærmet seg Kant, som i sin tredje 
kritikk, Kritik der Urteilskraft fra 1790, la vekt på umuligheten av å dømme 
skjønnhet ut fra en ytre regel.1385 Monrad poengterer at det ikke alene var 
menneskelivet kunsten måtte konsentrere seg om. Også naturen, selv den såkalte 
livløse, uorganiske natur, ville kunsten etter hvert oppdage i sin gjenstands krets. 
Skulle menneskelivet oppfattes og fremstilles i dets fulle dybde, måtte dets røtter 
oppsøkes i den naturlige jordbunn, fortsetter Monrad, som på dette punktet har 
nærmet seg Taine. På samme måte som den hellige kunsten hadde skildret 
menneskehetens høyeste himmelske formål i kjøtt og blod som inngikk i 
jordelivets betingelser, så ville naturmaleriet dvele ved det jordiske underlag og 
de jordiske forutsetninger. Men dette måtte, undertreker Monrad, gjøres på en 
slik måte at naturen var stemt i åndens tone og pekte mot denne, dels som dens 
bolig og amme, og dels som symbolsk forutsetning. Denne kunstens utvidede og 
mangfoldiggjorte gjenstandskrets utgikk fra den nyere tidens grunnoppfatning av 
ideens forhold til virkeligheten i forbindelse med en dertil svarende behandling 
av kunstens oppgaver og et nytt herskende stilprinsipp hvor realisme og 
naturalisme inntreder med skjerpet betydning, ikke i den umiddelbare 
likefremme enhet med idealismen som i den klassiske kunst. I den nyere 
kristelige tid ble kunstens oppgave mer flersidig og innviklet. Flere kryssende 
interesser kom i betraktning og mer bestemte motsetninger skulle forsones. Det 
ble således også større rom for at ensidigheter skulle gjøre seg gjedende, 
ensidigheter som hver fra sin kant ville forfeile kunstens sanne bestemmelse og 
stille seg i et skjevt forhold både til idéen og til virkeligheten. Det primære var 
imidlertid at en indirekte idealitet ble brakt til anskuelse. Det vil si at det ideale 
skulle tre frem og finne seg uttrykk, ikke i en tilsvarende fullkommen form, men i 
en tilsvarende fullkommen realitet. Dette kunne synes som om ideen skulle 
uttrykkes ved det som ikke uttrykte den. Hva troen kunne ane og en spekulativ 
vitenskap kanskje kunne begripe, skulle kunsten i en endelig begrenset skikkelse 
bringe til klar anskuelse, fremholder Monrad og henviser til Friederich Schlegel. 
Kunsten måtte uttrykke realitetens overgang i ideen, eller begge deler på en gang. 
I denne foreningen av det motsatte og uforenlige besto kunstens under. 
Kunstens historiske utvikling var betinget av at begge ensidigheter opptrådte ved 
siden av, eller etter hverandre, slik at den gjennom avveier nærmet seg sitt 
endelige mål. Det var kun når ensidigheten ble så å si enerådende og gikk til en 
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1385 Immanuel Kant, Kritik av omdömeskraften, Stockholm 2003, s. 87. 
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prinsipiell utelukkelse av sin motsetning, sann kunst opphørte og gikk over til en 
usunn og fordervelig manér.1386  
 Monrad, som argumenterer mot den asketisk-pietistiske livsanskuelse, 
som ikke lot det jordiske livet komme til sin rett, vendte seg også mot den 
idealisme, som mer lik den klassiske kunst hadde tilbøyelighet til å skjule 
virkelighetens brister og mangler for å oppnå en ren og uforstyrret harmoni. 
Denne idealismen oppsøkte med en viss kresenhet livets og tilværelsens 
lyspunkter hvor det ideale mest uformørket skinner frem. Den fremstilte kun det 
typisk allmengyldige hvor det individuelle i mindre utstrekning kom til syne. Den 
dypere og mer fargerike realitet kom derfor ikke til sin rett.1387 Dette var etter 
Monrads mening en slags tilbakevenden til hedenskapets direkte idealitet, som 
sto i motsetning til livets virkelige innhold og en kunst der livet skal gjenkjenne 
seg selv. Den realistisk-naturalistiske eller materialistiske retning var denne 
kunstens motsetning. Den vendte seg bort fra ”hine abstrakte, avglattede former, 
hine blodløse allmentyper”.1388 Som et eksempel på denne retningen velger 
Monrad å fremheve Michelangelo. Hos Michelangelo overskygget den fysiske 
veldighet det åndelige uttrykket. Monrad legger således, i likhet med Dietrichson, 
som i 1880 hadde utgitt Michelagniolo. En biografisk studie, vekt på den italienske 
renessansens kroppslighet.1389 Caravaggio drev denne retningen enda lenger, den 
ble trukket til livet, til ideens naturside. Det var denne typen realisme som ble 
kalt naturalisme. I motsetning til idealismens allmentyper la realismen vekt på det 
karakteristisk individuelle. Så lenge det individuelle ikke bare motsvarte ideen, 
men var fylt av ideen og var en levende åpenbaring av den, så lenge var realismen 
fullt berettiget. Det viktige for Monrad var at kunsten holdt fast på det allmenne 
og ikke ga uttrykk for det subjektivt-individuelle. Motsetningen til idealismen 
fremhevet det særegne og enkelte. Dette ble av Monrad karakterisert som den 
etiske eller rettere sagt den uetiske individualisme.1390 Den berettigede realisme 
var en realisme som var fylt av ideen, ikke som form, men som en levende 
åpenbaring. Samtidig opprettholdt Monrad kravet på lekmennenes domsrett 
over kunsten. Når hovedvekten lå på den tekniske ”Virtuositet”, kom det ikke 
lenger an på hva bildet inneholdt. Det viktige ville bli om det var godt ”malet”, 
godt ”skildret” eller ”fortalt”. Dermed ble igjen en ”Fagmand” og ikke lenger det 
”dannede” publikum og dets ”sunde Sands”, eneberettiget dommer over 
”Kunstverkes Værd” og måten ”Kunstmidlerne” ble benyttet.1391 Hva Monrad i 
realiteten gjør er derfor å gi avkall på allmentypene uten å oppgi kravet på at 

                     
 
1386 Monrad 1883, s. 29f.  
1387 Ibid., s. 37-38. 
1388 Ibid., s. 39-40. 
1389 Lorentz Dietrichson, Michelagniolo. En biografisk studie, Stockholm 1880, s. 17. 
1390 Monrad 1883, s. 41f.  
1391 Ibid., s. 53. 
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kunsten skulle gi uttrykk for det allmengyldige. Det kunsten skulle uttrykke, var 
realitetens overgang i iden, det vil si en syntese mellom realitet og idealitet.    
 
Thaulow versus Werenskiold   
 
Med debatten om naturalismen innen billedkunsten i januar 1884, kom nye 
frontlinjer opp til overflaten. For Frits Thaulow, som innledet debatten, var 
motivet kunstnerisk likegyldig. Kunsten besto av linjer og farger og var en verdi i 
seg selv.1392 Siden denne debatten kun er fragmentarisk gjengitt av Wallem, vil jeg 
la forfatteren Johan Vibe, som fra 1877 til 1879 var leder for Christiania Theater, 
representere Thaulows posisjon. Vibe, som i overensstemmelse med Thaulow 
ville sette kunstneren i sentrum, betrakter skjønnlitteratur som ”Luxus” på 
samme måte som poesi og kunst. Kunstens oppgave var å gi uttrykk for mennes-
kenes stemninger og ”fængsle deres Fantasi”. Det var en absurditet å betrakte 
forfatterne og kunstnere som vitenskapsmenn og samfunnsreformatorer. De 
teorier som ”af og til opstilles” om at skjønnlitteraturen hadde til oppgave å gjøre 
nytte i moralsk og sosial forstand, eksisterte ifølge Vibe kun på papiret. Men selv 
om litteraturen ikke gjorde noen annen nytte enn å underholde vår fantasi og 
tilfredsstille våre følelser, ville denne oppgaven være stor nok. Mennesket 
arbeidet ikke alene for å leve, det arbeidet for å forskjønne tilværelsen, og ”det 
Arbeide, der har det sidste Formaal, holdes ikke mindre høit og i Ære end det, 
som har det første”. Jo høyere et menneske eller et samfunn sto i kultur, desto 
større var trangen til luksus. Dermed ville også behovet for å fortape seg i det 
som ”skaffet direkte Nytte”, avta.1393  
 I henhold til Vibe var skjønnhetstrangen det som skulle bekjempe tidens 
materialisme. Kunsten og litteraturen var ”den høieste og ædleste Luxus, vi 
Kjende”, som ”fremfor al anden Luxus” skulle bidra til ”at hæve Mennesket over 
det daglige Livs Smaalighed og forædle dets Natur. Diktningen og kunsten var 
for ånden hva vinen var for legemet. ”Det er de aandelige Gjæringsstoffe, hvis 
Maal det er at bringe Blodet til at rulle raskere i Aarene, vække og tilfredsstille 
Følelse og Lidenskab og sætte Fantasien i Bevægelse”. I sine følelser og drifter 
kunne menneskeheten ikke ta feil. Derimot kunne hele menneskeheten ta feil i 
”sine Meninger og sine Anskuelser”.1394 Den samme posisjonen inntok også 
Hans Heyerdahl, som ifølge Christian Krohg benyttet enhver leilighet til å 
fortelle folk at kunst var luksus. Men Krohg påpeker at det er en distinksjon 
mellom kunsten som luksus, og kunsten som skadelig og uberettiget luksus, et 
                     
 
1392 Wallem 1916, s. 823. 
1393 Johan Vibe, ”Nogle Bemærkninger i Anledning af Zolas Theorier og den moderne 
naturalistiske Skole i Literaturen II”, Aftenposten, nr. 2, 3.1.1884. 
1394 Johan Vibe, ”Nogle Bemærkninger i Anledning af Zolas Theorier og den moderne 
naturalistiske Skole i Literaturen III”, Aftenposten, nr. 3A, 4.1.1884.  
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standpunkt Krohg vil tilskrive August Strindberg.1395 Dette standpunktet, som 
bygger på tradisjonen fra Shaftesbury, la vekt på at kunsten hadde en moralsk 
verdi i seg selv. Jean le Rond d´Alembert, som var Encyclpediens hovedredaktør 
sammen med Diderot, hadde sluttet seg til dette synet og tok avstand fra 
kunstverk som reflekterte og oppmuntret ”les discussion froides & 
didactiques”.1396 Det samme synspunktet kommer til uttrykk både hos Claus 
Fasting og hos Christen Henriksen Pram, som begge mente at kunsten hadde en 
verdi i seg selv. Likeledes var Treschow og Ibsen representanter for dette synet. 
Samtidig er Théophile Gautier og Charles Baudelaire blitt betraktet som 
representanter for l´art pour l´art-synet. Som John Barrell har påpekt, kom denne 
posisjonen til å endre karakter og anpasse seg etter tiden.1397  
 Werenskiold, som allerede i 1882 hadde markert en front mot Thaulow, 
mente at impresjonistene, som prøvde å gjøre ”alting akkurat som de ser det med 
sine egne øine”, representerte den eneste riktige retning. Maleriet skulle virke 
gjennom illusjonen, og impresjonisme i god forstand var ikke annet enn en 
utviklet naturalisme, en ”fremskreden” naturoppfatning. Det var av den grunn 
impresjonismen ble oppfattet som en opposisjon, ”at den hadde sin tid, siger sig 
selv”. Disse kunstneres selvstendige synsmåte måtte føre dem inn på 
eksperimenter, og det ”er netop en av deres store sider, dette at de ikke slo sig til 
ro med allerede opnaadde resultater, med akademiske regler og recepter, men 
søkte og søkte, ledet udelukkende av sin sunde sans og sin kunstneriske smag”. 
Det var derfor de hadde hatt innflytelse på den franske kunst. Deres arbeider 
utmerket seg ved en aldri sviktende friskhet. De hadde brakt fullt dagslys og en 
kjølig tone inn i sitt maleri og forfalt aldri til den tunge, brunlige fargegivning 
som syntes uadskillelig fra akademier. Især hadde de drevet sine solskinnsbilder 
opp til en uhyre kraft og ”frappance”. Behandlingen var lett og livlig og ofte 
skissemessig, men alltid kunstnerisk. Mest karakteristisk var kanskje dristigheten i 
komposisjonen.1398 Thaulow derimot var etter Wernskiolds mening ingen impre-
sjonist. Hans kunst utmerket seg ved lekre farger, fin smak og delikat behandling. 
Et ”smukt” bilde skulle virke som ”et glas deilig vin”. Impresjonistene på den 
annen side ”opofrer alt andet for med fuld kraft at kaste sig over totalindtrykket, 
særlig da lysvirkningen; de legger særskilt vegt paa det levende, det flygtige, blir 
ofte raa sogar; med andre ord, det stik motsatte av Thaulows omhyggelige og 

                     
 
1395 Christian Krohg, ”Om den bildende kunst som ledd i kulturbevegelsen”, Den frisindede        
Studentforenings Foredrag og Diskussioner, Kristiania 1886, gjengitt i Kampen for tilværelsen, 3. utgave, 
Värnamo 1989, s. 32. 
1396 Amy Cohen Simowitz, Theory of Art in the ”Encyclopédie”, Michigan 1983, s. 3. 
1397 Barrell 1986, s. 1.  
1398 Erik Werenskiold, ”Impressionisterne”, Nyt Tidsskrift, nr. 3, 1882. Gjengitt i Kunst – Kamp – 
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smagfulle gjennemførelse”.1399  
 
Lorentz Dietrichsons fremstidskunst 
 
Tanken om utvikling og naturlig seleksjon hadde fått gjennomslag innen 
kunstteorien med Herbert Spencer,1400 og for Werenskiold innebar dette at 
impresjonismen representerte den eneste riktige retning. Lorentz Dietrichson på 
den annen side betraktet impresjonismen som den ytterste konsekvens av den 
retning som hadde skrevet sann naturoppfatning på sin fane og som vendte seg 
mot den eldre kunst som mot ”et av dem overvundet Standpunkt”. Weren-
skiolds dom over andre kunstretninger ble derfor ikke bare oppfattet som farlig 
av Dietrichson, den hadde også fremkalt protester på impresjonismens egne veg-
ne. Derimot ville Dietrichson ikke overlate ”Dagens Kampplads til de Høitraa-
bende for i Stilhed at dyrke sine Studier”. Det var ikke ”blot Kunstnere” som 
hadde rett til å tale om kunst. ”Nogle udøve Kunsten, andre optage Kunsten til 
theoretisk Betragtning”. Den sammenhengende ”Kunstvidenskab” i likhet med 
den sammenhengende kunstnervirksomhet fordret ”sin Mand hel”, fremholder 
Dietrichson, som så seg forpliktet til å gi uttrykk for en annen mening om den 
moderne retning som ”under navnet Impressionisme navnlig har spillet en Rolle i 
den franske Kunst i de sidste Aar” og dens forhold til de andre ”af Hr. W. 
dømte Retninger i Kunsten”. På dette studiefeltet var det nemlig noe annet enn 
den kunstneriske utøvelse det kom an på. Det var den kunstneriske ”Opfatning”, 
”Blikket” og ”Følelsen” som var viktig.1401  
 Det var gjennom en åndfull og klar fremstilling av naturen kunstneren 
ved hjelp av linjer og farger kunne få oss til å se det som ”vi Ikke-Kunstnere i 
Almindelighed ikke formaa at se i den”. Kunstneren skulle gripe det hele i et 
lynsnart moment og samtidig fremstille gjenstandene plastisk som om de var 
hugget i stein. Den ”sunde” oppfatning festet seg ikke med samme styrke ved en 
knapp som ved det vesentlige i handlingen eller situasjonen. Kunsten måtte være 
konkret, den måtte male bevegelsen i dens forening med formen. Maleriet kunne 
ikke unnvære det plastiske moment uten å forflyktiges i farveeksperimenter. 
Derfor kunne heller ikke kunstartene ”aldeles skilles fra hverandre”. Det var et 
plastisk moment i maleriet på samme måte som det var et arkitektonisk moment 
i skulpturen, et malerisk moment i musikken og et musikalsk i diktekunsten. 
Kunstnerne hadde i alle tider utgått fra at kunsten hadde et plastisk moment og 
tok således utgangspunkt fra en annen oppfatning av kunstens oppgave enn den 
                     
 
1399 Werenskiold 1917, s. 45.  
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Werenskiold gjorde gjeldende som impresjonismens. ”For min Del tror jeg, at 
alle sunde Tiders Kunstnere baade har vidst, hvorledes Naturen ser ut og 
hvorledes den er, men at de Alle have fundet, at det er Kunstens Opgave netop 
at skildre Naturen saalangt det er mulig som den er, og ikke som den ser ud, det 
vil si ikke løsrive Skildringen af den bevægede Gjenstands Form”. Derimot var 
Dietrichson enig med Werenskiold i at en kald tone ikke skulle males varm og 
brun fordi varme farger var ”smukke” og kalde stygge. Men dette hadde etter 
Dietrichsons mening ikke noe med impresjonismen å gjøre.1402  
 Enhver maler som tilhørte en sunn tid og en sunn retning, mente at han 
malte som han ser, forklarer Dietrichson. ”Det er fælles for al Kunst, der virkelig 
er sunn, der ikke mere eller mindre er gaaet op i Manér”. På den annen side 
forsøkte den sanne kunst i motsetning til impresjonismen å trekke de i naturen 
forekommende varme toner såvel som de kalde innenfor bildets ramme fordi 
fargenes virkning var avhengig av deres forhold til bildets helhet. 
Impresjonismens eiendommelighet, der subjektivismen var kjernepunktet, besto 
således ikke i at den malte alt ”sandt”. Impresjonismens eiendommelighet besto i 
at den dekomponerte fargen og med genial energi grep det tilfeldige øyeblikk for 
ved fargens hjelp å la formen tre tilbake til fordel for bevegelsen. På denne 
måten kunne også impresjonistene anklages for å gjengi naturen som en ab-
straksjon. Kun det hele inntrykk var, understreker Dietrichson, det sanne 
inntrykk. Impresjonismen som klippet et tilfeldig stykke ut av naturen, være seg 
varmt eller kaldt og rammet inn denne tilfeldige studie som et ferdig bilde, var 
usant fordi det ga en falsk forestilling om en helhet som selv om den lå utenfor 
bildet, allikevel tilhørte ”dets Kreds”.1403  
 Dietrichson, som opererer med et motsetningsforhold mellom kunst og 
natur, betraktet impresjonistenes bilder som en ”tilfældig afskaaren Del af en 
Helhed”. Å være impresjonist var å male det øyeblikkelige inntrykk tingen frem-
brakte uavhengig av komposisjon, helhet i farvevirkning eller ”Noget af Alt det, 
Kunstværket stræber efter i Modsætning til Naturstudiet”. Som all naturalisme 
malte impresjonismen alt vilkårlig, den tilfeldig valgte modell i et tilfeldig valgt 
moment. Illusjonen, som gjorde alle bilder lik naturen, utelukket imidlertid det 
som til alle tider hadde vært det vesentlige i kunsten, nemlig ”Udtrykket af en 
personlig, aandfuld Opfatning af Naturen”. Kunstverket var en samtale med 
kunstnerens individualitet der han ”aandfuldt og kjækt” forklarte naturen. Det 
var personligheten, ikke illusjonen som var sentrum for kunstens virkemidler. Så 
lenge realismen, naturalismen og idealismen virkelig var kunst, kunne de i likhet 
med impresjonismen ”rummes i Kunstens store og fordragelige Rige”. Men 
impresjonistiske bilder var noe annet enn illusjon. Impresjonismen var et kraftig 
uttrykk for noe personlig i den moderne kunstens vesen. Så sant bildene var 
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gode og impresjonismen ble stilt på sin rette plass i tidens bevegelse, behøvde 
impresjonismen ikke noe forsvar. Derimot var impresjonismen ”ingenlunde 
eneberettiget”, påpeker Dietrichson, selv om han anerkjente impresjonismen 
som ”vor tids fører”. På den annen side var impresjonismen utelukkende et 
moment i tidens utvikling. Impresjonismen var ikke tiden selv og således heller 
ikke fremstidsmaleriet. For Dietrichson, som legger vekt på dialektikken, skjedde 
all utvikling gjennom motsetninger der ensidighetene bekjemper hverandre. 
Naturalismen med impresjonismen som den ene fløy og stoffmaleriet som den 
annen var uttrykk for denne ensidighet som ikke betegnet noe fremskritt for 
kunsten. I motsetning til den ensidighet som så ned på den tekniske ferdighet i 
kunsten som noe underordnet i forhold til bildets idé, poetiske tanke, eller 
innhold, var den naturalistiske kunsten uttrykk for en ny ensighet som kun hadde 
erstattet den gamle der kunstneren skulle skildre ”store Gjenstande, mægtige 
Følelser, medens man saa til Gjengjæld ikke tog det saa nøje med Udførelsens Sandhed”. 
Fremtidens kunst skulle således tre frem gjennom motsetningsforholdet mellom 
impresjonismen på den ene side og ”dilettantkunsten” på den annen. I samme 
grad som ordet ”Natur” hadde avløst ordet ”Idé”, hadde ordet ”Farve” avløst 
ordet ”Tegning”. Teoretikerne hadde i all stillhet fastholdt at en idéløs kunst var 
av det onde, mens kunstens ”Practici” hevdet at tegningen alltid ville være 
maleriets grunnvoll, dets benbygning og moralitet. Det var først gjennom 
verdensutstillingen i Paris i 1867 de nye lærer, som sa at alt kunne males bare det 
gjenga virkeligheten i dens rette ”Valeur”, hadde trengt seg ut over verden. Der 
stikkordet tidligere hadde vært skjønnhet var det nå blitt sannhet, og der det før 
var snakk om å idealisere ”hed det nu at karakterisere”. Til dette hadde 
Dietrichson ingenting å innvende, ensidighetene hadde ennå ikke tatt overhånd. 
Riktig oppfattet idealisering var ikke noe annet enn nettopp karakterisering. 
Denne ubevisste fremtreden av det for oppfatningen vesentlige i 
naturgjenstanden der kunstnerens personlighet gjorde seg gjeldende, kunne Diet-
richson akseptere.1404 
 Men samtiden var også jernbanens, telegrafens og fotogratiets tid. Det var 
denne omstendigheten som var blitt skjebnesvanger for tidens kunst. Den 
korrekthet som kunne kontrolleres ved hjelp av fotografiet, hadde ført til en 
ensidig realisme der fantasien og følelsen var blitt trengt tilbake. Realismen i 
kunsten var, konstaterer Dietrichson, et resultat av fotografiets tyranni. På den 
måten var impresjonismen ”Øjebliksfotografiets Barn”. ”Og med den store 
Nyhed begyndte naturligvis den store Strid”, selv om heller ikke den franske 
kunsten ville knesette en retning som ”syntes at sværge saa aldeles mod alle 
Begreber om, Hvad Kunst var”. Impresjonismen, skjønt ennå navnløs, var av 
den grunn blitt refusert fra Parissalongen i 1867.1405 Det sentrale for Dietrichson, 
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som betraktet impresjonismen i forlengelsen av Gustave Courbets kunstsyn, var 
at impresjonismen, som søkte sin berettigelse i den maleriske stilfølelsens spesi-
fikt maleriske måte å uttrykke bevegelsen, måtte hvile på en formbevissthet og en 
formkunnskap. Om unge uferdige talenter som ennå ikke visste hva det var å 
tegne gikk over til impresjonismen, ville det føre til en skadelig forakt for 
tegningen, en ”Forvildelse” som Dietrichson kunne se spor av hos flere av de 
yngre kunstnerne på den nylig avsluttede Høstutstilling. Tegnekunsten måtte stå 
som den benbygning ”over hvilken Farvekunsten skal lægge sit Kjød og Blod, 
om det Fremstillede ikke skal blive Mollusker istedetfor Mennesker”. På den 
annen side kunne de få kunstens ”Udkaarne” som følte at de til fulle behersket 
tegningen på basis av et underlag av korrekt tegning, la alt tone ut i farge for å 
skape en helt igjennom malerisk stil.1406  
 Men på dette punktet stilte Dietrichson seg tvilende til om impresjo-
nismen ville nå sitt mål. ”Alt beror paa, hvorfra Impressionismen gaar ud”. Om 
impresjonismen utgikk fra det kunstsyn som ikke nøyde seg med et flyktig blikk 
på bildet, ville den rent maleriske stil i de impresjonistiske bildene snart være et 
overvunnet standpunkt. Å løsrive maleriet fra det plastiske moment ville være ”at 
opphæve al Kunst”, med andre ord å erstatte den kunstneriske, åndfulle 
personlighets oppfatning av naturen med den virkelige natur. Dietrichson var av 
den grunn ikke overbevist om at kunsten hadde noe å vinne på at den tekniske 
ferdigheten ble forbedret og kunstens middel flere. Den tekniske ferdighet under 
realismens herredømmet hadde i Frankrike snarere ført til at den ”store” kunsten 
var blitt borte. I sin streben etter teknisk ”storhet” som grunnlag for en stor 
nasjonal kunst, hadde den franske kunsten fortapt seg i tekniske ”smaaligheder”. 
Den hadde glemt at kunsten ikke hadde sitt mål i seg selv, men i samband med 
de store menneskelige spørsmål. ”For min Del tror jeg visselig, at baade Kunst, 
Videnskab og Digtning har sit Maal i sig selv”, påpeker Dietrichson, som 
samtidig la vekt på at han oppfattet dette målet på en annen måte enn den 
bildende kunstens ”videstgaaende Fremskridsmænd”. Det viktige var at kunsten 
sto i et umiddelbart forhold til livet. Når kunsten begynte å speile seg, var det 
forbi med all naiv skjønnhet. Den poetiske nytelse kunne ikke skilles fra den 
kunstneriske. All sann kunst måtte ha et moment av idealitet og et moment av 
realitet og gi det dannede publikum føde for sin ånd og for sin følelse. 
Dietrichson ville ikke, som Thaulow, sette utdanningen av kunstsansen i 
forgrunnen. Hvis kunsten søkte sitt mål på rette måte, ville den aldri glemme at 
dette målet inngikk i en stor folkeoppdragende oppgave. Kunsten skulle ikke 
oppdra folket til kunstkjennere, men til mennesker med sunn følelse for det 
vakre og store i naturen, for frihet og fedreland, for samfunn og menneskehet, 
for hele livet. Dietrichson krevde mer poesi i kunsten, stemning i landskaps-
bildet, gemyttlig fortelling i genrebildet. Historiemaleren på den annen side måtte 
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la seg begeistre av åndens store helteskikkelser som i Carl Friedrich Lessings 
Hussitenpredigt. Skulle kunsten ha sin del i kulturutviklingen som skulle føre 
slekten frem på nye baner, måtte den ikke etterstrebe illusjon. Kunsten måtte 
ville noe annet og større enn å se på naturen som naturen virkelig så ut. Den 
tekniske rutine måtte ikke bli alt, den måtte aldri bli kunstens ytterste oppgave, 
kun et middel. Dette hadde kunsten innsett i alle store og sunne perioder. Det 
var på ingen måte impresjonismens oppfinnelse. Impresjonismen måtte derfor 
gå under, det var livets strenge lov.1407  
 Dietrichson, som ville sette kunstens moralske oppgave i sentrum, mente 
at realismen hadde ført ”vor Tid” et mektig skritt fremover gjennom hensynsløst 
og ensidig å kjempe etter natursannhet og korrekthet. Men gjennom å glemme at 
kunsten også etisk skulle være et ledd i menneskehetens store oppdragelse, hadde 
kunsten forfalt. Selv om ingenting vesentlig ennå var tapt, var det på tide å ta seg 
i akt for ikke å ende opp i en åndløs naturalisme der det var viktigere å skape 
illusjon enn ”aandfuldt”. Kunstens dype bakgrunn var ikke bare naturen. 
Kunstens dype bakgrunn var livet ”som det leves og har været levet”. Kunsten 
hadde alltid sitt utgangspunkt i livet, det vil si i poesien. ”Thi Livet seet med et 
kunstnerisk Blik er just Poesi”. Ikke desto mindre måtte fremtidskunsten i likhet 
med realismen bygge på et ekte, dypt naturstudium. Det var dette som gjorde at 
Dietrichson kunne forsone seg både med den ”svundne” og med den nye tids 
ensidigheter. Impresjonismens betydning innen den nye tids realistiske retning 
var å supplere den realistiske streben ved kraftig å aksentuere totalvirkningen på 
det tidspunkt da realismen var i ferd med å fortape seg i detaljstudier. Derimot 
burde impresjonismens lidenskap for naturen ikke være knyttet til impresjo-
nismens malemåte. Hadde impresjonismen et sant kunstnerisk liv i seg, ville den 
løfte seg over denne. Om tyve til førti år ville de beste impresjonister ha brutt 
med sin egen retning. Den berettigede aksentuering av farvetotaliteten ville da ha 
blitt til et ledd i den nye tids oppgaver, men uten å fastholde den som en fra all 
annen kunst isolert streben på bekostning av tegningens og formens betydning i 
maleriet. Impresjonismen måtte oppgi øyeblikksinntrykket, det vil si det mer 
tilfeldige, eksperimentelle eller ”Farvedecompositionen” som sådan, med andre 
ord alt det som var blitt kjennetegnende for impresjonismen. På den måten ville 
impresjonismen oppheve seg selv. Det var først når impresjonismen oppfattet at 
den ikke hadde sitt mål i sin manér, men i den observasjonsevne og sans for 
totalvirkning, kraft og ungdomslidenskap som den hadde tilført tiden, 
impresjonismen ville tre i de oppgavers tjeneste som var bestemt til å forme 
fremtiden. Impresjonismen måtte ydmykt innse hva all sann kunst til alle tider 
hadde innsett, nemlig at det var fåfengt å ville nå naturen, det være seg dens lys 
eller bevegelse. Å strebe etter illusjon var forgjeves i kunsten, men lykkeligvis var 
dette heller ikke kunstens oppgave. Kunstens oppgave var å forklare naturen og 
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livet for de dødelige gjennom den åndfulle personlighetens åpenbarelse. Kunsten 
måtte derfor nærme seg sin ”store Moder, Naturen”. Det var på denne måten 
impresjonismen kunne regnes inn blant fremtidens bærere. Om impresjonismen 
ikke ville forstå dette, om den ”hovmodigt”, ”farisæisk” stilte seg som eneberetti-
get overfor den eldre kunst som tilfellet var med de yngre franske impresjonister, 
og som det ifølge Dietrichson var sterke spor av hos Erik Werenskiold, da ville 
impresjonismen selv hurtig bli en illusjon. Når den tiden kom, ville en virkelig 
stor kunst, som den under renessesansen, igjen bli født ut av de realistiske 
tidsideers forbindelse med det alvorlige naturstudium og den sterkt opparbeidede 
teknikk. Tiden ville på den måten fly forbi impresjonismen, som for Dietrichson 
sto som en ”forskruet Ensidighed paa Farvens Gebet”. Spørsmålet var om 
impresjonismen ville bære tidens fane frem til nye seiere, innordne seg i ”den 
unge Tids Geleder” eller falle trossig pukkende på at deres kunst alene var maler-
kunst.1408   
 
