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Abstract 

Through a study of composition and a never ending thoughts about “what is a perfect picture” I 
wanted to try to find an answer. But the more I read and learned about it, it turned out to be more 
and more complexity to find a straight answer, because there isn’t one single or a simple answer. 
With a starting point in one of Caspar David Friedrich (1774-1840) paintings, Early snow (1828)  
because of its composition, it is somewhere in the middle between Renaissance and present, both in 
time and the development of the composition and perspective to the Modernist movement. Using 
keywords from Hans Belting’s Florens & Baghdad and formal aesthetics for analysing the artwork 
as a way of understanding. Friedrich was a part of the Romantic movement in Germany and his 
skills in composition and shaping atmospheric landscapes makes him raising above the mass of his 
contemporary colleagues. This thesis is about how the central perspective and the visual balance 
was an important part in Friedrich painting. 

Keywords: romanticism, renaissance, central perspective , Caspar David Friedrich. 
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1 

Inledning 

Ämnesval 

Länge följde mig tanken på vad det är som kan göra en bild intressant? Det är svårt att undvika 
frågan när betraktare av bilder reagerar olika, eller inte reagerar alls. Vad gjorde ett motiv mer 
intressant jämfört med andra motiv? Bör en bild se ut på ett visst sätt för att den skall uppfattas 
intressant och fånga betraktaren? Behöver motivet ha ett visst innehåll av något eller syfte för att 
bilden skall fungera och eventuellt skriva in sig i konsthistorien? Antalet svar på dessa frågor, med 
möjligen undantag för den sista frågan, är att det finns sannolikt lika många svar som det finns 
betraktare och skapare av bildkonst samt att svaren kan variera över tiden beroende på synsätt och 
epoker. Mycket handlar också om vilket syfte motivet har, vilken typ av motiv är det? Beroende på 
vad konstnären vill belysa kan kompositionen se olika ut, jämför med exempelvis porträttmåleri. 
Denna uppsatsen lägger fokus på hur landskapsmotiv gestaltas och komponeras. 

Mycket handlar om betraktarens seendekompetens, förstår de vad de ser och vad som är syftet med 
ett motiv. Några grundläggande komponenter gör det lättare för betraktaren att ta in och fångas av 
illusionens magiska kraft. En av de mest påtagliga komponenterna är förstås ett motiv som berör 
eller speglar något som betraktaren kan identifiera sig med. Men även hur det presenteras, hur 
återges ljuset som är så avgörande för seendet. Ska en målning aspirera på att vara ett fönster till en 
annan plats, så som det många gånger försöker vara i natur och landskapsmåleriet, måste ljuset 
återges så att betraktaren tar det för att vara så trovärdigt och naturligt att den inte ens noterar det. 
Ett dåligt återgivet ljus kan skava i betraktarens medvetande och punktera illusionen. Samma sak 
gäller hur olika element är positionerade i kompositionen, hur de förhåller sig till varandra och hur 
de förhåller sig till betraktaren. Här kommer centralperspektivet in som en faktor som lägger 
grunden för kompositionen. Det är i det här stadiet när konstnären drar upp motivet i grova drag och 
placerar ut elementen och bestämmer sig för var skiftningarna mellan förgrund, mellangrund och 
bakgrund skall dras, om än skissartat, finns det en del konventioner som konstnärerna i Europa i 
stor utsträckning följt sedan renässansen, men som delvis luckrades upp under Romantiken och 
fortsatte så fram till Modernismens inträde. Det är här centralperspektivet kommer in och blir en 
faktor som finns med redan när de första skissartade linjerna dras upp på duken och har så varit 
sedan renässansen fram till modernismen. Med utgångspunkt i Caspar David Friedrichs Nysnö 
(1828) skall jag titta närmare på det tillsammans med vikten av en balanserad visuell komposition. 
Valet av Nysnö kan kanske tyckas vara udda då det finns motiv av Friedrich som kanske är mer 
kända och har ett än tydligare centralperspektiv. Men Nysnö har, förutom centralperspektivet, 
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detaljer som delvis vänder på konventionerna som fram till Romantikens era rådde inom 
landskapsmåleriet. 

Forskarreflexivitet 

Som fotograf och konst- och bildvetenskaplig student ställde jag mig själv frågan många gånger vad 
som är grunden och tanken med en viss komposition och vad som är en ”bra”, eller kanske mer 
korret uttryckt ”lämplig” komposition. I mitt fotograferande ställdes jag ständigt inför frågor kring 
vad som skall finnas med i bildrutan eller vara utanför, och för att försöka förstå bildkomposition 
studerade till en början andra fotografer. Men relativt snabbt upptäckte jag att många fotografer på 
sena 1900-talet och framåt drevs av idén att så länge det som skall visas syns, spelar det inte så stor 
roll hur bildens komposition ser ut i sin helhet. Det var i stor grad frigjorda från konventioner vad 
gäller bildens komposition, vilket blev än mer klart för mig när jag studerade fotografisk 
gestaltning. Mycket beror förstås också på fotografens syfte med bilden och i vilket sammanhang 
den skall presenteras. När jag tittade närmare på några av de modernistiska fotograferna på 1920- 
och 30-talet, framför allt Ansel Adams (bild 2), upptäckte jag att han hade kompositionella likheter 
med konstnärer som levde långt före hans tid och att han hade mer eller mindre en fot kvar i det 
som gällde före modernismens intåg. I mina studier av olika bilders kompositioner genom historien, 
från renässansen till nutid, upptäckte jag att konventionen inte är statisk, utan den har förändrats 
över tid när nya generationer av konstnärer kommit fram och de hade andra ideal och i sin 
ungdomlighet kanske sökt nya vägar jämfört med föregående generationer av konstnärer. Med tiden 
när jag studerat ett stort antal olika kompositioner från renässansen och framåt i tiden uppfattade jag 
det som att Caspar David Friedrich någonstans på vägen bildade en milsten på den kompositionella 
tidsaxeln. Detta fick mig att mer ingående börja studera flera av hans verk, för att se och jämföra 
dem med varandra, samt försöka förstå hur han tänkte och såg på komposition och perspektiv i sitt 
skapande. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att fördjupa sig i kompositionen hos Caspar David Friedrich och försöka se hur strikt han 
bygger uppmotivet, varför hans kompositioner ser ut som de gör och om kompositionen var viktig 
för Friedrich. Skilde han sig i sin samtid från andra konstnärer och har han inspirerat sin eftervärld? 

För att ta mig an ämnet kommer jag att utgå från följande frågor: 

Finns det någon historisk koppling i Caspar David Friedrichs kompositioner och perspektiv? 
Hur stor betydelse hade perspektivet för Caspar David Friedrich? 
Hur unik var Caspar David Friedrich's kompositioner i sin samtid? 
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Material, källor och urval 

Det material som kommit till användning är förutom litteratur även bildmaterial som är betydande 
för uppsatsen. Då Nysnö och eller inget annat skapat av Caspar David Friedrich finns att betrakta i 
Sverige har målningen inte kunnat betraktas på plats, utan endast genom bildåtergivning. Vilket kan 
orsaka att vissa aspekter kan ha missats eller förbisetts i analysen på grund av minskad detalj- och 
färgtonsåtergivning.  

Urvalskriterier för bildmaterial 

Utgångspunkten för valet av Caspar David Friedrich motiv Nysnö var att centralperspektivet inte är 
lika uppenbart som ett motiv med en väg eller liknande som går från bildens underkant och 
försvinner i flyktpunkten i bildens visuella fjärran. Sedan har Nysnö i mörka färgtoner i djupet och 
ljusa i motivets inramning och förgrund, vilket bryter mot den då rådande konventionen. 

