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VÄGGFÄLTEN_______________________________________
Väggfältens ramar och komposition.
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Fig. 1 Väggfältskrön

emensamt för väggfälten är att de alla har en målad ram direkt på duken - dessa ramar ger både
en praktfull avgränsning av fälten samtidigt som det måste sägas att de förhöjer det estetiska
värdet. Ramarna är mycket lika till sin utformning och innehåller flera klassiska rokokoelement
såsom rocailler1 samt stiliserade blommor och blad. Dessa elements intrikata mönster ger fälten en både
storslagen och kraftfull inramning. Storleken på de nedan omskrivna väggfälten är dock varierande; fyra
av det större slaget samt fyra av det mindre. Konstnären har valt en jämn och dämpad färgton både på
ramar och verk, dominerande är de blågröna samt rödbruna tonerna. Väljer man; som jag gjort, att
studera verken utifrån dess kanter och in, möts man i ramarnas nederkant av tydliga rocaillelement i
gråbrun kolorit. Låter man blicken vandra vidare ut till ramens hörn, finner man här en mjuk, avrundad
övergång till de vertikala sidorna som är helt raka i sin utformning sånär som på ett typisk rocailleavsnitt
i en gråtonig kulör i mitten av sidorna. Dessa musselformade ornament ger intrycket av att hålla
konstverken på plats i ett till synes hårt men ändå varsamt grepp. Krönens grund består av en mängd
rocailleornament i en gråbrun färgskala. Själva listen är brun medan ornamenten skiftar i närliggande
kulörer. På krönens sidor sitter stora ljusgrå musselformationer av typiskt rokokosnitt. Krönens mittersta
del består av ett spetsigt rocailleornament som ger förnimmelsen av en pyramidal uppbyggnad. Som
krona på verket är varje krön beklätt med en mångfald av blommor och blad.

Fig. 2 Detaljbild - ram

Fig. 3 Detaljbild - ram

Indelningen av en vägg på 1700-tals vis, skedde genom s.k. "panneaux" = pannåer, det vill säga
rektangulära väggfält inramade av mjukt slingrande randornament. Pannåernas inre delar utnyttjades
bl.a. för målningar utförda på duk, men också för vävda tapeter som behandlades som målningar;
tapeterna övergick från att vara väggbeklädnad till att bli inramade konstverk. I början av 1700-talet var
det på modet i Frankrike att måla romantiska naturscener, där de rika förlustade sig. Genren kallas för
fête galante eller fête champêtre2, med Watteau som den främste utövaren. Elegant klädda par roar sig
Rocaille (fr, av roc = klippa) Bl a flikigt, osymmetriskt ornament uppbyggt av C- och S-formade kurvor, ofta i
kombination med snäck- eller musselliknande former. R är rokokons mest karaktäristiska ornament och ingår därför
som ett led i dess namn.
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med att dansa, spela på musikinstrument, eller konversera i ett idealiserat herdelandskap. Influerad av
detta har konstnären utfört dessa verk. Under rokokon använde man sig av ett formspråk som är snarlikt
barockens, men som är lätt och rörligt. Framställningssättet påminner om manierismen3 i Italien under
1500-talet. I somliga fall här nedan, märker betraktaren, återtagandet av manierismens proportioner;
såsom förlängda figurer samt vågrörelsen. Andra återkommande motiv i väggfälten är snäckans
bågform, S-kurvan, C-kurvan, samt bågen som delas i en serie kurvor. Dessa motiv har konstnären
använt i oräkneliga variationer i en ändlös kombinationsrikedom. Landskapsmåleri kan ange människans
relation till naturen, vilket visas i dessa harmoniska herdebilder; de erinrar om en mystisk guldålder då
människan och natur levde i harmoni med varandra. Väggfältens ramar är dock det dekorationselement
som främst håller samman sviten, i en stilsäker symbios.

De musicerande tu.
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Fig. 4 De musicerande tu
Storlek ca: 2m X 1m

uvudmotivet på denna målning föreställer en kvinna och en flöjtspelande ung man, sittande i
hennes knä. Paret befinner sig på en delvis karg men ändå på sätt och vis idyllisk plats.
Målningar av musicerande par är inte sällan avsedda för att förmedla sexuella anspelningar4. I
detta fall är det nog även så, då det finns en lättjefull underton i verkets komposition. I denna målning,
liksom i de nedan beskrivna väggfälten får man ta del av rokokons strävan och längtan att söka sig
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tillbaka till naturen. Detta uttryck uppkom bland annat tack vare filosofen Jean-Jacques Rousseau5. På
1700-talsporträtt, liksom på det ovan, användes inte sällan klassiskt inspirerande byggnader inbyggda i
verken. Detta för att visa att modellen hade besökt antikens lämningar på sin bildningsresa. Detta verk
genomsyras av "Watteaus anda", som gör sig gällande i dekorationselement och komposition. Den
charmerande och romantiska plats man möter i denna målning innehåller ett slags ruinlandskap, något
som är typiskt för rokokon. Det man ser av ruinen i bakgrunden, är dock endast en del av en svängd
arkad med pelare och valv. Byggnadens alla delar är mycket spartanskt utsmyckade och har endast ett
fåtal profilerade och utsirade ornament, dock finns det ett par skulpterade formationer som likt
eldslågor kröner arkaden. Träd och buskage har trängt djupt in dessa ruiner; ruiner vars storhetstid för
länge sedan är förgången. Ett större träd med ett kraftfullt och grönt bladverk är placerat rakt bakom
det musicerande paret. Trädet skapar en naturlig avslutning på arkadens svängda silhuett och höjer där
sitt krönta bladverk mot himlens skyar. Himlen är blå, sånär som på ett par moln som lägger sin vita
slöja över den distanserade bakgrunden. Vid kvinnan och den unge mannens fötter är marken mycket
karg, med endast jord och stenar som markens attribut. På marken finns det dock två uppsättningar
med blomsterdekorationer som ligger nedlagda på den bara marken. Blommorna ger ett slags stöd till
bilden och ger den ett rogivande och romantiskt intryck. Mellan dessa blomster finns en liten
vattenansamling, det stilla vattnet här kan kanske representera livskraft eftersom vatten är en källa till
allt liv. Mannen sitter som sagt i kvinnans knä men ser varken ut att vara en page eller släkting till
henne, snarare är den unge mannen en friare. Han skulle också kunna vara en manlig inkarnation av de
nio muserna eller kanske de tre gracerna. Detta i begrundan av den till synes erotiska laddningen mellan
de tu. Paret utstrålar en harmonisk känsla med vars kraft målningen ges ett drömmande uttryck, något
som förstärks av det omkringliggande fantasifulla och mystifierande ruinlandskapet. På sitt huvud bär
mannen en hög svart hatt. Han har halvlångt, lockigt brunt hår, vilket skymtar under huvudprydnaden.
Den unge mannen har ett androgynt och troligen sminkat ansikte. Dennes blick är fäst på ett nothäfte
liggandes i kvinnans knä. Med sina båda händer håller han ett ömsint grepp kring en lång flöjt vars ena
ände han fört till sina läppar för att spela musik för kvinnan. Han bär en halvlång sammetsjacka i
skiftande himmelsblå toner. Jackan har ett brunt skärp i midjan vilket är försett med ett stort spänne i
gulmetall. Under jackan bär han en vit skjorta vars stora och veckade spetskrage är synlig runt halsen.
Även handlederna och en bit av underarmarna är täckta av den pompösa skjortan. Pojken bär även på
en rödbrun mantel som ger bilden ökad intensitet då manteln ser ut att röra sig antingen för vinden eller
av pojkens rörelser i takt med musiken. Manteln döljer den unge mannens högra ben, dock är dennes
svarta och låga högersko samt en del av en vit strumpa synligt, för betraktaren. Det vänstra benet visar
tydligt att han bär ett par åtsittande byxor i samma kulör som jackan. Han bär även ett par knälånga vita
strumpor i bomull, vilka täcker vänsterbenet till hälften. Till detta bär han ett par svarta lågskor. Kvinnan
på bilden tillhör klart det högre ståndet något som bland annat hennes grandiosa klänning och
välsminkade anlete vittnar om. Den till synes unga kvinnan bär en luxuös sidenklänning med grå och
cremevita skiftningar i det dyrbara tyget. Klänningen har ett djupt dekolletage vilket är prytt med
spetsdekorationer. Själva livet är format som en upp och nedvänd triangel som går från hennes barm
och ner mot midjan. Detta livstycke är av ett till synes frasigt sidentyg med beige och cremevita kulörer.
Omkring detta går spets och veckat tyg omlott och konstnären har här åstadkommit ett charmfullt
stoffmåleri. Kvinnan bär en svart hatt vilken är placerad snett på hennes huvud. Hennes vitpudrade hår
som skymtar därunder är lockat och uppsatt. Hon har ett för 1700-talets rokokovärld stereotypt anlete,
med inte alltför kvinnliga drag. Kvinnans blick är ömt riktad mot pojkens ansikte. Målningen ger
betraktaren en inblick i 1700-talets flärdfulla och magnifika konstvärld. Detta inte minst med tanke på
det speciella landskapsmåleriet, kvinnans utseende samt det visade intresset för musikens kraftfulla och
intressanta skådespel. Detta eftersom 1700-talet var en höjdpunkt i människans levnadshistoria
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beträffande främjandet av konst och kultur. Med sin högra han fattar hon med ett ömt grepp ett
nothäfte, liggandes uppslaget i hennes knä. Hennes vänstra arm är dock ej synlig för betraktaren, men
det kan vara så att hon omfamnar pojken med denna. Nedtill är kvinnans klänning mycket vid och man
ser inget av hennes ben eller fötter, men det framgår tydligt att hon intagit en sittande ställning. En
fascinerande passus kring denna målning är att den till skillnad från de andra verken utgör en trompe
l´œil6 -ansats i interiören då den döljer en gömd dörr i bostaden.

