


Det nationella landskapet 

Om upptäckten av den svenska naturen 
i Elias Martins bilder 

Mikael Ahlunä 

När frågor kring nationell identitet under 1700-talet diskuteras, kan 
bildkonsten tillhandahålla ett konkret och i detta sammanhang tidigare 
tämligen obeaktat material som på flera sätt är fruktbart att undersöka. 
Utvidgningen av konstmarknaden under slutet av århundradet innebar att 
nya grupper av konsumenter med smak för nya bildtyper förändrade konstens 
förutsättningar och innehåll. Bland de nya attityder som därigenom kom att 
återspeglas i tidens oljemålningar, akvareller och gravyrer återfanns även en 
ny syn på Sverige i rollen som nation och fädernesland. Den här artikeln 
handlar om landskapsmålaren Elias Martin (1739-1818) och några sidor av 
hans konstnärskap som särskilt tydligt knyter an till frågan om den nationella 
identiteten under gustaviansk tid. 

Elias Martin var verksam som målare, tecknare och grafiker.1 Han föddes 
i Stockholm 1739 och började sin bana som ornamentsritare för 
skärgårdsflottan vid Sveaborg. Efter hemkomsten därifrån reste han 1766 
vidare till Paris. Vistelsen i den franska huvudstaden blev emellertid tämligen 
kortvarig och 1768 fortsatte han vidare till London, där han kom att stanna 
under de tolv följande åren. Fallet Martin illustrerar därmed hur Paris och 
Rom under 1700-talet fick konkurrens av London som utbildningsort och 

1 Elias Martins konstnärskap är ännu tämligen outforskat. De fåtaliga publicerade arbeten som 
existerar är dessutom idag tämligen ålderstigna - de tillkom huvudsakligen under 1900-talets 
tre första decennier. Den fylligaste biografiska framställningen återfinns i Ragnar Hoppe, 
Målaren Elias Martin, Stockholm 1933. Se även Hans Frölich, Bröderna Elias och Johan Fredrik 
Martins gravyrer, Stockholm 1939. För närvarande arbetar dessutom författaren till denna arti
kel med en avhandling om Elias Martin vid den konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala 
universitet. 
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Elias Martin, Romantiskt landskap med gran, olja på duk. Nationalmuseum. Foto: Nationalmuseum. 

konstnärligt impulscentrum. Avgörande för Martins fortsatta utveckling blev 
också de erfarenheter han skaffade sig på den nya engelska konstmarknad 
som snabbt utvecklades under detta århundrade. 1780 återvände han till 
Sverige och blev den gustavianska epokens ledande landskapsmålare. Under 
en rad år samarbetade han nära med sin yngre bror Johan Fredrik, som hade 
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utbildats till gravör i London. Mellan bröderna fördelades arbetet vanligen 
så att Elias tecknade eller målade förlagorna som sedan graverades av brodern. 
Huvuddelen av deras produktion utgjordes av landskap och topografiska vyer. 

Dessa landskapsbilders förhållande till den nationella identiteten är således 
ett nästan helt ouppmärksammat spörsmål i den tidigare forskningen. 
Generellt kan man säga att den genomgående tendensen i den svenska 
konsthistoriska litteraturen har varit att framför allt sätta sådana frågor i 
samband med 1800-talets bildkonst.2 Men tanken med föreliggande text är 
således att föra detta perspektiv tillbaka till 1700-talet och diskutera hur 
olika strävanden att skapa en ny nationell identitet i Sverige under den 
gustavianska tiden återspeglas i många av Martins bilder. Även om 
forskningen i Sverige hitintills varit mager, så har det inom det engelska 
språkområdet under de senaste åren bedrivits en flitigare forskning kring 
bildkonstens förhållande till 1700-talets nationella strömningar.3 Mycket av 
denna forskning har gått ut på att lyfta fram olika politisktnationella 
drivkrafter bakom framhävandet av det specifika engelska landskapet i bild
konst och lyrik och i anslutning till fenomen som den tidiga turismen under 
1700-talet och därtill hörande resehandböcker. Bland andra har Malcolm 
Andrews diskuterat det nationellt självmedvetna och självdefinierande 
perspektivet i upptäckten av den engelska naturen i till exempel James 
Thompsons diktsvit The Four Seasons och i Richard Wilsons 
landskapsmålningar.4 Om det därmed är möjligt att i England peka på tydliga 
samband mellan 1700-talets landskapskonst och tidens formulerande av 
nationella identiteter, så förefaller det vara adekvat att ställa frågan om inte 
sådana samband också fanns i Sverige. Martins nära koppling till England 
gör denna fråga än mer angelägen. 