Diskussion om källkritik 

Vid studerandet av Caspar David Friedrich och hans arbete bör man beakta att det inte finns några 
intervjuer eller egna ord bevarade från honom. Det som finns är hans målningar, teckningar och 
skisser och utifrån det är det som är skrivet och sagt om honom tolkningar utifrån olika perspektiv 
och kunskaper. Friedrich gav sällan några förklaringar till sina motiv och många av titlarna på hans 
verk är inte hans egna.   1

Forskningsetik 
I materialet som kommit till användning i arbetet, såväl bilder som litterära texter, finns det inget 
som strider mot några etiska värderingar. 

Avgränsningar 

Litteraturen som kommit till användning i arbetet är uteslutande svensk- och engelskspråkig. Det 
finns tyskspråkig litteratur som sannolikt hade kunnat bidra till arbetet, men på grund av bristande 
kunskaper i det tyska språket, möjlighet till översättningar och isoleringen under skrivandet, har 
någon hjälp inte varit möjlig att få i den omfattande mängd som skulle behövts för att kunna ta del 
av den litteraturen. Det finns mycket som kan skrivas och sägas om symboliken eller semiotiken i 
Friedrich motiv, men det kommer inte att behandlas djupare i denna uppsats, den skulle sannolikt 
behöva en annan angreppsvinkel i så fall och mer utrymme än för vad som ges för denna uppsats. 
Här ligger fokus på kompositionen och centralperspektivet i första hand. I några stycken nämns 
konstkritikern Friedrich von Ramdohr (1757-1822) och det finns saker som kan sägas om både 

 Friedrich, Caspar David, Torsten Gunnarsson, Synnöve Clason, and Nationalmuseum. Caspar David Friedrich : Den 1

Besjälade Naturen. s 47.
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honom och hans kritik av Caspar David Friedrich, men bedömningen har gjorts att det skulle bli ett 
allt för stort sidospår för att ta upp här. Kritiken berörde dessutom inte om Nysnö, då den tillkom  
nitton år senare och efter Ramdohrs bortgång, därför utvecklas det inte vidare här. 

Forskningsöversikt 

Det finns mycket skrivet om Caspar David Friedrich och Romantiken som konstnärlig epok, i de 
flesta fall på tyska och engelska. Så för denna uppsatsen har det gjorts ett urval, all tillgänglig 
litteratur hade blivit allt för omfattande. På svenska finns det ett begränsat utbud och det kan delvis 
bero på att det inte finns några verk av Friedrich i ägo av något av de svenska konstinstitutionerna. 
Om man avser att fördjupa sig i komposition och perspektiv och börjar söka i text- och 
forskningsmaterial går det relativt snabbt upp för en att det finns mycket skrivet. Urvalet är stort 
och en begränsning måste ovillkorligen göras. Ett naturligt steg i processen är en formalestetisk 
analys och med det beakta Heinrich Wölfflins konsthistoriska grundbegrepp som han tar upp i 
Principles of Art History : The Problem of the Development of Style in Later Art.  Margaretha 2

Rossholm Lagerlöf har berört ämnet i Inlevelse och vetenskap - om tolkning av bildkonst och 
Gillian Rose berör ämnet i sin bok Visual Methodologies i kapitlet Spatial organisation.  Eftersom 3

centralperspektivet funnits inom konsten under flera århundraden finns det mycket skrivet om 
perspektivet, så därför blir det ett urval av litteratur där ovan nämnda källor ingår tillsammans med 
Rudolf Arnheim, Ernst Gombrich och Hans Belting. Utöver det Joseph Leo Koerner som  avhandlar 
Caspar David Friedrich mer specifikt och ingående, samt en publikation av Nationalmuseum med 
Torsten Gunnarsson som redaktör och som utgavs i samband med utställningen Caspar David 
Friedrich – Den besjälade naturen (2 oktober 2009 – 10 januari 2010).  4

Begreppsdiskussion 
Centralperspektivet möjliggör att den rent fysiskt tvådimensionella ytan kan uppfattas som ett 
rumsligt djup. Att element i motivet uppfattas som placerade bakom varandra eller ”längre bort” i 
landskapet. Istället för att de är travade likt ett antal papper på varandra som i det forntida egyptiska 
bildspråket. För att centralperspektivet skall kunna uppfattas skapa en illusion av djup krävs det 
siktlinjer som leder betraktarens blick i en viss riktning och för det används siktpyramiden som 
basen i perspektivet. Siktpyramidens uppgift är att leda betraktarens blick från förgrunden genom 
motivet till bakgrunden och där siktpyramidens siktlinjer möts i en toppspets bildas det som 

 Wölfflin, Heinrich. Principles of Art History : The Problem of the Development of Style in Later Art. New York: 2

Dover, 1950.

 Rossholm Lagerlöf, Margaretha. Inlevelse Och Vetenskap : Om Tolkning Av Bildkonst. Stockholm: Atlantis, 2007. S 3

151-176.

 Friedrich, Caspar David, Torsten Gunnarsson, Synnöve Clason, and Nationalmuseum. Caspar David Friedrich : Den 4

Besjälade Naturen. Nationalmusei Utställningskatalog, 660. Stockholm: Nationalmuseum, 2009.
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benämns flyktpunkt. Flyktpunkten är den plats i motivet som skall uppfattas som djupast eller 
längst in i bildrummet. 

Visuell balans är när motivet har element i kompositionen som är jämnt fördelade på den vänstra 
och högra halvan av motivet. Om det finns en visuell obalans i bilden kan det påverka betraktarens 
upplevelse av bilden negativt. 

Presentation av teori- och metodval 

Teoretisk tolkning med utgångspunkt i Hans Belting 

Med utgångspunkt i Hans Beltings metod i hans bok ”Florence & Baghdad : Renaissance art and 
arab science” kommer den teoretiska analysen att göras utifrån ett antal nyckelbegrepp Belting 
använder i kapitel 1, ”Perspective as a question of images”.  Dessa nyckelbegrepp använder Hans 5

Belting för att visa den visuella vägen från den arabiskt östliga bilden till den europeiskt västliga, 
vilka släktband som finns mellan dessa olika kulturer och hur betydelsefullt det östliga perspektivet 
varit för den västliga synen på perspektiv och komposition. I denna undersökning används fem av 
Beltings nyckelbegrepp i den teoretiska analysen av Nysnö och de är: se igenom, signum, världens 
vy, ikoniska blicken och symboliska formen. Syftet med tillämpningen av dessa begrepp är dels att 
bryta ner kompositionen i mindre beståndsdelar och på så sätt lättare teoretiskt sett kunna se och 
förstå centralperspektivet ihop med Friedrich förmodade kompositionella tankebanor. Men också  
för försöka se Nysnö med samma kulturella utbyte av blick som Hans Belting använder när han 
jämför renässansen med den arabiska vetenskapen. 

Formalanalytisk metod med utgångspunkt i Heinrich Wölfflin och Rudolf 
Arnheim 

Det var Heinrich Wölfflin (1864-1945) som utvecklade formalanalysen med inspiration av Alois 
Riegl (1858-1905) och Rudolf Arnheim (1904-2007) skapade en modernare tillämpning av 
formalanalysen när han i Art and Visual Perception (1954) diskuterar utifrån gestaltpsykologiska 
teorier.  I formalanalysen läggs fokus på motivets komposition, färg och form och utifrån hur 6

konstnären arbetar med linjer och färgtoner i motivet kan man genom analysen se hur rumslighet 
och visuell balans skapas, eller inte skapas.  Formalanalysen lägger ingen vikt vid motivets semiotik 
eller symbolism, utan förhåller sig strikt till hur motivets bildyta är uppbyggd. Det är med 
utgångspunkt i Wölfflins grundbegrepp och Arnheims teorier som formalanalysen utförs för att 
förstå Friedrichs kompositionella vägval och beslut i skapandet av Nysnö. 