Pastoral7 herdeidyll
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Fig. 5 Pastoral herdeidyll
Storlek ca: 2m X 1,55m

et man möter är en elegant, äldre herre som tillsammans med en ung pojke vallar sin hjord.
Pojken är förmodligen herremannens tjänare, vars främsta uppgift är att valla den rike mannens
dyrgripar. Av de åtta väggfälten är detta det enda där det uteslutande är flera manliga personer
med i bilden. Det är också ett av fyra väggfält som är av det större formatet. Bakgrunden har en mycket
sval och luftig framtoning. I fjärran ser man klippformationer som stiger upp ur det avlägsna vattnet likt
ensliga skärgårdsöar. Klippformationerna som med endast ett fåtal grönskande växtligheter, buskar och
träd kämpar för sin överlevnad och trängs tillsammans med kyliga och kala stenar. Himlen är gråvit med
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endast ett fåtal blå stänk som avtecknar sig mellan de långdragna och diagonalt avtecknade molnen. Vid
granskning av den vänstra sidan av tavlan, ungefär på mittpartiet, syns det att himlens klaraste punkt är
där himlen nästintill ser ut att vidröra det klara och isblå vattnet. Himlen mörknar mer och mer när man
förflyttar blicken utifrån denna klara punkt på himlen. Ögonblicket då himlens portar öppnar sig ser ut
att vara nära förestående.

Konstnären har gjort det lätt för betraktaren att föreställa sig hur regnets lugnande läte och livnärande
verkan snart kan komma strilande från skyn. Mannen och den yngre pojken ser ut att befinna sig på en
udde och även här känner man den kyliga och dragiga känslan av det karga landskapet. I centrum av
tavlan dominerar dock ett stort träd som med sitt lövverk täcker största delen av den högra delen av
himlen och på så sätt återställer balansen mellan det hårda och det mjuka. Trädstammens nedersta del
av täcks av ett antal prunkande buskar som funnit fäste vid trädets fot och stiger slingrande upp på
stammen och mot himlen. Marken kring de båda personerna är jordfärgad med grå och endast ett fåtal
gröna inslag. Förgrunden ser ut att antingen vara skuggbelagd av skymmande träd och buskage eller så
är det målade buskar vars färg bleknat och försvunnit under tidens gång. I förgrunden ligger det en liten
killing med blicken fäst på pojken och en bock som står stegrandes på sina bakersta ben. På den vänstra
delen av tavlan finns det ytterligare tre ulliga och vita killingar. En av dessa är halvliggandes och har fäst
blicken på ett av sina syskon som ligger ihopkrupen och ser ut att med en skrämd blick se bort. Bakom
dessa två står en killing för sig själv, blickandes ut mot den fjärran horisonten. Mellan mannen och
pojken står den stegrande bocken, vilket är ett brunsvart djur med ståtligt bakåtsvängda horn och med
blicken fäst på den unga pojken. Herremannen bär en triangulär svart hatt med rött mittparti. Under
denna hatt faller vitpudrade lockar fram och bildar ett "massivt täcke" som täcker både öron och nacke.
Mannens och den unga pojkens blickar möts i ett stilla men ändå på något sätt livfullt ögonblick.
Tillsammans med bockens kraftfulla stegrande och den oroväckande himlen får målningen ett livfullt
intryck.
Mannen som är det centrala i bilden, ger dock målningen ett påtagligt lugnande uttryck. Detta då han
intagit en ödmjuk men ändå stel framhållning. Mannen bär en knälång, blågrön rock med vit spets
skymtande runt handlederna. Rocken är figursydd sånär som på nederdelen som är markant utsvängd.
Breda slag pryder rocken som en ytterligare utsmycknad. Han bär en vit skjorta med ett västliknande
rödfärgat plagg över, ett plagg vilket har formen av ett H. Kring halsen bär han en slags svart plastrong.
Centralfiguren bär ett par knäkorta byxor i samma kulör som rocken samt ett par vita, åtsittande
knästrumpor. Till detta bär han ett par svarta lågskor med en lite högre sittande plös. Mannens position
är som sagt central och han inger med sin stilfulla pose ett mycket dominerande uttryck. I sin högra
hand håller han en lång käpp eller stav, vars material ser ut att vara av trä, medan stavens
knoppförsedda huvudände verkar vara av metall. Sin vänstra hand håller han vid sin midja och
åstadkommer tillsammans med att han skjuter fram det ena benet framför det andra en uttrycksfull
effekt som visar att han är utav rang och inte utan betydelse. Den unge pojken som står till höger i bild
håller den stegrande bocken i ett hårt grepp med hjälp av ett rep.