Syftet med denna text är således att diskutera den roll Martins bilder - och 
i första hand hans landskap - spelade i processen att skapa en nationell 

2 Så sker till exempel i den samnordiska antologin Natur och nationalitet. Nordisk bildkonst 
1800—1850 och dess europeiska bakgrund, red. Jörgen Weibull och Per Jonas Nordhagen, Wiken 
1992. 
3 Se not 4 och 19. 
4 Malcolm Andrews, The Search for the Picturesque. Landscape Aesthetics and Tourism in Britain, 
ij60-1800, Aldershot 1989. Se även David Solkin, Richard Wilson. The Landscape of Reaction, 
London 1983. Ett likartat perspektiv återfinns även i utställningskatalogen The QuestforAlbion. 
Monarchy and the Patronage of British Painting, ed. Christopher Lloyd, The Royal Collection, 
London 1998. Temat för denna utställning och katalog var att åskådliggöra hur bildkonsten 
målmedvetet användes av den engelska monarkin för att skapa en pro-rojalistisk nationell iden
titet i Storbritannien under 1600-, 1700- och 1800-talen. 
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samhörighetskänsla under gustaviansk tid. Samtidigt kommer också frågan 

om vems nationella identitet hans bilder egentligen speglar att diskuteras. 
Svaren på dessa frågor kommer att sökas i anslutning till några av de nya 
motivkretsar som Martin introducerade efter hemkomsten 1780 och som i 
stort sett saknade äldre motsvarigheter i den svenska konsten, nämligen hans 
bilder av den vilda svenska naturen, hans bilder av vad man skulle kunna 
kalla det svenska näringslivet, samt hans skildringar av det svenska folket.5 

Elias Martin, Stockholmsvy. Utsiktfrån kungliga slottet, gouache. Nationalmuseum. 
Foto: Nationalmuseum. 

5 En annan sida av Martins konstnärskap som också har direkt anknytning till dessa frågor är 
naturligtvis hans historiska och fornnordiska bildvärld. Det finns emellertid inte utrymme i 
denna text att närmare gå in på denna, då framställningen huvudsakligen begränsats till Mar

tins landskap. 
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Svenska vyer och bilder av den nordiska naturen 

I januari 1780 författade Elias Martin i sin bostad vid Leicester Square en 
skrivelse ställd till Gustav III. Den sändes strax därpå till Stockholm med 
en depesch från den svenske envoyén i London Gustaf Nolcken.6 Denna 
skrivelse var egentligen en anhållan om att bli hemkallad och om att få 
ekonomiskt stöd från kungen, och Martin beskriver här de projekt han i så 
fall tänkte ta sig an. Det första han försöker locka Gustav III:s intresse med 
är planerna på en brett upplagd serie målningar och gravyrer som skulle 
skildra Sveriges natur och topografi: 

"Plan af mine tillämnade företaganden i Sverige. 

1. Igenom Swenska historien göra mig underrättad om märkwärdige ställen i Riket Så i 

anseende till belägenheten Som Historiska händelser både - i förflutne och nyare tider. 
2.1 följe däraf Sommar tiden företaga Resor kring landet och Sorgfälligt göra Ritningar 
på Slika Ställen med Annotationer om Bygnaders Storlek, och Proportion, med 
Remarquer m. m. om Fållkets Seder, Åkerbruk och fiske redskap, - i ett ord Caracteren 
af de Orter jag reser igenom för att deraf taga ämnen till Målningar 

Dessa formuleringar ringar in vad som skulle bli några av Martins viktigaste 
motivkretsar efter hemkomsten. Brevet slog också an hos Gustaf III som 
verkligen kallade hem honom och utlovade ett visst ekonomiskt stöd. 