 Belting, Hans. Florence and Baghdad : Renaissance Art and Arab Science. 2011. S 13-18.5

 Eriksson, Yvonne, and Anette Göthlund. Möten Med Bilder : Att Tolka Visuella Uttryck. 2., [rev.] Uppl. ed. 2012. S 6

33.
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Heinrich Wölfflin 

Vid tillämpningen av Wölfflins metod görs det med utgångspunkt i hans fem begreppspar.  7

Linjär – Målerisk 

Med linjär menas att att elementen i motivet syns klart skilda ifrån övrigt i motivet. Inget flyter ihop 
med bakgrunden eller andra element och former, detaljerna kan tydligt ses i motivet. Finns det inga 
distinkta skiljelinjer mellan formerna, utan mer flytande i skillnaden, betraktas det som måleriskt. 

Yta – Djup 

Med yta respektive djup avses om kompositionen ger intryck av ett rumsligt djup i kompositionen. 
Djupet uppstår genom hur motivets former och element förhåller sig till varandra genom linjer i 
kompositionen. Djupet behöver inte gestaltas som en centrerat centralperspektiv eller ett spatialt 
djup på diagonalen, det kan också gestaltas genom skiktningar där varje skikt skiljer sig 
storleksmässigt från förgrunden. 

  

Sluten form – Öppen form 

Sluten form är när det gestaltade ryms inom den fysiska ramen för verket. En skulpturs fysiska ram, 
eller gräns, blir dess form och är således en sluten form. Verket i sin helhet kan med enkelhet 
överskådas. Ett motiv som inte ryms i sin helhet inom den fysiska ramen, som får betraktaren att 
med sin fantasi komplettera eller tänka på vad som finns utanför faller inom ramen för öppen form. 

Mångfald – Enhet 

Mångfald och enhet handlar om hur detaljerna i element och former är gestaltade. Exempelvis 
grenar i ett träd eller en buske, eller detaljer på klädesplagg. Om man som betraktare inte ser alla 
detaljer omedelbart utan behöver söka sig fram med blicken för att se alla detaljer är det mångfald. 
När en form är gestaltad genom färgnyanser och betraktaren omedelbart upplever att den ser en 
helhet bildar det en enhet. 

 Wölfflin, Heinrich. Principles of Art History : The Problem of the Development of Style in Later Art. New York: 7

Dover, 1950. kap 1–5.
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Klarhet – Oklarhet 

Klarheten uppstår genom att kompositionen har linjer, symmetrier eller andra former som leder 
betraktarens blick i motivet. Motsatsen blir att betraktaren behöver söka sig fram med blicken för att  
hitta huvudmotivet, bisaker fångar uppmärksamheten först och oklarheten uppstår. 

Wölfflins syfte med de tio olika begreppen, indelat i fem begreppspar, var att karaktärisera 
målningar från renässansen respektive barocken. Träffsäkerheten i metoden är inte alltid helt 
övertygande i alla sammanhang, men den fungerar grovt sett och kan tillämpas även i andra 
sammanhang. 

Rudolf Arnheim 

Den visuella balansen i Nysnö analyseras med utgångspunkt i Rudolf Arnheims teorier om 
människans tendens att söka mönster och vilja se estetisk jämnvikt. Hur element i ett motiv är 
placerade påverkar gravitationen i bilden och därmed vår tolkning och uppfattning av den. 
Betraktaren kommer omedvetet vilja utse ett centrum i bilden även om det inte finns något tydligt 
sådant samt storleken och symmetrin i bildens element och former kommer påverka bildens balans.  8

Disposition 

Efter en inledande presentation av konstnären och verket som valts ut som grund för uppsatsen 
följer en analys av verket. Därpå kommer en historisk presentation av centralperspektivet och dess 
uppkomst, som sedan följs av ett stycke som handlar om hur perspektivet och kompositionen ser ut 
hos Caspar David Friedrich. Efter det följer den metodiska och teoretiska analysen. Metoden utgår 
från Hans Beltings metod ur Florence & Baghdad och den teoretiska analysen utgörs av en 
formalanalys som bygger Heinrich Wölfflins och till viss del Rudolf Arnheims formalestetiska 
teorier. Avslutningsvis kommer en sammanfattande text om kompositionen och perspektiven hos 
Friedrich samt att frågeställningarna besvaras.  

 Arnheim, Rudolf. Art and Visual Perception : A Psychology of the Creative Eye. The New Version, Expanded and Rev. 8

ed. 1974. s 1–21.
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2 

Caspar David Friedrich 

Liv och person i korthet 

Caspar David Friedrich föddes 5 september 1774 i Greifswald i Pommern, som vid den tiden var 
svenskt territorium. Att det Sverige inte var obetydligt för Friedrich kan man förstå genom att han 
målade in svenska flaggor i några av sina verk och han döpte sin son till Gustav Adolf. Friedrich 
mor avled när han var endast sex år gammal och fyra av hans syskon nådde aldrig vuxen ålder. 
Detta kom sannolikt att prägla honom både som person och i hans måleri och var kanske en orsak 
till den melankoli som återkommande förekommer i hans verk.  Stilmässigt tillhörde Friedrich 9

romantiken och till skillnad från det neoklassiska måleriets strävan efter en opersonligt allmän 
relevant och evigt giltig sanning försökte romantikens målare uttrycka sina egna känslor. För 
Friedrich var hans enda lag känslorna, enligt Hugh, Honour och Flemming.  Hans konstnärliga 10

utbildning började vid universitetet i Greifswald 1790 för att sedan fortsätta vid konstakademin i 
Köpenhamn 1794-1798. Det var under åren i Köpenhamn som Friedrich utvecklade sitt 
landskapsmåleri och samtidigt började ifrågasätta de konstnärliga konventionerna och den 
akademiska synen på måleri. Efter studierna bosatte sig Friedrich i Dresden och 1824 blev han 
extra-ordinarie professor vid konstakademin i samma stad.  Fram till sin död den 7 maj 1840 bodde 11

han kvar i Dresden.  

 Friedrich, Caspar David, Torsten Gunnarsson, Synnöve Clason, and Nationalmuseum. Caspar David Friedrich : Den 9

Besjälade Naturen. Nationalmusei Utställningskatalog, 660. Stockholm: Nationalmuseum, 2009. s 27-37.

 Honour, Hugh, and John Fleming. A World History of Art. Rev. 7. ed. 2009. s 640.10

 Grate, Pontus, and Nationalmuseum. Romantiken I Dresden : Caspar David Friedrich Och Hans Samtida 1800-1850 : 11

Nationalmuseum 26.12.1980-22.3.1981. Nationalmusei Utställningskatalog, 441. Stockholm: Nationalmuseum, 1980. s 
60.
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Ett motiv och dess analys 

Nysnö 

Caspar David Friedrich, Fürhschnee (Nysnö), ca 1828, olja på duk, 45*35,2, Hamburger 
Kunsthalle. Bild 1. 

Även denna målning har inte kunnat betraktas på annat sätt än genom fotografisk avbildning. 

I förgrunden en öppen glänta med en stig centralt som leder betraktarens blick in motivet mot de 
större granarna, vars kronor skuggar ljuset och bildar ett mörker som är svårt att överblicka och det 
uppstår ett okänt djup i skogen. Stigen är kantad av till växten mindre granar och mellan de mindre 
granarna, på ömse sidor av stigen, kan vissnade växter och stenhällar skymtas. På de döda växterna 
och stenhällarna, precis som på både det större och de mindre granarna finns ett tunt täcke av nysnö. 
Snön är inte så rikhaltig att den täcker landskapet, utan växtligheten, levande som död, syns mer än 
den är täckt. Därav målningens titel. Ovanför de de stora granarna i bakgrunden syns en halvklar 
himmel. Ljuset tycks komma ovanifrån då det mörka partierna endast återfinns under granarna, inga 
skuggor förekommer på det sätt som skulle ske om ljuset kom från sidan eller snett ovanifrån. Det 
råder inget tvivel om att det är på vinterhalvåret som motivet föreställer, men huruvida det är 
vinterns första snö eller om det är våren som tvekar och det har fallit ett lättare snöfall är svårt att 
avgöra. Färgskalan är dämpade bruna och gröna nyanser, det enda som sticker ut som lite mer klart 
är det blå nyanserna som kan skymtas genom molntäcket. Nysnö saknar närvaro av en mänsklig 
gestalt. Det finns dock indexikala tecken på mänsklig närvaro, men längre än så valde Friedrich att 
inte sträcka sig i detta motiv. Det skulle i så fall bli allt för likt Jägare i skogen (Chasseur in the 
forest) som Friedrich målade 1813-14.  