Pojken bär en gråvit hatt, vars breda sidobrätten är vinklade upp mot dess ovala mitt. Ansiktet är vänt i
profil mot den äldre mannen och pojkens gyllenblonda lockar faller mjukt ned mot sina axlar. Pojken bär
en grönaktig jacka, vars tyg ser ut att vara av mjukt och följsamt material. Runt halsen och vilande på
pojkens axlar ligger en bredveckig vit spetskrage. Jackans midja är insvängd och ärmarnas nedersta delar
har en bred mudd med en röd kulör. Med sin högra hand, den närmast bocken, håller han ett fast grepp
om repet. Den vänstra armen är dock mer avslappnad och vänsterhanden håller ett mer varsamt och
ömt grepp om repet. Pojken bär ett par knäkorta byxor i brunaktig kulör och ett par åtsittande

knästrumpor i gråvit kulör samt ett par svarta lågskor. Mannen och den unga pojken ser ut att ha en
samhörighet med varandra tillägnad far och son eller åtminstone mycket nära släktskapsband. Det mest
troliga är dock att pojken är manens tjänare. Denna målning som är mycket rörelseladdad, har en dov
och dämpad färgskala, med en sval underton. I Gamla testamentet läser man ofta om att ett lamm eller
en gumse offras till Gud. Ett lamm kan symbolisera Kristi efterföljare som står under den gode herdens
beskydd8. Märkbart i denna målning är också att konstnären intagit influenser från det tyska rikets
rokoko, vilket gör sig gällande i verkets utformning och komposition.

Kvinnlig fägring.

I

Fig. 6 Kvinnlig fägring 1

Fig. 7 Kvinnlig fägring 2

denna återspegling av en svunnen epok möts man av två kvinnor, vilka befinner sig i naturens
behagfulla och förhoppningsvis beständiga värld. I fjärran syns berg och dalar, dolda i vita dimslöjor.
I förgrunden syns lummiga träd och buskar, vars grönskande blad och grenar är som hämtade från
en fantasifylld sagovärld. En klarblå sjö skiljer huvudpersonerna från det beslöjade landskapet i den
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avlägsna bakgrunden. Himlens färgskala går i en blåton samt i en ljus gråskala, vilket ger målningen en
nästan målerisk effekt. Den isblå himlen skyms av ett par luftiga men ändå på något sätt kompakta
moln, vars kanter suddats ut i ett rofyllt dis. De två kvinnorna ser ut att befinna sig på en udde med en
prunkande växtlighet. Till höger i bild står två träd tätt intill varandra som i en samspelt symbios. De två
stammarna är hopflätade i en virvlande kaskad av naturens överraskande och magnifika skådespel. För
ett kort ögonblick följer man som betraktare de två träden, i ett varsamt och ömt möte som nästan ser
mänskligt ut. Bakom träden finns ett buskage som når ner till det livgivande vattnet i sjön. Vänstra delen
av målningen domineras av ett stort och välväxt träd, vars grenar höjer sitt krönta bladverk mot himlen.
Bredvid trädet och nästan centralt växer buskar vars blad och kvistar ger ett mycket kompakt intryck.
Kvinnan som befinner sig på den högra delen av målningen ser ut att komma dansandes från vänster i
bild. Hon höjer sin högra hand i en hälsande gest mot den andra kvinnan som befinner sig i en sittande
ställning. Den sittande kvinnan till vänster i bild spelar på en harpa, varför betraktaren för tanken till det
gudomliga. Detta eftersom harpan är ett instrument som ofta vidrörs och spelas av änglar. Kvinnan till
vänster har vitpudrat och bakåtkammat hår samt ett himmelsblått hårband, av siden. Hennes blick fäst
på den dansande flickan. Den musicerande kvinnans klänning är en tvådelad kreation. Överdelen som är
ljusbrun i kulören, är figursydd med pösiga ärmar. Ett djupt dekolletage med ett brett, vitt band längs
urringningen pryder också klänningen. Med sina båda händer har hon fattat den gyllene harpans tunna
strängar. Underdelen på hennes klänning är himmelsblå gjord av till synes frasigt siden. Den stående
kvinnan håller med sin vänstra hand upp sin klänning så att den ej skall vidröra den bara marken under,
då hon lekfullt virvlar fram likt en skogsnymf. Den dansande kvinnan trollbinder betraktaren med en
ömsint och behagfull blick. Det ter sig som att den unga kvinna inbjuder betraktaren till en "bal", där
naturens rika växtliv är skådeplatsen för detta magnifika sceneri. Håret på den dansande kvinnan till
höger är till synes vitpudrat, bakåtkammat och lockigt. Hennes ögon blickar mot den sittande kvinnan i
ett försök att få kontakt. Det är en varm och vänlig framställning av dessa två kvinnor man möter och
målningen inger betraktarens sinne ett rogivande lugn. Kvinnan till höger bär en tvådelad långklänning
med en blå underdel samt en överdel i röd kulör. Klänningen har ett djupt dekolletage, men hennes
barm täcks av en skir spetsbård i vitt. Klänningens ärmar i vitt, är mycket vida och luftiga och når till
hennes armbågar. Överdelens liv går dock som sagt övervägande i rött, men applicerat på mittdelen av
denna finns en slags snörning i mörkare toner. Klänningen är figursydd, men underdelen tar ut
”rokokons svängar” ordentligt som sig bör.

Jägare i idylliskt landskap.
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Fig. 8 Jägare i idylliskt landskap
Storlek ca: 2m X 1,05m