Andreas Auberts nasjonale program   
 
Andreas Aubert hadde etter avsluttet teologisk embetseksamen i 1877 innledet 
en karriere som kritiker i Morgenbladet, og i 1881 ble Aubert elev av Christian 
Krohg og Frits Thaulow, som drev en fri malerskole i Kristiania etter natura-
listiske prinsipper.1409 Sommeren 1882 malte Aubert i Kragerø sammen med 
Erik Werenskiold og Theodor Kittelsen, og i likhet med Werenskiold og 
Kittelsen reiste Aubert samme høst til Paris.  
 Auberts eldre bror, jussprofessoren Ludvig Aubert, som i 1884 ble 
justisminister i Christian Homann Schweigaards Aprilministerium, forsøkte i 
1882 å organisere et nytt moderat høyreparti, og tanken kan ha vært at Andreas 
Aubert, som frem til 1883 fikk undervisning i maleri,1410 skulle få rollen som 
kunstideolog. Den franske staten hadde i 1879, etter at republikanerne fikk 
makten i parlamentets begge kammere, oppgitt kontrollen over den offisielle 
Salonen, og i 1881 godkjente den franske regjeringen opprettelsen av et 
kunstnerforbund.1411  
 Våren 1882, samme vår som Société des Artistes Français arrangerte den 
første ”frie” salonen i Paris, argumenterte Aubert i Aftenposten for at folk måtte ha 

                     
 
1408 Ibid., s. 59.  
1409 Andreas Aubert var generalmajor Benoni Aubert barnebarn. Faren, Ludvig Cæsar Martin 
Aubert, som var professor i latin, tilhørte professor Monrads omgangskrets.   
1410 Ingebjørg Ydstie, ”Kunstdebatt og kunstkritikk i 1880-årene”, Konfrontasjon. Striden om 
Kunstforeningen 1875–1885, Oslo 1986, s. 31. 
1411 Jane Mayo Roos, Early Impressionism and the French State (1866–1874), New York 1996, s. 
223. Se også Patricia Mainardi, The End of the Salon. Art and the State in the Early Third Republic, 
New York 1993, s. 80f. 
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tillit til ”Kunstnernes Kompetence”,1412 og i en artikkelserie, som ble publisert i 
Aftenposten i januar 1884, anerkjente Aubert fullt ut prinsippet om at kunstnerne 
”maa tænkes at forstaa sig paa Kunst, og at deres Kunstforstaaelse bør gjøres 
frugtbringende”. Men etter Auberts mening måtte dette betraktes som utgangs-
punkt for ”noget mer”. Målet var ”selve Kunstens Trivsel i blandt os”. Spørs-
målet var hvordan kunsten kunne ”slaa Rødderne dybere i vor Jordbund”. Det 
var ikke utelukkende ved ”at udskibe sine Talenter” det fattige Norge med sine 
trange kår skulle gi sin andel til verdenskunsten. Det var gjennom at ”vore 
Kunstnere øier af vor Naturs Skjønhed, fængsles ved den”, Europa skulle 
vinnes. Hva Dahl og Fearnley, hva Tidemand og Gude hadde gjort, måtte gjøres 
igjen, men det matte gjøres bedre. ”Eller rettere, det maa gjøres i vor Tids 
Aand”.1413    
 Auberts grunntanke var at Norge måtte males i Norge. Den nye realistiske 
ånd krevde noe mer enn valg av norske motiver. ”Denne vil en dybere 
Gjennemtrængen, et umiddelbarere Forhold, en mere overbevisende Sandhed”. 
Men gjennom at utviklingen hadde fått et sterkt kosmopolitisk drag ville den 
norske kunsten få et ”dobbelt Spor”, et dobbelt spor som ofte ville krysses. ”Jo 
oftere, des bedre”. De mer ”almene Aander, for hvem det hjemlige træder i 
Baggrunden – som Hans Heyerdahl, Eilif Petersen osv. – vil væsentlig bli 
Kosmopoliter”. ”Det andet Spor vil bøie ind i det hjemlige, vil knytte vor Kunst 
til vort Lands Natur, til vort Folks Liv, til det, der ligger vort Hjerte nærmest”. 
Det var denne kunsten som i henhold til Aubert ville være den mest 
betydningsfulle for den norske kulturens utvikling. Det var gjennom denne 
kunsten Norge ville få en kunst som fullt ut kunne kalles norsk. ”Her vil 
Gjenkjendelsen og Sympathien vække Sansen, hjælpe Forstaaelsen, øge Skjøn-
hedsglæden ved, hvad vi har”. Kunne de unge kunstnerne som var preget av en 
ånd som var mer knyttet til sannheten bindes til Norges skjønnhet, ”da eier vi 
dem; da vil de leve i vor Midte–for sin Kunst; for at suge Kraft for den i Samliv 
med den Natur, de skildrer”. Realismen ville således gjennomføre hva roman-
tikken ikke hadde maktet, den ville knytte kunstnerne til ”vort Hjem”.1414 Aubert 
roste derfor Werenskiold og Thaulow for at de ville skaffe seg innflytelse over 
”vore kunstneriske Forhold”. ”Disse er dem ikke ligegyldige; de har Tillid til, at 
noget ogsaa her kan gro. Werenskiold har udtalt det: det er Dillettantsynet, der 
har domineret: han har villet stille det kunstneriske Syn ind i sin Ret”.  
 Der en Werenskiold fikk lederstillingen i forhold til ”vor” Kunst, ville det 
ikke være grunn til å frykte for de kunstneriske interesser, skriver Aubert. ”Og 
naar han omgives af Mænd som Thaulow, Eilif Petersen, Krohg, Gerhard 
Munthe, kan man være tryg paa, at ialfald de kunstneriske Hensyn skal varatages 
                     
 
1412 Aftenposten, nr. 110 A og B, 13.5.1882.  
1413 Andreas Aubert, ”Fra vor Kunst II”, Aftenposten, nr. 9A, 11.1.1884.  
1414 Andreas Aubert, ”Fra vor Kunst II, Aftenposten, nr.15A, 18.1.1884.  
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fuldt saa dygtigt, fuldt saa samvittighedsfuldt som gjennem vor Kunstforenings 
nuværende Bestyrelse eller ved hvilkensomhelst vi ellers vilde vælge”. I henhold 
til Aubert måtte kunsten på samme måte som vitenskapen vare selvstyrende. På 
den måten var planen om en årlig Høstutstilling toppunktet for kunstnernes 
arbeid for å få innflytelse på ”vore Kunstforhold”. Ikke desto mindre la Aubert 
stor vekt på at staten gjennom å støtte kunstnernes plan om en årlig Høstut-
stilling ikke ubetinget ville frasi seg ”ethvert formynderskab i kunsten”. Gjennom 
å følge den franske statens eksempel, som under navnet Exposition nationale hadde 
åpnet sin første offisielle ”nationaludstilling” høsten 1883 som et alternativ til 
den frie årlige Salon, kunne Staten lede kunsten og styre de ”u-styrlige” gjennom 
å sikre at visse tradisjoner ble ivaretatt. Staten var til for å bevare visse tradi-
sjoner, understreker Aubert. Statens oppgave var å beskytte kunsten, ”kalde den 
til arbeide, byde den høie mål og bruge dens ypperste kræfter”.1415 
 
En idealkunst fylt av liv  
 
Aubert hadde i en anmeldelse av Claude Monet, som ble trykket i Aftenposten i 
1883, satt seg som mål å korrigere den oppfattelse av impresjonismen som 
tidligere var kommet til uttrykk i avisen. Ifølge Aubert, som polemiserer mot 
Aftenpostens kritiker Frederik Bætzmann,1416 sto impresjonismen ikke i noe 
motsetningsforhold til tidligere tiders billedkunst. All kunst lå mellom polene 
”Illusion og Aand, Naturefterligning og Idé”. Dette var, konstaterer Aubert, som 
legger vekt på dialektikken, ikke to begreper som utelukket hverandre.1417 I 
motsetning til Bætzmann, som etterlyser en kunst fylt av ideer, ville Aubert se et 
naturmaleri som dveler ved det jordiske underlaget og de jordiske forutsetninger 
for menneskelivet. Den kunst som for tiden førte det ”frodigste” og ”rigeste” liv 
var like mye landskap som figurbilde, konstaterer Aubert, som i stedet ville se en 
idealkunst fylt med liv. Spørsmålet var hvorvidt malernes ”idealiseren magter at 
fylde sig af livet”. På den måten tar Aubert utgangspunkt i den kritikk som var 
blitt fremsatt av Bætzmann mot ”bruddstykke”-kunsten, som etter Bætzmanns 
mening var ”uden Rod i Folkets Liv” og dermed ufruktbar i ”den historiske 
Udvikling”. For Bætzmann representerte denne kunsten ikke noe ”Fremskridt”. 
Bætzmann mente at de norske kunstnerne burde lære av franskmennene. I 
Frankrike var kunsten fyllt av idéer, som var utslag av de store åndelige 

                     
 
1415 Andreas Aubert, ”Fra det franske nutidsmaleri”, Nordisk Tidskrift, 4. heftet, Stockholm        
      1884, s. 369.  
1416 Frederik Bætzmann, som hadde vært korrespondent i Paris fra 1878 og tidligere 
medarbeider både i Aftenbladet og i Dagbladet, hadde i begynnelsen av 1883 kommet tilbake til 
Christiania for å overta ledelsen av Dagbladet. Han endte derimot på grunn av sin motstand mot 
riksretten mot regjeringen Christian August Selmer, opp i Aftenpostens redakjon.    
1417 Andreas Aubert, ”En Impressionist”, Aftenposten, nr. 299. 21.12.1883.  
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strømninger som formet seg med det sosiale liv, gjenspeilet samtiden og 
fremkalte fortidens minner. En slik kunst var det ikke nødvendig å være 
”Kjender” for å forstå. Dette var en kunst med ”Liv” som ikke tapte sin adel ved 
”at tale til Titusinderne”. Det var en kunst uten noen artifisielle ”scensætnings-
Behov”, en kunst for arbeideren og småborgeren så vel som for millionæren. 
Med andre ord en demokratisk kunst i dette ”Ords gode, brede, solide 
Betydning”.1418  
 Aubert, som skulle utvikle sitt syn på den franske kunsten i en artikkel i 
Nordisk Tidskrift i 1884,1419 avviste tanken på at det var allegorien som ville 
gjenføde le grand art. Det var kun som et påskudd for ”det nøgne” allegorien 
hadde ført en seiglivet eksistens. Kunsten skulle, som de gamle nederlandske 
mesternes kunst, malerisk skildre sin samtid. Det var den samme estetikk Jean-
François Millet hadde gått i spissen for, en estetikk som gjennom å oppdage det 
hverdagslige, det triviale, ville nå det sublime. Det var ikke trekkenes skjønnhet 
som var det viktige, det var det åndelige legemliggjort gjennom uttrykket. Hos 
Millet, som hadde fått en av de djerveste og dyktigste talsmenn i Jules Bastien-
Lepage, var det tanken, den dype ånd–”lige til pathos'en”–som behersket og 
gjennomtrengte og således idealiserte hans djerve naturalisme. En ny idealkunst 
måtte bygge på det moderne valørmaleriets prinsipper, hente typer fra sin egen 
tid og ta inntrykk av et rikt pulserende liv. Det var i det moderne figurbildet 
Aubert så grenseforskjellene mellom genrene skøvet til side og de faste kunst-
nergrupper oppløst. Det var ”plein air'en” som dominerte tiden. Det var luften og 
det frie strømmende dagslys som kunsten hadde funnet i ”plein air'en” som 
representerte en uuttømmelig kilde av skjønnhet. For den moderne kunstbe-
visstheten var det ikke, som hos venetianerne, farvens harmoni som sto i 
forgrunnen. Det var lysets harmoni, den harmoniske stillhet som ble vunnet hver 
gang en farve traff sin rette tone, sin rette verdi uten en tilsatt harmoniserende 
totaltone. Idealet for Aubert, som legger stor vekt på det malertekniske, var det 
moderne valørmaleriet med sin klarhet og luft og den rene tegning, som han 
møtte hos Léon Bonnat, som i like høy grad var kolorist som tegner. Ved et 
overlegent blikk for det vesentlige hadde Bonnat i sine portretter, der teknikken 
var overskuelig og enkel, oppnådd en intens og tiltrekkende malerisk virkning 
som hadde gitt samtiden et av dens mest typiske uttrykk gjennom sin praktiske 
sans, sin likefremhet og selvstendighet, snarere enn for sitt rastløse, nervøse liv.  
 Men mens den offisielle verden hadde funnet sin maler i Léon Bonnat, 
hadde Jules Breton malt sin egen omgangskrets. ”Han griper djervt, han vil 
naturen - men idealiserer: gir linjens plastiske rytme, farvens dæmpede melodi”. 
Denne samklangen mellom naturen og menneskelivets poesi i friluftsbildene var 
                     
 
1418 Aftenposten, nr. 300A, 22.12.1883.  
1419 Andreas Aubert, ”Fra det franske nutidsmaleri”, Nordisk Tidskrift, 4. heftet, Stockholm 
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det dypeste uttrykket for århundrets følelsesliv, påpeker Aubert i 
overensstemmelse med Dietrichson, som i den franske kunsten betraktet Jules 
Breton som den sanne og naturtro skildreren av bondelivet i sin egen fødeegn, 
ikke Millet. Bretons temperament hadde, som Aubert skriver, et mildere preg der 
det var skjønnhetssansen som idealiserte. Det i alminnelig forstand maleriske 
eller koloristiske hadde derfor fått et videre omfang i Bretons kunst. På denne 
måten sto Breton etter Auberts mening som den første i en sjelden familiegruppe 
av fremtredende kunstnere som stilet mot den poetiske stemning. Det var 
således ikke i de ytre former slektskapet til Millet alltid måtte søkes, det var i 
selve kunstoppfatningen der Millet søkte det allmenne, typen, livets enkleste 
formler, men aldri uten individuelt preg. Spørsmålet om Millet var realist eller 
idealist, var derfor lite fruktbart. Millet var en av alle tiders største idealister fordi 
ånden eller tanken fylte hans kunst og fordi han stilet mot det sublime. Samtidig 
var Millet en av alle tiders djerveste realister gjennom at han fremfor noen annen 
hadde våget å oppdage det ”triviale”. Skjønnheten skulle ikke søkes utelukkende 
i ansiktets trekk, skjønnheten skulle stråle gjennom hele skikkelsens vesen og i 
det som harmonerte med handlingens krav. Skjønnheten var med andre ord 
ensbetydende med ”udtrykket”, med livets poesi i de mest primitive former både 
i det typiske eller i det mest utpregede individuelle liv. Det var det vegeterende liv 
gjengitt i individuell styrke med figurer i full størrelse. Livet selv var poesien, 
friluften grepet med klarhet der hver tone var truffet så sikkert at det ga en 
følelse av harmoni, en stillhet eller et fysisk-sjelelig behag.  
 Det er livet i møtet mellom den naive tid og den reflekterte tid som er 
”vor tid”, fremholder Aubert. Kunstneren måtte derfor leve i fortrolig samliv 
med naturen og hente sin kunst fra hjemmets jordbunn. Det var gjennom å gi en 
frisk pust fra landlivets sunnhet, naturlighet og renhet, kunsten skulle revitalisere 
en kultur som på så mange måter var merket av livstretthet, nervøs sanselighet 
og ”såmegen blødsøden sentimentalitet”. Men Aubert ville av den grunn ikke 
utestenge bylivet, som skulle få en plass gjennom portrettkunsten og interiører 
preget av fin karakteristikk og presis form. I så måte gikk de litterære og 
kunstneriske bevegelser ”side om side” i gjensidig påvirkning. Etter Auberts 
mening hadde en naturoppfatning og en stil som hos Jules Bastien-Lepage en 
parallell hos Gustave Flaubert og hos Émile Zola. Den fine naturfølelsen og den 
maleriske elsk var den samme. ”Men her må abstraheres”. Det etiske måtte 
holdes ”tilside”. Det var mulig å sympatisere med naturkjærligheten hos en 
forfatter og føle seg i slekt med hans maleriske syn uten å dele livssynet, avsky 
sensasjonen og såres ved det indiskrete, påpeker Aubert, som ikke bare la stor 
vekt på kunstens nytteverdi, kunsten hadde også en verdi i seg selv. Øyet kunne 
glede seg ved det deskriptive, selv der tanken ”trættes”. Samtidens realisme inn-
skrenket seg således ikke til et litterært kunstnerisk venstre. Selv en preken og et 
religiøst maleri måtte være realistisk for å fremstå som livskraftig troende. Det 
var for eksempel intet i Bastien-Lepages kunst som kunne virke støtende på 
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livsanskuelse eller moralsk følelse, selv om den kunstneriske smaken hadde sitt 
utgangspunkt i helt andre idealer. Den moderne litteraturens interesse for livets 
skyggesider, med andre ord for samfunnsproblemene, avspeilet seg i kunsten av 
den grunn at kunstneren så livet som kunstner. Fordi kunstneren bar problemet i 
seg, ble det reist med det samme, påpeker Aubert som på det punktet er helt på 
linje med Garborg. På denne måten hadde selv Millets kunst, mot hans protest 
og mot hans ånds innerste vesen, blitt tatt til intekt for Pariserkommunen 
gjennom Courbet. En kunstner kunne bevisst reise problemet, men rent  
kunstnerisk var spørsmålet alltid om kunstneren hadde stilt seg kunstnerisk til sin 
oppgave, med andre ord hvorvidt han hadde grepet livet i ”dets levende træk”. 
Selv om Aubert på ingen måte delte Courbets politiske ideer, var det ikke noe 
problem for Aubert å stille seg bak Courbets kunstneriske trosbekjennelse om en 
levende kunst. Kunsten skulle, som Courbet hadde formulert det i sitt program, 
gjengi samtidens seder, ideer og eiendommelige preg i overensstemmelse med 
kunstnerens oppfatning, ikke bare som maler, men også som menneske.1420 Det 
sentrale for Courbet var at kunstneren skulle leve med sin tid og være herre over 
formen, slik at han kunne gripe alt som kom ham i møte ledig og fritt. Dette ville 
Aubert kalle en åndfull naturalisme, en kunst preget av ånd, av sunne, livsfriske 
gemytters alvor og glede, av kunstnergleden over livets rike kilder. Det var dette 
som var en levende kunst. Aubert sluttet seg derfor til den nye kunstens valgs-
pråk som sa at virkeligheten var skjønnere enn det såkalte skjønne. Hva som in-
teresserte Aubert, var den jevne virkelighet, typiske scener som gjenga livets og 
omgivelsenes hovedtrekk. Det var på denne måten kunsten var blitt demokra-
tisk, samtidig som den også hadde deltatt i tidens alminnelige ”laicisation”. For 
Aubert var det uvesentlig om dette var den moderne realisme eller naturalisme, 
eller ”hvad man vil kalle den”. Det viktige var å føle livet og gjengi det i 
maleriske motiver, gjerne en egn kunstneren straks var fortrolig med og kjente 
fra barndommen. Det var således ikke så mye gemyttet og personligheten, slik 
Dietrichson hadde foreskrevet, som skulle trenge seg gjennom, men en malerisk 
interesse, en jevn ”nederlandsk” kunstnerglede ved den sanne og allsidige iaktta-
gelse. Malerkunsten skulle nærme seg en illusjon av et naturinntrykk i et gitt 
moment ut fra et fiksert synspunkt, en impression. Det lå en berettigelse for 
malerkunsten nettopp i å gjengi en impression impresjonistisk for å få et slående 
inntrykk av en frisk farvestemning snarere enn å gjengi alle detaljer. Dette så 
Aubert som et utslag av samtidens kunstneriske temperament, en kunst rik på 
stemning og poesi, men der stilen nærmest var prosaens gjennom å søke den 
mest likefremme form, det mest umiddelbare forhold til naturen.  
 Men samtiden skapte også diktere som ville mer enn bare naturens 
stemning. Dikterne var mer sjeldne, men til gjengjeld var de dobbelt interessante 
når de nettopp tilhørte samtiden og fant et samtidsuttrykk for sine tanker. Det 
                     