Resultatet av det projekt Martin skisserade i brevet blev en stor mängd 
målningar, akvareller och gravyrer av det svenska landskapet. Det 
målmedvetna arbetet med att skildra den nordiska naturen och de svenska 
utsikterna påbörjades omedelbart sommaren 1780. Många motiv utfördes 
och såldes i sammanhållna serier, som till exempel den märkliga svit 
topografiska landskapsgravyrer som kom att gå under namnet "Svenska vuer". 
Denna serie inleddes som en samproduktion mellan bröderna Martin under 
1780-talets första år, men kom att fullföljas av den yngre brodern under de 
följande decennierna. "Svenska vuer" utgjorde dock bara en svit bland de 

6 Riksarkivet, Diplomatica Anglica. Depeschen från Nolcken med Martins skrivelse avsändes 

den 14 januari 1780. Skrivelsen är undertecknad med såväl Elias som Johan Fredrik Martins 
namn, men av formuleringarna framgår att Elias är upphovsmannen. Skrivelsen samt Nolcken-

depeschen finns också publicerade i Frölich 1939, bilaga III och VI, s. 272-273, 274-275. 
7 Se föregående not. 

21 



tusentals svenska landskapsbilder som firma Martin i olika tekniker 
producerade under den gustavianska perioden. 

Genom sina resor runt om i landet samlade Martin in vyer från skilda 
landsändar som i serier ställdes samman till helheter. Martins topografiska 
bildvärld innehöll vyer över Stockholm och olika landsortsstäder, men också 
skildringar av den rena landsbygden och den vilda naturen. Här fanns 
dessutom bilder av olika historiska minnesmärken och skildringar av det då 
blomstrande näringslivet i form av motiv från järnbruken, smedjorna och 
gruvindustrin. Framträdande i Martins topografiska projekt var därmed 
ambitionen att i bilder försöka skapa en samlad och representativ fram
ställning av hela det svenska riket - dess geografi och specifika natur, dess 
historia, dess samtid och framtid.8 Martins bilder fick också en ordentlig 
spridning i det gustavianska samhället och kom att få en oerhörd betydelse 
för det efterföljande svenska landskapsmåleriet och för utvecklingen av den 
topografiska bildkonsten. Det är därmed inte orimligt att uppfatta det här 
storslagna projektet att i bild skildra Sverige som ett viktigt och effektivt 
redskap i etablerandet av en ny slags nationell identitet i tiden. 

Martins förebilder och inspirationskällor 

Förebilder för Martins målade topografiska skildringar och brödernas grafiska 
serier saknades naturligtvis inte. I första hand framstår Erik Dahlbergs hundra 
år äldre Sveda Antiqua et Hodierna som en viktig utgångspunkt. Liksom i 
Sveciaverket ville också Martin med sina vyer skildra såväl det forna som 
närvarande Sverige. Samtidigt finns det påtagliga skillnader dessa två 
bildgrupper emellan, vilket närmare kommer att diskuteras längre fram i denna 
text. Viktigare än Dahlberg förefaller emellertid de engelska impulserna ha 
varit. Redan 1707 hade bildverket Britannica Illustrata givits ut i London, och 
än större spridningen fick det storslagna gravyrverket A Prospect of Britain 
som utgavs av bröderna Buck och som stod färdigt 1753.9 Bröderna Bucks 
engelska vyer var en enastående kommersiell framgång, och Martin, vars 
ekonomiska driftighet var omvittnad i samtiden, tog helt säkert intryck av 
deras succé. Uppläggningen av hans topografiska serier, liksom sättet att 
marknadsföra bilderna påminner också om den engelska föregångaren. 

8 Det bör dock noteras att Martins topografiska skildringar inte innehöll några motiv från den östliga 
delen av riket som Finland då utgjorde, med undantag för bilderna från Sveaborg. 
9 En faksimileutgåva av detta gravyrverk med en utförlig introducerande essä publicerades 1994: A 
Prospect ofBritain. The Town Panoramas ofSamuel and Nathaniel Buck, ed. Ralph Hyde, London 1994. 
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Elias Martin, Tyresö kyrka och slott, akvarell. Nationalmuseum. Foto: Nationalmuseum. 

Ytterligare en viktig inspirationskälla var det gravyrverk med motiv från 
Wales som Paul Sandby publicerade i London 1775, och som under de 
närmaste åren följdes av ytterligare graverade topografiska bildsviter med 
engelska motiv av samme konstnär.10 Konstnärligt och tekniskt utövade 
Sandby ett stort inflytande över Martin, och tidvis var han även dennes 
lärare vid Royal Academy i London. Utan tvekan var Sandbys skildringar av 
den engelska landsbygden en viktig utgångspunkt för Martins topografiska 
projekt. 