Motivet innehåller ett flertal motsatser som mörkt och ljust, yngre och äldre, levande och dött, det 
sedda och osedda samt det rörda och orörda. Man kan även påstå att det finns ett då, ett nu och ett 
sen i motivet också som speglar tiden.  

I många motiv är de mörka tonerna i målningens utkanter och det ljusa i mitten och drar därmed 
med sig blicken till något specifikt i motivet. Det ljusa i kontrast till det mörka blir ett sätt för 
konstnären att leda betraktarens blick i en specifik riktning. I Nysnö har Friedrich gjort det omvända 
och placerat de mörka centralt i motivet. Som betraktare befinner man sig i den ljusa skogsgläntan 
och kan se himmlen om man lyfter blicken ovan trädkronorna, tittar man däremot rakt fram i stigens 
riktning, som sannolikt är den tänkta vägen att vandra, ser man in bland de mörka stammarna som 
inte ser ut att ha något slut i djupet mer än ett evigt mörker.  

13



Det yngre och det äldre finns i motivet genom de mindre yngre granarna som flankerar stigen och 
de äldre större i bakgrunden som bildar en kompakt vägg utan någon öppning vidare i motivet. 
Stigen, som inte leder rakt in i motivet, utan gör en gir åt höger och slutar någonstans i det som för 
betraktaren ännu inte kan ses, skulle sammantaget med granarna i olika åldrar tillsammans med det 
ljusa och det mörka tolkas som livet. Vi som betraktare, kan tänkas stå mitt i livet tillsammans med 
jämngamla och yngre granar och betraktar det som möter oss när vi vandrar stigen fram. Det enda 
som är känt för oss är att vi blir äldre och det kan ses som en mörkare sista period i våra liv, men 
mer än så vet vi inte, stigen som viker av mot det osedda och okända. Det vi har här och nu kan vi 
se och veta vad det är, men det som ligger i framtiden kan vi inte se mer än kanske ana utifrån 
stigens riktning. Stigen i motivet kan symbolisera livets väg genom livet och vad som händer längs 
vägen, vad som finns vid stigens slut kan vi inte se. Joseph Leo Koerner tänker och resonerar på ett 
liknande sätt kring detta i Caspar David Friedrich – And the subject of the landscape.  De vissna 12

och döda växterna som har vuxit runt de lägre granarna i gläntan har sin levnadsperiod passerad, 
livet är över för deras del. Som en växtsäsong för växterna kan Friedrich betrakta livet som en 
levnadssäsong från födsel till bortgång och alla växter, precis som människor, lever inte hela 
säsongen, utan dör på grund oförutsedda händelser. Så som det skedde med fyra av Friedrich syskon 
som aldrig nådde vuxen ålder, eller hans mor som gick bort när Friedrich var sex år.  13

Över stora delar av motivet, med undantag för himlen, ligger det ett tunt lager nysnö. Nysnön har 
många gånger egenskapen att den förändras efter ett antal timmar när temperatur och luftfuktighet 
förändras, den blir inte bestående i det oskuldsfulla och orörda tillstånd som den har när den fallit 
vid kallare väderlek. Tillståndet för nysnön är inte ett bestående tillstånd, men när den ligger där nu 
på marken och på granarnas grenar är den till synes orörd och opåverkad. Till skillnad från stigen 
som påverkats och formats av de som trampat där och förvandlat marken till den stig vi nu ser i 
motivet. Den rörda och påverkade marken som bildar stigen blir på så sätt motsatsen till nysnön. 
Nysnön är som ett nyfött barn som ännu inte påverkats av livets alla mentala och fysiska ting som 
formar en människa under dess levnad. Stigen ligger där på marken som en erfarenhet av de som 
passerat och gjort sitt avtryck på platsen.  

Med nysnön är nuet det vi presenteras inför och ser, men de döda och vissna växterna är tecken på 
ett då, när de vissna växterna var prunkande, levande och gröna på ett sätt som inte finns längre. 
Tiden har gått och nu är det något annat, något annat som inte heller finns kvar sen. Trots att det vi 
ser är ett i tiden fruset ögonblick finns tiden närvarande och påminner oss om att inget är för evigt 
och inget är för alltid bestående. Är det livscykelns förgänglighet som Caspar David Friedrich vill 
påminna betraktaren om? Att vi bör vara rädda om det vi har, inte ta något för givet och att även om 
det kommer något annat i framtiden blir det inte detsamma som det som varit. 
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Centralperspektivet och flyktpunkten 

Leon Battista Albertis De Pictura från 1435 är den äldsta beskrivningen av centralperspektivet.  14

Men det förekommer tidigare i målningar som i exempelvis Masaccios verk Heliga treenigheten 
från 1425 (bild 3). Den kan liknas vid ett paradigmskifte, den förändrade synen på hur en bild skall 
gestaltas och den fick en dominerande ställning i Europa fram till modernismens intåg på 1900-
talet. Även om en del inte ens då kunde frigöra sig från perspektivet förlorade det sin dominanta 
position i kompositionen. Det finns ingen annan gestaltningsform som skapar en illusion av 
rumslighet och djup i samma grad som centralperspektivet och att Albertis var på rätt spår bekräftas 
inte minst ca 400 år senare när det fotografiska mediet uppfinns och en fotografisk bild som är 
tagen där linjer och vinklar är rätt framstår centralperspektivet på samma sätt som inom måleriet. 
Detta konstaterar även Hans Belting i Florence and Baghdad.  I sammanhanget skall det nämnas 15

att det förekom ett skifte i det nederländska måleriet på 1500-talet, från centralperspektivet till 
panorama för att få den kartografiska seendet som en visuell formation.  Detta perspektiv fick 16

genomslag inom det historiska måleriet men blev aldrig ett alternativ till centralperspektivet. 

Visuell balans  

En bild eller ett motiv delas upp i en vänster- och en högerhalva och för att uppnå visuell balans bör 
varje halva bestå av ett eller flera element som har motparter i motsvarande storlek på den 
motstående bildhalvan. Elementen kan vara träd, människor, segelfartyg, eller byggnader, i stort sett 
vad som helst så länge de bildar en visuell jämnvikt, symmetri. I det första kapitlet i Art and Visual 
perception utvecklar Rudolf Arnheim hur två olika element med avstånd till varandra bildar en 
visuell balans.  17

Ett exempel på ett motiv som inte får visuell balans är när en strand avbildas med blicken i 
vattenlinjens sträckning och ena halvan består av strand, strandäng och ett träd. Medans andra 
halvan, det vill säga den del som bildar havssidan av vattenlinjen, består enbart hav och himmel. 
Det blir, jämfört med strandsidan, en tom del och får motivet att sakna symmetri och den visuella 
balansen. Symmetrin som skapar den visuella balansen kan hjälpa till att förstärka upplevelsen av 
centralperspektivets illusion. Skulle det däremot förekomma en båt med segel eller liknande på 
vattnet skulle den kunna bilda en motvikt till trädet på strandängen och en viss visuell balans skulle 
kunna skönjas och samtidigt förstärka djupkänslan när vattenlinjen försvinner bort visuellt i 
perspektivets flyktpunkt. 
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Att komponera ett motiv så som ovan beskrivet gjorde sannolikt aldrig Friedrich, ett motiv med 
sådan komposition har aldrig under uppsatsens arbete framkommit. Symmetrin och den visuella 
balansen skulle aldrig bli så exakt som Friedrich önskade det och det kan kanske vara en förklaring 
till varför Friedrich valde att placera betraktaren mer eller mindre vinkelrätt mot vattenlinjen i sina 
havsnära kompositioner.  