 
1420 Ibid., s. 385.   
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moderne valørmaleriet med lysverdienes fineste overganger måtte være utgangs-
punktet. Derimot kunne poeten, drømmende som han var, låne fargene tone og 
harmonisere dem med sitt eget temperament. Av den grunn ville Aubert åpne 
muligheten for også å male etter erindringen uten direkte naturstudier, siden naiv 
enkelhet eide ”dybde af poesi”. Det var i sin egen dype drøm ansikt til ansikt 
med naturen kunstneren ble dikter som ville mer enn kun naturens stemning. 
Den vitenskapelige rekonstruksjonen eide ingen evne til å bevege sinnet, 
fortsetter Aubert. Det kunne gi interessante kunstneriske verker, men mer 
sjelden verker som var i stand til å sette oss i stemning som de gamle mesteres 
naivitet og dype følelse. Det var av den grunn Puvis de Chavannes sto i en 
særstilling i samtidens franske kunst. Puvis de Chavannes hadde skapt et eien-
dommelig og personlig språk med former som bar preg av en uutviklet tids 
famlen. Det var de store og enkle tanker, livets primitive trekk, som homerisk 
hadde formet seg til epos. For disse enkle tanker hadde Puvis de Chavannes 
funnet de enkleste uttrykk og vunnet en monumental stil som var sjelden i 
samtiden. Det gikk ”tillige” noe antikt gresk gjennom stilen, selv om det ikke var 
den fullt utviklede fresken, som hos Rafael, som hadde stått som et ideal. Det var 
fresken i en form hvor naturgleden var mer naiv og der den ennå ikke har fått 
”vingen fri”. Derimot var det aldri fresker Puvis de Chavannes malte, kun en 
skuffende etterligning som var rettferdiggjort gjennom klimaets fuktighet og 
hans egen evnes begrensning, som ikke var lett og sikker nok for freskens 
vanskelige teknikk. Den blonde matte tørrhet hadde således druknet fargene som 
vibrerte i dempede harmonier. På den annen side lå formen, som uttrykk for det 
åndelige i ansiktets trekk og i legemets bevegelse, fullt i Puvis de Chavannes 
makt. Det kunne påvises nok av tegnefeil, men nettopp fordi det ikke var mulig å 
merke hvor det var evnen som sviktet eller hvor ubehjelpeligheten var ”villet”, ga 
Puvis de Chavannes inntrykk av en hel og naturlig stil der skjønnheten lå i det 
naive preget. Men selv om Millets formel, ”udtrykket, det er skjønnheden”, 
kunne komme til anvendelse også på Puvis de Chavannes, var formen der den 
var på sitt svakeste parodien nær. Aubert vender seg derfor ikke bare mot allego-
rien, men også mot det tradisjonelt religiøse maleriet, samt mot historiemalerier 
som forsøkte seg på en vitenskapelig rekonstruksjon av ”svundne” tider. Ernest 
Meissonier, som var samtidens ”første kunstner”, hadde latt livet omkring seg gå 
”koldt” forbi. Meissoniers kunst var derfor blitt gemyttløs. Hans kunst var ingen 
levende kunst, snarere en aristokratisk, liebhabermessig ”kunst-kunst”. Det var 
bare i portrettet, i scener fra det militære liv og i landskapet han hadde stilt seg 
direkte i forhold til sin egen tid. Kun Meissoniers koloristiske standpunkt, der 
han gjennom ekte lokalfarger søkte den rene og klare luftvirkning sammen med 
hans nøyaktige og inntrengende iakttagelse, sto som et betydningsfullt moment i 
tidens kunstneriske utvikling. Meissoniers rekonstruksjoner av ”svundne” tiders 
intime liv i en realistisk genrekunst ville Aubert på ingen måte kalle moderne. 
Moderne kunst var ensbetydende med det mest konsekvente uttrykket for 
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samtidens eiendommelige kunstbevissthet og for dens strenge virkelighetssans. 
På den annen side ville Aubert ikke, som Courbet, doktrinært forkaste en rekon-
struktiv kunst som ”en historiens forfalskning”. I kunsten som overalt ellers 
hadde dyktighet og ånd en verdi. Aubert holdt således døren åpen for historie-
maleriet. Den rekonstruktive kunsten var i høy grad moderne ved at den sto som 
et uttrykk for samtidens omfattende historiske og kosmopolitiske sans, som 
søkte de ”svundne” tider på samme måte som de fjerne land. Det viktige for 
Aubert var å stille det kunstneriske syn ”ind i sin Ret”. Spørsmålet var for 
Aubert, i likhet med for Monrad, hvorvidt malernes ”idealiseren magter at fylde 
sig af livet”.1421 Aubert kunne på den måten stille seg bak Courbets kunstneriske 
trosbekjennelse om en levende kunst. Kunsten skulle gjengi samtidens seder, 
ideer og eiendommelige preg i overensstemmelse med kunstnerens oppfatning, 
ikke bare som maler, men også som menneske. Det sentrale for Courbet var at 
kunstneren skulle leve med sin tid og være herre over formen slik at han kunne 
gripe alt som kom ham i møte ledig og fritt. Dette ville Aubert kalle en åndfull 
naturalisme, en kunst preget av ånd, av sunne, livsfriske gemytters alvor og glede, 
av kunstnergleden over livets rike kilder. Naturmaleriet måtte dvele ved det 
jordiske underlaget og de jordiske forutsetninger for menneskelivet. På den 
måten var den kunst som for tiden førte det frodigste og rikeste liv, like mye 
landskap som figurbilde.1422   
 
Edvard Munch og Christianiabohemen 
 
Edvard Munch, som for første gang stilte ut på Høstutstillingen i 1883, ble i 
Dagbladet berømmet av forfatteren Gunnar Heiberg, som hadde sluttet seg til den 
naturalistiske opposisjonen. Munch ble således allerede etter debuten på 
Høstutstillingen betraktet som en stor malerbegavelse, som var i ferd med å tre 
frem.1423 På Høstutstillingen i 1884, som gjennom Stortingets bevilning samme 
år hadde fått statsstøtte, ble Munch utsatt for hård kritikk. Morgenbladets anmelder 
betegnet Munchs En Pige som ”påfaldende smagløs”, ”fuldstændig 
skizzemæssig”, nærmest lik ”en Undermaling”.1424 Ifølge Morgenbladet, som la vekt 
på at utstillingskomiteen og juryen hadde gått altfor langt i sin hensynsfullhet 
overfor de yngre hjemmeværende kunstnerne, var forutsetningen for at 
utstillingen i fremtiden skulle vinne allmenn oppslutning, at kunstnerjuryen måtte 
gå inn for en fullt sakkyndig og upartisk bedømmelse og ”sikre” publikum 
gjennom å refusere uferdige arbeider.1425  
                     
 
1421 Marcus Jacob Monrad, Kunstretninger, Christiania 1883, s. 29f. 
1422 Aubert 1884, s. 385.  
1423 Dagbladet, 22.12.1883.  
1424 Morgenbladet, 4.11.1884. 
1425 Morgenbladet, nr. 292A, 22.10.1884. 
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 Munchs legemstore portrett av kunstnerkollegaen Karl Jensen-Hjell, som 
ble stilt ut på Høstutstillingen i 1885, ble av Aftenpostens anmelder ikke engang 
betraktet som ”rigtigt undermalet, men raat opklasket på Lærredet”. I sitt 
”impressionistiske Effektjageri” fremsto bildet som ”Impressionismens 
Yderlighed”, det vil si som ”Kunstens Vrængebillede”.1426 Aftenpostens kritikk 
rammet således ikke bare Munchs portrett, som ble likestilt med en karikatur. 
Kritikken rammet også Høstutstillingens jury, ”der har ladet et saadant Billede 
slippe frem til Udstilling”.1427 Kritikken var derfor også rettet mot Lorentz 
Dietrichson, som i 1885 var blitt utnevnt av departementet til formann i Statens 
utstillingskomité og jury. Jakob Sverdrup, som hadde den pietistiske 
lekmannsbevegelsen i ryggen, var sommeren 1885, mot kong Oscar IIs vilje, blitt 
utnevnt til kirkeminister etter professor Elias Blix, og samme høst ble 
reglementet for Høstutstillingen endret. Departementet skulle for fremtiden 
utnevne kunstutstillingskomiteens formann, mens komiteens øvrige fire 
representanter skulle velges av de kunstnerne som hadde stilt ut på 
Høstutstillingen i 1884. Derimot skulle den samlede jury i likhet med i 1884 bestå 
av ni medlemmer fordelt på tre malere, tre billedhuggere og tre arkitekter. 
Samtidig ga det nye reglementet alle kunstnere adgang til å delta, ikke bare 
nordiske.1428  
 Ifølge Jens Thiis var Høstutstillingen i 1885 den moderne kunstens 
”egentlig gjennembrudd” i Norge.1429 Aftenposten derimot uttrykte sterk motvilje 
mot Høstutstillingens ”Udslag af realistisk og naturalistisk Kunst”.1430 Det var 
således ikke bare forfatterne som ble betraktet som de ”destruerende 
Aandsretningers populære Fortolkere og Kolportører”. Den moderne 
litteraturen ble fra konservativt hold betraktet som et ”Nedrivningsarbejde” uten 
noen som helst plan for noe bedre som kunne erstatte det gamle.1431 Henrik 
Ibsens Gengangere, som kom ut i 1881, var blitt stemplet som et skandaleskuespill 
og sendt tilbake til forlaget av bokhandlerne, og da Hans Jægers roman, Fra 
Christiania-Bôhemen, kom ut den 11. desember 1885, ble den i henhold til et 
direktiv fra justisdepartementet beslaglagt samme dag.1432  
                     
 
1426 Aftenposten, 5.11.1885.  
1427 Ibid. 
1428 Schmedling 1980, s. 235f. 
1429 Thiis 1933, s. 88. Andreas Aubert mente derimot at det allerede på Høstutstillingen i 1884 
var innlysende at den nye kunstoppfatning hadde ”seiret over hele linjen”. Se Andreas Aubert, 
”Kunstnernes fjerde høstutstilling, Nyt Tidsskrift, 1885, s. 511–527.  
1430 Aftenposten, nr. 267A, 13.11.1885. 
1431 ”Den moderne Literatur og den politiske Radikalisme”, Norsk Maanedsskrift for Literatur, 
Kunst og Politik 2, Kristiania 1885, s. 152.  
1432 Jæger fikk etter beslagleggelsen Fra Christiania-Bôhemen utgitt i Sverige med tittelen 
Julefortællinger. Se Paul Nome, Kunst som ”krytallisasjon”. En studie i Edvard Munchs notater om hans 
tro, livssyn og kunstforståelse, Oslo 2000, s. 104. 
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 Bjørnson, som i likhet med flere andre var blitt fremstilt med fullt navn i 
Fra Christiania-Bôhemen, viste forståelse for beslagleggelsen.1433 Jonas Lie derimot 
tok kraftig avstand fra beslagleggelsen både i et personlig brev til statsminister 
Johan Sverdrup og i en artikkel i Dagbladet.1434 Samtidig vedtok Den frisindede 
Studenterforening, som var blitt stiftet etter splittelsen av Studentersamfundet i 
november 1885,1435 med stort flertall en ”avskyresolusjon” mot regjeringen. 
Derimot uteble formannen, professor Ernst Sars, som ønsket full frihet for 
forskningen, fra møtet. Ifølge Sars måtte skjønnlitteraturen, som var tilgjengelig 
for hvermann, ha sensur.1436  
 
Christian Krohgs program 
 
Den 24. desember 1885 ble det reist ”justitiel Tiltale” mot Jæger, og i et foredrag, 
”Om den bildende kunst som ledd i kulturbevegelsen”, som ble holdt den 22. 
mars 1886 i Den frisindede Studenterforening, forsvarte Christian Krohg i likhet 
med Brandes den frie forskningens rett og den frie tankes endelige seier. 
Naturvitenskapen i den forstand at den representerte en forutsetningsløs søken 
etter sannhetheten, skulle stå som et ideal. Krohg oppfordret derfor kunstnerne 
til å gå nye veier. For Krohg var det viktig å gi kunsten et kritisk granskende 
oppdrag forskjellig fra, men likestilt med vitenskapen. Krohg ville lære å kjenne 
tiden. Skulle kunsten være et uttrykk for samfunnet og samtidig bidra til å 
forandre det, var det nødvendig at kunsten sto i et levende forhold til sin egen 
tid. 
 I overensstemmelse med anarkistlederen Pierre-Joseph Proudhon, som i 
1865 hadde formulert Du principe de l`art med utgangspunkt i Courbets kunst,1437 
etterlyste Krohg sosialt relevante bilder. Det var på den måten Krohg ville lære 
tiden å kjenne, slik at samfunnet kunne reformeres. Det karakteristiske ved 
tidens streben var at den ville lære å kjenne seg selv. Det var av den grunn den 
nye naturalistiske kunsten spilte en rolle i kulturutviklingen. For at tiden skulle 
lære å kjenne seg selv, måtte den forme sitt eget bilde. Kunsten måtte skape et 
stort bilde, et kolossalt panorama, og det var dette som nå var i ferd med å skje. 
Tiden malte sitt eget bilde, sin egen karakteristikk. Skulle dette bildet bli 
fullstendig og sannferdig, måtte alle krefter settes inn, ikke bare den bildende 

                     
 
1433 Aldo Keel, Bjørnstjerne Bjørnson. En biografi 1880–1910, Gjøvik 1999, s. 175f.  
1434 Ibid., s. 178. Artikkelen ble publisert i Dagbladet den 23.3.1886. 
1435 Studentersamfundet ble splittet etter at Henrik Ibsen i forbindelse med hjemkomsten til 
Christiania høsten 1885 nektet å la seg hylle av Studentersamfundet med et fakkeltog så lenge 
Lorentz Dietrichson satt som formann. 
1436 Anne Siri Bryhni, Bohem mot borger, Oslo 1971, s. 8f. 
1437 James Henry Rubin, Realism and the Social Vision in Courbet and Proudhon, Princeton 1980, s. 
92. 
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kunsten, men også litteraturen, vitenskapen og alle andre former ”hvorunder 
menneskeånden arbeider når den streber til større mål”. Det var først da det 
sanne bildet av tiden forelå slik at alle de utbrukte tiders levninger var blitt 
eksponert, det var mulig å forme et nytt bilde, et fremtidsbilde, som tiden kunne 
strebe etter å ligne. ”Men dette siste hører ikke herhen”. Det var tidens bilde som 
var interessant.1438  
 For å male tidens bilde ville Krohg i likhet med Niels Lauritz Høyen 
sende kunstnerne ut i naturen og ut i livet med sine malerkasser og feltstaffelier. 
Men Krohg ville ikke fortape seg i detaljene slik realistene hadde gjort. I naturen 
druknet alle detaljer i et eneste inntrykk. Det var ikke nok å etterligne naturen 
eller ”lage” natur. Det viktigste var å lære å se naturen, våge å se den med egne 
øyne, med tidens øyne og så male det man hadde sett så friskt som mulig og på 
en slik måte at hvert penselstrøk ble preget av det mål man hadde. På den annen 
side måtte maleren, fremholder Krohg, som henviser til Édouard Manet, også 
stanse i tid og ikke male mer enn han hadde sett. Av den grunn ville Krohg 
forkaste alle regler og autoriteter. Det fantes ikke andre autoriteter enn maleren 
selv. Det var bare kunstneren som kunne si når et bilde var ferdig. ”Det er blott 
det inntrykk som skal frem, det inntrykk som naturen gjør på oss tidens barn”. 
Det var dette som var tidens bilde. Det eneste krav Krohg stilte, var at maleren 
måtte være et barn av sin tid og at han måtte gi seg selv i sitt arbeide, være seg 
det var stilleben, landskap eller hva som helst. På den måten ville til slutt det 
store avsluttende klare bilde av tiden tre frem. Kunsten sto således ved en ny be-
gynnelse. Det gjaldt, med Émile Zolas formulering, ikke å frembringe kunst, det 
gjalt å frembringe liv. I litteraturen kjente Krohg fortsatt bare to impresjonister, 
Guy de Maupassant og Hans Jæger, som for Krohg representerte ”Nordens 
Manet”.1439 Det var derfor Krohg ville gi den bildende kunsten en ledende 
stilling i kulturbevegelsen. Billedkunsten, som hadde kastet alle regler og auto-
riteter over bord, utgjorde et forbilde. Hensikten var derfor ikke, som 
kunsthistorikeren Erik Mørstad hevder, å styrke billedkunsten vis-à-vis 
litteraturen.1440 Krohg så ikke, som Mørstad antyder, et motsetningsforhold 
mellom kunst og litteratur. Både kunst, litteratur og vitenskap arbeidet ”til større 
mål”. Konkurranseaspektet, som kjennetegner paragonedebatten, er ikke tilstede 
hos Krohg. Krohgs handlingsplan kan av den grunn ikke ses i lys av paragone 
debatten. Det er heller ikke noe ”Zolaesque” over Krohgs program.1441 Krohg, 
som vil gi kunsten et oppdrag forskjellig fra men likestilt med vitenskapen, 
knytter snarere an til Denis Diderot og encyklopedistenes program. Krohg gjør 
                     
 
1438 Krohg 1989 (1886), s. 33. 
1439 Ibid., s. 35.  
1440 Erik Mørstad, ”Christian Krohgs kunstteori i 1880-årene”, Kunst og Kultur, nr. 2, Oslo 1991, 
s. 70. 
1441 Sjåstad 2017, s. 5. 
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et klart skille mellom billedkunst og litteratur. Menneskene kan bare skildres 
psykologisk gjennom litteraturen. Deres indre og psykologiske forklaring av 
sammenhengen mellom deres indre og deres ytre kan kan bare gis fullt ut i 
litteraturen. Når en forfatter skal skildre menneskenes ytre, deres miljø, ”da slår 
midlet ikke mere til”, han vil gjerne ta en pensel i stedet. ”Så kommer den bildende 
kunstner. Når det gjaldt å få frem form og farve og glans og totalinntrykk, var 
billedkunsten overlegen. Krohgs metode var derfor den motsatte av Émile 
Zolas. Zola ville, som Krohg påpeker, skildre hver detalj. Men i naturen drukner 
detaljene i et eneste inntrykk. Krohg likestiller derfor Zolas metode med de 
malere, som ville male hver eneste form, selv den aller minste.1442 Krohg er på 
den måten snarere talsmann for en holistisk enn for en analytisk metode. Krohg 
anvender helheten som forklaringsprinsipp. Hans metode er rake motsetningen 
av stramme konstruksjoner bygget opp som av en ingeniør. Krohgs oppfordring 
til ”de nye skarer” er: ”Dra ut! Avløs oss og forakt oss!” Krohgs egen generasjon 
var ikke impresjonister. I likhet med forfatterne holdt de fortsatt på med å samle 
detaljer. De kunne, som Krohg selv, bare stå på berget ”å se inn i det forjettede 
land”.1443  
 

––––––––––– 
 
For å fremheve sitt poeng skal Krohg ha ”presset” Edvard Munchs Studie, senere 
kalt Syk pike eller Det syke barn, gjennom juryeringen på Høstutstillingen i 
1886.1444 Bildet må derfor av Krohg ha blitt betraktet som et programverk. Ifølge 
Aftenposten, som siden 1883 hadde gått sterkt ut mot hva som ble betegnet som 
”bruddstykke-kunsten”,1445 var Munch best tjent med at Studie ble forbigått i 
taushet. Avisen hadde allerede i samband med Munchs utstilte mannsportrett i 
1885 uttalt seg mot at ”den slags raat udførte Sager ved at admitteres til en 
Kunstudstilling skal stemples som Kunst”.1446  
 Andreas Aubert, som i forbindelse med Høstutstillingen i 1886 utga 
”Kunstnernes femte Høstudstilling” som særtrykk i Morgenbladet, mente at 
Munch burde finne en form som ville bli forstått av flere en to-tre innviede, om 
han hadde noe ”smugt at bære frem”. ”Der er Genialitet hos Munch”, slår 
Aubert fast, men det var også fare for at den ”skal gaa i Hundene”. For Munchs 
egen skyld ønsket Aubert derfor at Munchs ”syge Barn”, som kun var ”et 
kasseret, halvt udskrabet Udkast”, var blitt ”tilbakevist”.1447  

                     
 
1442 Ibid., s. 34. 
1443 Ibid., s. 35. 
1444 Arne Eggum, ”The Theme of Death”, Symbols & Images, Washington 1978, s. 143.  
1445 Aftenposten, nr. 300A, 22.12.1883. 
1446 Sitert etter Thiis 1933, s. 135f.  
1447 Andreas Aubert, ”Kunstnernes femte Høstudstilling”, Morgenbladet, 9.11.1886.  
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 Jens Thiis på den annen side fremhever at Studie er Munchs ”evig lysende 
hovedverk” og  det første monumentale figurmaleri i norsk kunst. Munch var 
seg bevisst at han med dette bildet var i ferd med å bryte nye veier bort fra 
hverdagsrealismens tørre nøkternhet frem mot et følelsesbetont diktende maleri, 
skriver Thiis.1448 Krohgs motiv for å ”presse” Munchs Studie gjennom 
juryeringen på Høstutstillingen må derimot ha vært at Munch med Studie, som 
utmerket seg ved originalitet, hadde forkastet alle regler og autoriteter. Samtidig 
hadde Munch gitt av seg selv og malt et sosialt relevant bilde ut fra erindringen 
av sin døende tæringssyke søster, Johanne Sofie. Den tyske legen og 
bakteriologen Robert Koch hadde i 1882 gjennom den moderne 
legevitenskapens bruk av mikroskop oppdaget mikrobene som forårsaket 
tuberkulose, en sykdom som årlig tok 6000-7000 menneskeliv i Norge. De første 
nordiske naturalistene mente, som Henning Fenger har påpekt, at det gjennom 
individets kraft var mulig å påvirke utviklingen. De nordiske naturalistene trodde 
på fremskritt for menneskeheten, hvis de beste i hver generasjon grep inn.1449 
Munch, som ved samme tid som han malte Studie påbegynte sitt portrett av Hans 
Jæger, har med dette bildet også lagt grunnen for sitt eget maleriske manifest. 
Munch har satt selvbekjennelsen i sentrum. Som Wergeland stilte Munch krav 
om at de følelser kunstneren ville uttrykke, måtte være selvopplevd. Det var 
lidenskapen, engasjementet, som skapte stor kunst. Ingenting kunne uttales 
klarere og bedre enn det som var selvopplevd. Det var dette Welhaven hadde 
kalt den siste frukt av romantikkernes protest.1450  
   
Auberts nasjonale genealogi  
  
Den 20. desember 1886, samme dag som Jæger hadde avtjent en tre måneders 
fengselsstraff for grov krenkelse av sedelighet og bluferdighet, utga Krohg 
romanen Albertine. Romanen, som var et innlegg i debatten om den offentlige 
prostitusjonen, ble dagen etter utgivelsen beslaglagt og forbudt på grunn av 
”usædeligt, strafbart Inhold”.1451 Dagbladet og Verdens Gang startet en kampanje til 
støtte for Krohg.1452 Samtidig la Thaulow, som i 1885 var blitt valgt til Kunst-
nerforeningens formann, frem et forslag om å innvilge Hans Jæger medlemskap i 
foreningen. Thaulow ble nedstemt, men på Kunstnerforeningens neste møte 
fulgte Jæger med som Krohgs gjest. Medlemmene protesterte, og Thaulow svarte 
med å stille kabinettsspørsmål.  

                     
 
1448 Thiis 1933, s. 134.  
1449 Henning Fenger, ”Naturalismen i sosiologisk belysning”, Orbts. Litterarum, Revue danoise 
d’Histoire litteraire, Copenhague 1948, s. 175.  
1450 Welhaven 1991, s. 272. 
1451 Morgenbladet, 28.12.1886.  
1452 Aldo Keel, Bjørnstjerne Bjørnson. En biografi 1880-1910, Gjøvik 1999, s. 177. 
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 Etter på nytt å ha blitt nedstemt på en ekstraordinær generalforsamling, 
som ble holdt den 22. februar 1887, forlot Thaulow Kunstnerforeningen i 
protest sammen med Christian Krohg, Erik Werenskiold, Arne Garborg og 
flertallet av de yngre forfatterne og kunstnere samt noen av de eldre, blant andre 
Morten Müller.1453 Totalt forlot 24 billedkunstnere Kunstnerforeningen og stiftet 
Bildende Kunstneres Fagforening. Frits Thaulow ble valgt til fagforeningen 
formann, og styret besto av Erik Werenskiold, Eiliv Peterssen og Hjalmar 
Johnsen, som fungerte som sekretær.1454 Kunstnerne som ble værende i Kunst-
nerforeningen kom deretter til å arrangere sin egen utstilling, Kunstnerfore-
ningens Vårutstilling eller ”Dilettantutstillingen”, som ifølge Krohg ville spille 
den akademiske retningens rolle i Norge.1455 På den måten ble kunstnerne delt i 
to fiendtlige leire, hver med sitt hovedkvarter.1456  
 Den 12. mars 1887, samme dag som dommen mot Krohg for krenkelse 
av sedeligheten i skrift og tale for publiseringen av romanen Albertine fallt i 
Kristiania Byrett, åpnet Krohg utstillingen Albertine i politilægens venteværelse i 
teknikkens sal i Raadhusgaten i Kristiania. Blant dem som støttet Krohgs aksjon 
var journalisten og forfatteren Peter Rosencrantz Johnsen, som i Dagbladet la stor 
vekt på bildets programmatiske betydning. Etter Rosencrantz Johnsens mening 
hadde Krohg gjennom dette verket flyttet grenser og åpnet nye veier og utsikter 
til virkefelter for kunstnerne gjennom å ta opp kampen mot ”Sneversynthed, 
religiøst Hykleri, Raahed og Snerperi”.1457 Aubert, som i 1885 hadde bekjent seg 
til åndsfrihetens og toleransens prinsipp selv når så motstridende åndsretninger 
som ”tro og trosoppgivelse” sto mot hverandre, ville derimot gjøre Krohgs 
forhold til Jæger til et hovedspørsmål. Aubert satte spørsmålstegn ved Krohgs 
hensikt med å male bildet og forlangte ”et klart Oppgjør af Krohgs og Jægers 
Forhold”. Krohg hadde ikke med et eneste ord tatt forbehold i sin grenseløse 
beundring for Jæger og hans beryktede bok. ”Er Krohg enig–ja da stiller vi os 
mod ham i Kamp”, for etter Auberts mening var det Jæger som sto bak Krohgs 
bilde. ”Kunstnerisk talt er Jæger Foregangsmanden”. Ifølge Aubert var det 
Jægers energi som hadde vakt nye krefter hos Krohg. Krohg måtte derfor gjøre 
avbønn for den nye kunstens skyld. ”Den trænger nu mer end nogensinde 
Almenhedens Sympathi. Men gjennom Krohg er i Almenhedens Omdømme 
hele vor ny Kunst knyttet til Hans Jæger”.1458  

                     
 
1453 Mentz Schulerud, Norsk kunstnerkiv, Oslo 1960, s. 262f. Se også Ovrum 1977, s. 93.  
1454 Schmedling 1980, s. 291. 
1455 Christian Krohg, ”Dilettantutstillingen”, Dagbladet, 11.6.1887. 
1456 Erik Werenskiold, ”Norske Kunstforhold”, Kunstbladet, nr. 3, København 1888. Gjengitt i 
Kunst, kamp, kultur gjennem 40 aar i tekst og billeder, Kristiania 1917, s. 20. 
1457 Peter Rosenkrantz Johnsen, ”Albertine på politilegens værelse”, Dagbladet, 17.3.1887. 
1458 Andreas Aubert, ”I Anledning af Christian Krohgs store Komposisjon: Fra Politilægens 
Venteværelse, Aftenposten, 23.3.1887 og ”Kunstkritik”, Dagbladet, nr.147, 1.5.1887. 