En annan avgörande engelsk impuls bakom Martins strategiska inriktning 
på de svenska motiven utgjorde dessutom de händelser och den debatt som 
omgav den lansering som porslinsfabriken Wedgewood genomförde av en 
servis med engelska topografiska landskapsbilder i London vid mitten av 
1770-talet. Denna historia som sålunda utspelades under den period då Martin 
bodde i staden började med att Katarina II av Ryssland 1773 beställde en 

10 Sandbys första gravyrserie från 1775 bestod av tolv blad som publicerades under namnet 
"Views in Aquatinta from Drawings in South Wales". Se angående denna och följande gravyr

serier av samme konstnär Frölich 1939, s. 69, samt Luke Hermann, Paul and Thomas Sandby, 
London 1986, s. 44ff. 
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servis från Wedgewood, dekorerad med olika engelska landskapsvyer.11 

Servisen ställdes ut i London 1774 och föranledde ett stort intresse och väckte 
en livlig debatt, där det bland annat hävdades indignerat att engelsmännen 
försummade sitt eget land när sådana här saker kom till stånd på utländska 
initiativ.12 Den här debatten pågick i flera år och var fylld av känslosamma 
tongångar av nationalpatriotisk art, och den ledde också till en stor efterfrågan 
på topografiska skildringar av det engelska landskapet. En betydande 
marknad för den typen av bilder växte därmed fram i London under slutet 
av i77o-talet.13Den kommersiellt sinnade Martin befann sig mitt i denna 
utveckling, och det förefaller inte vara orimligt att anta att dessa händelser 
fick en avgörande betydelse för tillkomsten av den långa svit av svenska 
utsikter som inleddes ett par år senare efter återkomsten till Sverige. I Lon
don hade Martin lärt sig att nationella känslor i stor omfattning kunde sälja 
landskapsbilder, och gick det i England, varför skulle det inte gå i Sverige? 
Martins brev till Gustav III i januari 1780 måste läsas med dessa händelser i 
minnet. 

Den gustavianska epokens nationella identiteter 

Utifrån sådana engelska utgångspunkter skildrade bröderna Martin det egna 
fosterlandet i bilder som fick en mycket stor spridning i det gustavianska 
samhället. Det är emellertid av stor vikt att i detta sammanhang försöka 
klargöra vems nationella identitet som egentligen avspeglade sig i de målade 
och graverade svenska landskapen. Martins bilder sammanfaller tidsmässigt 
med olika försök att frammana en nationell identitet i Sverige under slutet 
av 1700-talet. Tydligast kommer sådana tendenser till uttryck i välbekanta 
fenomen som Gustav III:s olika dräktreformer, hans engagemang i opera 
och teater och i det svenska språket, eller i vasaromantiken i tidens inred
ningskonst. Martins bilder måste naturligtvis ses i ljuset av dessa kultur
yttringar, men samtidigt kan de också säga mer än så. De var nämligen inte 
enbart formade av kungens nationella program, utan speglade även andra 
gruppers förhållande till nationen. 

11 Delar av denna servis visades 1998 på Nationalmuseum i Stockholm i utställningen Katarina 
den stora och Gustav III. Servisen avbildas och presenteras i utställningskatalogen (Katarina den 
stora och Gustav III, Nationalmuseum, Stockholm 1998, s. 6i3f). 
12 Någorlunda ingående presenteras de händelser och den debatt som omgav beställningen av 
Katarina II:s engelska Wedgewoodservis i Hermann 1986, s. 4.J&. 
13 Ibid. 

24 



Under slutet av 1700-talet växte nya tankar om den svenska nationen 
fram i olika sammanhang, och försöken att formulera och legitimera en svensk 
nationell samhörighetskänsla tjänade olika politiska syften. Det kunde ske 
på nationalekonomiska grunder som hos Johan Fischerström, eller utifrån 
maktpolitiska utgångspunkter som hos Gustav III, eller ingå som ett tema i 
den nya borgerligt präglade högreståndskultur som växte fram under 
århundradet. Ett nytt intresse för det nationella temat fanns därmed lite 
varstans bland den brokiga publik som köpte och betraktade Martins 
målningar och gravyrer. 