Kompositionen hos  Caspar David Friedrich 

Friedrich bygger djup i motiven genom synpyramiden i förgrunden (bilaga 1, fig 1), som i många 
fall har kontrasterande färg jämfört med motivets centrala partier. Han arbetar med nyanserna för att 
skapa djup på ett liknande sätt som John Constable (1776-1837) gör vid samma tid.  Med färgens 18

nyanser och kontraster skapar Friedrich ett centralperspektiv genom ljusets skiftningar, kontraster 
och växtlighetens nyansskiftningar. Centralperspektivets linjer kommer inte nödvändigtvis ur 
fysiska linjer från en väg, vattendrag eller plogfåror. Det kan vara skugglinjer eller ljus i olika 
styrkor som skapar linjerna för djupets illusion. Linjerna i Friedrich kompositioner är många gånger 
strikta i hans motiv och följer det gyllene snittet.  Jämfört med det brittiskt romantiska måleriet 19

med konstnärer som Joseph Mallord William Turner (1775-1851) och John Constable som var mer 
målerisk, är Friedrich måleri mer linjärt. Över lag är kompositionerna hos Friedrich visuellt  
balanserade, inget element i motiven saknar en balanserande motsvarighet på den motsatta halvan 
av kompositionen. Friedrich skulle sannolikt aldrig komponera sina motiv så som exempelvis 
Constable kunde göra, där flyktpunkten i perspektivet kan ligga till höger eller vänster om motivets 
centrumpunkt. Det finns en vinkelräthet och skärpa i horisontala och vertikala linjer i Friedrichs 
kompositioner som jämförelsevis inte finns i Constable’s kompositioner. Det är inte nödvändigtvis 
något negativt för Constable, utan speglar sannolikt mer att de hade olika synsätt på hur motivet 
kunde byggas upp. Constable målade så som han såg motivet framför sig, medans Friedrich byggde 
sin komposition i ateljén och förhöll sig inte till hur det såg ut på en specifik plats när han satte 
samman motiven utifrån vad han upplevde i sitt inre. Känslan var det viktigaste för Friedrich. 

Som tidigare nämnt fick Caspar David Friedrich kritik av konstkritikern Friedrich von Ramdohr. 
Ramdohr som tillhörde en äldre generation, jämfört med Friedrich, och ansåg att det fanns 
hierarkier inom respektive genrer att förhålla sig till beroende på om man målade religösa motiv, 
historiska motiv, landskapsmotiv eller porträtt. Friedrich utvecklar en aversion mot hur den 
konstnärliga utbildningen bedrivs under sin tid på konstakademin i Köpenhamn 1794-1798, han 
ansåg att konst inte kunde läras in och att mekaniskt övande enbart skapar medelmåttor och 
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skönmålare. Han vänder sig mot de så kallade konstreglerna och komponerandet och bestämmer sig 
1800 för att det är dags att släppa traditionens läror, vilket leder till att 1809 kritiserar Ramdohr 
Friedrich för att han inte förhåller sig strikt till centralperspektivet. Strikt i den mening att 
siktlinjerna inte är komponerade så att betraktaren skulle förefalla stå upprätt på marken i motivet, 
utan på en något högre höjd som skapar en känsla av att du som betraktare svävar något ovanför 
marknivån. Detta kan även uppfattas i Nysnö. Friedrich bemöter kritiken med att hävda nya visuella 
egenskaper som polyfokalitet.  Vid studerande av de verk som Friedrich skapade efter Korset i 20

bergen och kritiken från Ramdohr 1809 ser det i många fall ut som att han inte fortsatte 
experimenterandet med perspektiven i samma omfattning. 

När Ramdohr kritiserar Friedrich speglar det hans eget neoklassiska synsätt.  Exempelvis skulle 21

landskapsmåleri och historiska motiv utföras på en horisontellt ställd duk. Landskapsmåleri fick 
inte heller sammanblandas med religösa motiv och att Friedrich dessutom inte hade en specifik 
geografisk plats i sina motiv, utan satte samman dem med element från olika delar av Tyskland 
ansåg Ramdohr värt att kritisera. Ramdohrs syn på hur ett landskapsmotiv bör komponeras hade sin 
grund i hur Claude Lorrain (1604-1682) komponerade sina motiv. Claude Lorrains landskap, även 
omnämnt som ”claudianska landskap”, är många gånger komponerade med centralperspektiv där 
träd flankerar konkavt som en kuliss till ett avtagande i djup in mot motivets centrum.  Den del av 22

motivet som ligger djupast i motivet ligger därmed centralt i motivet. För att förstärka illusionen av 
djup ges motivets flanker de mörkare tonerna, även förgrunden kan också vara mörk, för att sedan 
med det avtagande djupet följa med allt ljusare nyanser. Detta sammantaget förstärker 
centralperspektivets illusion av djup och det var inte obekant för Friedrich, det visar han i ett flertal 
målningar men inte minst i Kritklippor på Rügen (Bild 5). Ramdohr kritiserade Friedrich 1809 för 
att han hade gjort tvärt om i målningen Korset i bergen (Bild 4) där han hade valt att placera de 
mörka partierna centralt i motivet och låta de ljusa partierna vara den inramande kanterna. Friedrich 
hade dessutom placerat klippan med korset och träden närmast betraktaren i kompositionen och det 
avlägsnande djupet i motivets flanker, tvärt emot det claudianska landskapet. Kritiken från 
Ramdohr var inget som påverkade Friedrich då han i Nysnö valt att bryta mot den komposition av 
landskapsmotiv som Ramdohr förordar. Nysnö är målat med en stående duk och här är de djupaste 
partierna i kompositionen de mörkaste och de ljusare delarna kanterna i motivet. I nysnö finns 
centralperspektivet men illusionen av djupet som normalt sker med mörkare partier närmast 
betraktaren och ljusare partier på de mer avlägsna delarna i centrum av motivet är helt omkastat i 
Nysnö. Vilket leder till att betraktarens blick slutar någonstans djupt inne i det ändlösa mörkret av 
trädstammar och detta var sannolikt en medveten tanke hos Friedrich.  
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Friedrich i sin samtid 

Något som skiljer Friedrich från andra samtida konstnärer inom den romantiska perioden, syftar här 
i först hand på tyska konstnärer, är att i Friedrich motiv vilar ett lugn som i många fall inte finns hos 
hans samtida kollegor som var verksamma i Tyskland. I något eller några fall kan man föreställa sig 
att det skett något dramatisk, men att det i det ögonblick som skildras i motivet har lugnet återinträtt 
och betraktaren står inför ett landskap eller naturscen som visat på krafter som ingen människa 
någonsin kan betvinga. Det är enbart naturen själv som kan återgå till ett tillstånd av stillhet. Men 
sammantaget råder en lugn och närmast sakral stämning, utan att för den skull vara uppenbart 
religösa motiv, men att då i motsats hävda något profant vore att gå för långt. Att det förekommer 
kristna kors i några av motiven hos Friedrich råder det inget tvivel om, men hans motiv skiljer sig 
från det uttalat religösa motiven genom att de skulle kunna vara kors som är en del i 
landskapsbilden. Vilket inte är ovanligt i Tyskland. Här finns en skillnad mellan de romantiska 
konstnärerna i Dresden i allmänhet och Friedrich i synnerhet jämfört med de konstnärer som var en 
del av Düsseldorfskolan eller Nazarerna. Men på det hela taget är det lugnet och stillheten i en till 
synes storslagen naturscen som skiljer Friedrich från sina samtida konstnärskollegor som gärna 
avbildade det stormiga, upprivna och dramatiska i sina landskapsmotiv.  