 
 
 

327 
 
 

  
––––––––––– 

 
Kunsthistorikeren Marit Lange har pekt på at det var etter at Krohg hadde malt 
Albertine i politilægens venteværelse Aubert presenterte sine planer om å skrive en bok 
om Erik Werenskiold for Bjørnstjerne Bjørnson.1459 Tanken var etter alt å 
dømme å lansere Werenskiold, som ny nasjonalmaler og en motvekt til Christian 
Krohg, som var blitt et samlingsmerke for de yngre malerne. I henhold til Aubert 
hadde Werenskiold med En Bondebegravelse, som ble utstilt på Høstutstillingen i 
1885, lagt grunnen for en ny nasjonal kunst som i ”egentligere Forstand fortjener 
dette Navn end den vi tidligere Kjendte”.1460  
 På Høstutstillingen i 1887 deltok Werenskiold med sitt store Bjørnson-
portrett, som straks ble innkjøpt av Nasjonalgalleriet. Samtidig stilte Werenskiold 
ut originaltegningene til ”Folkeeventyrene”.1461 Men Werenskiold, som i 1883 ble 
beskrevet av Bjørnson som en ”snil gut”,1462 hadde høsten 1885 åpnet en maler-
skole sammen med Christian Krohg og Hans Heyerdahl,1463 og i februar 1887 
hadde Werenskiold forlatt Kunstnerforeningen for å danne Bildende Kunstneres 
Fagforening sammen med Krohg. I tillegg vendte Werenskiold seg mot den eldre 
kunst som et overvunnet standpunkt og hevdet at kun naturalismen, som var et 
norsk uttrykk for norsk natur og følelsesliv, kunne føre til en nasjonal kunst.1464 
Werenskiold var på den måten ingen åpenbar motstander av bohemen og en 
talsmann for den nasjonale linje i norsk billedkunst, som Lange hevder.1465 I 
realiteten ble Werenskiold, som Dietrichson antyder, betraktet som en fare for 
tradisjonen.1466 Selv om Werenskiold ikke direkte var assosiert med Hans Jæger, 
var dette åpenbart  nok til å få Bjørnson til å vende seg mot Werenskiold. 
”Sandhedskjærligheden”, den rene personlighet i kunst som i liv, var, som 
Dietrichson skriver, den eneste ”Grundvold, hvorpaa vi kan bygge vor Fremtids 
Kunst, thi i den er ogsaa selve Skjønheden indesluttet”.1467 I stedet for en bok 
om Erik Werenskiold ble det i all hast satt i gang forberedelser til en minneut-
                     
 
1459 Marit Lange, ”Sannhet og sunnhet. Dahl Aubert og den norske tradisjon”, Kunst og kultur, 
Nr. 2, Årg. 73, Oslo 1990, s. 94. 
1460 Andreas Aubert, ”Kunstnernes 5te Høstudstilling”, Morgenbladet, nr. 590, 20.11.1886. 
1461 Thiis 1933, s. 140 og s. 143.  
1462 ”Til Erik Werenskiold”, Paris, september 1883. Gjengitt i Bjørnstjerne Bjørnson. Kampliv, Oslo 
1932, s. 123.  
1463 Ovrum 1977, s. 28. Skolen søkte siste gang om statlig støtte driftsåret 1887. Dette tyder på 
at Albertinesaken og oppfordringen om boikott av Hans Jæger kan ha påvirket relasjonen 
mellom Werenskiold og Krohg.  
1464 Erik Werenskiold, Aftenposten, 8.11.1886.  
1465 Lange 1990, s. 93. 
1466 Dietrichson 1884, s. 26. 
1467 Dietrichson 1991, s. 185.  
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stilling i anledning 100-årsjubileet for professor Dahls fødsel.1468 I en stridstid ble 
landskapsmaleriet, som Aftenposten skriver, betraktet som et nøytalt felt, ”et fred-
lyst Tempel”, som hos alle vekket og styrket fedrelandskjærligheten, samlet og 
hevdet det nasjonale.1469  
 Aubert så imidlertid også en dypere årsak til at landskapsmaleriet dro så 
mange til seg blant de unge, også blant de som var figurmaleriet ”fuldt mægtige”, 
som ikke alene var begrunnet av tidens naturalistiske drag. Landskapsmaleriets 
dominerende stilling var ikke bare et uttrykk for tidsånden, konstaterer Aubert. 
Tidsånden var også gjennomsyret av Jean-Jacques Rousseaus ”Naturforkyn-
delse”. Rousseau sto for en positiv tro og et program som bygget på en ideal 
livsanskuelse. For Aubert var det derfor ikke forbundet med noen fare at  
landskapsmaleriet fikk dominere på figurmaleriets bekostning. På grunn av at 
den norske kulturen var ny og savnet et mer utviklet kulturlivs rikere skjønnhets-
bilder, hadde det norske folk vært henvist til naturen. Ikke noe annet land enn 
Norge, som ikke hadde et kulturliv det først var nødvendig å bryte med, kunne 
frembringe den genuine naivitet som Dahl representerte. I henhold til Aubert 
representerte Dahl, som var så nær denne naturtilstand som noen annen i det 19. 
århundre, begynnelsen på landskapsmaleriets ”oppsving”. Dahl lå på det samme 
punkt i utviklingslinjen av det tysk-norske landskaps historie som det engelske og 
franske landskapsmaleri, selv om Dahl i motsetning til det franske og engelske 
landskapsmaleriets mestere aldri hadde tilhørt noen skole. Dahl var snarere en av 
de selvstendige kunstnere, som gjennom å kaste sine ”Funker i unge Gemytter, 
kunne stifte en skole”.1470 På den måten var Johan Christian Dahl en motsva-
righet til Ludvig Holberg, som i sin naivitet utgjorde en malerkunstens Johann 
Wolfgang von Goethe.1471 Det var naturen og de gamle hollendere som hadde 
vært Dahls store læremestere, skriver Aubert. Dahl, som aldri hadde forlatt ”den i 
Norge engang betegnede Naturvej”, så naturen fargefriskere enn han malte. Det viste 
de mange studier på utstillingen. ”Vi finde Friluftsskisser saa saftige, at Dahl ved 
dem maate regnes til ”de grønne” paa vore Høstudstillinger”, fremholder 
Aubert, som med dette antyder at samtidens unge norske friluftsmalere tilhørte 
Dahls ”skole”.1472  
 Men det var ikke bare den norske nasjonale kunstens gründerproble-
matikk som skulle få en løsning gjennom å etablere Johan Christian Dahl som 
                     
 
1468 Lange 1990, s. 95. 
1469 ”Literatur”, Aftenposten, nr. 250B, 25.10.1882. 
1470 Andreas Aubert, ”Ved Hundreaarsfesten for Landskabsmaler Dahl, Dagbladet, nr. 126, 
22.4.1888. 
1471 Friedrich von Schiller hadde i Über naive und sentimentalische Dichtung fra 1795 kontrastert den 
   naive diktning som var sprunget ut av naturen, og som Goethe sto som en representant for, 
med den moderne epokens selvreflekterende, selvbespeilende diktning.   
1472 Andreas Aubert, ”Ved Hundreaarsfesten for Landskabsmaler Dahl, Dagbladet, nr. 126, 
22.4.1888. 
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grunnleggeren av den norske malerskole. Ved å utpeke Johan Christian Dahl 
som grunnleggeren av den norske malerskole sto den norske kunsten ikke tilbake 
for det ”ny-hollandske” danske folkelivsmaleri, som ifølge Høyen var blitt 
grunnlagt av Christoffer Wilhelm Eckersberg. Kravet på umiddelbar iakttagelse 
og naturstudium, som kjennetegnet Dahls kunst, hadde resultert i et friskere 
koloristisk syn i forhold til galleri- og atelierkunstens ”mørke og tunge 
atmosfære”, konstaterer Aubert, som gjør et poeng av at den nye nasjonale 
kunsten ikke representerte et brudd med den eldre kunstretning. Det var snarere 
snakk om et gjennombrudd for en utvikling i kraftigere nasjonal ånd, som hadde 
sitt utgangspunkt i det franske maleriets større krav på virkelighet og natur. Det 
var en vekst i det nasjonale ”ligefra længselen efter hjemmet” hos Dahl og 
Fearnley, Tidemand og Gude til ”den yngre slegts” resolutte skritt om å ville 
være hjemme. Derfor var det heller ingen düsseldorfer som hadde tatt det siste 
avgjørende skritt og ført kunsten hjem.1473  
 
Den nye kunst 
 
I en nedtegnelse i forbindelse med Høstutstillingen i 1886 har Munch pekt på et 
motsetningsforhold til de naturalistiske malerne som ble ledet av Gustav 
Wentzel.1474 På Høstutstillingen i 1887 var både Munch og Wentzel sterkt 
representert, Wentzel blant annet med Et konfirmationsgilde, som ble en 
publikumsfremgang og innkjøpt av Nasjonalgalleriet.1475 På Høstutstillingen i 
1888 deltok Wentzel med ”Føderådsfolk”, som ble innkjøpt av 
Nasjonalgalleriet.1476 Munch deltok med ”Portrætt” og ”Aften”, som av Thiis blir 
beskrevet som Munchs første betydelige fremstøt i landskapsmaleriet, et 
landskap som samtidig var et figurbilde.1477 På den måten avtegner det seg et 
konkurranseforhold om lederstillingen innen den unge kunst mellom Gustav 
Wentzel, den ”moderne nederlender”,1478 og Edvard Munch.  
 Våren 1889, året etter minneutstillingen i anledning 100-årsjubileet for 
professor Dahls fødsel, holdt Munch en stor separatutstilling i 
Studentersamfundets ”Lille Sal” i Christiania. Utstillingen var den første 
separatutstilling som ble avholdt av en dalevende kunstner i Norge.1479 
                     
 
1473 Andreas Aubert, ”Nationalitet”, Kunstbladet, København 1888. Gjengitt i Andreas Aubert, 
Norsk kultur og norsk kunst, Kristiania 1917, s. 15f. 
1474 Eggum 1978, s. 143. 
1475 Thiis 1933, s. 140f.  
1476 Ibid., s. 145f. 
1477 Ibid., s. 147f.  
1478 Kitty Wentzel, Gustav Wentzel, Oslo 1956, s. 103. 
1479 Thiis 1933, s. 159. Maleren Matthias Stoltenberg hadde i årene 1827–1830 for å 
presentere seg for publikum avholdt tre egne utstillinger i Christiania. Se Øyvind Storm 
Bjerke, Matthias Stoltenberg 1799–1871, Magistergradsavhandling i kunsthistorie, Oslo 1983, s. 
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Morgenbladet omtalte overhodet ikke utstillingen, men i Verdens Gang skriver 
Krohg at den norske kunstner ”hvortil nu de største forhåpninger knytter seg” er 
Edvard Munch. Krohg, som etterlyste den tredje generasjon i norsk kunst, hadde 
endelig funnet den. ”Edvard Munch er den tredje generasjon. Foreløpig bare 
han”. For den tredje generasjon var det ikke friluftsmaleriet det kom an på, det 
var kunstnerens følelser da han så motivet. Munch var impresjonist, ”ennaa vår 
eneste”. Det store ved Munchs kunst var at han bare malte det som hadde grepet 
ham. For Krohg vekket Munch derfor det største håp. Munch lignet ingen annen 
og forholdt seg til sine motiver på en annen måte enn de andre kunstnerne. 
”Han ser bare det vesentlig og maler selvfølgelig bare det”. Munchs fortrinn over 
den annen generasjons malere var at han på en helt annen måte enn andre forsto 
å vise hva han hadde følt og hva som hadde grepet ham og underordnet alt 
annet. På den annen side la Krohg ikke skjul på at det var synd at Munch ikke 
hadde hatt anledning til å gå gjennom et akadami på samme måte som de franske 
malerne.  For etter Krohgs mening var Munch så selvstendig at det ikke ville 
skadet ham.1480  
 Etter at utstillingen var over, skrev Aubert på oppfordring ”I Anledning 
av Edvard Munchs Udstilling” i Dagbladet. Aubert tilkjennegir at styrken ved 
Munchs begavelse var at han ”lovet en fremragende figurmaler”, som han ville 
stille ”lige med de førstes”. Utstillingen som helhet vitnet derimot om ”sygelig 
Slaphed” i Munchs selvutvikling og ”Ligegyldighed for Form og Tegning”. Men 
Aubert konkluderer med at dette var et resultat av ”manglende skole for 
uddannelse herhjemme”. Botemiddelet var at Munch burde være en av de første 
til å få ”et af vore 2-aarige Stipendier”. Men på den betingelse at Munch skulle 
søke en fremstående lærer i modelltegning og ”tillige fremlægge grundige Prøver 
paa sit Arbeide efter det første Aars udløb”.1481  
 På Statens Udstilling høsten 1889 fikk Munchs ”Vår” utstillingens mest 
fremtredende plass.1482 Gude og düsseldorferne uteble derimot fra utstillingen, 
mens alle ”åttiårsmennene” deltok med unntak av Krohg, som arbeidet med en 
ny versjon av ”Kampen for tilværelsen”. Årsaken til düsseldorfernes uteblivelse 
var formodentlig at Werenskiold i 1888 var blitt utnevnt til juryens formann etter 
Lorentz Dietrichson av Elias Blix, som i 1886 var blitt gjeninnsatt som 
kirkeminister etter Jakob Sverdrup, og Munch ble innstilt til et av statens to 
kunstnerstipedier.  
 Skoledirektør Jacob Aall Bonnevie, som i juli 1889 ble utnevnt til 
kirkeminister i den nye Høyreregjeringen,1483 valgte å følge juryens innstilling, og 
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1480 Christian Krohg, ”Tredje Generation”, Verdens Gang, 27.4.1889. 
1481 Thiis 1933, s. 161f.  
1482 Gauguin 1933, s. 72.  
1483 Elias Blix ble gjeninnsatt som kirkeminister i 1886, men trakk seg ut av regjeringen i 1888 
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på Høstutstillingen i 1890 var Munch representert med hele ti arbeider og 
mottok Statens Kunstnerstipendium på nytt. Dette førte til et knusende angrep 
på Munch fra Andreas Aubert, som mente at Munch var den av ”vore 
Kunstnere, hvis hele Temperament har mest af det neusathene”, det vil si en 
sykelig tilstand med uttalt tretthetsfølelse som dominerende symptom. Dette var 
i henhold til Aubert, som har tatt inntrykk av Taines teorier, et uttrykk for et 
”overordentlig edelt Raceblod”. Munch, som for Aubert fremstår som den 
sunne, muskelsterke, arbeidsføre Wentzels motsetning, tilhørte den slekt med 
fine, sykelig følsomme nerver, som ”vi oftere møder i den nyeste Kunst, og som 
ikke sjelden finder en egen Tilfredsstillelse i at kalde sig selv Dekadenter: børn af 
en forfinet, overcivilisert Tid”.1484 Mot ”Problemdebat” og ”Bôhemen” ville 
Aubert, som betrakter Munch som en representant for en degenerert slekt, sette 
”Friluftslivet, Fodturene, Skifartene”. Aubert, som håpet at sunnheten skulle 
seire i den unge slekt, ville ha ”en sund Kultur og en sund Kunst”. Det var i 
”Sundheden alene” forfinelsen ble ekte og varig ”Forædling”. Aubert tar på den 
måten ikke bare avstand fra Edvard Munch, men også fra en tid hvis 
”Grundtræk skulde vise i denne Retning”.1485 
  Etter at Munch i 1891 ble innstilt til det store Kunstnerstipendiet for 
tredje gang, gikk Bjørnson til frontalangrep på kunstnernes ubeskårne selvbe-
stemmelsesrett. Denne gangen ble Bjørnson heftig irettesatt av Frits Thaulow, 
som holdt fast på at kunstnerne skulle ha det siste ordet. ”Derfor har Du ikke 
Lov til at arbeide for eller imod, naar Talen er om Malerstipendier”, skriver 
Thaulow. Trodde Bjørnson noe annet, var det Bjørnson som var på avveier og 
ikke ”Kultusministeren”. Selv ville Thaulow gi Edvard Munch ”første Plads 
blandt de Unge”. ”Han maa blive Chefen for den kommende Slagt–han burde 
have Kunstnerstipendium, saalænge han lever.1486   
  

––––––––––– 
 
Venstres valgnederlag i 1888 førte til en ny strid om hegemoniet over 
kulturpolitikken, og i februar 1889 utpekte Impressionisten, som ble utgitt av Johan 
Collet Michelsen og Christian og Oda Krohg, bondepolitikerne, Bjørnstjerne 
Bjørnson, Kristofer Lorentz Hornemann Kristofersen og Njeld Larsen 
Kolbenstvedt som sine fremste antagonister.1487 Samme år utkom professor 

                                                              
 
og ble på nytt erstattet av Jakob Sverdrup.  
1484 Andreas Aubert, ”Høstudstillingen IV. Edvard Munch”, Dagbladet, 5.11.1890. 
1485 Ibid. 
1486 Frits Thaulow, ”Vore Kunstnerstipendier paa Afveie”, Dagbladet, 17.12.1891. Gjengitt i I 
Kamp og Fest, Kristiania, 1908, s. 119.  
1487 Impressionisten, nr. 8, 1889. Ifølge forfatteren Ketil Bjørnstad var bohemens 9 bud, som 
ofte er blitt kreditert Hans Jæger, skrevet av Johan Collett Michelsen og av Oda og Christian 
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Monrads Æsthetik. Det Skjønne og dets Forekomst i Natur og Kunst, som en motpol til 
det som Bjørnson karakteriserte som ”Bohêmernes Sætning”. Det vil si at enhver 
lære, ”endog den Samfundsfarligste”, hadde livets rett i kunsten bare verket 
hadde verdi som kunst.1488 Med andre ord, en gjentagelse av den samme 
problematikk som i 1830-årene hadde utspilt seg mellom hegelianeren Carl 
August Hagberg og sosialreformatoren Carl Jonas Love Almqvist. Samtidig ble 
Bjørnson angrepet av Gunnar Heiberg, som i februar 1890 utga Kong Midas der 
hovedpersonen, en falsk sannhetsforkynner, sedelighetsapostel og 
verdenforbedrer, hadde Bjørnson som modell. Samme vår utkom også Jonas 
Lies Onde Magter med en maktsyk hovedperson, som hadde ambisjoner om å 
dirigere Venstres politikk, en person som var en allusjon til Bjørnson.1489 Videre  
hyllet Erik Werenskiold fru Didrikke Heibergs skuespillerinnsats i Kong Midas, 
som uttrykk for en ”ny Kunst”.1490 Parallellen mellom fru Heiberg, som hadde 
utfoldet seg etter at hun slapp ut av ”smaa – og kanske pinaktige forhold”, og 
Edvard Munch, var derfor ikke til å ta feil av. 
 I ”Den ny Kunst”, som var et tilsvar til Werenskiold, presenterte 
Bjørnson sitt syn: ”Hvad gagner mest, enten at se et menneskeligt Billede til 
Skræk og Avsky eller et henrivende til Mønster?” For Bjørnson var en moralsk 
kunst et spesielt anliggende for Norden.1491 Bjørnson ville derfor i likhet med 
Aubert føre krig mot ”Anarkismens uhørte Raahed”. Samtidig holder Bjørnson 
fast ved at den franske og den romanske kunsten med sin fargerikdom og 
sanselige skjønnhet var farlig for nordboeren. Ifølge Bjørnson ville ”vor Kunst” 
både i emnes valg og anlegg ha ”Hældning” mot det moralske; ”det større 
Sædelige Alvor vil udtage sin Ret”. Derimot begrunnet Bjørnson ikke denne 
todelingen på samme måte som Dietrichson med utgangspunkt i 
protestantismen. For Bjørnson representerte ”Nordboen” et ”naturfriskere, 
umiddelbarere Folkefærd end Franskmændene og Slaverne uden 
Overforfinelsens vaner”. Klimaet var sunnere og arbeidet i større utstrekning 
utearbeide sammenlignet med ”Fabriklandenes og de større Bybefolkningers”. 
Etter Bjørnsons mening krevde ”Fritænkere” sterkere sannhet og strengere 
”Sædelighed” enn det ”nuværende Kristne Samfund”. Om fritenkerne ikke viste 
dette i sitt eget liv, så ville beviset for at flere kristelige dogmer hverken holdt 
vitenskapens eller moralens mål være uten verdi og ”ikke føre os et Haarsbred 
længer frem”.1492  

                                                              
 
Krohg, som fungerte som redaksjonskomité. Se Ketil Bjørnstad, Jæger: en rekonstruksjon, Oslo 
2001, s. 548–550.  
1488 Keel 1999, s. 238. 
1489 Per Amdam, Bjørnson og kristenarven 1875–1910, Trondheim 1977, s. 109. 
1490 Dagbladet, 20.4.1990.  
1491 Dagbladet, 28.4.1890.  
1492 Dagbladet, 6.3.1890. 
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 Werenskiold mente at det ikke var ”ganske klart” hva Bjørnson ville med 
artikkelen om den nye kunst. Bjørnson skriver ”om og imot en hel del ting som 
jeg hverken har sagt eller tænkt”, innleder Werenskiold, som påstår at han aldri 
har hevdet at maleriet ”gaar foran” litteraturen og dens dramatiske tolkere, 
skuespillerne. Derimot hadde en annen norsk maler ”engang fremsat en saadan 
paastand”, fremholder Werenskiold. Samtidig tilbakeviser Werenskiold 
Bjørnsons uttalelse om at Werenskiold og hans kamerater innbilte seg å ha 
oppfunnet en ny kunst. ”Vi har lært af Franskmændene, og det har vi da sandelig 
ikke gjort nogen hemmelighed af heller, hverken for Bjørnson eller andre”. Dette 
hadde Werenskiold hørt så lenge i Aftenposten, at han var blitt ”sløv for det, selv 
naar det kommer fra saa uventet Hold”. ”Når Bjørnson fremdeles forklarer, at 
ny Kunst kommer som en udvikling, hvori de mange enkelte lægger hver sitt til, 
saa ved vi alle det, men naar det siges saa kategorisk, at den aldrig kommer ved 
én–saa fristes man til at sige: Gud ved!”.1493  
 Etter Werenskiolds mening var det ikke noe galt i å se et 
motsetningsforhold mellom ny og gammel kunst; ”for det er da noget som er 
nyt, og noget som er gammelt”. På den annen side tilbakeviser Werenskiold at 
han trodde at én kunstretning absolutt var den beste. Den beste kunstretning var 
den som til enhver tid tillater kunstneren den største utfoldelsen av sine evner. 
”Naar en Kunstretning ikke tillader en saadan udfoldelse, kommer en vakker dag 
én–eller flere–som er stærke nok til at bryde med den, skabe nye former, nye 
kunstneriske midler, invinde nyt Land; da er den nye Retning den bedre, netop fordi den 
giver en større Anledning til Udfoldelse af Kræfter, som ellers vilde ligget brak. Og de, som 
gjør dette, er de nye personligheder, som Bjørnson kalder dem,–selvfølgelig; ti 
kunstnere, som ikke er Personligheder, snakker vi overhodet ikke om”.  
 For Werenskiold, som vender seg mot ”kollektivitet” som gikk på 
bekostning av personlighetens utvikling,1494 var dette det sterke ved den nyere 
retning innen malerkunsten. Düsseldorfskolen på den annen side hadde ikke 
tillatt ”megen Udfoldelse: der havde alting én Tone; men Naturalismen og 
Impresjonismen (den sidste holder nu jeg paa for Øjeblikket) aabnede med én 
Gang tusener af Toner og Lysvirkninger; den aabnede den direkte Vej til Kilden, 
til Naturen”. Det var nettopp dette Werenskiold ”trodde at gjenfinde” hos fru 
Heiberg. Hos fru Heiberg fikk Werenskiold bestemt inntrykk av at det var et 
avgjørende skille. De andre led av en felles tone, av noe avdempet, som 
Werenskiold tilskriver innvirkningen fra ”Kristiania-æstetikken” med alle sine 
regler, den samme som Werenskiold kjente fra malerkunsten og som også flittig 
ble brukt mot all ny kunst og mange ganger mot Bjørnson selv, som mangfoldige 
ganger hadde brutt mot den. Betegnet fru Heiberg et fremskridt, måtte det være 
gledelig for alle, konstaterer Werenskiold, som mente at det var personlighetene 
                     
 
1493 Erik Werenskiold, ”Mere om den nye Kunst”, Dagbladet, 3. 5.1890. 
1494 Dagbladet, nr. 369, 19.12.1883.  
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som hadde noe å bidra med i ”det store Fællesarbejde–ikke de som bare løber i 
andres Kjølvand”, og som trodde på ”Autoriteterne” som ofte var innbyrdes 
”uenige”.1495 Med andre ord, frontene hadde ikke endret seg nevneverdig siden 
1700-tallet. Spørsmålet var fortsatt om kunsten skulle bygge på estetiske 
formskjema og underkastes en viss ideologi eller om kunsten kunne hevde sin 
autonomi. Men nå sto striden mellom forskjellige eliter med ulike nasjonale 
strategier også innen de samme politiske partier. Skillelinjene gikk både mellom 
by og land og mellom sekulære og geistlige i de ulike partier.  
 