Martins ambition och förmåga att nå ut till en ny publik var grund
läggande för hans stora produktion av svenska landskap och utsikter. Till 
skillnad från Dahlbergs Svecia Antiqua et Hodierna och den samtida 
Britannica Illustrata, med kommentarer huvudsakligen pä latin, så var titlar 
och texter på Martins bilder efter 1780 — såväl de akvarellerade som de 
graverade - som regel på svenska, vilket kan ses som ett utslag av denna 
ambition att nå ut till en bredare och inhemsk publik. Andra tecken på 
denna ambition var prissättningen. Framför allt de graverade bilderna var 
relativt sett billiga och därmed möjliga att köpa för en betydligt större publik, 
än den som tidigare hade haft möjlighet att förvärva och äga konst. Martins 
målmedvetna strävan efter en så stor spridning som möjligt syns också tydligt 
i hans olika strategier att marknadsföra sina landskapsbilder. Bland annat 
försökte han göra dem till en riksangelägenhet för hela det svenska folket 

Vy över Söderfors bruk medmasugn och hammare, akvarell. Nationalmuseum. Foto: Nationalmuseum. 
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genom annonser och notiser i pressen och genom tilltag som att inbjuda 
riksdagsmännen till sin ateljé för att förevisa och förhoppningsvis sälja sina 
landskap, och därmed sprida kunskap om dem och skapa en efterfrågan ute 
i landet.14 Sammantaget vittnar allt detta om en radikal breddning av den 
svenska konstmarknaden under 1700-talets två sista decennier - en process 
där Martin spelade en betydelsefull roll. Genom erfarenheterna från den 
fria konstmarknaden i England hade han ett försteg framför sina svenska 
konstnärskollegor och konkurrenter och han uppträdde på flera sätt som en 
kommersiell innovatör. Landskapsbildernas framskjutna position i denna 
utvidning av konstmarknaden säger också någonting om genomslaget av 
den nya bild av Sverige som Martins topografiska skildringar förmedlade. 

Jämförelsen mellan Dahlbergs stormaktstida Sveciaverk och Martins 
topografiska bildvärld kan belysa flera intressanta frågor vad gäller det 
nationella temat. Skillnaderna mellan Dahlberg och Martin kommer till 
uttryck bland annat genom att det påtagliga inslaget av svensk natur i Mar
tins bilder är tämligen begränsat i Sveciaverket, och genom att de många 

slotts- och herrgårdsporträtten som utgör själva kärnan hos Dahlberg, saknas 

Elias Martin, Ålstadgästgivaregård, Hunneberg, lavering. Nationalmuseum. Foto: Nationalmuseum. 

14 Litteraturen om Martins förehavanden på den engelska och svenska konstmarknaden är 
ännu mycket begränsad. En del observationer och påpekanden återfinns hos Hoppe 1933 och 
hos Gunnar Berefelt, "Elias Martins Fader Vår", Konsthistorisk Tidskrift 1973, s. 1-13. Martins 
roll som aktör på konstmarknaden kommer emellertid att ägnas ett mer ingående studium i 
den avhandling om konstnären som författaren till denna artikel för närvarande arbetar med. 
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eller är av en helt annan karaktär i Martins vyer.15 Dessa tydliga skillnader 
vittnar om att bröderna Martins topografiska bildvärld med graverade sviter 
som "Svenska vuer" stod för en ny tolkning av vad Sverige egentligen var för 
någonting under slutet av 1700-talet. I den nya bild av nationen som Martin 
presenterar, består riket nu inte längre i första hand av de gamla adelsgodsen 
med sina palats och tuktade franska trädgårdar, utan av den vilda nordiska 
naturen, av bruken, smedjorna, gruvorna och hamnarna.16 Det Martins bilder 
visar är därmed brukspatronernas, handelsmännens och borgerskapets 
Sverige, varvat med skildringar av den specifika svenska naturen. Det var 
också dessa grupper som dominerade den publik som köpte Martins bilder. 
Medan den traditionella jordägande aristokratin i flera fall föredrog dyrare 
oljemålningar av de egna godsen, så utgjordes köparna av Martins akvareller 
och gravyrer i hög grad av det stadsboende borgerskapet och av ståndspersoner 
med anknytning till bruken. Det är naturligtvis svårt att dra skarpa gränser 
mellan dessa grupper i 1700-talets Sverige, men det är ändå möjligt att ana 
ett sådant grundmönster inom det heterogena skiktet av ståndspersoner. 