18



Tolkning enligt Beltings nyckelbegrepp  

Att se igenom den tvådimensionella duken är strikt fysisk inte möjligt. Men genom att omvandla 
det matematiska perspektivet som ligger till grund för centralperspektivet och omvandla det till 
något som är användbart inom konsten och som skapar en illusion av att se igenom, blev 
perspektiven en lag som inte kunde undvikas om man ville skapa djup i exempelvis ett 
landskapsmotiv. Friedrich lär ha hävdat att hans egna känslor är den enda lagen för honom.  Men 23

om Friedrich verkligen ville ha djup i motiven var perspektivlagen något han svårligen kunde stå 
över, även om han experimenterade med det i motiv som Korset i bergen (Bild 4) så var det något 
han var tvungen att förhålla sig till. Än var tiden inte mogen för att gå så långt som man senare 
gjorde inom kubismen i början på 1900-talet. 

För en person som inte är bekant med de verk Caspar David Friedrich målade, inte vet var han 
kommer ifrån och i vilken tidsepok han levde och verkade i men ändå är bevandrad inom 
konsthistorien och hur den gestaltas i stora drag. Skulle man genom två specifika signum ändå 
kunna geografiskt placera honom i Europa och tidsmässigt senare än renässansen. 

Detta genom hans komposition med centralperspektivet, som är ett första signum. I Nysnö som 
ligger till grund för denna analys, är centralperspektivet en bärande del i kompositionen. 
Perspektivet är inte bara ett signum för Friedrich utan också för hela det västerländska måleriet från 
renässansen fram till modernismen.  Men för Friedrich var det sannolikt en viktig del i hans 24

komposition för att betraktaren skulle få illusionen av att identifiera sig med konstnärens seende och 
upplevelsen av naturlandskapet. I övriga världen fick centralperspektivet inte genomslag i lika stor 
utsträckning under samma tidsperiod. Centralperspektivets syfte är inte enbart att skapa en tredje 
dimension i bilden så att betraktaren får illusionen av att se igenom bildytan, konstnären använder 
den också till att leda betraktarens blick till flyktpunkten i bilden och skapa en rumslig struktur. Här 
skiljer sig renässansens måleri från 1700- och 1800-talets måleri genom att renässansmålarna 
placerade betraktaren i normalhöjd, på det sätt som Alberti rekommenderat, detta frångicks senare 
och betraktarens öga kunde få sväva mer obestämt.  25

Ett andra signum i Friedrich komposition är symmetrin, som han komponerar strikt för att skapa 
balans i motivet. Balansen skapar harmoni, som många gånger är omedveten, hos betraktaren. De 
objekt som placeras symmetriskt i bilden kan vara av ringa betydelse för huvudmotivet men deras 

 Honour, Hugh, and John Fleming. A World History of Art. Rev. 7. ed. 2009. s 640.23

 Belting, Hans. Florence and Baghdad : Renaissance Art and Arab Science. 2011. s 13.24

 Rossholm Lagerlöf, Margaretha. Inlevelse Och Vetenskap : Om Tolkning Av Bildkonst. Stockholm: Atlantis, 2007. s 25

157.
19



funktion är trots det ändå en del av helheten och kan också medverka i syfte att leda betraktarens 
blick mot huvudmotivet.  

Vyn av världen vi får genom Caspar David Friedrich öga och sinnevärld är en balanserad och 
avvägd komposition som för det flesta i grunden inte är obekant. Det Friedrich tillför är en form av 
stillhet och dov betraktelse, som om man plötsligt i ett ögonblick hade stannat upp och betraktade 
världen utifrån en inre melankolisk sinnesstämning. Han har genom sin blick och den process 
motivet har formats till genom sina intryck och sinnesstämningar, men även hans hands 
finmotoriska rörelser som för penseln med färg från paletten över till duken, till motivet som 
frammanar något hos betraktaren. Därmed blir motivet vyn av världen genom Friedrich öga som 
betraktaren ställs inför och tar in genom sin syn och sinnevärld, där betraktaren genom sin 
igenkänning av ett naturlandskap kan relatera till genom dess egna upplevelser. 

Den Ikoniska blicken Friedrich ger betraktaren genom sin komposition är inte unik för honom, sett 
till perspektivet. Centralperspektivet som utgångspunkt var och är väl beprövat och ger betraktaren 
en möjlighet att identifiera sig med blicken och därmed leva sig in motiven och dess vyer. Det 
ikoniska i motivet ligger i att centralperspektivet skapar en illusion av djup i bilden, eller ger 
konstnären möjlighet att skapa, bilden som kan ge betraktaren en scen som den kopplar känslor, 
personliga erfarenheter och upplevelser till. 

Den Symboliska form som centralperspektivet representerar var en kulturell teknik som ansågs vara 
den rätta vägen att betrakta världen.  Så sett utifrån det fanns det inte så många eller ens något 26

annat alternativ alls för Friedrich. Formens symbolik gör att betraktaren kan uppleva verkligheten 
genom motivet, där motivets detaljer, precis som hela motivet, är artificiellt därför att betraktaren 
gör kopplingar från den passiva bilden via sina sinnesförnimmelser och erfarenheter till 
verkligheten. Som en visuell transkription.  

Formalanalys 
Caspar Davis Friedrichs ”Nysnö” (1828) placerar betraktaren i en skogsglänta med blicken mot 
skogen som utgörs uteslutande av barrträd och där ligger ett tunt snötäcke över landskapet. 
Kompositionen är utförd i en traditionell treskiktning med förgrund, mellangrund och bakgrund.  27

Vid en första anblick kan man notera att motivet till övervägande del är mörkt i färgtonerna, där de 
avbrytande partierna är den snötäckta marken och himlen. Friedrich har i sin komposition valt att 
placera betraktarens blickpunkt någonstans på gränsen mellan den nedre och den mellersta 
tredjedelen av motivet. Det är dagtid, mer specifikt än så är svårt att fastslå avseende tidpunkten på 
dygnet, då ljuset inte ger några skuggor som kan leda betraktaren i någon riktning. Mellan molnen 
skymtar en blå himmel som till tonen är mer ljus än mörk och tillsammans bildar de det övre av två 
ljusa partier i kompositionen. Det andra nedre ljusare partiet är gläntans öppna del som också bildar 
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förgrunden. Växtligheten där är låg och ett tunt täcke av nysnö täcker delvis den bruna 
marktäckande växtligheten och stenpartierna. Från förgrunden leder en stig in mellan några, jämfört 
mot bakgrunden, lägre träd. Stigen flankeras på vänster sida av fem små granträd som bildar en 
mindre solitär grupp som i kompositionen ligger alldeles intill flyktpunkten i motivet. De övriga 
lägre träden bildar en vänster- och högerdel när de delas upp av den slingrande stigen och 
volymmässigt är de balanserade mot varandra. Dessa lägre träd bildar motivets mellangrund och bär  
samtidigt motivets balans, så att det inte uppstår någon visuell obalans med tyngd åt höger eller 
vänster. Trädens delvis snötäckta grenverk står i kontrast mot de mörka stammarna från träden i 
bakgrunden. Bakgrundens träd har så täta kronor att ljuset endast sporadiskt når stammarna. Det 
mörker som uppstår upplevs närmast som bottenlöst och oändligt i djupet. Noterbart här är att 
djupet i motivet gestaltas med mörka färgtoner och de omgivande kanterna har mer ljus i nyanserna. 
Tvärtemot jämfört med hur det såg ut fram till slutet på 1700-talet inom landskapsmåleriet. 