Fra virkelighetskunst til stilkunst 
 
Etter Venstres valgseier i 1891 ble direktøren ved Bergens Tekniske Skole, Carl 
Berner, utnevnt til kirkeminister etter Jacob Aall Bonnevie, men allerede i 1892 
ble Berner skiftet ut med teologen Vilhelm Andreas Wexelsen, som var 
grundtvigianer. Ministerskiftet fikk umiddelbare konsekvenser for 
kunstpolitikken, og i en artikkel som ble publisert i Nyt Tidsskrift samme år, 
proklamerer Aubert at det er Gerhard Munthes kunst som er ”ny kunst”, men 
ikke ”den nye kunst, den ene saliggjørende, længselsfuldt forventede”. Å stille 
Munthes kunst opp mot virkelighetskunsten var etter Auberts mening å 
”forrykke” synspunktet. Det nye i Munthes kunst var ikke først og fremst 
formen. Det nye var heller ikke innholdet. Det absolutt nye i Munthes kunst var 
preget av ekte og opprinnelig norsk fargesans. Den fargestemning Munthe hadde 
lagt til grunn for sine komposisjoner, var ekte bondenorsk. ”Vi kan igrunnen 
bestemme den enda nøyere: som Hallingdalsk, i hvert fall som Østlandsk”. 
Munthe brukte disse ekte bondenorske fargestemninger symfonisk som en lyrisk 
understrøm for sine dikteriske tanker. På den måten førte Munthe de rørende 
naive forsøk i den gamle bondekunst frem til moden kunst.1496  
 Grunntanken i Munthes dekorative kunst var å øse av den egne  
forestillingskretsen for å skape nye verdier, ikke evig gå antikkens, gotikkens eller 
renessansens oppstakede veier. Det var denne oppfinnsomhet norsk bygnings-
kunst og håndverk trengte. Ved å gripe tilbake til vår bondekunst og ved å øse av 
den gamle ennå levende mytediktningens forestillingsverden hadde Munthe 
knyttet båndet nettopp der den norske middelalderkunsten hadde stoppet i sin 
eiendommelige vekst. Det var denne veien også arkitektene måtte følge gjennom 
å ta opp den gamle treskjæringen som et dekorativt moment og ikke glemme 
fargen. Det var slik den nye norske stilen ville bli bondenorsk i sitt grunndrag og 
samtidig kunstnerisk adlet til gjennomført smak.1497    
                     
 
1495 Erik Werenskiold, ”Mere om den nye kunst”, Dagbladet, den 3.5.1890.  
1496 Andreas Aubert, ”Ny kunst. Gerhard Munthes billedvævmønstre”, Nyt Tidsskrift, 1.årg., 
Kristiania 1992–93, s. 611.  
1497 Ibid., s. 612.  
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Etter at Emil Stangs såkalte kampministerium med teologen og målmannen 
Anton Christian Bang som kirkeminister våren 1893 avløste Johannes Steens 
Venstreregjering, ble det, som et ”modpunkt” til Høstutstillingen, arrangert en 
”Sort og hvidt” utstilling. En øket sans for tegning og form var en forutsetning 
for å vekke interessen for de institusjoner som skulle sørge for folkets kunst-
neriske oppdragelse, konstaterer Aubert. ”Vi kommer ikke videre i kunst som folk, 
saalenge almenheden staar ligegyldig for denne side af vor kultur”. For å spre 
kunsten til de store lag av befolkningen ville Aubert se flere ”maler-raderere”. 
Den norske kunsten sto derfor ved en korsvei. Det var ikke lenger mulig å nøye 
seg med staffelikunsten. En ny kunstretning var i ferd med å vokse frem, en 
idealkunst som hentet kraft fra virkelighetskunstens studier og erfaringer. Ifølge 
Aubert hadde den rene tegning et mer ideelt, dikterisk drag og større evne til å gi 
fantasien vinger enn staffelibildet. Det var dette som var et omslag, mange kaller 
det en reakjon, konstaterer Aubert, som selv ikke betraktet den nye idealkunsten 
som en tilbakegang. I de sunne og dype kunstnernaturer var det en utvikling, 
”intet brudd med det vundne, men en ny knoppsetning”. Etter Auberts mening 
ville interessen for den rene tegning tilføre kunsten mer tanke og fremskynde en 
mer allsidig utvikling. Den rene tegning ville således ikke bare styrke virkelig-
hetskunsten, den ville også legge grunn for fantasikunsten, som sto som det 
beste vern mot ”en nervetræt tids hallucinationer”.1498 Ikke desto mindre ble 
overgangen fra Høst- til Vårutstilling i 1894 oppfattet som en innrømmelse til 
den eldre kunstretning og et tegn på at atelier- og fantasikunsten var i ferd med å 
seire over friluftskunsten.1499 Aubert hadde derimot aldri sett ”en aarsutstilling” 
som på en gang var så sikkert renset for det umodne og så høyt hevet ved vakre 
og fremragende verker. For Aubert sto den første vårsutstillingen som en be-
kreftelse på at ”Sturm- und Drangtiden” var forbi. Debutanter dette året var 
Harald Sohlberg med Natteglød og Halvdan Egedius med Sommerkveld. Samtidig 
var düsseldorferne på nytt representert. Hans Gude hadde nærmet seg ”vor tids 
opfatning” og gitt avkall på det ”oljetunge”, noterer Aubert, som på den måten 
gir uttrykk for en viss reservasjon mot Gudes kunst. Selv om kjærligheten til 
naturen var like dyp og ekte hos de eldre som hos de yngre, var, innrømmer 
Aubert, selve skjønnhetssansen med på å stille naturen på avstand i en ”halvt” 
ikke ”helt” stilisert virkelighetsskildring. For Aubert var Gudes bilder en 
motsvarighet til Welhavens, Asbjørnsens og Jørgen Moes ideelt skildrende prosa. 
De var mer litterære enn ”vor tids uttrykssæt” i sine fineste og friskeste former. 
                     
 
1498 Andreas Aubert, ”Sort og hvidt”, Nyt Tidsskrift – Ny række, 1.årg, 1892–93, s. 351f. 
1499 Leif Østby, Fra naturalisme til nyromantikk: en studie i norsk malerkunst i tiden 1888–1895, Oslo 
1934, s. 12. 
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Virkelighetens dikter var Erik Werenskiold, mens Gudes tidligere elev, Thorolf 
Holmboe, som søkte enkel stilvirkning og dekorativ skjønnhet, hadde tydet 
tidens mening og vist ”hvor vi staar”. Det var i Werenskiold og Holmboe Aubert 
kunne se hva den unge norske kunsten hadde vunnet i dette slektsledd i åndfull 
og stemningsfylt virkelighetsskildring, samt i trang til fantasikunst og dekorativ 
stil. Ikke i strid med det som var vunnet, ikke som et enten eller, men som et 
både og. På den annen side hadde Gerhard Munthe, som Aubert betrakter som 
”en av vore aandfuldeste og dypeste virkelighetsskildrere”,1500 gjennom sine 
nasjonale stilforsøk og dekorative fantasikunst åpnet for den nye kunst. ”Ved 
dette er det fra første stund slaat fast at vi ikke her igjen staar foran et nytt brudd, 
et av de mange som er saa farlige for et litet samfund”. Munthes kunst var ikke et 
brudd, men et frembrudd. Men dette ble av Aubert ikke tolket som at virkelig-
hetskunsten og naturen hadde utspilt sin rolle. Aubert ville bare se en mer under-
ordnet rolle for staffelikunsten, som med sin dype trang til å forstå og gjennom-
trenge tingene var nært forbundet med vitenskapen.  
 I henhold til Aubert var den nye kunsten påbegynt ved Gerhard Munthes 
nasjonale stilforsøk og dekorative fantasikunst. Det var gjennom håndverket og 
kunstindustrien folkets skjønnhetsglede skulle øke, ikke gjennom billedkunsten, 
som hadde gått sine egne veier løsrevet fra hjemmene og det daglige livets vaner. 
Det var en annen form for skjønnhet enn den som kunne uttrykkes i staffelikun-
sten, som skulle gjøre det norske kulturlivet rikere. Malerkunstens fremtid hang 
sammen med bygningskunstens utvikling, skriver Aubert, som på den måten har 
nærmet seg Dietrichsons standpunkt fra 1869. Det samtiden i sin rådville stil-
løshet trengte, var en bygningskunst som var i stand til å skape et stort sammen-
fattende samspill med maleri og skulptur og håndverk, en bygningskunst som 
samtidig var smidig nok til å føye seg etter det daglige livs vaner slik at ”alt det 
smaa” ble preget i den samme ånd. Håndverket og kunstindustrien måtte, 
påpeker Aubert, adles av kunstneriske tanker. Til dette måtte de rike muligheter 
som lå i det norske folkets evner og dets ubrukte og uutviklede overlevering tas i 
bruk. Den lykkeligste utviklingen var den som gikk i gjensidig forståelse der det 
nye ble lagt til det som var ”vunnet”. Utviklingen måtte bygge på tradisjonen slik 
at den indre sammenhengens tråd ikke ble revet over. Spesielt for et lite folk som 
vant vekt alene gjennom at folkets karaktereiendommelighet ble styrket, var dette 
viktig. Aubert ville derfor skape monumentale oppgaver for den nye dekorative 
stilkunst som var i frembrudd. Om dette ikke skjedde, om den nyvakte trang ikke 
fant naturlige mål for sine krefter, men ble innsnevret innenfor staffelikunstens 
trange ramme, kunne den snart gå trett i sin virkelyst og bli syk i sin livsnerve. 
Dette ville i sin tur bli til skade både for virkelighetskunsten og for 

                     
 
1500 Andreas Aubert regnet Gerhard Munthes Høyonn som Høstutstillingens beste arbeide i 
1884. Se Andreas Aubert, ”Fra Kunstnernes Udstilling”, Aftenposten, 8.11.1884. 
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stilkunsten.1501  
 
Et norsk fargeinstinkt 
 
I sin selvvalgte forelesning til doktoreksamen i 1896, Den dekorative farge. Et norsk 
farge-instinkt, tok Aubert et definitivt oppgjør med virkelighetskunsten. Auberts 
tese var at den franske revolusjon hadde kuttet overleveringens tråd, ikke bare 
politisk, men også kunstnerisk. Påvirket av Edmund Burkes Reflections on the revolu-
tion in France, som ble utgitt i 1790, proklamerte Aubert at det gjaldt å følge 
naturens egen metode og aldri innføre noe som var helt nytt for å gjøre forbe-
dringer. Den naturlige veksten, som for Burke hadde stått som en metafor for 
statskunsten, ble på den måten overført til kunsten. Det var naturens mektige og 
aldri sviktende instinkter som måtte kalles til hjelp mot fornuftens oppfinnelser 
og abstrakte ideer om menneskelige rettigheter. Den franske revolusjon hadde 
sprengt det fortrolige forhold mellom søsterkunstene slik at instinktet,1502 som i 
de tidligere århundrer var helt og sikkert og derfor stilskapende og karakterfullt, 
var blitt famlende og rådløst. Virkelighetskunstens overherredømme var den 
fremste årsaken til at ”vor tid” var blitt så stilløs. Hoveddraget ved revolusjonen 
var blitt et gjennomgripende tilbakeslag både for det maleriske og det dekorative, 
hevder Aubert, som legger større vekt på en fornyelse av kulturen i stedet for på 
politiske reformer. Aubert ville bekjempe fattigdommen og råheten i våre 
dekorasjoner, slik at mer skjønnhet kunne slippes inn i våre hjem. Av den grunn 
tok han avstand fra den nye kunsten som trakk frem det konstruktive og formen. 
Århundret hadde begynt i likegyldighet og iblant uvilje mot fargen gjennom å 
fremheve tegningen, linjen, omrisset. Den nye kunsten hadde et overveiende 
plastisk preg, konstaterer Aubert, som kritiserer den spekulative estetikken for 
helt å ha bortsett fra fargens evne til å binde sammen søsterkunstene i en eneste 
dekorativ feststemning. Samtidig hadde den våknende koloristiske sans gjennom 
de brune og varme toner brakt noe usunt inn i den tyske kulturverden, som for 
Aubert sto som representativt for de trette nervers frykt for sterke virkninger.1503  
 Auberts strategi for å vende denne utviklingen, som hadde trengt inn i 
hjemmene og det norske daglige liv på grunn av historiemaleriets gjennombrudd 
omkring 1870, var en frigjørelse av den dekorative farge. Den dekorative farge 
måtte følge den rene malerkunst i frigjørelseskampen for å rense bort det mørke 
og brune fra paletten. Det var fargen som for Aubert var den ”stormakt” som 
smykket, frydet og stemte sinnet, tydeliggjorde og gjorde levende. Det var ikke 
                     
 
1501 Andreas Aubert, ”Den første vaarutstilling. Statens 10de aarlige kunstutstilling.”, Nyt 
Tidsskrift, 2. årg., Kristiania 1893–94, s. 434f. 
1502 I samtidens fysiologiske vitenskap var instrinktlæren den primære forklaringsfaktoren.  
1503 Andreas Aubert, ”Den dekorative farve. Et norsk farge-instinkt”, Nordisk Tidskrift, 1896. 
Gjengitt i Andreas Aubert, Norsk kultur og norsk kunst, Kristiania 1917, s. 21f.  
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ved å gjenopplive antikken det var mulig å skape en mer rasjonell kultur. Aubert 
ville i stedet skape en mer rasjonell kultur av malerhåndverket for å gi den 
nasjonale ånd et foryngelsens bad i de århundregamle rike og sprudlende kilder. 
Lyset måtte slippes inn i de norske stuer slik at ”våre sinn” ble styrket av naturen 
til større naturlighet. Auberts krigserklæring var således rettet mot den rådende 
tyske ”usmak”. Ikke mot det dempede og diskrete, men mot det falmede og 
visne, mot det flaue og slappe.  
 Men var fargefattigdommen trettende, ville fargeråheten bli utålelig. Av 
den grunn ville Aubert kultivere fargesansen. Den kamp som var blitt ført til 
seier innen den rene malerkunst måtte føres videre til den dekorative farge. 
Malerne sto derfor som de selvskrevne ledere av den koloristiske frigjørelsen. 
Kraftsenteret for den koloristiske utviklingen, også når det gjalt den dekorative 
farge, lå i den rene malerkunst. Når slekten hadde lidd skade på instinktet, når de 
sikre instinkter var blitt svekket av overkultur, var det viktig å vende tilbake til 
naturen. Vi måtte bli som barn igjen for å vinne tilbake den naturlige og 
opprinnelige fargeglede. Spørsmålet var om det norske folket som folkeindi-
vidualitet hadde noe eiendommelig å gi i den dekorative bruk av fargen. 
Samtidens kunstneriske løsen lå nemlig ikke bare i det dekorative, det nasjonale 
spilte også en viktig rolle.  
 I henhold til Aubert var det bare det energisk og originalt utpregede som 
ville seire i kappestriden mellom nasjonene. Samtidig var det gjennom en 
nasjonal dekorativ kunst den stigende trangen til en folkelig kunst kunne bli 
tilfredsstilt. Men skulle den kunstneriske kulturen måles etter nasjonale krav, ville 
Auberts kritikk ramme enda hårdere enn om det var skjønnhetsverdiene som ble 
bedømt. Alt det norske folket omga seg med var preget av fremmed tankegang 
og fremmed oppfinnsomhet. Det var ikke nok å oppmuntre den personlige 
oppfinnsomhet for å skape en egen stil. Ingen enkelt mann kunne skape en stil 
som ga uttrykk for et helt samfunns kulturliv. ”En saadan kan alene fremgaa av 
en sammenhængende utvikling, av de naturlige vilkaar og av de naturlige in-
stinkter, ikke hos den enkelte, men i det hele samfund og hos det hele folk”. Det 
var av den grunn samtiden, som så ensidig hadde hevdet det personlige in-
dividuelle, på nytt hadde vendt seg til de nasjonale tradisjoner for finne styrke i 
den energi og originalitet som folke-individualiteten, som en høyere personlighet 
gjemte på som en ”fri” støtte i personlig selvstendighet. Tilslutningen til tradi-
sjonen ville på den måten føre med seg en innsnevring av den enkeltes personli-
ge frihet, men dette ville bare begrense frihetens område, ikke dens intensitet, 
som i stedet ville bli styrket av tradisjonen. Det var hele folkets overlevering som 
ville tilføre den enkelte kraft og bære ham høyere i sin nasjonale begeistring. 
Individets frihet blir altså, som Kedourie har påpekt, synonymt med 
identifikasjonen med helheten i form av staten, men ikke som hos Monrad i 
form av identifikasjon med monarken, men i form av en oppgåelse i kulturen. 
Nøkkelen til en lykkelig gjenfødelse lå ifølge Aubert i bondestanden. Om målset-
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ningen var å fortelle på norsk ved hjelp av norsk tradisjon var det bare i 
bondekulturen det kunstnerisk nedarvede hadde et nasjonalt utpreget særmerke. 
På den annen side så Aubert ikke det nasjonale som noe absolutt og i seg selv 
avsluttet. Selve nasjonaliteten–det folkeindividuelle–var ikke noe annet enn det 
fellesmenneskelige preget av hvert enkelt folks eiendommelige naturvilkår og 
åndsvilkår gjennom utviklingen. ”Den tid er forlængst forbi da videnskapen 
kræver en nyskapt Adam for hver race”. Det var i ”omsmeltningen og tildannel-
sen” av det tilførte og fremmede at den nasjonale ånden viste sin kraft. Arten var 
den samme, men karakteren ble bestemt av klimaet og jordlaget. Det var årsaken 
til at bondekulturen sto som særlig bærer av det nasjonale. Det var i 
bondekulturen overleveringen hadde hatt den vedholdende seighet som var blitt 
stildannende og stilhevdende på grunn av at tilegnelsen av det fremmede hadde 
gått langsommere enn i bykulturen. Bondekulturen hadde i høyere grad enn 
bykulturen hatt tid til å omsmelte og omdanne det fremmede og prege og 
fastholde det i nasjonal ånd. Aubert la derfor ettertrykket på tilegnelsen, på den 
selvstendige og originale tillempning av det fremmede etter de hjemlige vilkår og 
krav. I norsk tradisjon og nasjonal kraft var bondekulturen overlegen bykulturen, 
konstaterer Aubert i overensstemmelse med Christopher Bruun, som i Folkelige 
Grundtanker fra 1878 hadde beskyldt ”Christiania-Dannelsen” for mangelen på 
”en hel Norsk Cultur”.1504 Det var bondekulturen som inneholdt rike emner til 
videre utvikling og til en nasjonal nykultur for hele landet. I bondekulturens 
estetiske verdsettelse av de gamle former fant Aubert de tråder som bandt det 
kunstneriske oppsvinget i Norge på 1800-tallet sammen med den norske 
stormaktstiden. Derimot hadde verdsettelsen av bondekulturens kunstneriske 
tradisjoner ikke omfattet fargen, som nettopp var det som skulle gjøre det hele 
levende. For de fleste var det en ny og fremmed tanke at det fantes et eget 
fargetemperament, et norsk farge-instinkt å bygge på. I den norske utviklingen, i 
den nasjonale gjenreisningen, var fargen kommet til slutt. Det var først med 
Gerhard Munthes nye kunst den dekorative kunsten var blitt stemt over norsk 
overlevering, etter folkekunstens utpregede fargeinstinkt. I så måte var Gerhard 
Munthe en fargedikter som fulgte i eventyrfortellernes og tonedikternes spor.  
 
Oppgjøret med bondekulturen 
 
Etter Stortingsvalget i 1897, som ga Venstre regjeringsansvaret etter Francis 
Hagerups koalisjonsministerium som hadde hatt regjeringsmakten fra høsten 
1895, ble det fra radikalt hold arbeidet med å få filologen Hans Jacob Horst som 
sjef for kirkedepartementet etter Jakob Sverdrup. I stedet ble grundtvigianeren 
Vilhelm Andreas Wexelsen utnevnt med ambisjonen om å virke for forsoning og 
samvirke, og i 1898 ble Høstutstillingen arrangert på nytt, men med en nyhet, 
                     
 
1504 Christopher Bruun, Folkelige Grundtanker, Christiania 1878, s. 145. 
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gruppeinndelingen som Erik Werenskiold skal ha gått i spissen for. Samtidig ble 
det nedsatt en komité i fellesskap av Yngre Arkitekters Forening og Bildende 
Kunstneres Styre, som skulle utarbeide et forslag til en omorganisering av 
Tegneskolen til en sentral kunstskole ut fra en nasjonal tankegang.  
 Komiteen, som besto av arkitektene Hermann Major Schirmer, Herman 
Sinding-Larsen og Ole Eriksen Stein, samt malerne Gerhard Munthe og Erik 
Werenskiold og billedhuggeren Søren Lexow Hansen, gikk inn for at 
Tegneskolen skulle frasi seg alt ansvar for ”den malplasserte og begrepsforvir-
rede illusjonskunst”.1505 Utredningen møtte imidlertid stor motstand i kunst-
nerkretser og ble i likhet med Moltke Moes norskhetslinje eller ”nationalopgave” 
i språkpolitikken, som skulle rense danskheten ut av det norske skriftspråket, 
aldri realitetsbehandlet i departementet. Selv Bjørnstjerne Bjørnson, som tidligere 
hadde sluttet seg til Christopher Bruuns kritikk av ”Christiania-Dannelsen” og 
angrepet hovedstadskulturen for å være dominert av de svenske kongenes 
frimureri, skulle vende seg mot påstanden om at Norge ikke hadde noen annen 
kultur enn ”Bondekulturen”. For Bjørnson var dette en ”Endevending af 
Historie og sund Fornuft” og et varsel om tilbakegang og forfall.  
 Ifølge Bjørnson, som faller tilbake på professor Monrads retorikk, 
eksisterte kun ”én Dannelse”. Det var bare snakk om et mer eller mindre av den. 
Kulturen var kommet til oss fra ”Oldtid og Udland og fra Aander iblandt os paa 
Højden af deres Tids Dannelse”. Så lenge det norske folket bare hadde vært et 
bondefolk, hadde de ikke kommet av flekken. Det var først da flere og flere 
svang seg ut av bondekulturen ”det begynte at gli”. Hadde det vært annerledes, 
ville utviklingen ikke stanset. Det var ikke mulig å hoppe over et helt kulturelt 
mellomledd, nemlig embetsmennenes og ”Bymændenes” i dansketidens ”senere 
Stede”. Det var deres ”Skab og Kister og Sølvtøj og Møbler” som ble funnet 
”udover Landsbygden”, og derfra kunne Bjørnson slutte seg til resten. ”Vi kan se 
at Husene og deres Indretning stammer fra dem”. At bonden skulle bli mindre 
individuelt norsk ved å bli dannet, var bare ”taabelig Tale”. ”Netop det, som 
tabes derved, at Dannelsen kommer til, det er ikke længer norsk, det var bare 
ivejen. Alene det er norsk, som høver os, som–vel at forstaa!–vi kan gjøre til vort 
med vort Særpreg. Ellers høver det os nemlig ikke, men skader os”.1506  
 For Bjørnson var samtidens kulturflom fra Europa viktigere enn 
”Maalstrævet”. Det var ikke bondekulturen, men landlivets innflytelse på bylivets 
hjerne som var det sentrale. Bondens innflytelse ville snarere skade samfunnets 
kulturoppgaver og føre til vanskeligheter som et ”Vinterfolk” hadde nok av fra 
før. Kulturen var ”et højere Fædreland” som ingen gjerne byttet bort. Hva var 
nemlig kultur annet enn folkets ”Livsrejse” fra det ”Koldere” til det ”Varmere”, 
fra det mørkere til det lysere, fra det ”Langsommere” til det ”Fortere”. ”Vi er 
                     
 
1505 Parmann 1970, s. 257. 
1506 Bjørnstjerne Bjørnson, ”Bondekulturen”, Verdens Gang, nr. 351, 6.12.1899. 
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bestandig paa Flytning”. ”Vi nøjede os engang med Røgstuen og sure Øjne; nu 
nøjer vi os ikke engang med Gasovnen og Gaslyset”.1507 Den romantiske tidens 
bondedyrekelse hadde ”fruktbargjort vort Sind og enet os dybere”. Men vi hadde 
gått lenger og sto i et nytt ”Aandsvejr”, skriver Bjørnson, som stiller seg på 
kulturens side mot den dypt reaksjonære nasjonalitetsbevegelsen. ”Nu at 
opholde dette lille Folk paa snaue to Millioner med at gaa lut og lede efter hvad 
som kan være tabt, i Stedet for at forsyne sig af det, som er, og væbne sig med 
det til Konkuerencen, som altid bliver skarpere”, ville hverken Henrik Wergeland 
eller Peter Andreas Munch–målstrevernes trumfkort–vært med på. Det var nok 
av teologisk oppdratte lærere med Christopher Bruun i spissen, som forsøkte å 
lokke nordmenn inn i den ”utimeligste Ortodoksi”. Bjørnson ville derfor ikke 
lenger høre på ”Huldrelaaten fra Haugen”. Bjørnson ville frem i dagslyset. Ånd 
og språk var ét. Dagslyset var i riksmålet, i det som nordmannen Holberg hadde 
lagt til rette for oss slik at opplysningstiden fikk ”aande af sin Sjæl” i det. Å tro at 
det norske folk hadde nok i seg selv, ville i lengden dele nasjonen i to folk.1508  
 
Auberts forsvar av bondekulturen 
 
Andreas Aubert, som ville utjevne skillet mellom kunst og håndverk, støttet 
derimot planene om en sentral kunstskole ut fra en nasjonal tankegang. Den 
kunstneriske frembringelse i smått som i stort, fra håndverk preget av 
skjønnhetssans opp til ren kunst, måtte bli norsk. Norge kunne ikke i lengden 
klare seg med utenlandske kunstskoler. Det var på høy tid, av statsøkonomisk 
klokskap såvel som i allmenn kulturinteresse, at landet fikk en kunst- og 
håndverkskole som sto i et levende forhold til de sterkeste skapende krefter og 
de tanker i tiden som var tenkt mest kunstnerisk og mest norsk. Skolen, som 
skulle samle bygningskunst, billedkunst og håndverk under én disiplin, måtte stå i 
et levende forhold til de kunstneriske kulturelementer som var overlevert i 
”fædrenes” arbeid rundt om i by og bygd fra de ypperste monumentale byggverk 
ned til den jevne huslige kunstflid. Det var dette som etter Auberts mening var 
en skole for kunst i full moderne mening og i full fremtidsmening, og som 
sikkert og varig kunne ”innforlive” kunsten i Norge.1509 
 For Aubert var det viktig at den samlede kultur hvilte på et kunstnerisk 
grunnlag. Etter hans mening var det bondekulturen som inneholdt rike emner til 
videre utvikling av en nasjonal ”nykultur” for hele landet. Det var den estetiske 
verdsettelse av de gamle former i stuer, stabbur og loft sammen med den norske 
bondekunstnerens utskjæringer i tre og elfenben, som var de tråder som bandt 
                     
 
1507 Bjørnstjerne Bjørnson, Maalet og vort Kulturliv, I, Verdens Gang, nr. 315, 4.11.1899. 
1508 Bjørnstjerne Bjørnson, ”Maalet og vort kulturliv”, Verdens Gang, nr. 318, 7.11.1899. 
1509 Andreas Aubert, ”Den tekniske Høiskole, Bygningskunsten og den høiere kunstneriske 
Undervisning”, Verdens Gang, 10.5.1900. Gjengitt i Aubert 1917, s. 217f. 
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1800-tallets kunstneriske oppsving i Norge sammen med de foregående 
århundreder. Aubert, som således slutter seg til svogeren Moltke Moes norsk-
hetslinje,1510 ville derfor utse bondekulturen som den vesentlige bærer av den 
nasjonale kunstneriske tradisjonen. Dietrichson, som hadde betegnet renes-
sansens malte ornamenter som treskjærerkunstens forfallstid, hadde, påpeker 
Aubert, ikke interessert seg for fargen i bondekunsten. Dietrichsons verdsettelse 
av bondekulturens kunstneriske tradisjoner hadde ikke omfattet fargen, som 
skulle gjøre det hele levende. Dette at nordmenn skulle eie et eget 
fargetemperament, et norsk farge-instinkt å bygge på, var en ny og fremmed 
tanke for de fleste, noe som ikke minst avspeilet seg i Kunstindustrimuseet, som 
ikke hadde en egen avdeling for dekorativt bondemaleri og for rosemaleri.  
  Den sentrale tanken for Aubert var at det hadde skjedd et omslag i 
verdenskunsten som også hadde nådd Norge. Målsetningen var å komme bort 
fra den ”rene” kunst for på den måten å ”folkeliggjøre” kunsten.1511 Den norske 
kunsten sto derfor foran et avgjort brudd med staffelikunstens naturalisme. En 
helt ny suggestiv, fantasivekkende og dekorativ kunst skulle bygge på Gerhard 
Munthes prinsipp, som ikke bare abstraherte fra skyggen, men så vidt mulig også 
fra forkortningen og perspektivet for å bygge opp inntrykket gjennom omrisset 
og fargekontrastene. Dette var en tilbakevenden til innledningskunstens 
prinsipper som hersket hos egyptere, assyrere og grekerne frem til Polygnots tid, 
og som på mange punkter hadde brutt frem igjen i middelalderens naive kunst. I 
forhold til Munthes prinsipp var all tidligere norsk kunst fra Dahl gjennom 
Tidemand og Gude helt frem til Werenskiolds eventyrtegninger naturalisme i 
forskjellig former. De ville alle som én gi et virkelighetsbilde bygget på optiske 
lover, et sjelfullt utsnitt av menneskelivet og naturen. Munthe på den annen side 
hadde satt seg som bevisst mål å arbeide for en norsk dekorativ kunst med preg 
av det norske folkets historie og ”av os selv”, en kunst som ikke bygget på den 
umiddelbare naturetterligningen og på naturiakttagelsens uendelige analyserekke. 
Både i sin diktning og i sitt formspråk hentet Munthe inspirasjon fra det norske 
folkets arveskatt i de gamle overleveringer fra middelalderen, i eventyret, i 
folkevisen, i Draumkvædet og i Eddadiktningen. På den måten knyttet Munthe 
båndet nettopp der den norske middelalderkunsten opphørte i sin eiendomme-
ligste vekst, til de tider som reiste stavkirkene, domkirken i Trondheim og 
kongshallen i Bergen. Munthe hadde således gjennom å følge overleveringene 
videre til de siste århundrers blomstrende bondekunst funnet den norske farge 

                     
 
1510 Moltke Moe, som var sønn av Jørgen Moe, ble utnevnt til professor i ”norsk Folkesprog 
med Forpliktelse til ogsaa at foredrage norsk Folketradition” i 1886. Professoratet, som var 
Nordens første professorat i folkloristikk, ble i 1899 omgjort til også å omfatte 
middelalderlitteratur.  
1511 Andreas Aubert, ”Folkelig kunst”, Verdens Gang, 3.4.1900. 
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og edle mønstre for norske hjem.1512 Aubert, som i utgangspunktet hadde 
forsvart det franske plein air eller friluftsmaleriet, kom dermed til å vende hele 
den moderne kunstutviklingen ryggen. Programmet hadde han hentet fra Henrik 
Wergeland. Aubert ønsket en kulturell gjenfødelse med utgangspunkt i den 
norske storhetstiden i middelalderen. Det var på den måten de to ”afbrudte 
Halvringe” skulle knyttes sammen. Den ”uægte Lodning” måtte brydes vekk for 
å ”hele de ægte Led”.   
 