et man möter i denna bild är en ung man med vars gevär denne nedlagt ett stort vildsvin eller
dylikt djur. Det är en grotesk, men ändå mjuk och stillsam skildring av en avslutad jakt. I fonden
syns berg och dalar med blomstrande träd och frodande grönska. En stillsam sjö skiljer jägaren
och bakgrunden åt, vilket ger bilden ett djupperspektiv och ökad intensitet. På andra sidan vattnet finns
även en utskjutande klippa, som med sin placering samt mäktiga och karga gestalt ger stabilitet åt
verket. Ovan denna klippformation har dimmornas vita slöjor lagt sin vita skrud över en ståtlig byggnad
med tinnar och torn. Vattnet i sjön lyser likt en isblå hägring och byggnadens svaga silhuett avspeglar sig
i vattnets blanka ytskikt. Med en svalkande inverkan på betraktaren ligger vattnet lugnt och stilla.
Ovanför bergens låga toppar långt borta, syns himlens vackra och föränderliga skepnad. Med en frisk
och klarblå kulör lyser himlens övre del, medan dess nedre övervägande består av vita och mäktiga moln
med vars kompakta och disiga uttryck ger himlen ett ogenomträngligt yttre skikt. Platsen som den unge
mannen befinner sig på ligger precis vid ett vattenbryn. Bakom mannen finns ett stort buskage som med
sin grönskande prakt ger en mörk, men ståtlig avgränsning till det kristallklara vattnet. Vid vattenbrynet
växer vass och gräs vars stjälkar böjer sig ner likt en ömsint bugning mot vattnets yta. Längst ner till
höger i bild står ett träd på en liten kulle. Trädets stam är aningen böjd och trädets krönta krona placerar
sig på så sätt centralt i bilden och höjer sitt gröna bladverk mot himlen. I tavlans nedre högra del syns
två jakthundar. Den hund som befinner sig närmast jägaren har en brun och korthårig päls. Stora delar
av denna hund är dock skymd av den andre, men det är klart synligt att den bruna hunden intagit en
liggande ställning. Hundens blick är fäst på det nedlagda bytet till vänster i bild. Placerad framför den
bruna hunden sitter en vitgrå jakthund och slickar sina bakre tassar rena från den brutala och blodiga
jakten. Om man sedan för blicken till den vänstra delen av målningen finner man det dödade djuret
liggandes på rygg. Det som är synligt av detta djur är dock bara dennes förvridna och plågade

ansiktsuttryck; käftarna är vidöppna med vitblottade tänder och blod droppar från dessa mot den mörka
och kalla marken. Vid det döda djurets högra sida finns en liten vattenansamling med en liten bruten
gren i, som sticker upp ur det stilla vattnet. Mannen som är placerad rätt centralt i bild är klädd för jakt
enligt den övre samhällskassens mode. Dennes stolta och bryska blickar är fästa på det nedlagda bytet.
Mannen bär en grönblå hatt med en spetsig topp, vilket ger huvudprydnaden en slags pyramidal
uppbyggnad. Vitpudrade och långa lockar faller över mannens kinder och ned mot axlarna. Med sin
vänstra hand håller han geväret i ett fast grepp. Mannens högra hand håller han i den högra rockkanten
och sveper den lite åt sidan. Mannen bär en trekvarts lång rocktyp, vilken är figursydd, dock med vidgad
nederkant. Över sin vänstra axel hänger en skinnväska i ljusbrun kolorit. Jägaren bär även en
underliggande vit skjorta, med krås upp mot halsen. Den vita skjortan döljs av rocken, men skymtar fram
ned mot midjan samt att det syns en vit spetskant vid mannens högra handled. Den unge mannen bär
ett par svarta, tätt åtsittande byxor samt ett par höga och svarta stövlar. Mannens vänstra ben är böjt,
då detta ben står på en sten, medan det högra står stadigt på marken. Mannen har intagit en värdig och
stoltserande pose och det man lägger märke till som betraktare är just en jägares segergest över ännu
ett nedlagt byte. Jakten som sport har alltid varit tillägnad furstar och ädlingar. Dessa handlingar har gett
upphov till glansfulla framställningar av rikedom och makt, men också till dynamiska kompositioner av
människor samt djur i skog och mark.

Samtalet.
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Fig. 9 Samtalet
Storlek ca: 2m X 0,75m

etta väggfält visar ett rikt dekorerat porträtt av 1700-talets svunna konstvärld. Huvudmotivet är
en kvinna som står lutad mot en hög sten, samt en ung man som befinner sig strax bakom
henne. Den högra delen av konstverket domineras av en välvd pelargång där endast ett fåtal

element och utsmyckningar är synliga för betraktaren; en pelare vars överdel övergår till två valv åt
vardera håll utgör den största synliga delen av denna byggnad. Ovanför denna del av en arkad syns ett
slags balustradräcke med en huggen och skulpterad dekoration som kan liknas vid en eldslåga som vajar
i en smäktande och sval bris. Himlen lyser isblå, men skyms av ett stort vitt moln som svävar fram i ett
flyktigt skede. Träd och buskar frodas framför byggnadens ena ände som i en lummig och grönskande
kaskad av gröna och bruna färgtoner, vilka bildar ett kompakt och ogenomträngligt skikt. Det ser nästan
ut som om denna växtlighet bildat en vacker och ståtlig tronhimmel som med sina grenar, kvistar och
blad format rocailleornament och rokokons alla attribut. Denna ”tronhimmel” inger en trygg och
inbjudande atmosfär, dock med en slags distans till betraktaren. Marken är kal och karg, med endast
små områden där gräs och mossa fått fäste. Mannen står lutad mot en hög sten, vilken ser ut att vara
huggen för ändamålet. Ovansidan ser nästan ut som en plan skiva, vilken kan vara klädd med mossa. Det
man ser av mannen är endast dennes ansikte, överkropp samt högra arm. Mannens huvudbonad är
konformad med en svart färgsättning. Mörkbrunt och kortklippt hår som skymtar fram under hatten,
faller i små lockar. Blicken är fäst på något till höger i bild som dock ej är synligt för betraktaren. Han bär
en rödbrun överdel, med en stor veckad och vit krage likt en dekoration kring dennes hals. Mannens
högra armbåge vilar på stenens överdel. Högerhandens handflata är vänd mot det som ej är synligt till
höger i bild som en slags hälsningsgest, eller så slår han ut med handen av förvåning för det han ser.
Kvinnans vitpudrade och lockiga hår som är bakåtkammat, ser ut att vara tvinnat eller flätat baktill. Även
kvinnans ansikte är vänt mot den högra delen av konstverket. Kring halsen bär kvinnan ett svart
bandliknande halsband, vilket sitter tätt runt hennes hals. Klänningen är figursydd kring midjan, men är
markant vidgad nedtill. Kulören på denna kreation är blågrön i en dov och dämpad färgskala. Klänningen
pryds av vida ärmar med vita inslag samt ett djupt dekolletage, vilket även detta har en vit kant. Under
kvinnans vänstra arm syns ett stort tygstycke i samma färgskala som mannens klädnad. Kvinnan har i ett
försiktigt skede lyft sin vänstra arm något, vilket gör att det ser ut som om hon vill visa betraktaren
något som dock finns utom synhåll till höger i bild. Hennes högra arm är liksom mannens vilande på
stenen. Med sin högra hand i vilande läge hänger den ned något från stenens kant och med ett finger
pekar kvinnan ned mot sitt sköte. Denna gest ger målningen ett närmast erotiskt uttryck med sexuella
anspelningar. Både kring den vänstra och den högra handleden bär kvinnan svarta armband av samma
utförande som halsbandet. Hennes klänning är av ett mäktigt och pompöst utförande, som konstnären
fångat i ett rikt stoffmåleri.

Oskulden.