Caspar David Friedrich måleri är högsta grad lineärt. Även de minsta detaljerna i motivet är många 
gånger noggrant gestaltat, allt från grässtrån, grenar och kottar. Inte ens ut mot motivets kanter låter 
han sig bli målerisk, utan behåller linjernas skärpa över hela bildytan. Bildens har en tydlig illusion 
av djup genom att de snötäckta partierna i bildens förgrund bildar en siktpyramid som förstärks av 
stigens linjer från motivets nederkant in mot flyktpunkten i kompositionen. Flyktpunktens exakta 
placering är svår att avgöra var den är, men sannolikt någonstans vid toppen av den lilla granen som 
står på vänster sida om stigen när den försvinner åt höger. Kompositionen i Nysnö är en öppen form 
då det inte finns något tydligt slut eller början i motivets kanter. Fantasin hos betraktaren kan med 
lätthet fortsätta utan för det sedda i alla riktningar. Det är bara fantasin som sätter gränsen för vad 
man kan föreställa sig finna bortom eller utanför det gestaltade. Det är med mångfald Friedrich 
skapar sina motiv då varje detalj görs synbar, närmast ner på en detaljnivå där man upplever sig se 
barren på grenarna. Med centralperspektivet som utgångspunkt genom skapade linjer i vegetationen 
som leder betraktarens blick mot de djupare delarna av motivet upplever betraktaren ganska 
omgående en klarhet, det är lätt att läsa av bilden och bilda sig en uppfattning om var betraktaren 
befinner sig och ser. Igenkänningen är omedelbar, här finns inga oklarheter kring vad som betraktas. 
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Sammanfattande diskussion 
Sedan renässansen har centralperspektivet funnits i det europeiska måleriet som en del i 
uppbyggnaden av kompositionen, det syns inte minst i Masaccios verk Heliga treenigheten redan 
1425 (Bild 5) och det följer med genom konsthistorien som en bestående komponent framåt i tiden 
och med fotografins tillkomst visar de fotografiska bilderna att gestaltning med centralperspektiv 
var korrekt iakttaget. Centralperspektivet är inte en uppfinning från renässansen eller ens av den 
arabiska matematikern Alhazen (965-1040), utan något som funnits hela tiden men som måste 
upptäckas på ett eller annat sätt, precis alla vetenskapliga resultat. Det handlade mycket om att 
utveckla seendets kompetens. Vad man däremot kan man säga är att Alhazen skapade grunden till 
upptäckten genom sina geometriska uträkningar och dessa resultat utvecklades under renässansen 
till det perspektiv som vi numera benämner centralperspektivet. Perspektivet utvecklades från att 
vetenskapligt behandlat hur ljuset strålar till en formel för att gestalta djup i bild.  28

Finns det någon historisk koppling i Friedrich kompositioner och 
perspektiv? 
På frågan om det finns någon historisk koppling i Friedrich kompositioner kan man konstatera det 
genom att han, som så många andra konstnärer innan honom, har tillämpat centralperspektivet. 
Några andra alternativ till att skapa en illusion av djup i motivet finns inte. Så på den punkten är 
Friedrich inte unik på något sätt, men han bar kunskapen vidare från den läromästare som öppnade 
hans ögon för perspektivet och genom att vi än idag kan se hans verk, lever hans del av 
perspektivets gestaltning vidare. När den modernistiska rörelsen slog igenom valde man andra 
vägar i sin gestaltning men då på bekostnad av djupet i motivet. Med det sagt gav en del 
modernister ändå inte upp centralperspektivet. Ett exempel på det är den amerikanske fotografen 
Ansel Adams (1902-1984) som 1942 tog bilden Evening (Bild 4) där han komponerat bilden på ett 
symmetriskt sätt som påminner om Friedrich's kompositioner. Adams har dessutom tagit bilden i 
sådant ljus att mörkare toner kommer i förgrunden och i bildens flanker, medans de ljusare tonerna 
finns i det avtagande djupet mot bildens centrum, mot flyktpunkten på centralperspektivet. Här 
finns kompositionella likheter med både Friedrich och Claude Lorrain, även om Friedrich tog sig 
friheten att kasta om det ljusa och det mörka. 

 Belting, Hans. Florence and Baghdad : Renaissance Art and Arab Science. 2011. s 26-27.28
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Hur stor betydelse hade perspektivet för Caspar David Friedrich? 
Utan att kunna ställa en rak fråga till Friedrich och få ett direkt svar kan man bara utgå från de verk 
som finns kvar och med utgångspunkt från Nysnö kan man konstatera att Friedrich noga byggde 
upp motiven med symmetri och med närmast minutiösa anspråk på balans. Få detaljer i motiven 
saknar en balanserande motpart i kompositionen och flyktpunkten i motivet ligger i många fall med 
närmast kirurgisk precision i dukens centrum. Inget tycks lämnas åt slumpen och till skillnad från 
många andra konstnärer tycks varje element och detalj i motivet ha samma värde. Där många 
konstnärer, inte minst porträttkonstnärer, lägger störst vikt och tid på detaljer på huvudmotivet och 
mindre på omgivningen och bakgrunden, gör Friedrich ingen hierarkisk skillnad i dem. På ett 
naturalistiskt sätt håller Friedrich samma skärpa och noggrannhet så långt det är möjligt. Här finns 
det förstås begränsningar, inte minst tekniska som att en pensel inte kan vara hur liten som helst för 
att fungera, så det som skall föreställa vara i en avlägsen bakgrund kan inte göras hur detaljerat som 
helst. Men att varje detalj inte heller ser ur exakt som den skulle gjort som om vi betraktade samma 
motiv med blotta ögat i verkligheten och den begränsningen har vi att acceptera och den ligger som 
en outtalad överenskommelse mellan betraktaren och konstnären. Men där många konstnärer gör en 
avlägsen bakgrund mer målerisk väljer Friedrich att bibehålla skärpan i detaljerna så långt det är 
möjligt. Motivet och kompositionen i Nysnö är, som tidigare nämnts, inte något nytt motiv för 
Friedrich, han gjorde en mycket snarlik variant, Jägare i skogen, cirka fjorton år tidigare men då på 
det för Friedrich kända temat med en ensam person med ryggen vänd mot betraktaren. I båda dessa 
verk är, precis som i många av hans andra oljemålningar är kompositionen närmast schematiskt 
upplagd. Så man kan nog hävda, utan att förhäva sig, att kompositionen hade stor betydelse och var 
viktig för Friedrich. Det kan vara så att den balanserade och matematiskt schematiska 
uppbyggnaden av kompositionen var en av Friedrich’s grundtrygghet i hans konstnärskap? 
Sannolikt fanns det en grundkomposition där linjerna med ett centralperspektiv drogs upp på duken 
som ett geometrisk skelett som motivets olika bildelement byggdes upp på. 

Det finns undantag även för Friedrich. Han skapade inte enbart oljemålningar under sin livstid, det 
finns ett antal teckningar också och i dem kan man se att kompositionen inte har samma betydelse 
då de många gånger var skisser till element i oljemålningarna eller gestaltningsstudier. 

Hur unik var Caspar David Friedrich's kompositioner i sin samtid? 

Med utgångspunkt i att det är Friedrich som många gånger är en av de första konstnärer som nämns 
när man talar om den tyska romantiken inom konsten, bör det vara en indikation på att han har ett 
visst mått av originalitet och nyskapande i sitt gestaltande. Düsseldorfskolan och Nazarerna i all ära, 
men det är Friedrich som historiskt sett fått hålla fanan för det tyska romantiska måleriet, trots att 
han egentligen bara representerar den del av den tyska Romantiken som var kopplad till Dresden. 
Hur unik han var i sin samtid skulle kunna vara en studie i sig, dels i en jämförelse med andra 
konstnärer som var en del av den inriktning som var kopplad till konstakademin i Dresden, som 
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exempelvis den norskfödda Johan Christian Dahl (1788-1857) och Philip Otto Runge (1777-1810), 
som båda var vänner med Friedrich och tog intryck av honom. Friedrich’s och Dahl's vänskap 
varade i över tjugo år, de arbetade nära varandra och till och med skapade pendanger av 
gemensamma motiv, trots att de skilde sig åt i sina kompositioner och gestaltade olika. Men även en 
jämförelse mellan Dresdenskolan, Düsseldorfskolan och Nazarerna kan vara underlag för en egen 
studie. En annan konstnär som i både sina kompositioner och sätt att gestalta på ett sätt som ligger 
nära Friedrich är Ernst Ferdinand Oehme (1797-1855). En detalj som skiljer Oehme från Friedrich 
är att han gestaltar personer i motiven på ett mer vardagligt sätt. De kan kan vara avbildade mitt i en 
rörelse och har inte den kontemplativa laddning som gestalterna i Friedrich's motiv. Om Oehme 
numera betraktas som en av Dresden-romantikens främsta konstnärer.  Är det då så att Friedrich 29

inte är särskilt unik i sina kompositioner och motiv? Det är mycket möjligt att Oehme är en av de 
främsta, men utan att ha gjort en djupare jämförelse, det skulle krävas en studie i sig, vill jag hävda 
att Friedrich har något som Oehme inte har och det är en originalitet, en egen signifikativ essens i 
kombinationen av komposition och gestaltning av ett känslotillstånd. Friedrich ger lager på lager av 
möjligheter till tolkningar och en balans som är svår att finna hos många andra konstnärer i 
Friedrich’s samtid.  