Gerhard Munthes kunstsyn  
 
Gerhard Munthe, som ved siden av Erik Werenskiold blir betraktet som 
«kunstnerkjernen» i Lysakermiljøet,1513 hadde motforestillinger mot Auberts krav 
på en folkeliggjøring av kunsten. Det var urett å sette en kunst for ”de Mange” 
høyere enn den kunst som var for ”de Faa”. Bortsett fra at såvel en kunst for de 
mange såvel som for de få kunne være både god og dårlig, samlet en kunstner 
mange eller få omkring seg alt ettersom han hadde et sjeldent eller allminnelig 
syn på tingene. Kunsten var alltid utslag av en personlighet og skulle ikke 
populariseres. Jo sterkere personligheten var, desto mer særegen. Det var en fatal 
oppfatning at interesse og forståelse for kunst skulle være noe allment. Den 
”store” forståelse var ikke noe bevis for bedre kunst enn den ”lille”. Noen 
”Kunst für Alle” eksisterte ikke i den forstand at det noen gang var blitt 
frembrakt kunst som ble forstått av alle og enhver.1514  
 Munthe gikk også, i motsetning til Werenskiold som betraktet den eldre 
kunst som et overvunnet standpunkt, inn for å anerkjenne de gamle mestere selv 
om de var vanskeligere å forstå enn samtidens kunst. Og selv om Munthe 
betraktet kunsten som et fag, var det ikke vanskelighetene ved det tekniske som 
skilte det betydelige fra det ubetydelige. Teknikken var til for det åndelige 
innholdets skyld. Etter Munthes mening måtte det finnes et åndelig innhold i all 
kunst. Dette kunne være fargen og linjen, det fortellende eller geometriske motiv, 
som i den rene ornamentikk, men aldri teknikk. Medfødte anlegg var 
nødvendige, likeledes ”Fagkyndigheden”. Derimot var det en villfarelse at disse 
kunne være jevngode. Munthe avviste derfor både tanken på at den ”ubevidste 
Fremgangsmaade” skulle fremheves som noe kjennetegnende for genialitet eller 
som et uttrykk for det naive. Likeledes var Munthe kritisk til at  
kunstkompetansen skulle ligge hos dem som hadde ”staat udenfor” og ikke hos 
kunstnerne selv. Samtidig ville Munthe begrense fordringen på ”ydre Lighed” til 
den kunst som skulle fremstille naturen. I kunst kunne noe vinnes gjennom å 
                     
 
1512 Norge i det 19de Aarhundrede, Bind I, Kristiania 1900, s. 399f.  
1513 Helliesen 1982, s. 130. 
1514 Gerhard Munthe, ”Kunstværdier”, Samtiden, Kristiania 1898. Se Gerhard Munthe, Minder og 
meninger fra 1850-aarene til nu, Kristiania 1919, s. 68.  
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avstå fra noe annet, skriver Munthe, som ville tilskrive fotografiapparatet alle 
disse ”Malplaceringer af Naturligheder”.1515 
 I henhold til Munthe var en nasjon bygget av et folks felles vilkår, fra 
landets naturlige beskaffenhet til styre og religiøse begreper. Hva vi kalte 
nasjonalitet, var det særpreg slike felles vilkår skapte. Et folk skilte seg fra et 
annet i tankegang og idéverden. Den eiendommeligste og sterkeste kunst var 
kommet til som et uttrykk for nasjonenes særegne syn på tingene i motsetning til 
andre nasjoners tankegang. Ikke noe folk kunne gjøre krav på å kalles en nasjon 
med mindre de hadde vist en spesiell intellektuell vilje og en særmening på det 
åndelige området. Dette var nasjonenes regalier, tegnet på deres verdighet. 
Kunsten hadde til alle tider bygget på det foregående, men i tillegg hadde den 
trukket næring av sin samtid. Ingen skapte derfor noe absolutt selvstendig. 
Menneskeheten hadde alltid sluttet seg til de store elementære synsmåter som ble 
kalt stilarter. Forutsetningen for at disse skulle bli til kunst, var at de ble anpasset 
til nasjonenes egen idéverden på samme måte som bøndenes bruk av rokokkoen 
var blitt formet til rosemaling fordi de brukte sin egen dekorative vilje. Det var 
bare forsøkene på en direkte overføring av det fremmede som falt uheldig ut. 
Men det var også feil at forståelsen av det nasjonale i kunsten så ofte ble lagt på 
ytre ting, som for eksempel i begynnelsen av 1880-årene da det ble arbeidet mot 
en mer norsk koloritt eller som ”Drageslyngningen” hentet frem fra landets 
overlevering. Dette apparatet var ifølge Munthe overflødig. Ikke desto var det 
nødvendig å bygge det nasjonale på tradisjonen. Men tradisjonen var noe annet 
og mer utviklingsbart enn de tingene som var konstante. Det viktige var den 
lærdom man kunne dra av det overleverte. Bak de ytre ting sto det nasjonen 
hadde av kunstnerisk syn og vilje. Det var dette som var den levende tradisjonen 
og som man til alle tider kunne bygge videre på. Nasjonale attributter 
sammenlignet Munthe med utenlandske moter. Det var et folks levende tradisjon 
som ethvert dannet menneske søkte i all kunst. På denne måten var det en 
begrensning i å være nasjonal i kunst, på samme måte som å tilhøre en nasjon. På 
den annen side ville Munthe ikke stille nasjonalitet og personlighet opp mot 
hverandre. De var beslektet nettopp gjennom sin likhet i begrensning. De hadde 
også fulgt hverandre gjennom kunstens store og gode tider, som alltid hadde 
fortalt om gjennombruddet av nasjonenenes eiendommelighet i form av deres 
”vektigste” tanker.1516  
 Å være forskjellig fra andre var det som for Munthe var ”en Begavelse”. Å 
ligne de andre, selv de beste, var en skrøpelig ting i kunst. Kunsten fordret et nytt 
syn av hver eneste kunstner. Det gjaldt å finne seg selv, sin kunstnereien-
dommelighet. I kunsten fantes ingen større villfarelse enn å bruke andres syn og 
andres meninger. Imitatører var ikke kunstnere. I kunst var begavelse evnen til å 
                     
 
1515 Ibid., s. 72.  
1516 Ibid., s. 74f. 
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emansipere seg fra både kunnskaper og ”Konveniens”. En kunstner måtte være 
”noget for sig selv”. Det fantes ingen ”fælles Rigtighed” og ingen ”konstant 
Generalnævner” i kunst. Kunsten eksisterte kun ved ”Personlighedernes 
Forskjellighed”.1517 På den måten fortalte kunsten om den individuelle 
frihetskampen. Staffelikunsten, det løsrevne arbeid med fritt valg av materiale og 
teknikk, var derfor ”Vildskud” i eldre kunst, som arbeidet samlet og helst 
monumentalt. Men sett sammen med annen kunst var også ”vår tid” preget av 
en ”Ensartethed”, ikke bare naturalisme, men et bestemt syn på naturalisme. 
Derimot strebet kunsten etter Munthes mening ikke etter natur. Kunstens 
opprinnelse lå i sansningen. Den ”gode” naturalisme var alltid sterkt personlig. 
All kunst ville dø, om billedkunsten skulle erstattes av det objektive syn på 
naturen, av den ”Fællesopfatning” og den ”Fællesrigtighed” som mange trodde 
på. Det fantes ingen større ”Vildfarelse i Kunst” enn å bruke andres syn og 
andres meninger. ”Thi om disse er aldrig saa begavede, saa er der bare brugbare 
for den ene”, det vil si han som kom med dem, og de kan ikke hjelpe andre til 
”nogen Kunst”. I kunst var en egen mening, ens personlige mening og begavelse 
evnen til ”at kunde emancipiere sig fra baade Kunnskaber og Konveniens”. 
Personlighet var det sentrale i kunstens vesen. Det fantes ingen felles riktighet, 
og ingen konstant ”Generalnævner” i kunst. Kunsten eksisterte ved 
personlighetenes forskjellighet.1518 I kunst var ”intet riktigt, og intet galt”. Den 
skapende kunst ”maa i alle Maader være individuel”. Det var dette som var 
kunstens raison d’être.1519  
 Munthes maksime, ”intet riktig og intet galt” i kunst, må ha fortonet seg 
fremmed for Aubert, som blir utpekt som teoretisk leder for Lysakerkretsen.1520 I 
motsetning til Munthe og Werenskiold fremstår Aubert i likhet med Bjørnson og 
Monrad, som en motstander av personlighetens uttrykk i kunsten. Kampsaken 
for Aubert var i utgangspunktet en ny idealkunst som bygget på det moderne 
valørmaleriets prinsipper og hentet typer fra sin egen tid og et rikt pulserende liv. 
For den moderne kunstbevisstheten var det ikke, som hos venetianerne, farvens 
harmoni som sto i forgrunnen. Det var lysets harmoni, den harmoniske stillhet 
som ble vunnet hver gang en farve traff sin rette tone, sin rette verdi uten en 
tilsatt harmoniserende totaltone. Idealet for Aubert, som legger stor vekt på det 
malertekniske, var det moderne valørmaleriet med din klarhet og luft og den rene 
tegning. Forbildet var den franske maleren Léon Bonnat, som i like høy grad var 
kolorist som tegner. Det var luften og det frie strømmende dagslys som kunsten 
hadde funnet i plein air maleriet som for Aubert representerte en uuttømmelig 
kilde av skjønnhet. Det var gjennom denne kunsten Norge ville få en kunst som 
                     
 
1517 Gerhard Munthe, ”En forelæsning om kunst”, Samtiden, 1905. Se også Munthe 1919, s. 93f. 
1518 Ibid., s. 98. 
1519 Ibid., s. 130.  
1520 Helliesen 1982, s. 130. 
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fullt ut kunne kalles norsk. Med denne kunsten ville Aubert binde de unge 
kunstnerne, som var preget av en ånd som var mer knyttet til sannheten, til 
Norges skjønnhet. Realismen ville, fremholder Aubert, gjennomføre hva roman-
tikken ikke hadde maktet, den ville knytte kunstnerne til hjemmet.1521 Aubert 
kom derfor, i likhet med Bjørnson, på kollisjonskurs med kunstnere, som hevdet 
personlighetens rett i kunsten. For Aubert ble løsningen på modernitetens 
problem til slutt å vende tilbake til opprinnelseskunstens prinsipper.   
 
Erik Werenskiolds program 
 
I forbindelse med Høstutstillingen i 1898 skriver Werenskiold at situasjonen ville 
sett håpløs ut om det ikke hadde vært for den nye generasjonen som var i ferd 
med å tre frem, generasjonen som kunne betegnes med navnene August 
Eiebakke og Thorvald Erichsen.1522 I 1900 ble Høstutstillingen i Morgenbladet 
betraktet som trøstesløs. Hele samlingen av bilder var ”præget af det samme: en 
ensidig Gaaen-up i det rent Maleriske, en Ligegyldighed overfor Inhold, Tanker, 
Ideer”, noe som ble betraktet som en stor fare for utviklingen. Det fantes ikke et 
eneste verk som utmerket seg, ikke en alvorlig komposisjon.1523 Rolf 
Thommessen, som anmeldte utstillingen i Verdens Gang, la vekt på at ”det 
norske” i det norske maleriet hadde forvitret. Årsaken var mangelen på en norsk 
skole, en bevisst måte å bygge et bilde på, med andre ord mangelen på en norsk 
stil.1524  
 For Werenskiold fremsto derimot Høstutstillingen i 1900 som et 
vendepunkt. I sin omtale av utstillingen, som ble publisert i Verdens Gang etter 
Thommessens anmeldelse, oppholdt Werenskiold seg spesielt ved Thorvald 
Erichsens Sommerlandskap fra Kviteseid, som ble betegnet som utstillingens 
brennpunkt. Ifølge Werenskiold, som ville forklare sitt standpunkt gjennom en 
sammenligning mellom Thorvald Erichsens og professor Dahls kunst, hadde 
Dahl gått den veien som kunsten i begynnelsen ”nødvendigvis maa gaa”. Dahl 
hadde omhyggelig studert hver enkelt gjenstand, gjengitt dem nøyaktig og 
samvittighetsfullt og satt dem sammen til en fast helhet. Med andre ord, han 
hadde beskrevet naturen og i sin naive kjærlighet til hvert tre, hvert blad, hver 
liten blomst underholdt oss og smittet oss med den samme barnslige glede som 
kunstneren selv sikkert hadde følt. Werenskiold ville ikke benekte at det var 
mulig å gjøre god kunst på den måten, men ”Corot, Courbet og Impressionister-
ne har nu engang levet i Verden”. Av dem hadde vi lært å abstrahere og skjelne 
mellom det som var nødvendig for oppnåelsen av den maleriske stemning, og 
                     
 
1521 Andreas Aubert, ”Fra vor Kunst II, Aftenposten, nr. 15A, 18.1.1884.  
1522 Erik Werenskiold, Kunstbladet, København 1898, s. 48. 
1523 Morgenbladet, 4.10.1900.   
1524 Rolf Thommessen, Verdens Gang, 1.10.1900.  
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den overflødige ballast av enkeltheter som vi sleper med oss i vår bevissthet og 
putter inn i bildene, ikke fordi vi føler dem i det øyeblikk inntrykket griper oss, 
men fordi vi tror ”de maa til” fordi det er slik i naturen. ”Heri ligger jo Naturalis-
ternes Svaghed”.1525  
 Etter Werenskiolds mening var fargefysiologien den grunnegenskap en 
sunn og sterk kunst skulle bygge på. Det var fargefysiologien som utgjorde det 
nye grunnlaget for kunsten. Denne sterke betoningen av nyere forskning innen 
fargelæren knytter Ingrid Langaard til post-impresjonismen, mens 
impresjonistenes læresetninger hvilte på studier av lys og 
atmosfærevirkninger.1526 ”En hel Del av det, som man før opnaaede gjennem 
Modsætning mellem Lyst og Mørkt, opnår man nu gjennem Spændingen mellem 
Kontrastfarverne”, forklarer Werenskiold. Uten å kjenne de vitenskapelige 
forutsetningene, uten å kjenne loven om komplementærfargene og 
fargefysiologien som hadde sprengt eller utvidet naturalistenes farveskala, hadde 
høyt begavede kunstnere, især Turner, slått inn på denne veien. Siden hadde 
farvefysiologene behandlet spørsmålet, og impresjonistene malte med full 
bevissthet om farveinntrykkenes vekselvirkning, som det var like viktig å kjenne 
for en maler som anatomi for en billedhugger. Bevisstheten støttet på denne 
måten iakttagelsen og kunne like lite svekke følelsen for farven som kjennskapet 
til anatomi svekket formsansen hos billedhuggeren.  
 Mot Dietrichsons ideal, der harmonien skulle stemme alle ”strenger” i 
samme toneart på samme måte som i musikken, satte Werenskiold læren om 
komplementærfargene og fargefysiologien, som hadde sprengt eller utvidet de 
gamle mesteres og naturalistenes fargeskala. Det var vesenlig impresjonistene 
som hadde gjort dette, konstaterer Werenskiold. Gjennom impresjonistenes 
sterke betoning av det subjektive inntrykk var skillet mellom det som ”er”, og det 
som øyet føler, fastslått også på fargens område. For maleren var nemlig 
fargelæren fargefysiologi. Det var dette som karakteriserte ”vor Tids Kunst” og i 
større eller mindre grad også den norske. Det var sammensmeltningen av 
umiddelbar stemningsfølelse og kunstnerisk vilje som gjorde Erichsens bilde 
betydelig. Ellers holdt Werenskiold i likhet med Krohg fast på at et bilde var 
ferdig når kunstneren har sagt det han vil. Det fantes ingen ”Normalfærdighet”. 
”Man kan male som Professor Dahl, hvis alle Detaljerne er Opgaven; men man 
kan ogsaa som Erichsen gaa løs paa Stemningen, paa Lyset, paa Farvetonen; 
Konstruktionen maa jo derfor være lige fast; men dette Myller af Træer og 
Buske, som kravler opigjennem Aasen, de solvarme Enge, den brunkledde Jord 
og de lette Sommerskyer bliver bare Stemmer med i hele denne muntre 
Farvevirkning, der er frisk som en Vise af Bjørnson og Grieg”. På den måten 
legger Werenskiold i likhet med Dietrichson vekt på parallelliteten mellom 
                     
 
1525 Erik Werenskiold, ”Udstillingen”, Verdens Gang, årg. 33, nr. 283, 10.11.1900. 
1526 Langaard 1960, s. 5. 
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malerkunsten og musikken. Når et par ”naive” kritikere beklaget seg over at 
dette var ”udenfor Livet” og at det ikke var stor figurkunst, så var dette som å 
”dadle” Welhaven og Vinje fordi de ikke hadde skrevet ”Over Ævne” eller 
”Gengangere”.1527 For Werenskiold, som i overensstemmelse med Dietrichson 
betrakter den nye kunstens fremvekst som et resultat av motsetningsforholdet 
mellom impresjonismen på den ene siden og dilettantkunsten på den annen, sto 
Thorvald Erichsen som en ny begynnelse for den norske kunsten. Hos Erichen 
var aksentuering av farvetotaliteten blitt til et ledd i den nye tids oppgaver, men 
ikke som en isolert streben på bekostning av tegningens og formens betydning i 
maleriet, konstaterer Werenskiold, som slutter seg til Dietrichsons karakteristikk 
av idékunsten som dilettantkunst. På den måten hadde impresjonismen og 
dilettanskunsten oppløst seg selv og gått opp i en høyere enhet. 
 
Rolf Thommessens kunstsyn  
 
Den sterke betoningen av bondekulturen førte i 1903 til at byrepresentanter fra 
Høyre og Venstre brøt ut og dannet Samlingspartiet, som samme høst avløste 
Otto Blehrs Venstreregjering. Francis Hagerup fra Høyre ble ny statsminister, og 
Wilhelm Andreas Wexelsen, som på nytt var blitt kirkeminister, ble skiftet ut 
med den tidligere sjømannspresten og Høyrepolitikeren Hans Nilsen Hauge. 
Skipsrederen Christian Michelsen, som tidligere først hadde representert Høyre 
og deretter Venstre som borgermester i Bergen, fikk sin første statsrådspost ved 
statsrådsavdelingen i Stockholm. Andre ledende foretredere for Samlingspartiet 
var de to tidligere venstrepolitikerne Bjørnstjerne Bjørnson og Wollert Konow 
fra Bergen.    
 Regjeringsskiftet innebar endringer innen kulturlivet. Skulpturmuseet, 
som ble innviet i 1882, og Kobberstikk- og Håndtegningssamlingen, som var 
blitt opprettet i 1877, ble slått sammen med Nationalmuseet og fikk navnet 
Statens kunstmuseum. Samtidig ble det besluttet å utvide museet med en ny fløy, 
og i 1904 ble Rolf Thommessen,1528 som siden 1901 hadde vært Verdens Gangs 
faste kritiker, ansatt som lønnet medlem av museets direksjon, en stilling 
Andreas Aubert hadde regnet med å få.  
 Thommessen, som i sin anmedelse av Høstutstillingen i 1901 hadde 
utdypet sitt syn på den nye kunsten under overskriften ”Den Kunst, som 
kommer”, mente at den nye kunsten var en kunst for øyet. Det var den rene 
skjønnhetsglede og forståelsen av en kunst, som i denne betydningen kun var en 
kunst for kunstens skyld, som var nødvendig for å skape et kunstliv av virkelig 

                     
 
1527 Werenskiold 1900.  
1528 Rolf Thommessen, som var sønn av Verdens Gangs redaktør, Olaf Anton Thommessen, ble 
avisens faste kunstkritiker i 1901. 
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verdi.1529 Thommessen hadde derfor ingen planer om å oppgi staffelimaleriet og 
virkelighetskunsten. På den annen side innrømmer Thommesen at kunsten på 
den måten stengte seg mer ute fra menneskenes liv. ”Men den har til Gjengjæld 
erhvervet sig en Skjønhedsglæde, som er helt bevidst, og en malerisk kraft og 
Sikkerhed, som det vistnok kræves et mere specielt Arbeide for at forstaa, men 
som, engang tilegnet, byder varige Glæder”. Kunsten var derfor blitt 
vanskeligere, ikke dårligere,1530 skriver Thommessen, som i overensstemmelse 
med Herbert Spencer antyder at utviklingen går fra det enkle til det mer 
kompliserte.  
 Forskjellen mellom den nye og den gamle estetikken blir utførlig utredet i 
den tredje delen av Livslinjer, som Bjørnsons fortrolige, forfatterinnen Ellen Key, 
utga i 1906. Den gamle estetikken, som var absolutt i sine vurderinger og 
bestemt av allmenngyldige regler, kobler Key til idealismen, som hadde en 
metafysisk innstilling forankret i ideer om det evig skjønne, sanne og gode. 
Professor Monrad kunne på dette grunnlaget gjøre en distinksjon mellom idéen 
som form og idéen som innhold. Ellen Key på den annen side forklarer 
skjønnhetsfornemmelsene uten metafysikk. Ifølge Key oppleves det skjønne 
som lystbetonet, altså som sanselig. Samtidig er frihetsbegrepet viktig. Det er 
nettopp friheten som har mangfoldiggjort kunstens livsverdi. Mot det absolutte 
setter Key den menneskelige egenarten. Det mest livshøyende 
skjønnhetsinntrykket skapes av det i noen retning fullt utpregede. Samtidig 
trekker Key inn den engelske forfatteren Walter Pater, som bygger på 
epikureismen og samtidens evolusjonsteori, med andre ord en materialistisk lære. 
Det var, skriver Key, Pater som hadde formulert den nye estetikkens eneste 
motto: ”att undvika hvarje almängiltig formel: att i konsten endast se enskilda 
fall”. På den måten ble skjønnhetsopplevelsen utvidet til å gjelde kunstens alle 
tider og former. ”Man njuter konsten för konstens egen skull, oberoende av om 
den bjuder läkemedel eller näring eller ingetdera”. Dette var hvordan den 
”kulturodlande, moderna människan” forholdt seg til kunsten.1531  
 Det er den samme læren som ligger til grunn for både Thommessens og 
Munthes kunstsyn. Dette kunstsynet er således kompatibelt med en liberal 
demokratisk stat som også hevder statens prinsipielle nøytralitet i religiøse 
spørsmål. Aubert på den annen side fremstår snarere som en representant for de 
såkalte overgangsteologene, som ville føre en dialog med den moderne kultur 
uten å oppgi sentrale elementer i den lutherske ortodokse tradisjonen. Denne 
dialogen ble imidlertid for Auberts del annulert. Teologen Johannes Ording, som 
ble utnevnt til professor i systematisk teologi ved Det kongelige Frederiks 
Universitet i 1906, sto i motsetning til Aubert som en representant for den 
                     
 
1529 Rolf Thommessen, “Den Kunst, som kommer”, Verdens Gang, 4.11.1901. 
1530 Rolf Thommessen, Verdens Gang, 30.10.1902. 
1531 Thorbjörn Lengborn, Ellen Key och skönheten, Södertälje 2002, s. 123–125.  