Den bild av Sverige eller den nya nationella identitet som presenteras i 
Martins landskap är därför av en sammansatt natur, och egentligen resultatet 
av en växelverkan mellan olika viljor och intressen. Delvis påverkades den 
naturligtvis av Martin själv och de av honom från England hämtade 
uppslagen; delvis formades denna identitet av de värderingar och intressen 
som fanns hos den breda publik som Martin förväntade sig skulle köpa hans 
bilder, och delvis kanske man kan påstå att den här nya bilden av Sverige 
färgades av kungens politiska vilja - konstnären arbetade ju åtminstone delvis 
under kungligt beskydd. Sammantaget kan man slå fast att den nya natio
nella identitet som återspeglades i Martins bildvärld innehöll en tendens att 
vända sig bort från den traditionella godsägande aristokratin och istället 
försöka frammana en nationell samhörighetskänsla som omfattade en bredare 
del av befolkningen. 

15 Visserligen förekommer en och annan spretande gran och nordiskt brusande fors även hos 
Dahlberg. Men sammantaget är denna typ av motiv mycket begränsade i Sveciaverket i jämfö
relse med dess vyer av slottsfasader och franska trädgårdar. De vilda granarna har dessutom en 
helt annan roll här, än hos Martin. Hos Dahlberg förefaller glimtarna av en nordiskt, vild natur 
i första hand tjäna till att understryka kontrasten mellan den tuktade och kontrollerade naturen 
i slottsträdgårdarna och det omgivande landskapet. Vildheten i bilderna är således här avsedd 
att framhålla den av människan kontrollerade och ordnade naturen. 
16 Angående dessa motiv hos Martin, se även Mikael Ahlund, "Svenska bruksbilder under 
1700-talet", Vallonerna, Stiftelsen Leufstabruks utställningskataloger nr 3, Lövstabruk 1996, s. 
81-112. 
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Folklivslandskapen 

Att dessa svenska vyer kom till stånd med Gustav III:s goda minne kan 
kanske dessutom ses i ljuset av kungens försök att skapa politiska allianser 
med borgerskapet och de lägre stånden. Denna text har hitintills handlat 
om Martins landskap och topografiska bilder, men frågor kring det nationella 
temat är också adekvata inför andra sidor av hans konstnärskap. 
Avslutningsvis ska här ytterligare en sådan bildkategori kommenteras, 
nämligen Martins så kallade folklivslandskap. Folklivslandskapen kan sägas 
vara en hybrid mellan landskap och genrescener - alltså bilder av det vanliga, 
enkla folket inplacerade i vanligtvis storslagna svenska sommarlandskap17 

Folklivslandskap av den här typen hade egentligen inte existerat tidigare i 
Sverige och utgör ännu ett exempel på en ny bildkategori som Martin 
introducerade i hemlandet efter återkomsten 1780. 

Folklivslandskapen visade sådant som höbärgning, skördefester, 
marknadsscener och andra motiv där allmogen och borgerskapet utgjorde 
huvudpersonerna. Tidens stora intresse för dessa teman framträder också på 
flera håll i den samtida skönlitteraturen. Dessa motiv tillhörde naturligtvis 
en äldre tradition av pastorala skildringar, men i såväl bildkonsten som dikten 
befriades dessa folkliga inslag från en mer sydländsk eller klassisk framtoning, 
och fick nu istället en omisskännligt svensk prägel i skildringen av natur, 
klädedräkter och andra detaljer. En märklighet med den här typen av bilder 
var att de påfallande ofta utfördes - inte som billiga gravyrer - utan som 
stora och dyra oljemålningar i påkostade guldramar. De som köpte dessa 
målningar var inte heller i första hand det enkla borgerskapet, utan Gustav 
III själv och beställare i kretsen kring hovet. Kungen införskaffade till exempel 
för sin blå salong på Drottningholm två stora folklivslandskap av Martin, 
som ännu finns kvar i rummet i form av dörröverstycken. Också den målning 
Martin lämnade till den kungligt beskyddade Konstakademien efter sitt 
inträde hör till denna kategori. Detta receptionsstycke utgörs av en stor 
oljemålning föreställande en humleskörd, och denna typ av till synes låga 
motiv hörde uppenbarligen i tidens ögon till det mer offentliga och 
prominenta i Martins produktion, vilket ju kan synas en aning märkligt. 