Sammanfattningsvis kan man inte hävda att Friedrich var helt unik för sin tid. Han har en 
originalitet och ett uttryck som skiljer honom från andra samtida konstnärer, men han är samtidigt 
en av många andra inom det romantiska måleriet och han tog inte genren vidare i en ny riktning. 
Utan mer tillförde den ett lugn i kompositionerna som inte tidigare funnits inom romantikens ramar. 
På sätt kan man säga att han gick en delvis egen väg jämfört med andra samtida konstnärer som 
hade ett mer dramatisk uttryck i sina motiv inom den romantiska eran. Perspektivet uppfattar jag 
som en betydande grund i hans kompositioner och bortsett från att han utvecklade det genom åren 
avvek han inte nämnvärt ifrån linjen i sin syn och uppfattning kring det genom livet.  

 Grate, Pontus, and Nationalmuseum. Romantiken I Dresden : Caspar David Friedrich Och Hans Samtida 29

1800-1850 : Nationalmuseum 26.12.1980-22.3.1981. Nationalmusei Utställningskatalog, 441. Stockholm: 
Nationalmuseum, 1980. s 85.
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Bild 1: Caspar David Friedrich, Fürhschnee 
(Nysnö), ca 1827. Olja på duk, 43,8 x 34.5 cm. 
Hamburger Kunsthalle.

Bild 2: Ansel Adams, Evening, McDonald Lake, Glacier 
National Park, 1942. © U.S. The National Archives and 
Records Administration 
https://www.photocrowd.com/blog/197-how-shoot-ansel-
adams/ Hämtad: 2020-11-24
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Bild 3: Masaccio, Heliga treenigheten, 
1425. Fresk, Santa Maria Novella, 
Florens.
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Bild 5: Caspar David Friedrich, Kritklippor på 
Rügen, ca 1818-1819, olja på duk, 90 x 70 cm, 
Museum Oskar Reinhardt am Stadtgarten.

Bild 4: Caspar David Friedrich, Korset i 
bergen, 1807-1808, olja på duk, Galerie 
Neue Meister, Staatliche 
Kunstsammlungen, Dresden.
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Bilaga 1: Skisser på 
grundkompositioner och 
centralperspektiv i Caspar David 
Friedrich motiv. Gyllene snittet 
med blå linjer. 

Fig. 1  Flyktpunkten markerat 
med ett kryss där siktlinjerna 
möts. 

Fig. 2  Ytterligare siktlinjer.  

Fig. 3  Element för att uppnå 
visuell balans samt linje för 
horisont.



Populärvetenskaplig sammanfattning 

En gemensam nämnare genom för den europeiska konsthistorien från Renässansen fram till att den 
Modernistiska rörelsen gjorde sig gällande är att centralperspektivet finns med som en röd tråd 
genom de olika perioderna inom konsten, särskilt i landskapsmotiv. Centralperspektivet är sprunget 
ur den arabiske matematikern Alhazen’s (965-1040) upptäckt av perspektivet genom studier av 
ljusets strålar. Detta omvandlades inom konsten under Renässansen så det kunde ge en illusion av 
djup i den annars platta tvådimensionella underlaget. Idag upplever vi det sannolikt inte så 
revolutionerande längre då perspektivet uppstår per automatik när vi fotograferar en väg eller något 
liknande som bildar en linje in i motivet. Men genom centralperspektivet, som är det perspektiv 
som står till buds om djup i motivet skall eftersträvas, finns det en historisk koppling genom 
konsthistorien från Renässansen till Modernismen då många konventioner skulle brytas eller tänjas 
på. Men trots detta kunde inte modernisterna bortse från perspektivet om deras motiv inte skulle för 
bli platta och lika grunda som duken eller fotopappret som bar motivet.  

Under renässansen var konventionen att perspektivets gestaltning skulle vara så som om betraktaren 
stod normalt upprätt och blickade ut över det som avbildats, inte högre eller lägre. Betraktarens 
blick fick inte vara så som om de låg på marken med hakan nertryckt i myllan, på så sätt som 
många amatörfotografer gör idag i sina desperata försök i jakten på att ta en effektfull bild. På det 
tidiga 1800-talet under Romantiken började man bryta allt mer mot konventionerna och började 
experimentera med placeringen av blicken i perspektivet på motiven och Caspar David Friedrich 
(1774-1840) var en av dem som tog ut svängarna så pass att han fick ta emot hård kritik för det. Ett 
exempel där Friedrich gör detta är i målningen Nysnö, där betraktarens blick är placerad på ett sätt 
att om betraktaren verkligen hade stått där fysiskt hade den behövt sväva något ovanför marken för 
att kunna komma upp i den nivån som behövs för att kunna blicka rakt in i skogen så som man gör 
här.  

En ryggvänd gestalt är ett återkommande tema i Friedrich motiv, det förekommer i ett flertal av 
hans verk. Men ryggvända gestalter är långt ifrån en uppfinning av Friedrich, de förekom mer eller 
mindre redan under 1400-talet och de var inte på något sätt självklart att det skulle finnas med i 
motiven. Det ser vi inte minst här i Nysnö där han skapar ett motiv tyngt med känslor utan att det 
gestaltas av någon person. För Friedrich var känslorna viktiga i hans gestaltning, vilket inte var 
ovanligt på något sätt författare litteratur och konstnärer under Romantiken, men för Friedrich var 
känslorna en lag. Vad man såg inom sig var lika viktigt som det man såg framför sig. En skillnad 
var dock att där andra skildrade och utryckte känslomässig storm och längtan (Sturm und Drang) 
tillbaka till det naturliga genom stormiga hav och otillgängliga bergslandskap, skildrar Friedrich i 
sina landskapsmotiv en något mer transcendentalt och ogripbart, där tiden tiden och stillheten skall 
föreställa vara för alltid. Friedrich motiv talar till betraktarens egna erfarenheter av naturen, livets 
skeenden och som en påminnelse om att det vi har inte är för evigt. 
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Genom sina visuellt balanserade kompositioner och många gånger exakta perspektiv skilde sig 
Friedrich från många av sina samtida konstnärskollegor. Han höll en detaljskärpa från motivets 
händelsecentrum ända ut till de mer, för händelsens, obetydliga detaljer i verkets utkant. En detalj 
som inte betydde så mycket för händelsen i kompositionen har många gånger en viktig funktion 
kompositionens visuella balans och de bildar många gånger linjer som på ett subtilt sätt leder 
betraktarens blick i en viss riktning.  
  
Att man höjer sig över mängden i sin förmåga att gestalta och dessutom når framgång under sin 
livstid betyder inte per automatik att man skriver in sig i konsthistorien. Det gäller många 
konstnärer och Caspar David Friedrich är inget undantag i detta fallet. Han har inte heller alltid varit 
ihågkommen som den store målaren från Romantiken. Relativt snart efter sin död 1840 föll han i 
glömska och återupptäcktes inte förrän 1906 i samband med en större utställning i Berlin över tyskt 
måleri mellan 1775-1875. Efter det skulle det dröja ända fram till början av 1970-talet innan han 
fick vara en av de stora som fick representera den Romantiska rörelsen när Tate Gallery i London 
sammanställde en monografisk utställning med hans verk.30
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