I

Fig. 10 Oskulden
Storlek ca: 2m X 0,75m

denna målning möts betraktaren av en kvinna, vallandes ett litet lamm. På den högra delen av
målningen syns dimhöljda berg och dalar. I fjärran syns också en del av en liten sjö. Den vänstra
delen av verket domineras av stora träd och buskar, vilkas skuggor lägger stora delar av förgrundens
omgivningar i ett evigt mörker. Målningen har mycket mörka färgtoner, men framstår ändå ej som något
dystert inslag i denna svit av väggfält. Centralt i bild har konstnären med hjälp av målade stenar, gräs
och buskar skapat något som nästa ser ut som en fantasibyggnad. Rocailler och rokokons svängda linjer
och former pryder denna förhöjning i landskapet; likt en "tronhimmel" som ger skydd och trygghet åt
kvinnan med sitt lilla följe. Himlen är höljd i ett svagt dis med isblå färgsättning. Den unga kvinnan står
centralt placerad i bild, med sin vänstra sida närmast betraktaren då kvinnan är avbildad snett framifrån.
Kvinnans vitpudrade hår, vilket är lockigt är förmodligen uppsatt i nacken. Långt bak på sitt huvud bär
kvinnan en cirkulär huvudbonad i brun kulör. Denna prydnad ger nästan intrycket av att den unga damen
bär en gloria. Denna åskådning av henne är då passande, eftersom den heliga Agnes, som förekommer
som en elegant figur i målningar har just ett litet lamm som sitt attribut9 Kvinnans ljushyllta ansikte är
vänt från betraktaren och hennes blick är fäst på något till höger i bild. Hennes anlete och faktiskt hela
målningen inger en harmonisk känsla och ett avsevärt lugn. Kvinnans klädedräkt är tvådelad, varpå
överdelen är figursydd och har en blågrön färgsättning. Vita spetsar och veckat tyg pryder hennes djupa
dekolletage samt den nedre delen av ärmarna. Framtill är överdelens nedre del V-formad varpå den
övergår till underdelen; som är en vid, ljust laxrosa kreation av siden. Kvinnan håller i sin vänstra hand
en vit tygbit som dock känns något för stor för att kallas näsduk. Det är dock ej svårt att associera detta
tygstycke med något oskuldsfullt, då den vita nyansens innebörd ofta är oskuldsfullhet. Hennes högra
arm är aningen böjd och i handen håller hon en lång käpp eller stav av trä. Stavens övre ände pekar mot
9
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tavlans övre hörn, till vänster. Den nedre delen av staven är dock skymd av kvinnans kjol. Hennes skor
skymtar fram vid marken, dock endast med tåspetsarna synliga för betraktaren. Skorna har samma
färgsättning som kjolen. Bakom den unga damen och framkikandes från hennes högra sida står det lilla
lammet med en nästan förvånad uppsyn. Det man ser av djuret, vilket är vänt i profil är dock endast
dennes huvud, hals samt delar av frambenen. Den omkringliggande vegetationen på den nedre delen av
tavlan är även den målad i en dov och dämpad färgskala varpå kvinnan och hennes lilla sällskap
framhävs markant. Konstnären har i målningen också lyckats påvisa en viss claire-obscure effekt, genom
att han låtit ljus från en obestämbar källa i förgrunden, belysa kvinnans ansikte och kropp.

Musicerande man.

Fig. 11 Musicerande man
Storlek ca 2m X 0,55m
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torleksmässigt är detta det minsta av de här omskrivna väggfälten. Huvudmotivet på den synliga
delen är dock en ung man som spelar på ett blåsinstrument. På något sätt är det som om
konstnären i detta fall, tagit influenser ifrån holländska jaktmotiv. Vid mannens fötter ligger två
får, eller getter i vitgrå nyanser. Till vänster i bild syns i fjärran berg och dalar med träd och buskar som
bekläder de annars karga höjderna i landskapet med grönska. Man skönjer också en klarblå sjö, vars
vatten ligger lugnt och stilla. Till höger i bild domineras bakrunden av höga träd och buskar vars
prunkande växtlighet ger ett massivt och ogenomträngligt intryck. Till höger står även något av
obestämd art; det kan vara en del av en byggnad eller kanske någon form av en fantasifylld
rocailleformation, placerad i landskapet av konstnären. Himlen domineras av en mängd moln, i vita och
grå färgtoner. Detta sånär som på överdelen av himlen, till vänster, vilken lyser i en klarblå kulör. Vid
vattenbrynet växer en grästova vars höga gräs höjer sina strån likt en fontän i miniatyr över marken och
vattnet. Till vänster syns ett av djuren; dock är bara den främre hälften av djuret synligt i bild. Med
öronen tätt bakåtstrukna står "fåret" och tittar upp på mannen med en nästan trogen uppsyn. Placerad
centralt i bild, bakom mannen, finner man det andra djuret i en liggande ställning. Djuret ligger i profil,
med sin vänstra sida vänd mot betraktaren. Dennes blick vandrar ut över det stillsamma vattnet.
Mannen som står rätt centralt i bild bär någon form av basker på sitt huvud. Under denna huvudprydnad
faller mörkbruna lockar fram.
Dessa lockar täcker både mannens öron och hals. Mannen står i profil, med sin vänstra sida, vänd
gentemot betraktaren. Den unge mannen blickar även han ut över den fjärran horisonten. Han bär en
röd jacka med en bred, vit och veckad krage. Denna överdel har också en vit mudd längs dess nedre del.
Mannen bär också en form av "axelväska", i en ljusbrun kulör. Med sina båda händer spelar han en
melodi på sitt blåsinstrument i gulmetall. Mannen bär ett par pösiga byxor i himmelsblått, samt ett par
knähöga, ljusbruna strumpor. Till detta ett par svarta lågskor. Det är en stillsam målning, men man blir
aningen konfunderad över konstnärens val att framställa mannens ansiktsuttryck med en så barsk
uppsyn som synes på målningen.

I det gröna.
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Fig. 12 I det gröna
Storlek ca 2m X 1,6m

etta är de omskrivna väggfältens paradnummer. Storleksmässigt är detta också det största av de
åtta väggfälten, samt det, i mitt tycke, mest formsköna och välgjorda. Troligtvis är jag inte
ensam om att göra denna bedömning eftersom detta fält har fått den mest framträdande
placeringen av dem alla.

Det är med en oerhörd precision och detaljrikedom som konstnären skapat ett rörelsefyllt arkadiskt
landskap. Stundtals är konstnärens stoffmåleri av hög klass och i detta porträtt av en svunnen tid har
denne lyckats driva penseldragen till ett mästerverk. Målningens krönta ramverk på detta smycke från
rokokotid är också det som är det mest påkostade av dem alla. Det man som betraktare möter i
målningen är två kvinnor samt en hund, som befinner sig i ett idylliskt lanskap fyllt med erotiskt laddade
symboler. I fjärran syns dimhöljda berg och dalar. Begravda i dimmornas vita slöjor syns ruiner vars
storhetstid för länge sedan är förgången. Endast förnimmelsen av deras praktfullhet och mäktiga
gestaltning är bevarad. I bakgrunden ligger också en sjö, vars stillsamma ytskikt ger ett lugnande intryck
på betraktaren. På himlens övre del, till vänster skymtar ett långdraget moln fram, i en pärlgrå nyans. Till
höger i det nedre hörnet på himlen syns ett vitt moln som nästan ser ut att växa i storlek. I detta fall
skulle himlen snart täckas av denna vita skrud. I en diagonal linje mellan dessa molnformationer lyser
himlens klarblå färg igenom. Till vänster i bild syns höga träd och buskar, vilka sedan breder ut sin
prunkande grönska i en horisontell linje rätt över målningen. Detta medför att det står buskar i mitten
av målningen, samt grönskande träd och buskar bakom en obelisks mäktiga silhuett, till höger i bild.