 
 
 

350 
 
 

moderne teologi, det vil si en sterkt individualistisk kristendomsforståelse, som 
gikk inn for at samfunnet skulle legge forholdene til rette slik at den enkelte 
kunne utfolde sine evner og talenter, det vil si et samfunn med individuell frihet 
hvor staten ikke griper dirigerende inn, en retning som har gått under 
betegnelsen kulturprotestantisme eller liberateologi.1532  
 Thommessen, som i 1904 publiserte Norsk billedkunst. En historisk 
veiledning, så i motsetning til Aubert, som hevdet at naturalismen hadde ”løpt 
linen ut” og at kunsten hadde vendt tilbake til ”inledingskunstens principper”,1533 
ikke noe brudd i den norske kunstens utviklingslinje. Ifølge Thommessen, som 
ikke tok avstand fra moderniteten, begynte den norske billedkunstens historie i 
1814. Men Thommessen ekskluderte av den grunn ikke de norske kunstnerne 
som var virksomme i København før unionsoppløsningen med Danmark. 
Derimot betrakter Thommessen i likhet med sin lærer, Lorentz Dietrichson, den 
norske kunsten på begynnelsen av 1800-tallet som dilettantkunst.1534   
 Johan Christin Dahl blir av Thommessen beskrevet som Norges første 
landskapsmaler, og når Jacob Munch og Johannes Flintoes halvt dilettantiske 
forsøk ikke ble tatt med, var Adolph Tidemand Norges første figurmaler, som 
hadde fått likemenn, men til dags dato ingen overmann.1535 Det store bruddet 
med klassisismen ble gjort av Dahl og hans samtid, slår Thommessen fast i 
overensstemmelse med Dietrichson.1536 Düsseldorfskolen sto for bruddet med 
klassisismens menneskefremstilling. På den annen side legger Thommessen vekt 
på at düsseldorferne, som søkte tilknytning til det virkelige liv, oppfattet seg selv 
som naturalister selv om opposisjonen mot klassisismen kun var av 
innholdsmessig art.1537  
 Den kunstner som sto Tidemand nærmest, var Carl Sundt Hansen, mens 
Hans Gude til alle tider ville ha en plass ved Tidemands side.1538 I henhold til 
Thommessen, som også på dette punktet tar utgangspunkt i Dietrichson, hadde 
Gudes skole i den norske kunst gjennom eksempelets makt bidratt til å forberede 
1880-årenes friluftsmaleri.1539 Ifølge Dietrichson var Gudes ”Afbøjen” fra 
Dahls bane mer tilsynelatende enn reell. På den måten kunne Dietrichson 
trekke en linje i norsk kunst fra Dahl via Gude, som førte Dahls varme 
naturfølelse og sannhetskjærlige realisme over i den nye tid. Thommessen 
fortsetter i likhet med Dietrichson denne nasjonale linjen i utviklingen fra 
                     
 
1532 Dag Thorkildsen, Kirskestrid og Unionsoppløsning. Tre studier om forholdet mellom religion, kultur og  
      politikk i Norge ved århundreskiftet, Oslo 1989, s. 9 og s. 2. 
1533 Aubert 1904, s. 103. 
1534 Rolf Thommessen, Norsk Billedkunst. En historisk veiledning, Kristiania 1904, s. 20. 
1535 Ibid., s. 75.  
1536 Ibid., s. 57. 
1537 Ibid., s. 58f. 
1538 Ibid., s. 9 og s. 77.  
1539 Ibid., s. 84. 
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Düsseldorfskolen frem til åttiårenes virkelighetsskildring. For Thommessen, som 
betrakter den norske kunsten som et uttrykk for ”racens” egenart, ble den 
nasjonale linjen ikke utslettet selv om kunstnerne var bosatt i utlandet. Den 
nasjonale kunstutvikling som utgikk fra Johannes Flintoe, samler Thommessen i 
Eckersberg, som får rollen som formidler av overgangen mellom romantikk og 
naturalisme i norsk kunst.1540  
 For Thommessen, som tilbakeviser påstanden om et forfall i norsk kunst 
etter 1880-årenes naturalisme, sto Edvard Munch og Gustav Vigeland, som 
representerte naturalismens ”yngre slægt”, fullt på høyde med naturalistenes 
første store kull, som i Bjørnsons og Ibsens ånd hadde satt problemer under 
debatt.1541 Thommessen betrakter således i likhet med Spencer utviklingen som 
kontinuerlig vekst. Munchs kunst karakteriserer Thommessen som ”igrunden 
nærmest et genialt fragment”. Aubert på den annen side beskriver i sitt 
kunsthistoriske oversiktsverk fra 1904 Munch som en utpreget representant for 
”det hældende aarhundredes dekadance”.1542 Ifølge Thommessen hadde Munch 
og Vigeland begge utgått fra impresjonismen, som de ved påvirkning fra de 
romantiske strømninger hadde fjernet seg fra. Munch ville i fremtiden, 
understreker Thommessen, stå som en av Norges store kunstnere. Vigeland var 
den første billedhugger Norge hadde frembrakt. Men Thommessen antyder også 
at naturalismens ”yngre slekt” kunne virke ujevn med mangel på sikker tegning 
og solid kultur.1543 Thommessen kunne derfor observere en ”stillstand” etter 
1880-årenes gjennombrudd. Den norske malerkunsten var noe vaklende og 
manglet fortsatt en utpreget farge. Samtidig førte den yngre slekt ”delvis” over i 
den danske kunst. Der hvor den var på det beste la den sterk vekt på tegning og 
monumental virkning. Den danske tradisjon gjorde seg gjeldende hos såvel 
Kristen Holbø, Thorvald Erichsen og Oluf Wold-Torne, som hos Wilhelm 
Wetlesen og Halfdan Egedius. Uten å fjerne seg fra sitt nasjonale utgangspunkt 
var den norske kunsten på den måten blitt tilført kultur. Av disse unge viste 
Halvdan Egedius en ”ægte” nasjonal fantasi. Hans kunst var ”saa udpreget norsk 
som nogen”.1544 Thommessen slutter seg således ikke til Werenskiolds kritikere, 
som beskyldte Werenskiold for å gå i spissen for en ny kunstretning som hentet 
sine idealer fra et dansk-florentinsk kunststandpunkt i stedet for å arbeide videre 
på det grunnlag for en nasjonal kunst som var blitt skapt av Christian Krohg.1545 
For Thommessen, som i likhet med Bjørnson fremstår som en represenant for 
den spencerske evolusjonisme, var rasen mer utslagsgivende enn skolen.  

                     
 
1540 Ibid., s. 112. 
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 Bjørnson, som hadde trådt frem som evolusjonist i en artikkelserie våren 
1876, hadde i den psykologiske romanen Det flager i byen og paa havnen fra 1884 
sluttet seg til det som er blitt betegnet som ”den naturalistiske idealismen”, det 
vil si til Herbert Spencers filosofi. Det kjennetegnende ved Spencers 
evolusjonsteori, som avviker fra darwinismen, var to generelle prosesser eller 
lovmessigheter. Den ene var organismenes tendens til å utvikle seg fra 
homogenitet til heterogenitet, den andre var organismenes tendens til å utvikle 
alt mer sofistikerte og eksakte korrespondanser med sine omgivelser. Det 
overordnede målet med naturlovene var således både differensiering og 
harmoni.1546    
 
 

                     
 
1546 Rick Rylance, Victorian Psychology and British Culture 1850–1880, Oxford 2000, s. 217. 
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RESULTAT 
 
I avhandlingens fire analysedeler har jeg gjennom primærkilder rekonstruert den 
kunstteoretiske diskursen i Norge fra midten av 1700-tallet frem til 1905. 
Utgangspunktet for undersøkelsen har vært den moderniseringsprosess som ble 
påbegynt i Danmark-Norge rundt midten av 1700-tallet. Før oppløsningen av 
statsfellesskapet med Danmark i 1814 er Norge derfor ikke brukt som et 
geografisk begrep. Undersøkelsens målsetning har vært å identifisere og analysere 
de viktigste posisjonsangivelser og brytninger i kunstsynet i denne perioden ut 
fra hypotesen at de kunstteoretiske motsetningsforholdene har vært et uttrykk 
for hegemonistrider mellom konkurrerende eliter med ulike nasjonale strategier. 
Gjennom å skrive inn antagonistiske standpunkt som er blitt marginalisert eller 
undertrykt i den offisielle kunsthistorieskrivningen og fremheve alternative 
nøkkelhendelser og nye tolkninger av allerede etablerte nøkkelhendelser har 
avhandlingen også hatt en kritisk kunsthistoriografisk hensikt. Spørsmål som er 
blitt besvart, er hva som har utgjort drivkraften bak utviklingen av en nasjonal 
kunst, hvem som har gått i spissen for den nasjonale kunstutviklingen, og 
hvordan kunsten skulle speile nasjonen. Det er også blitt satt spørsmålstegn ved 
validiteten av Paul Oskar Kristellers teori om at de skjønne kunster på 1700-tallet 
ble konstituert som et eget område skilt fra håndverk, vitenskap og andre 
humanistiske aktiviteter. Likeledes bestrides påstanden om at Det Norske 
Selskab i København sto for en programmessig klassisitet som en barriere mot 
det nasjonale. I tillegg er den tolkning av den såkalte gjennombruddsideologien 
som vil se et ideologisk motsetningsforhold mellom Johan Sebastian Welhaven 
og Anton Martin Schweigaard blitt trukket i tvil. Videre har jeg stilt meg 
spørrende til desavueringen av Welhaven i norsk kunsthistoriografi. 
Kildematerialet har hovedsakelig bestått av kunstteoretiske programforklaringer 
publisert både i form av egne manifest og som kunstkritikk i tidsskriftsartikler og 
dagspresse samt av billedverk av programmatisk karakter. Dette materialet er 
blitt komplettert med sekundærlitteratur.  
 Metodisk kombinerer avhandlingen longue durée perspektivet med 
aktørperspektivet. Denne fremgangsmåten forener et mer idéhistorisk 
makroperspektiv på diskursanalysen med et mikroperspektiv i form av de enkelte 
programformuleringer. De viktigste analysemetodene er nærlesninger og 
ideologikritikk samt form og innholdsanalyse av utvalgte kunstverk. 
Avhandlingens teoretiske utgangspunkt er en kombinasjon av diskursteori, 
handlingsteori, konfliktteori, performativ teori og nasjonalismeteori. 
Diskursteorien er basert på Jürgen Habermas’ modell med fokus på dialogen 
eller disputten. Derimot har jeg i motsetning til Habermas, som utgår fra en 
konsensusmodell, trukket inn maktperspektivet i kulturelle relasjoner. Pierre 
Bourdieu, som bygger videre på tradisjonen fra Max Weber, betrakter feltet for 
kulturell produksjon som en arena for maktstrider, som går ut på å få 
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definisjonsmonopol på hva som skal betraktes som legitim kunst eller litteratur. 
Edvard Said legger likeledes vekt på aktørperspektivet og motstanden mot den 
hegemoniske kulturen, som kan komme både fra enkeltindivider og fra grupper 
som står for andre verdier. 
 Nasjonalismeteorien er likeledes benyttet eklektisk. I henhold til den 
etnosymbolistiske nasjonalismeforskningstradisjonen, som betrakter 
nasjonalismen som det siste stadiet i en lengre prosess, kan den moderne staten 
ikke forstås uten å ta tidligere eksisterende etniske komponenter i betraktning. 
Innen den etnosymbolistiske tradisjonen er det derfor blitt gjort en distinksjon 
mellom kulturell og politisk nasjonalisme. Andre nasjonalismeteoretikere, som 
Elie Kedourie, gjør en distinksjon mellom civic og andre former for nasjonalisme. 
Etnosymbolistene, som mener at menneskeheten er naturlig oppdelt i nasjoner, 
fremhever betydningen av de historiske sporene av den opprinnelige nasjonen i 
form av mytologi, historie, arkeologiske minner og folkeminner. Innen den 
konstruktivistiske nasjonalismeforskningstradisjonen blir nasjonen betraktet som 
et resultat av statlige inngrep.  
 De kunstteoretiske posisjonsangivelser og brytninger som er blitt 
identifisert og analysert, kan grupperes rundt spesifikke topos eller tematiske 
ståsteder. Disse temaene opptrer ofte som dikotomier. To grunnleggende 
motsetningsforhold som gjør seg gjeldende gjennom hele den undersøkte 
perioden, er blitt identifisert: (1) synet på kunsten som nytte versus synet på 
kunsten som luksus, (2) motsetningen mellom et individualiserende og et 
arkaiserende formspråk. Disse motsetningsforholdene kan også opptre 
dialektisk, det vil si de kan oppløses gjennom å oppgå i en høyere enhet i form av 
en tredje posisjon, som tar vare på deler av begge standpunkt. Undersøkelsen 
viser at det til grunn for disse kunstteoretiske stridsspørsmålene ligger en 
brytning mellom to ulike utdanninsideal, et skolastisk teologisk ideal som legger 
hovedvekten på latindannelsen og religionen, og et humanistisk dannelsesideal 
som fremhever kunst og vitenskap.  
 Det første motsetningsforholdet (1) er kunsten som nyttig versus 
kunsten som luksus. Synonymet for nyttig er gavnlig, verdifull, positivt, sunt. 
Betydningen av luksus er overdådighet, forbruk over det rimelige og nødvendige. 
I Danmark-Norge kan striden mellom disse to standpunktene, som har sine 
røtter i tidligere luksusforordninger, på kunstteoriens område føres tilbake til 
opprettelsen av Kunstakademiet i København. Synet på kunsten som unyttig 
luksus ble benyttet av Kunstakademiets motstandere. Motstanden kom i 
utgangspunktet hovedsakelig fra tilhengere av den hallensiske pietismen ved 
Københavns Universitet. Denne retningen, som har gått under betegnelsen ”den 
asketisk-pietistiske livsanskuelse”, tok avstand fra all kunst. Derimot fremmet 
den hallensiske pietismen ”sann” kristendom og praktiske forbedringer.   
 For å imøtegå kritikken mot kunsten som unyttig luksus tok 
billedkunstens forsvarere bruk av motstandernes retorikk. I det første 
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programskriftet som behandler billedkunsten på 1700-tallet i Danmark-Norge, 
Tyge Rothes Tanker om Kierlighed til Fædernelandet, som ble utgitt i 1759, er 
nytteargumentet viktig. Ifølge Rothe, som etterlyser en nasjonal kunst, hadde 
kunsten dobbel nytte. Kunsten var ikke bare til ære for fedrelandet. Den kunne 
også fremme fedrelandskjærligheten slik at borgerne ville strebe etter å være 
fedrelandet til nytte. Kunsten måtte derfor være didaktisk og rettet mot borgeren 
og de lavere klasser. For Rothe, som er influert av fransk opplysningsfilosofi, er 
kunstens oppgave å innprente kjærlighet til fedrelandet og oppmuntre borgerlige 
dyder. På billedkunstens område kom patriotismen på den måten til å erstatte det 
evangeliske innholdet i kunsten med nasjonale berettelser og symboler. 
Undersøkelsen viser at det patriotiske innholdet i kunsten kom til uttrykk på flere 
ulike måter og kunne variere mellom ulike regimer. Interessen for 
lanskapsmaleriet kan knyttes til fysiokratismen. Betoningen av kongen som 
nasjonalt symbol er fremtredende under merkantilistisk orienterterte regimer.  
 Undersøkelsen peker også på at synet på kunsten som unyttig 
luksus kunne slå over i sin motsetning i form av en tredje posisjon. I 1791 
skriver Christen Henriksen Pram at kunsten, som han betraktet som luksus, 
kunne ha en positiv innflytelse på ”Tænkemaade og Sæders Dannelse”. Det var 
gjennom å betrakte sanne kunstverk og rette oppmerksomheten mot ”Fiin-
heder” i fremstillings- og uttrykksmåten, betrakteren kunne få noe av ”Konst-
nerskiønnet”. Dette ville i sin tur gjøre betrakteren bedre skikket til å oppfatte 
det som var skjønt såvel i kunsten som i naturen. Kunsten ville således ”giøre 
os blidere og behageligere inbyrdes i omgang”. Enhver som gjennom kunsten 
kunne motta moralsk foredling, ble, mente Pram, sikkert også edlere enn han 
ville blitt uten kunsten. Kunstens ”Blidhed” stemte til edel følelse, som igjen 
bidro til ”Tankemaades og Sæders Forædling”. Med andre ord, kunsten bidro 
til å heve menneskeheten opp på et høyere nivå. 
 I Frans Linstows nasjonale kunstprogram fra 1820, som i likhet med 
Tyge Rothes program er påvirket av opplysningsfilosofien, blir det ikke gjort 
noen klar distinksjon mellom kunst og vitenskap. For Linstow er kunst og 
vitenskap en forutsetning for sivilisasjonsprosessen. Det var kunsten som 
behersket naturens krefter, banet veier, bygget broer og tvang det ville hav til å 
bære båter. På den måten hadde kunsten gjort det mulig å nå høyere mål. 
Kunsten hadde tvunget naturen til å tilfredsstille menneskehetens materielle 
behov og på den måten gjort livet enklere. Kunsten hadde således åpnet flere 
livskilder, og jo flere livskilder som ble åpnet, desto mer ble den menneskelige 
naturen utviklet i retning av sin bestemmelse, det vil si oppnåelsen av en 
høyere moral. Det var ikke innskrenkning, ubekjentskap med fornødenheter og 
nødtvungen resignasjon som ledet til det gode. Det var det lykkelige 
mennesket, det som frydet seg over livet, som ble bedre. En høyere materiell 
kultur som tok bruk av naturens krefter og bearbeidet det naturen ga til å gjøre 
livet mer behagelig, medførte et gode. Samtidig hadde kunsten en verdi i seg 
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selv. Den skapte tilfredshet og kultur og dermed mulighet for høyere moralitet. 
Av den grunn mente Linstow at kunsten hadde dobbel nytte.  
 Samme synspunkter gjør seg på nytt gjeldende i 1880-årene, men i 
form av to ulike posisjoner. På billedkunstens område fikk synet på kunsten om 
luksus en talsmann i Frits Thaulow. Kunstens oppgave var gi uttrykk for men-
neskenes stemninger og fengsle deres fantasi, ikke å gjøre nytte i moralsk og 
sosial forstand.  Kunsten hadde en verdi i seg selv. Forfattere og kunstnere var 
ikke vitenskapsmenn og samfunnsreformatorer. Det var nytte nok å underholde 
fantasien og tilfredsstille følelsene. Jo høyere et menneske eller et samfunn sto i 
kultur, desto større var trangen til luksus. Dermed ville også behovet for å 
fortape seg i det som skaffet direkte nytte avta. Skjønnhetstrangen skulle således 
bekjempe tidens materialisme. Kunsten og litteraturen var den høyeste og edleste 
luksus som fremfor all annen kultur skulle bidra til å heve mennesket over det 
daglige livets smålighet og foredle den menneskelige natur.  
 Synet på kunsten som luksus fremstår i 1880-årene som en reaksjon på 
den oppfatningen, som i likhet med Tyge Rothe ville bruke kunsten rent 
didaktisk med avskrekkende eksempler. Dette synet hadde fått en renessanse 
med naturalismen. Samtidig fremmet dette synet parallellen mellom kunst og 
vitenskap, som var fremtredende hos Linstow. Målsetningen var å oppnå direkte 
praktiske resultater ved å fremstille avskrekkende eksempler i stedet for å påvirke 
indirekte ved å foredle fantasi og følelser. Lorentz Dietrichson, som knytter 
naturalismen til Émile Zola og Gustave Courbet, påpeker at poesien på den 
måten ble ført i samme retning som 1700-tallets didaktiske lærestykker. For 
Dietrichson, som i likhet med professor Monrad var en av naturalismens fremste 
kritikere, sto kunsten over det hverdagslige. Kunsten skulle alltid være naiv og 
tiltrekkes av slike livsmoment der det ideale trådte klart frem i dagen. 
Kunstneren skulle aldri falle tilbake i hverdagslighetens ”grått”.1547 I stedet for 
avskrekkende eksempler skulle kunsten avbilde ideale livsmomenter. 
Nytteaspektet ligger således til grunn også for Monrads og Dietrichsons 
kunstsyn. Christan Krohg, som står som en representant for nyttesynet, ville 
trekke frem de negative sidene av samtidens materialisme. Kunsten, som på den 
måten fikk et kritisk granskende oppdrag, ble derfor likestilt med vitenskapen.  
  Det andre motsetningsforholdet (2) er striden mellom et 
individualiserende og et arkaiserende formspråk. Et individualiserende 
formspråk gir uttrykk for det enkelte individ. Et arkaiserende formspråk 
etterligner et eldre formspråk eller stil. Også dette motsetningsforholdet kan i 
Danmark-Norge knyttes til opprettelsen av Kunstakademiet i København. I den 
første malertraktaten, Tanker om Smagen udi Konsterne, som ble trykket i 1762, ble 
den antikke smak betraktet som det sikreste middel til å gjøre en kunstners 
                     