Genrebeteckningen folklivslandskap är egentligen inte vedertagen i den konsthistoriska lit
teraturen, utan utgör en sammanslagning av termerna folklivsskildring och landskapsbild. Ter
men förefaller dock träffande för att beteckna Martins innovativa sammanblandning av dessa 
två bildtyper. 
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Man kan fråga sig vad som egentliga var drivkraften bakom kungens 
intresse för dessa motiv och beställningen av målningarna för Drottningholm. 
Var det Rousseau och drömmen om det enkla men sunda folket? Eller hängde 
det samman med Gustav III:s försök att knyta politiska allianser med de 
lägre stånden? Det senare alternativet förefaller inte vara oväsentligt i 
sammanhanget och det framskymtar även på andra håll i Martins bildvärld. 
I en teckning har han skildrat en midsommarfest på Ladugårdsgärdet från 
1780-talets andra hälft och bilden tycks vara en direkt illustration till alliansen 
mellan kungen och allmogen — kring en gigantiskt krönt vasakärve dansar 
festdeltagarna medan några representanter för allmogen i triumf bär fram 
kungens blomstersmyckade monogram. Detta blad graverades av Martins 
elev Martin Rudolf Heland och fick därigenom i form av akvarellerade 
etsningar en viss spridning i det gustavianska samhället.18 

Dessa motiv kan tolkas som försök att skapa en bild av det svenska folket 
och dess relation till sin monark, och de hör därigenom också hemma i 
diskussionen kring bildkonstens betydelse för den gustavianska tidens 

Elias Martin, Leufsta brukfrån övre bruksdammen, olja på duk. Privat ägo. Foto Nationalmuseum. 

18 Detta blad finns avbildat i Frölich 1939, s. 125. Se även s. 94 i samma arbete. 
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nationella identiteter. Flera artiklar i denna bok belyser hur tidens natio
nella tema i olika sammanhang sammanförde kungamakten och de lägre 
stånden. Bönderna som hävdade sina föreställningar om en urgammal frihet 
och borgerskapet som eftersträvade en mer framåtblickande ekonomisk frihet 
kunde här förenas med kungamakten i en nationellt präglad gemenskap. 
Tolkningen av Martins folklivslandskap måste uppenbarligen också ta hänsyn 
till denna kontext. 

Naturens nationalisering 

Oavsett bevekelsegrunderna för konstnär, beskyddare och konsumenter bakom 
dessa svenska landskap, så bidrog bilderna verkligen aktivt till att förändra den 
svenska nationella självuppfattningen. Den stora betydelse Martins bilder fick 
för landskapsmåleriets fortsatta utveckling under 1800-talet vittnar om det. 
Martin skapade helt enkelt en mall för hur Sverige på olika plan skulle uppfattas 
och gestaltas. Bilderna av den specifika svenska naturen blev med Martin em
blem för en nationell samhörighetskänsla. 

Under de senaste åren har flera arbeten vid engelska och amerikanska 
universitet ägnats åt att beskriva hur framväxten av mentala nationella landskap 
inleddes på olika håll i Europa vid den här tiden.19 Det nationella landskapet 
har i dessa sammanhang uppfattats som en blandning av natur och kultur -
ett verkligt landskap i form av en plats, ett berg eller en utsikt som tilldelats 
status av att vara en symbol för en nationell samhörighetskänsla. En rad stater 
har under 1700- och 1800-talen genom sådana processer utnämnt sin egen 
nationella natur och olika naturtyper har därvidlag tilldelats symboliska värden 
som kopplats till den nationella identiteten. I denna utveckling har bildkonsten 
sedan 1700-talet spelat en avgörande roll. Sverker Sörlin har talat om den här 
processen som en naturens nationalisering, och pekat på hur landskap och 
platser görs till fosterländska reliker som skapas, bekräftas och förstärks genom 
texter, målningar, gravyrer och så småningom också fotografier.20 