Detta gör att "väggen" av blomstrande träd och buskar, med sitt solida intryck, inger en slags skyddande
verkan för kvinnorna i bild. På den högra delen av verket står som sagt en hög obelisk, vars gestalt
dominerar denna sida av verket. På ett fyrkantigt fundament står denna obelisk, vars tronande spets
strävar mot himlens skyar. Mellan fundamentet och själva pelaren, finns en slags urfasning, vilket ger
obelisken ett mer gracilt intryck.
Obeliskens övre del är dock ej som brukligt utformad i en pyramid, utan här i en klotformad
utsmyckning. Likt en blomstergirlang, smyckar röda rosor pelarens sidor, något som får obeliskens
kantiga former att smälta samman med en annars levande omgivning. Pelarens innebörd kan vara att
återspegla styrka, vilket anspelas på Bibelns Simsons bravurer10. Obelisken som fallossymbol kan också
ha en innebörd rörande fertilitet. Rosen är Afrodites (Venus) blomma. Den troddes i gamla tider vara
den som först blommade vid Afrodites födelse. Rosen förebådar också våren och många kvinnoporträtt,
liksom här innehåller denna vackra blomma för att understryka kvinnornas skönhet. I det nedre, vänstra
hörnet av målningen ligger en mångfald av exotiska frukter, vilka kan syfta på rikedom, upplagda på den
bara marken. Längst till vänster bland denna kaskad av frukter står en ståtlig vin eller vattenkanna av
gulmetall. Kannans handtag är utformat enligt ett av rokokons mest grundläggande element; s-kurvan.
Närmast kannan ligger vindruvsklasar om vart annat i numer vita och violetta nyanser. Äpplen och päron
ligger bredvid dessa och bär röda och gröna färgtoner. Äpplen som återfinns i en målning kan ibland
anspela på synd och så är nog fallet även här. En stor vattenmelon framhävs betydligt med sitt saftiga
och blottade innandöme, som åskådliggjorts då någon skurit ur en stor skiva av melonen. Bland dessa
frukter trängs gröna blad, vars intrikata mönstergivning är väl synligt för betraktaren.

Detta nature morte bildar ett intressant och vackert inslag i denna högklassiga målning. I tavlans nedre
del, till höger ligger en hund som vilar sitt huvud på sin främre högertass. Den vänstra framtassen
sträcker han ut framför sin nos. Hunden är korthårig, med vitgrå samt bruna färgtoner i dess päls. Med
sin långa svans sveper hunden om sin bakre högertass. Kring dennes hals bär hunden ett halsband i
samma laxrosa kulör som kvinnans klänning, närmast honom har. Hundens position och ställning gör att
han med sin spänstiga kropp, nästan ser ut att smyga ner mot tavlans högerhörn. Fidelitas11 är trons
världsliga motsvarighet. Troheten kan gestaltas av en kvinna med en hund vid fötterna. Detta kommer
nog från att sällskaps- eller jakthundar i alla tider betecknats som trogna och lojala gentemot sina
herrar. Kvinnan som står till vänster i bild, bär en platt huvudbonad i en brun kulör. Längs kvinnans
nacke och kring delar av hennes hals syns antingen ett hårband eller så är det snören från hattens brätte
som lyser i en röd nyans. Hennes båda pupiller är korpsvarta och dess mörka djup fängslar betraktaren
till det yttersta. Kvinnans hår, vars bakåtdragna lugg skymtas, ligger i vitpudrade lockar. Klänningen går
även den i bruna toner. Överdelen är figursydd med ett djupt dekolletage, vilket är prytt med en skir
spetsbård i vitt. De åtsittande ärmarna som slutar vid hennes armbågar, har en pompös avslutning i vitt.
Med sin högra hand håller hon ett fast grepp kring midjan. I den vänstra håller hon en vinranka, vilken
hon höjer mot himlens skyar. Vinrankan betecknar hösten som är vinpressningstid och återges ofta av
en figur med druvor eller en vinranka12. Silhuetten av hennes högerben är synligt under klänningen, då
detta ben är aningen framskjutet framför det andra. Kvinnans tåspets från hennes högersko, i pärlgrå
nyans, skymtar även fram under klänningen. Kvinnan till höger sitter på en stor sten i svarta och grå
toner. Hennes luxuösa klänning är en laxrosa kreation av till synes frasigt siden. Kvinnan har en
hänförande håruppsättning, prydd med mörka band och röda rosor, vilka gör en vacker kontrast mot
hennes vitpudrade lockar. Hennes blick är fäst mot den vänstra delen av tavlan. Överdelen på
Carr-Gomm, 1997, s. 188
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klänningen har ett djupt dekolletage, över vilket kvinnan draperat en vit sjal, vilken täcker hennes axlar.
Kvinnan har sin högra arm längs sin högra sida. Vänsterarmen är aningen höjd mot himlen. Med sin
vänstra hand håller hon varsamt en skir näsduk vars vita nyans skulle kunna beteckna oskuldsfullhet.
Klänningen är nedtill mycket vid och konstnären har i denna målning utfört ett rikt och kontrastfyllt
stoffmåleri.

I kvinnans knä ligger ett stort tygstycke i vitt, vars tunga prakt, förhöjer målningens estetiska värde. Av
kvinnans skor är det bara hennes högra sko som är synlig för betraktaren. Bland annat genom att
kvinnorna båda sträckt upp varsin hand, har konstnären helt tydligt velat skapa en gräns, repoussoir13
mellan dessa och betraktaren. Upphovsmannen till dessa verk, har lyckats med konststycket att fånga
kvinnornas inre, brinnande livseld, samt fångat deras världsliga yttre med en ömsint och säregen prägel.
Denna arkadiska landskapsmålning är ett lysande exempel på rokokons livfulla och lättsamma värld,
beklätt i pastellfärgernas skiftande budskap. En lättjefull känsla med syndfulla inslag genomsyrar denna
målning. Detta inte minst med tanke på de Dionysos (Bacchus) gestaltningar, obelisken som
fertilitetssymbol, saftiga frukter, samt rosornas röda och syndfulla färg.