 
1547 Marcus Jacob Monrad, ”Om Karakter og Betydning af Tidemands norske Folkelivsbilleder, 
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arbeid behagelig. I den samme traktaten ble det også stilt krav om at kunsten 
skulle ha hele naturen som modell fra ”det ganske Indbegreeb” til de enkelte 
og minste deler. Kunsten skulle forevige sannferdige ting gjennom å ”tale med 
Billeder”. Det ble ansett umulig å stadfeste en smak, om en kunstner ikke 
utgikk fra naturen. Årsaken til at antikkens arbeider beholdt fortrinnet når det 
gjaldt hva som ble betraktet som en sann og god smak, var at de i større ut-
strekning hadde nærmet seg naturen i sin mest fullkomne form. Kravet på 
idealisering var årsaken til at det ble ansett for å være en lenger og mer 
krevende vei å studere etter naturen enn å studere ”det Antique”. Målet var 
ideell skjønnhet, fullkommenhet i alle deler, ikke reell naturetterligning. I tillegg 
måtte en kunstner ha både sterk ånd og fantasi for å kunne gi en figur en sann 
karakter, det vil si en fullkommen form. På den annen side skulle det ikke 
skapes en stil av antikvitetene. Den fremste lov en kunstner kunne iaktta, var å 
behage synet. Samtidig ble det stilt høye krav til nøyaktighet og sannhet i 
gjengivelsen av detaljer. I disse motstridende kravene lå spiren til 
motsetningsforholdet mellom et individualiserende og et arkaiserende 
formspråk og til striden mellom idealisme og naturalisme i kunsten.  
 Undersøkelsen viser at det på 1700-tallet også ble uttrykt ønskemål 
om at kunst og poesi skulle ha et mer naturlig uttrykk. Paul-Henri Mallets 
Indledning udi Danmarks Riges Historie, som først ble utgitt på fransk i 1755 og i  
dansk oversettelse i 1756, ble et viktig utgangspunkt for kravet om 
individualitet og naturetterligning i kunsten. Dette kravet kunne legitimeres ved 
å henvise til den nordiske mytologien. For Mallet, som bygger på dikotomien 
mellom Nord og Sør, sto Norden for frihet og likhet også når det gjaldt 
smaken. Kravet på kunstnerisk frihet var i samtiden overensstemmelse med 
Sveitserskolens program og sto i et motsetningsforhold til den franske 
klassissismen. Gjenopplivelsen av den nordiske mytologien ble derfor viktig 
for å skape en egen nordisk identitet på det kunstnerike området.  
  I henhold til Mallet begynte den den nordiske historien med Odin, som 
var runeskriftens opphavsmann og den som først hadde undervist 
skandinaverne i skaldekunsten. Skaldediktenes stil blir av Mallet beskrevet som 
enfoldig og naturlig, og selv i ”Ase-Maalet” eller gudenes språk der hvert 
begrep var et poetisk uttrykk, forekom naturlige overensstemmelser. Disse 
poetene brukte ikke alltid rim i sine dikt, de fant uopphørlig på nye lover og 
regler. Mallet kunne derfor ikke nevne noe land i poesiens historie som hadde 
vært så gunstig eller noen tidsalder som hadde vært mer ærerik for poesien enn 
den nordiske oldtiden. Kravet om naturlighet kunne dermed overføres på 
billedkunsten. Motsetningen mellom et individualiserende formspråk, som gir 
uttrykk for det enkelte individ, og et arkaiserende formspråk kommer til 
uttrykk i Kunstakademiets gullmedaljekonkurranser i 1760-årene. Kravet om 
naturtro etterligninger førte i 1767 til et oppbrudd fra den Coreggioinspirete 
stilen, som blir forbundet med rokokkoen. For historiemalerne var det nye 
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forbildet freskene i Sala di Constantino i pavepalasset i Roma, som ble malt etter 
Rafaels død. Denne stilen var rådende innen historiemaleriet ved 
Kunstakademiet frem til 1776. Med Guldberg-regimet kom derimot et brudd 
med denne maniera moderna. Peter Brünniches medlemsstykke, Mødet mellem 
Gram og Gro eller Gram, konge af Danmark, drager ud for at beijle til den svenske 
Prinsesse Gro er med sine stereotype eteriske fysiognomier utført etter antikke 
statuer og uten antydning til tidstypisk nordisk draktskikk påvirket av Rafaels 
maniera devota. Brünniche ble innvalgt som medlem av Kunstakademiet kun 
med arveprins Frederiks stemme. Det var altså et ønske fra statens side om å 
fremme denne stilen. Nicolai Abildgaards resepsjonsoppgave, Svend Tveskæg 
løskøbes af danske kvinder, som ble innlevert til Kunstakademiet våren 1778, 
fremstår rent stilistisk som en kompromissløsning mellom de to standpunkt 
gjennom å kombinere arkaiserende friseaktig utførte kvinnelige fysiognomier 
med stor nøyaktig i draktskikken. Abildgaards resepsjonsstykke kan således 
betraktes som en syntese mellom de to standpunkter.  
 Tilsidesettelsen av Ove Høegh-Guldberg og enkedronning Juliane Marie 
ved et statskupp i april 1784 førte til en tilbakegang til en mer naturlig 
individualiserende stil. Erik Pauelsens resepsjonsstykke, Dronning Margrethe 
forener Norden under Kalmarunionen, som ble innlevert i 1784, er en blanding av 
allegori og historie med autentiske forelegg i portretteringen av 
hovedpersonene. Undersøkelsen viser at en mer individualiserende stil preget 
historiemaleriet ved Kunstakademiet helt frem til Abildgaards død. Samtidig 
ble landskapsmaleriet en viktig genre. I 1810 ble derimot historiemalerne 
Christian Gottlob Kratzenstein-Stub og Johan Ludwig Lund, som var blitt 
tildelt reiseunderstøttelse fra kongehuset for å studere i Roma uten å ha mottatt 
den store gullmedalje, invitert til å søke medlemskap i Kunstakademiet av 
akademiets nye preses, prins Christian Frederik. Rent stilistisk står 
Kratzenstein-Stub og Lund, som i 1813 ble opptatt som medlemmer av 
akademiet, nærmere Peter Brünniches maniera devota enn Abildgaard og hans 
elever. Kratzenstein-Stub og Lund følger således Friedrich Schlegel, som 
betraktet Rafaels guddommelige og søte stil som et ideal. På den måten slutter 
Kratzenstein-Stub og Lund seg til universalromantikkens syn på naturen som 
skjønn og idyllisk. Tilbakegangen til Rafaels maniera devota, som mangler 
individuell karakteristikk, uttrykker på den måten et brudd med 
opplysningsfilosofien som betraktet staten som en samling individer. Adolph 
Tidemand, som i 1832 ble elev av Johan Ludwig Lund ved Kunstakademiet i 
København, holdt fast ved allmenntypene, men viser stor nøyaktighet i 
draktskikken. Düsseldorf-estetikken kan således ses i forlengelsen av det 
arkaiserende formspråk som ble introdusert ved Kunstakademiet i København 
i 1776. Fastholdelsen av et arkaiserende formspråk ble et vern mot 
moderniteten, som åpnet opp for det individuelle og partikulære. 
 Striden mellom Wergeland og Welhaven kan også ses i lys av 
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motsetningsforholdet mellom et arkaiserende og et individualiserende 
formspråk. Men i denne sammenhengen var spørsmålet hvor langt kunsten 
skulle kunne gå i individualiserende retning. Når det gjaldt billedkunsten, var 
begge parter enige om målet, at et bilde skulle males med naturlig friskhet og 
naturtroskap. Mimesis, etterligningen, var det kunstneren skulle etterstrebe. 
Både Welhaven og Wergeland beundret sann naturgjengivelse. Men for 
Welhaven skulle dette oppnås gjennom ”studium”. Det var under denne 
prosessen det sanne ”genius” åpenbarte seg. Gjennom å danne en forening av 
det ideale og det individuelle oppsto et slags høyere instinkt, det vil si en indre 
korrekthet som ledet kunstneren sikkert mot målet og gjorde det umulig å 
synke ned til det rå og ukultiverte. Det var ut fra dette standpunktet dikteren 
kunne snakke om sin frihet og opphøyelse over regeltvang og smålige skranker. 
På den annen side forkastet Welhaven det ideale artspreg i form av abstrakte 
typer.  
 For Wergeland var derimot originaliteten det avgjørende. Wergeland 
ønsket ingen etterligninger. Wergelands eneste krav var at de følelser kunst-
neren ville uttrykke, måtte være selvopplevd. Det var det syn som grep 
kunstneren og erindringen av dette synet, som skapte stor kunst. Wergeland 
mente derfor at kunsten måtte suge næring fra livet selv. Kulturens oppgave 
var å vende tilbake til naturen, ikke til en ideal natur, men til en ren 
menneskelig natur slik den fremtrådte i edle personligheter og som 
nasjonaltrekk.  
 Marcus Jacob Monrad, som ble den fremste forsvareren ikke bare av 
Adolph Tidemand, men også av latindannelsen, mente at en lære, som uteluk-
kende krevde det individuelt karakteristiske i kunsten helt løsrykket fra idéen og 
allmennbegrepet, sto i et motsetningsforhold til ideen. Henrik Ibsen, som 
representerte det motsatte standpunkt, var en talsmann for at kunsten skulle slå 
rot i jorden og skape bilder av kjøtt og blod fra hverdagslivet på samme måte 
som ”Stillebens-Digter”. Likeledes fremhever Ibsen nødvendigheten av kritikk 
for å skjerpe det lyriske øye. Naivitetens forår var etter Ibsens mening over. Det 
var det individuelle som skulle frem i kunsten. Kunsten var en erindringens 
kunst som i farger skulle tolke hva ”i ånden lyner”. På den måten knyttet Ibsen 
an til arven etter Henrik Wergeland.  
 For Bjørnson var kunstens oppgave ikke å kopiere naturen. Kunsten 
skulle ha sin kilde i troen. Det viktigste ved et kunstverk var ånden, ikke teknik-
ken. Bjørnson, som hevdet massens ”Dommerret” over kunsten, ville derfor 
føre krig mot en kunst der farver og linjer og ikke det åndelige elementet var det 
primære. Bjørnson, som vender seg mot hele den moderne kunstutviklingen, står 
således for en form for primitivisme. Samtidig tar Bjørnson avstand fra 
moderniteten i form av næringslivets utvikling. Idealet for Bjørnson er typen, 
ikke individet.   
 Erik Werenskiold, som står som en representant for 1880-talls 
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generasjonen, vendte seg mot hva han kaller ”Christiania-estetikken” der 
kollektivitet gikk på bekostning av personlighetens utvikling. For Werenskiold 
var det viktig å hevde personligheten rett i kunsten. Det var personlighetene som 
hadde noe å bidra med i kunsten, ikke de som fulgte i andres kjølevann og 
trodde på autoriteter. Andreas Aubert, som tidligere hadde stilt seg positiv til 
friluftsmaleriet, kom som en følge av denne utviklingen til å ta helt avstand fra 
moderniteten. I stedet ville Aubert gå tilbake til opprinnelseskunsten. Dette vil 
han imidlertid gi en vitenskapelig forklaring. Den sentrale tanken var at det 
hadde skjedd et omslag i verdenskunsten som også hadde nådd Norge. Den 
norske kunsten sto derfor foran et avgjort brudd med staffelikunstens 
naturalisme. Aubert ville knytte båndet der den norske middelalderkunsten 
opphørte i sin eiendommeligste vekst, til de tider som reiste stavkirkene, 
domkirken i Trondheim og kongshallen i Bergen. Den norske kunsten fra Dahl 
gjennom Tidemand og Gude helt frem til Werenskiolds eventyrtegninger var 
naturalisme i forskjellig former.  
 I tillegg til de kunstteoretiske posisjonsangivelser og brytninger som er 
blitt identifisert og analysert, har jeg gjennom undersøkelsen funnet svar på hva 
som har utgjort drivkraften bak utviklingen av en nasjonal kunst, hvem som har 
gått i spissen for den nasjonale kunstutviklingen, og hvordan kunsten skulle 
speile nasjonen. Undersøkelsen viser at drivkraften bak utviklingen av en 
nasjonal kunst i utgangspunktet var nasjonens ære. Montesquieu hadde likestilt 
den sanne ære i monarkiet med dyden i republikken. I monarkiet var det æren 
som hadde overtatt dydens rolle. Monarkiet siktet kun til borgerens, til statens 
og fyrstens ære. Det var denne ære som kunne føre til like store bragder og 
gjorde folket like fornøyde som friheten selv. I monarkiet hadde æren således 
erstattet friheten. Kunstens oppgave var å skape minnesmerker som kunne 
oppmuntre dem som ville leve og dø for fedrelandet siden udødelighet var det 
målet helten siktet etter. Det fremgår videre at det var den eneveldige 
kongemakten som stod i spissen for den nasjonale kunstutviklingen. Dette ser i  
Danmark-Norge ut til å ha skjedd uten kansellienes approbasjon. Den retning 
kunsten skulle ta og hvordan kunsten skulle speile nasjonen, variere sterkt 
mellom ulike regimer ut ifra de dikotomier som tidligere er beskrevet.   
 Gjennom undersøkelsen har jeg også kunnet besvare spørsmålet om 
validiteten av Kristellers teori om at de skjønne kunster på 1700-tallet ble 
konstituert som et eget område som skilte dem fra håndverk, vitenskap og andre 
humanistiske aktiviteter.1548 Undersøkelsen viser at det på 1700-tallet ble gjort 
forsøk på å etablere en tankelære eller vitenskap for de skjønne vitenskaper. På 
den annen side eksisterte flere ulike klassifiseringssystemer for kunsten gjennom 
hele 1700-tallet. Batteux forsøkte å stipulere at de skjønne kunstene, som han 
definerer som musikk, maleri, poesi, skulptur og dans, skulle ha skjønnheten som 
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sitt endelige mål, men dette møtte motstand både i Frankrike, i Tyskland og i 
Danmark-Norge.  
 Liv Bliksruds påstand om at Det norske Selskab i København sto 
for en programmessig klassisitet som en barriere mot det nasjonale,1549 finner 
ingen støtte i det undersøkte materialet. Undersøkelsen viser at Det norske 
Selskabs ledende teoretikere sto nærmere Sveitserskolens standpunkt. For Claus 
Fasting, som formulerte hva som kan oppfattes som Det norske Selskabs 
program, var poesien ”Himlens Datter”. Ved siden av Det norske Selskabs mer 
offisielle side, der naturlyrikken kom til å spille en fremtredende rolle, oppviste 
medlemmene ingen entydig holdning. At Det norske Selskap fikk flere danske 
medlemmer kan tyde på at medlemmer av Danske Selskab gikk over til Det 
norske Selskab etter oppløsningen av Danske Selskab i 1781. Det norske 
Selskab kan i samtiden ha representert en motpol til Selskabet for de skiønne 
og nyttige Videnskabers Forfremmelse, som i 1780 fikk Jacob Baden som 
sekretær etter Christian Frederik Wadskiær. Baden sto etter eget utsagn mest i 
gjeld til Batteux og beundret franskmennene for deres orientering mot det 
klassiske.1550  
 Rune Slagstads tolkning av den såkalte gjennombruddsideologien, 
som vil se et ideologisk motsetningsforhold mellom Johan Sebastian Welhaven 
og Anton Martin Schweigaard,1551 kan heller ikke belegges i det undersøkte 
materialet. Studien viser at det som er blitt oppfattet som et parallellt gjennom-
brudd for opplysningsrasjonalisme og romantikk representert ved Schweigaard 
og Welhaven, ikke først og fremst var en forestilling om sivilisering via den 
instrumentelle, naturbeherskende fornuft kontra sivilisering via dannelse. Både 
kunst og vitenskap skulle gripe aktivt inn i samfunnslivet for å forjage 
”Raaheden”. I likhet med Adam Smith, som hadde utviklet en teori om at 
samfunnet ville gå gjennom ulike stadier til sin fullendelse i handelssamfunnet, 
ble samfunnet både av Welhaven og Schweigaard betraktet som en erobring 
for sivilisasjonen. Det var de nye behov sivilisasjonen skapte som utgjorde 
forutsetningen for en større mangesidighet og for et rikere og mer 
omvekslende liv. Dette synet kommer ogsp til uttrykk hos Frans Linstow. 
Kunsten, som skulle gripe aktivt inn i samfunnslivet og virke foredlende på 
menneskene, var i likhet med forvandlingen av bondesamfunnet til et handels-
samfunn et viktig ledd i den omdanning av individet som skulle lede sivilisa-
sjonen og utviklingen fremover. For Welhaven hadde kunsten nytte gjennom 
dens evne til å utbre og befeste en sosial tendens i samfunnet. Dette var også 
den franske Encykolopediens sentrale tanke. Den fullstendige dannelse krevde 
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en orientering så vel i seg selv som i de ytre omgivelser, så vel i hva som er, 
som i hva som har vært. Ved å trenge tilbake den ene siden av helheten ville 
utviklingen bli stående ved en ufullstendighet og ”Halvhed”, som ble betraktet 
som forderveligere enn den ubearbeidede umiddelbarhet. Denne tanken lå også 
til grunn for hertugen av Augustenborgs reform av den lærde skole i 1809.  
 Undersøkelsen viser videre at desavueringen av Welhaven har sitt 
utgangspunkt hos Emil Tidemand.1552 Den negative skildringen av Welhaven kan 
på den måten knyttes til hegelianismens begynnende innflytelse i Norge. 
Welhaven, som fremhevet den franske kunsten som var kjent for god teknikk og 
natursannhet, sto som en representant for kunstkjennernes posisjon og vendte 
seg mot massenes ”dommerrett” over kunsten, altså det motsatte av det 
kunstsyn Hegel og hegelianerne forfektet. For Emil Tidemands var det en viktig 
målsetning å knytte den norske kunsten til Tyskland. Welhaven kom derfor også 
i et motsetningsforhold både til Marcus Jacob Monrad og til Bjørnstjerne 
Bjørnson, som ville føre krig mot ”de vestlige Anskuelser” og en kunst der farger 
og linjer og ikke det åndelige elementet var det primære.1553 Likeledes kom 
Welhaven i et motsetningsforhold til Lorentz Dietrichson som ønsket en kunst 
skilt fra den romerske og franske.1554 
 De resultat jeg har kommet frem til i denne undersøkelsen er basert 
på nærlesning av det innsamlede tekstmaterialet og analyser av kunstverk med et 
programmatisk innhold med de kunstteoretiske programformuleringene som 
fokaliseringspunkter. Selve programformuleringene er analysert ved hjelp av en 
ideologikritisk metode som har til hensikt å fastsette de kunstteoretiske 
utsagnenes opprinnelse hos visse teoretikere eller i bestemte ideologier eller 
livssyn. På den måten anser jeg at jeg har gitt svar på de spørsmål jeg har stilt. Jeg 
har også kunnet verifisere min hypotese om at de kunstteoretiske brytningene i 
den undersøkte perioden har vært et uttrykk for hegemonistrider mellom 
konkurrerende eliter med ulike nasjonale strategier. 

                     
 
1552 ”Duplik i Altertavlesagen – Paaviisning af Hr. Linstows vildfarende Meninger – Hr.            
      Welhaven og den Constitutionelle som Kunstdommere”, Morgenbladet, nr. 7 og nr. 8,           
      7.1.1844 og 8.1.1844.  
1553 Bjørnstjerne Bjørnson, ”En Nytaarsbog”, Morgenbladet, 15.1.1854.  
1554 Aftenbladet, nr. 148, 29.6.1861. 
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ENGLISH SUMMARY   
 
The thesis examines the art theoretical discourse, in Norway, from the mid 
eighteenth century up to 1905. The object of the study is to identify and 
analyse the most important positions in treatises and other programmatic texts 
and works of art. The period has been chosen both from a political and from a 
discursive point of view. Prior to 1814, Norway was part of the Danish-
Norwegian conglomerate state with the capital Copenhagen. After a short 
period of independence, Norway became part of the United Kingdoms of 
Sweden and Norway in 1814. The countries had a common monarch and a 
common foreign policy, but separate capitals, constitutions, administrations, 
state churches, armed forces, and currency. It was in this period, when Norway 
was transformed from a pre-modern society into a modern nation state, that 
art for the first time became a matter of national concern.  
 The study explores what motivated the development of a national art in 
Norway, who initiated this development, and how the nation was to be 
represented. The hypothesis is that the art theoretical conflicts in the studied 
period are expressions of hegemonic rivalry between elites with differing 
national strategies. The analysis and results of the thesis put to dispute the 
recently made claim that The Norwegian Society in Copenhagen, founded in 
1772, represented a programmatic classicism which was to function as a barrier 
against national aspirations. It also questions whether the most profiled 
representative of the nineteenth century Norwegian Intelligence Party, Johan 
Sebastian Welhaven, stood in ideological opposition to his party colleague, 
Anton Martin Schweigaard’s utilitarian philosophy. Moreover, critically 
examines possible reasons for the negative portrayal of Welhaven in 
Norwegian art historiographical writing, and, furthermore, challenges the 
assertion made by the art theoretician Paul Oskar Kristeller that painting, 
poetry, music, sculpture and architecture, in the eighteenth century was 
constituted as a separate domain from crafts, science and other humanist 
activities.  
 The source material consists of pamphlets and other programmatic texts 
as well as programmatic works of art. The methods of analysis have been close 
reading of the written texts, ideology critique, and detailed examination of the 
chosen works of art. The focus of the close reading has been on what the 
authors and the artists intend to say. This form of close-reading is labelled 
analytical, synoptical or comparative reading. Discourse is understood, in the 
traditional sense, as an exchange of ideas or communication between 
individuals where there exist differences of opinion. This model, that is 
inspired by Jürgen Habermas’ theory of communicative action, represents a 
kind of analytical pluralism that differs from the discourse model associated 
with Michel Foucault. The analysis, by introducing the concept of hegemony, 
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also provides a transgression of Habermas’ consensus model. Theoretically this 
perspective is inspired by Pierre Bourdieu and Edward Said, who both 
combine elements from Max Weber’s action theory and Antonio Gramsci’s 
idea of power established through hegemonic ideology or ideas. This 
theoretical stance, which implies a struggle over ideas and positions, takes into 
consideration that some positions might be marginalised or supressed in art 
historical writing. The thesis thus, by acknowledging these positions, has a 
critical art historiographic ambition. In order to trace discursive shifts, 
however, the longue-durée perspective has been essential. This combination of a 
micro and a macro perspective yields to Weber’s insistence of mixing a 
structural and an action oriented approach.  
 Theories of nationalism supplement the analytical tools applied. The 
concept of the nation and national identity is, in the studied period, closely 
linked to the theory of art. Nationalism theory, on the other hand, has mainly 
been concerned with the origins of nations and their relation to the state. In 
the constructivist tradition, nations and national identity are seen primarily as a 
forged product of state policy. For ethno-symbolists or primordial 
theoreticians, humanity is naturally divided into nations. This tradition regards 
nationalism as the last stage of a long process. Historic memories like 
mythology, archaeological discoveries, folklore, as well as history, are in this 
tradition matters of major concern. It is from these building blocks that the 
historic process of creating a national identity and a nation state evolve. This 
implies that the two theoretical perspectives, the constructivist and the ethno-
symbolist, converge in respect to the view that national identity is in the end 
the result of conscious efforts made by elites with specific goals. 
 The analytical part of the thesis is organised in four main chapters which 
correspond to distinct socio-cultural epochs. The first chapter, ”Kierlighed til 
Fædrenelandet”, deals with the period from around 1750 up to 1814. The focal 
point of this period is on the art theoretical discourse connected to the 
development of the Royal Academy of Art in Copenhagen. In the second 
chapter, ”Patriotismens borgerkrig”, the focus is on the efforts to build 
national art institutions in the new Norwegian capital, Christiania. The divides 
in this period are mainly related to the policy of transforming an agricultural 
country into a modern European state. The third chapter, ”Den store 
harmonien”, highlights the ideological change after the mid nineteenth century 
with emphasis on the identity politics which in this period stands in the centre 
of the art theoretical discourse. The fourth chapter, ”Harmoni gjennom 
differensiering”, targets the diversity of art theoretical positions trying to 
establish a new hegemony from the mid-1870s up to 1905.  
 The results of the study show that the dividing line in the art theoretical 
conflicts in Norway in the studied period, primarily goes between two elites: a 
humanistic orientated secular elite, and an ecclesiastically trained elite. The 
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contention between the two elites can be grouped around two different themes 
that in art theory often appear as oppositions or dichotomies. The first 
dichotomy is the conflict between a utilitarian view on art versus the view of 
art as luxury. The second opposition is a conflict between an individualising 
and an archaic stylistic idiom. These divides are in turn indicative of an 
antagonism between two educational ideals. One is reflecting humanist 
scientific ideals with an empiric orientation. The other is a theological 
scholastic ideal founded on formalism and introspection.  
 The modern discourse of art theory in Denmark-Norway was initiated by 
the establishment of the Royal Academy of Art in Copenhagen in the mid 
eighteenth century. This represented a break with the orthodox Danish-
Norwegian Lutheran tradition, which followed the Biblical prohibitive stance on 
images. The argument in the eighteenth century was, nonetheless, different from 
the disputes of the Reformation period. The opponents of art, mainly supporters 
of Halle Pietism, dismissed art as a useless luxury. To counter the opposition, the 
apologists of art resorted to the same rhetoric. The first programme that deals 
explicitly with the visual arts in the eighteenth century in Denmark-Norway, 
Tyge Rothe’s Tanker om Kierlighed til Fædernelandet, published in 1759, praises 
public art for its double usefulness. Art could contribute to the honour of the 
monarchy and to the love of king and country. To yield to this task, art had to be 
didactic, made by native artists and depict a nationally relevant content. For 
Rothe, who was influenced by French enlightenment philosophy, the aim was to 
encourage civic virtues and the honour of king and country. 
 Towards the end of the eighteenth century the two opposing positions – 
art as unnecessary luxury and the usefulness of art – converged into a third 
posture. It can be exemplified by Christen Henriksen Pram’s programme from 
1791, which considered art as a useful luxury with a positive moral influence by 
itself. By viewing works of art, the spectator could benefit from the artists’ ability 
to detect the beauty of nature. Behind this stance lay a deist religious conviction.  
 In Frans Linstow’s programme for national art from 1820, the parallel 
liaison of art and science comes to the fore. At the same time, the moral benefits 
of art are emphasised. For Linstow art and science are viewed as complementary 
prerequisites for the civilising process. It was art that controlled the forces of 
nature, paved roads, built bridges, and obliged the seas to carry boats. The issues 
at stake in Linstow’s programme were thus other than Rothe’s civic virtues. The 
usefulness of art was now related to the subjugation of nature for the material 
needs of mankind. In this way life was made easier. At the same time art opened 
up towards other important aspects of life besides the material. Art helped 
humanity develop in the direction of higher morality. Restriction, ignorance and 
resignation would not lead to this goal. It was the happy person, who was 
delighted in life, who would continuously reach higher moral standards. Art was 
in this case supposed to be used to subdue the powers of nature for moral 
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benefits. The purpose of a higher material culture was the betterment of 
mankind. Material satisfaction and culture gave promise of moral progress. 
Linstow thus maintained the double usefulness of art, as did Rothe, but in a 
different way. Welhaven, on the other hand, can be placed in that same tradition 
as Linstow. Likewise, can Schweigaard and other members of the nineteenth 
century Norwegian Intelligence Party. There is therefore full compatibility 
between Welhaven and Schweigaard in respect to ideological conviction. They 
both, like Diderot and d’Alembert, chief editors, and contributors to the 
Encyclopédie, belong to the same tradition. In this tradition there was no 
opposition between enhancing civilisation through instrumental reason as well as 
through the arts. Both the scientist and the artist were supposed to work for the 
progress of mankind. 
 In the 1880s the social usefulness of art was reasserted with the aim of 
exposing the negative effects of modern material culture and urban life. By 
exposing disparities, imbalances could be remedied. The parallel between the 
artist and the scientist was therefore emphasised. They both had a critical 
analytical mission to perform. At the same time the luxury of art was seen as a 
balancing force to contemporary materialism. In the 1880s the first view, 
emphasising the social usefulness of art, can be associated with Christian Krohg. 
The latter view is associated with Frits Thaulow, who perceived art as luxury. 
The task of art was according to Thaulow’s position to express the moods of 
humanity and attract the imagination. Hence the artists did not need to be 
scientists or social reformers. The logic was that the higher cultural stage a 
human being or society reached, the greater the urge for art and poetry – the 
most precious of all luxury which could help alleviate humanity from the 
drudgery of daily life and enhance her nature. Beauty could thus combat the 
materialism of their time. Art thus had a moral value in itself. The essence of 
both perspectives, albeit different, was therefore the moral usefulness of art.  
 The other main dichotomy, found in the art theory of the studied period, 
is the opposition between archaic and individualising stylistic idioms. This divide 
too can be traced back to the time of the establishment of The Royal Academy 
of Art in Copenhagen. The conflict between naturalism and idealism is, 
nevertheless, intrinsic already in Renaissance art theory. In the eighteenth 
century, the idealist claims were countered with examples from Norse mythology 
and history which served to legitimise naturalistic ideals. Paul-Henri Mallet’s 
Introduction à l’histoire de Dannemarc, published in French in 1755 and in Danish 
translation in 1756, became an important starting point both for the demand of 
individuality and for naturalism in Nordic art. At the same time the dichotomy 
between the North and South, bolstered by Montesquieu’s climate theory, 
supported a stance that Nordic art was different from that of southern Europe. 
The dichotomy between these two artistic ideals, a maniera moderna and a maniera 
devota, can be seen as the core of the major art theoretical conflicts during the 
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studied period. Kristeller’s assertion that the fine arts in the eighteenth century 
was distinguished from crafts, science and other humanistic activities, and thus 
constituting a separate space pursuing beauty, belong to the same debate. In the 
eighteenth century there were several competing classification systems of art. 
The French philosopher Charles Batteux’ classification system, which come 
close to Kristeller’s ideal, represented a clear call for an idealist endeavour in art. 
The claim, made by the literary historian Liv Bliksrud, that The Norwegian 
Society in Copenhagen represented a programmatic classicism that functioned 
as a bulwark against the national, must similarly be seen as supporting a 
demand for a certain kind of art. Bliksrud’s allegation that The Norwegian 
Society programmatically supported classism to counter nationalism cannot be 
validated in the historic source material studied here. Rather, the study shows 
that The Norwegian Society’s leading theorist was closer to the Swiss school. For 
Claus Fasting, who formulated what can be considered as a programmatic stance 
for The Norwegian Society, poetry was “Heaven’s Daughter”. That meant that 
poetry demanded more than the following of certain rules. Poetry was more than 
diligence. It was important to study all great works of art, but for the artist it was 
genius that mattered, not the following of rules and the copying of others. This 
was also the issue for the artist Nicolai Abildgaard, who was associated to several 
of the members of The Norwegian Society.    
 A similar conflict regarding individualising and archaic stylistic ideals, 
appears to be behind the rivalry between Johan Sebastian Welhaven and Henrik 
Wergeland, but in this case the argument is of a somewhat different kind. They 
both demanded realism in art, but Welhaven did not want to go as far in the 
direction of the subjective as did Wergeland. For Welhaven it was important to 
uphold certain standards and general concepts. Welhaven thus rejected the use 
of standard types in art. Individual characteristics were the essential. The rivalry 
between Welhaven and Bjørnstjerne Bjørnson was also along this same diving 
line. The same conflict lay behind the demeaning of Welhaven in Norwegian art 
historiography. Welhaven, who demanded high technical skills saw these ideals 
best realised in French art. Other  nineteenth century art theoreticians and critics, 
such as Emil Tidemand and Lorentz Dietrichson, took a clear stance again 
French art. Their ideals were best represented in German art.  
 From the middle of the 1870s the conflict between these two aesthetic 
ideals became an issue of prime concern. The individualistic claims of the artists 
clashed with the ideals of the theologically trained elite. Towards the end of the 
century the modern endeavour in art was rejected altogether by one of the main 
art theoreticians in Norway at the time, Andreas Aubert. The aim was to return 
to the primary sources of art, which meant back to archaic ideals. The whole 
modern development of Norwegian art, starting with the establishment of the 
Royal Academy of Art in Copenhagen in the eighteenth century, was thus 
abandoned by Aubert, who had previously accepted the younger generations’ 
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plein air painting technique. Around 1905 this retrogressive elite was pushed back 
by more moderate forces maintaining the modern development of Norwegian 
art.  
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