19 Se till exempel Cultures of Natural History, red. N. Jardine, J. A. Secord och E. C. Spary, 
Cambridge University Press 1996, och Commemorations: The Politics of National Identity, red. J. 
R. Gillis, Princeton University Press 1994. På svensk mark berörs besläktade teman i Lars 
Wängdahl, "Känslan av det svenska. Den syntetiska formen och Varbergkolonins nationella 
landskap", Nationell hängivenhet och europeisk klarhet. Den europeiska identiteten kring sekelskiftet 
7900, red. Barbro Kvist Dahlstedt och Sten Dahlstedt, Stockholm 1999, s. 77-117. 
20 Sverker Sörlin, "Från öppna landskap till svenska landskap", Dagens Nyheter, 13 januari 1998. 
I denna artikel sammanfattar Sörlin också den nya forskningen på dessa områden. 
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Johan Fredrik Martin, Nordmarks Jerngrufva nära Philipstad, akvarelierad gravyr. 
Nationalmuseum. Foto: Nationalmuseum. 
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Den viktigaste fasen av denna process ägde rum under 1800-talet, men 
den påbörjades under 1700-talet. I Sverige utgjorde Martins landskapsbilder 
en grundläggande förutsättning för den, och även ur det perspektivet är det 
meningsfullt att tala om den nationella identiteten som en viktig ledtråd till 
förståelsen för hans landskapskonst. 

För att avslutningsvis sammanfatta några av de här presenterade tankarna 
kring det nationella temat i Martins bildvärld, så kan man för det första 
konstatera att det inte är alldeles okomplicerat att peka ut vems nationella 
identitet som dessa landskap egentligen speglar. Den tolkning av Sverige 
som gestaltas i Martins bilder måste snarare förstås som resultatet av en 
växelverkan mellan olika viljor och intressen - Martins egna, hans kundkrets 
och någonstans i bakgrunden också Gustav III:s. Men sammantaget kan 
man påstå att Martins landskap presenterade en nationell identitet som inte 
vände sig till en begränsad elit, utan som försökte omfatta ett bredare socialt 
skikt av befolkningen. 

Jämförelsen mellan Dahlbergs äldre Svecia Antiqua et Hodierna och 
bröderna Martins topografiska bilder belyser detta. Martins skildringar av 
Sverige var inte som Dahlbergs stormaktstida gravyrer skapade för att visa 
upp imposanta slottsfasader för utländska betraktare. Istället visade deras 
bilder skildringar av svensk natur och borgerliga miljöer avsedda att 
konsumeras av en inhemsk publik. Den belysande skillnaden mellan dessa 
två bildvärldar framträder således i stormaktstidens behov av att representera 
utåt och det sena 1700-talets försök att skapa en känslomässigt förankrad 
självbild hos det egna folket. 

I motsats till Sveciaverkets bakåtblickande mot en ärorik förflutenhet 
och framhävande av en nationell identitet djupt rotad i utkämpade krig och 
forna militära bragder, så är tendensen i Martins topografiska bildvärld snarare 
framåtblickande. Även om det också här kan förekomma en och annan 
referens till landets historia, så är motiv med direkt anknytning till tidens 
ekonomiska liv och industriella näringar betydligt vanligare. Dessa det sena 
1700-talets svenska utsikter präglas av en ständigt återkommande fascina
tion inför den samtida ingenjörskonsten och vetenskapens nya landvinningar 
i skildringar av sådant som broar, slussar, hamnanläggningar, järnbrukens 
olika industribyggnader eller gruvornas tekniska konstruktioner. Dessa bilder 
av förutsättningarna för ett samtida och framtida välstånd inramas eller varvas 
så med romantiska skildringar av den särpräglade svenska naturen, och genom 
kombinationen av dessa två motivtyper konstrueras en ny bild av Sverige -
en visualisering av en ny nationell identitet. 
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En genomgående fråga i den här boken har gällt i vilken mån det 
nationella är internationellt, lånat och imiterat. I fallet Martin, så kan man 
som framkommit i denna artikel se hans bilder som ett försök att skapa ett 
nationellt svenskt landskap, som paradoxalt nog byggde på utländska grun
der. De utlösande impulserna till nationella landskapsgravyrer hade han fått 
i England, och den modell han återskapade den svenska naturen efter i sina 
bilder, byggde i hög grad på en europeisk landskapsformel som ursprungligen 
gick tillbaka på Claude Lorraine och det ideala landskapsmåleriet i Italien. 
Drivkrafterna bakom och beståndsdelarna i Martins svenska naturskildringar 
kan således i hög grad sägas vara internationella, men likafullt blev resultatet 
ett nytt svenskt nationellt landskap av en typ som inte funnits tidigare i vårt 
land. 
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