HISTORIK_____________________________________________

O

Rokoko - Kort historik

rdet rokoko kommer ifrån en sammansättning av rocaille och it barocco; vars benämning
lanserades först på 1790-talet i nedsättande syfte. Rokokon som främst var en inredningsstil,
kännetecknas av en svärmisk naturkänsla med lekfullt behag och rytmiskt linjespel. Rokokon
som konststil uppstod i Frankrike 1725-30. Denna konstinriktning är en vidareutveckling av den franska
barocken, dock med tydliga skillnader. En av barockens huvudgestalter var Rubens, vars verk alltid varit
levande och aktuell inom den franska konsten; detta märks inte minst hos de influenser han skapade
inom rokokon. Antoine Watteaus konst förebådade också den stundande rokokon men stilens skapare
är främst Giles-Marie Oppenordt samt dess utbildare och fulländare Juste Aurele Meissonnier, som vid
1720-talets mitt började teckna förlagor till möbler, rumsdekorationer samt bruksföremål av alla dess
slag. Watteau kom att utveckla ett fantasifyllt och yvigt konstspråk med asymmetrin som
kompositionsprincip och rocaillen samt musslan som dominerande element. Dessutom förekom under
rokokon naturalistiska blommor, fåglar, naturmotiv samt kineserier14 som dekorationsmotiv. Gränsen
mellan senbarock och rokoko i Frankrike markeras på det rent dekorativa området, av namn såsom
Berain, Claude Audran, Gillot och som sagt Antoine Watteau15. Rokokon blev i sin fullt utvecklade fas en
märklig nyskapelse inom europeisk stilhistoria, resultatet nåddes dock genom en stegvis framryckning
utan några verkligt kraftiga stilbrytningar. Samtiden i Frankrike nöjde sig med att kalla denna nya stil
som vi nu kallar rokoko för ”modern”. Under den franske konungen Ludvig XV:s tid gavs den namnet le
genre pittoresque- den målade stilen. I nutid skiljer fransmännen på två skeden; det äldre och det yngre.
Det äldre skedet: -style regence som var dominerande under Ludvig XV:s förmyndarregering och fram
emot cirka 1730. Det yngre skedet: - stele Louis Quince som står för den senare fullt utvecklade
rokokofasen.
Repoussoir, fr term, betecknar gräns eller avstånd.
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Rokokons honnörsord var sådana såsom natur och frihet, förnuft och framtidstro, med ett levnadsideal
som hette intimitet, grace, lätthet, komfort och raffinemang. Kort sagt; Raffinerad livsnjutning16
Rokokon var som sagt främst en inredningsstil och själva begreppet interiör skapades under denna
period. Om man ser till byggnationer påminns man om stilen endast av något enstaka ornament eller
annan formation. Anledningen till att svängningarna inte togs ut vidare är att under denna tid
förändrades synsättet på människan mycket drastiskt; Under barocken levde individen efter fasta
normer och regler. Under 1700-talet blev människan istället en stor optimist. Vid syndafallet hade
människan förlorat förmågan att söka kunskap, men nu hade man återfått den förmågan. Man kunde
driva sina framsteg nästan hur långt som helst. Människan fick nu möjligheten att leva ut sina passioner,
drömmar och tankar, dock fick man ej förglömma att ha ett ”värdigt” yttre. Detta återspeglas också på
rokokomänniskans boningar. Den yttre fasaden fick behålla barockens värdiga utseende som bl.a.
åsyftade maktanspelningar och stabilitet. Interiört omformades däremot rummen till intimt avskilda
träffpunkter, där man kunde ägna sig åt exempelvis musik, konst, filosofi och litteratur.
Rokokon eftersträvade det lätta och luftiga, vilket också visade sig i interiörens färgskala: laxrött,
pärlgrått, ljusgrönt, rosa och himmelsblått. Vanligt var också att ramar, listverk och hela möbler var
förgyllda.

Byrån, sekretären och konsolbordet var karakteristiska möbler inom rokokon. Konsolbord var dock bara
avsedda för slottsgemak och salonger. Möblerna hade svängda former och buktande ytor, vilka ofta var
smyckade med rika beslag och faner i snedrutemönster. På målade möbler var färgskalan ljus, medan
kulören på keramik och textilier var klarare och kraftigare. Ljusförhållandena genomgick också en
drastisk förändring, då man jämför med barocken: Under barocktid ville man ha fönster som hade
fönsterbräden. Under rokokon ville man istället ha så kallade franska fönster. På detta vis fick man in
mer ljus i salongerna och rummen. Ljuset gav då full rättvisa åt golvet, Parquet, parkett som blev högsta
mode. Måleriet inom denna epok visar en pompös bild blandat med erotik, ibland också med pastorala
och mytologiska scener. Den franska rokokon är ofta lite mer smakfull och stilfull än till exempel tysk
rokoko, (1730-1770) som ofta visar en överflödande detaljrikedom. Det var dock inom Tysklands
landsgräns som man åstadkom de flesta och mest betydande exemplen inom arkitekturen. Denna
strålande framgång var mycket tack vare att stilen tillämpades på både borgerlig och profan arkitektur
och inte bara på aristokraters och de förmögnas bostäder, som så ofta i Frankrike.

I Spanien och Italien lyckades rokokon aldrig få egentligt fäste, däremot mottogs denna stilinriktning
med glädje i Sverige och de andra nordiska länderna. Som det tidigare nämnts vurmade 1700-tals
människan för naturen och det lilla landet, Sverige uppe i det kalla norden ville inte vara långt efter att
ta efter det nya modet; rokokon. J. F. Höckerts målning av slottsbranden i Stockholm den 7 maj 169717
visar en magnifik, men tragisk förklaring till hur och när rokokon introducerades i Sverige. Förstörelsen
av det anrika slottet Tre kronor var en stor förlust av vårt kulturarv. Dyrbara gobelänger och möbler
brann upp, silver och guld försvann i de ödesdigra lågorna. Endast en tredjedel av bibliotekets samlingar
gick att rädda. Enligt beräkningar som gjorts försvann omkring 18 000 böcker och över 1 000 äldre
manuskript i den fasansfulla branden. Även en stor del av riksarkivets handlingar, många skrivna före
1654 gick förlorade.
Den enda del av slottet som kom lindrigt undan, var den norra längan, mot strömmen. Den delen höll på
att byggas om under arkitekten Nicodemus Tessins d.y:s ledning, i den tidens barockstil. Man
16
17

Signums svenska konsthistoria, Frihetstidens konst,1997, s. 170
Lindqvist, 1995, s. 284

koncentrerade de dåliga släckningsresurserna på detta område och man lyckades. Det tog N Tessin d.y.
endast sex veckor att färdigställa helt nya ritningar för ett nytt slottsbygge. Arbetet på denna byggnad,
vars fasader fick ett romerskt formspråk18 låg nere 1707-1727 till följd av det stora nordiska kriget och
därmed bristande ekonomiska förutsättningar. Den svenska stormaktstiden gick sitt öde till mötes då
den svenske konungen Karl XII så plötsligt gick ur tiden, den 30 november år 1718. En epok i Sveriges
historia var till ända, de heroiska drömmarna var krossade, och tillsammans med konungens tragiska
död gick det karolinska väldet i graven19.Det var först gentemot slutet av 1720-talet som slottsbygget
återupptogs men då under Carl Gustav Tessins ledning, på grund av dennes faders, Nicodemus Tessin
d.y:s bortgång. Under denna tid var rokokon redan fullt utvecklad i Frankrike och det var givetvis till
Paris, modets huvudstad man vände sig till för inspiration. Frihetstiden tog så sin början; en ny tid med
nytt statsskick, nya sociala strukturer, samt nya värderingar och beteenden, som även kom att förändra
konstens utseende och villkor20 .

Carl Gustav Tessin kom att få stor betydelse för slottsbygget, inte minst när det gällde interiören, men
det var Carl Hårleman som utvecklade den franska rokokon i Sverige och verkligen införde denna lekfulla
konststil i interiören. Detta tillsammans med medarbetare och efterträdare såsom Jean Eric Rehn, Carl
Fredric Adelcrantz och Carl Johan Cronstedt. Carl Gustav Tessin höll dock fast vid sin "berainska"
senbarock så länge han levde.
När så Carl Hårleman trädde till verket hade den egentliga régencen passerat och dennes studier förde
honom i kontakt med den tidiga rokokon av franskt märke, där dock åtskilliga régencedrag fortfarande
levde kvar21. I stort kan man säga att rokoko i Sverige är liktydig med ett direkt franskt stilinflytande. Det
mest betydelsefulla som sker i den svenska sjuttonhundratalsstilen är också utan tvivel denna franska
stils införande och försvenskning22 .

I Sverige introducerades rokokon av Carl Hårleman på Stockholms slott i början av 1730-talet men slog
igenom först omring 1750, vilket främst var genom Jean Eric Rehns enastående insatser. Den svenska
rokokon kom att bli en stram tolkning av denna stilinriktning med naturen som största inspirationskälla.
Konstverk gjorda av fransmän, såsom Boucher, Oudry, Nattier och Delatour beundrades och
efterliknades visserligen, men i grund och botten stod de flesta av de svenska målarna främmande inför
vad fransmännen kunde erbjuda av bland annat sensualism och raffinemang. Många var dock, de
praktfulla verk i interiören på Stockholms slott som var rena kopior av franska kompositioner. Vid tiden
för rokokons fäste i Sverige, hade denna stil på fransk botten mött ett tilltagande motstånd. Från olika
håll anklagades den för att bland annat brista i sedligt allvar. De stilströmningar som började göra sig
gällande i Frankrike vid denna tid, brukar sammanfattas under beteckningen nyklassicism23.
Inom det borgerliga möbelhantverket i Sverige uppträdde vid sidan av den franskorienterade rokokon en
svensk variation med engelsk-holländska stildrag. Den engelsk-holländska stilen ansågs dock inte "fin" på
samma sätt som den franska24. Mycket viktigt för rokokons spridning i Sverige var att vid denna tid,
började ett stort antal tapetmålare och tapettryckare verka i Stockholm och landsortsstäderna. De motiv
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som användes för tapettrycket var i stor utsträckning lånade från textila väggbeklädnader. Även inom
allmogekonsten fick rokokon mycket stor betydelse. Inget annat land i Europa fick en sådan direkt
kontakt med den franska rokokon såsom Sverige. Medan rokokon som hovstil endast blev kortvarig,
kom den i allmogemiljö att i rent bokstavlig mening blomstra under hundra år. I Sverige gick som sagt
omslaget till klassiserande stildrag i långsam takt och först på 1770-talet kan man tala om den
gustavianska eran. Liksom fallet ofta är med en ny stil, gjorde sig Klassicismen sig gällande först inom
ornamentiken, medan grundformernas förändring kom i ett senare skede. ”Tillbaka till naturen" var som
jag tidigare nämnt ett vanligt uttryck under 1700-talet, men istället för att använda sig utav naturens
verkliga motiv, blev den livfulla rokokon snart likt en förkonstlad herdeidyll.

SAMMANFATTNING______________________________________
Sammanfattning
De här omskrivna väggfälten får i denna beskrivning representera rokokons magnifika epok, vilken
dominerades av en allmän smak för det lysande och skimrande i en strålande prakt. Ibland har den
okände konstnären lyckats med att införa nästan måleriska inslag i verken. Uppblandat med slående
ljuseffekter och dramatiska rörelser, har denne åstadkommit kontrastrika skådespel i fullt dagsljus.
Verken innehåller också ofta en tydlig djupverkan samt en viss claire-obscure effekt.

Ofta möts man i verken av förtrollande känslor, fyllda med en behagfull harmoni. En harmoni, vars
mångfald griper an betraktaren, med en våg av kärlekens ömma brus. Invävt i detta är förlustelser samt
en spirande livsglädje av sällan skådat slag; liksom William Shakespeare så målande beskrev händelser
och miljöer i sitt verk En midsommarnattsdröm. En liknande trolsk inlevelse tycker jag mig finna i många
av mästerverken ovan. En fascinerande aspekt är att konstnären tagit intryck av flera länders tolkningar
av rokokon; däribland tyska och holländska inslag, samt i vissa fall en stark prägel av Watteaus franska
förebådning av rokokon. Med hänsyn till och respekt för nuvarande och tidigare ägares privatliv har jag
valt att inte namnge dessa i mitt arbete, de har dock varit mig till stor hjälp i mitt sökande efter historien
bakom de fantastiska verken.

Slutsatser

Analyserna är nu avklarade, dock finns det med all säkerhet en mångfald att tillägga då varje gång jag
fäster blicken på dessa älskvärda porträtt upptäcker nya variationer och ting. Det har varit en spännande
och givande resa att söka efter upphovsmannen samt proveniensen till dessa stundtals mästerliga
konstverk. Tyvärr har jag genom mitt sökande knappt kommit denna gåta närmare.
Efterforskningar hos antikhandlare och välrenommerade auktionshus har ej heller gett annat än som
framgått i uppsatsen. Lars Gundberg vid Bukowskis menade dock såväl som expertis vid Åmells
kosthandel i Stockholm, att väggfälten är av relativt hög kvalité, samt att de med all säkerhet var utförda
i Sverige vid 1700-talets mitt.
Konstnären i fråga är dock ej nödvändigtvis svensk; detta med tanke på all "import" som skedde av
utländska konstnärer under denna tidsepok. Likheter med verk utförda på Skällnora kungsgård också har
iakttagits, dessa är dock av ringa betydelse. Den enda restaurering som kommit ifråga har varit med en
metod som gick ut på att tvätta de rena från smuts och damm, med vatten och bröd.
I nutid samsas dessa vackra väggfält som ovan omskrivits tillsammans med beundransvärda verk av
bland andra Johan Pasch samt Carl Hårleman, i en magnifik interiör. En storslagen samling av Sveriges
konsthantverk genom tiderna pryder detta vackra hem, där sviten av väggfält har en inte allt för liten
roll. Min personliga åsikt och förhoppning är att fler borde uppskatta denna flärdfulla epok, som dock
kommit i skymundan av till exempel den Gustavianska eran med sitt strama linjespel. Många var de
storverk inom konsthantverkets sida som rokokons magnifika uttryck för aristokraters rikedomar,
kunnat påvisa. Rokokons mångsidighet var dock som sagt mycket stor och efter tiden som gått under

skrivandets gång har jag om möjligt lärt mig att än mer uppskatta denna epoks dramatiska och
harmoniska mästerverk
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