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Erik Fischer
OM KUNSTHISTORIE

Hvis al tale om en verdensomspændende samhørighed mellem mennesker ikke er 
det rene frasemageri, må spørgsmålet om hvem vi som mennesker er, og hvor vi 
kommer fra, stadig være levende. Så er det ganske betagende, at omtrent de aller 
ældste spor af de aller ældste mennesker er deres billeder (fig. 1).

Det menneske, vi selv hører til, kalder nutidens forskere for homo sapiens 
sapiens, og det dukkede op omkring 30.000 år før Kristus. Tilsyneladende har det 
en tid lang delt verden og tilværelse med en art fætter, som nok var en anelse 
mere primitiv og som kaldes homo sapiens neanderthalensis. Neanderthaleren 
uddøde dog snart og det var kundskabsmennesket, eller visdomsmennesket, hvis 
lod det blev at flakke hjemløs om på jorden, som det hedder om Adams søn 
Kain.

Der er fundet bopladser, der viser lidt om hvordan de ældste mennesker kla
rede de materielle sider af tilværelsen, og der er fundet grave, der antyder at de 
må have gjort sig forestillinger om at døden er en søvn og at søvnen måske efter
følges af en opvågnen i en anden verden. Men ellers er det alene deres billeder, 
som fortæller om hvordan de har betragtet deres omgivelser, og gennem bille
derne lærer vi hvordan de så og hvordan de tolkede det de så. Billederne er op 
mod 30.000 år gamle, mennesket selv er altså ikke meget ældre, og nogle forskere 
har endda følt sig fristet til at tro at de ældste billeder godt kan være udført af 
fætteren fra Neanderthal.

Vi har ingen anelse om hvad man sagde til hinanden for 30.000 år siden, vi ved 
ikke om man digtede historier, om man dansede eller sang sange. Alt hvad vi ved 
om disse menneskers forestillinger stammer fra billederne, som der findes mæng
der af. Det er de ældste menneskelige udtryk, vi kender, og her kan kunsthisto
rien altså tage fat - længe før der bliver stof at hente for musikhistorikerne og lit
teraturhistorikerne.

Alle undersøgelser af menneskets vej gennem disse 30.000 år sammenfattes un
der den store og rummelige videnskab, der hedder historien og er den menneske
lige selverkendelses videnskab, vor fælles selvbiografi, om man vil. Den registre
rer hvad mennesker sagde og gjorde og tænkte, den holder orden på vor hukom
melse, og når historieforskernes skrevne beretninger er bedst, eller bare er gode, 
kan man læse dem med begærlighed fordi de kommer én så voldsomt meget ved.
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Fig. 1. To bisonokser modelleret i 1er; den højre er ca. 60 cm lang. Fra grotten i Le Tue d’Andoubert 
(Ariège), Frankrig. Forhistorisk, ældre stenalder.

Kunsthistorie er en af historievidenskabens grene. Allerede når det gælder de 
forhistoriske billeder viser den sin afhængighed af historievidenskabens andre 
grene - i dette tilfælde af arkæologien, hvis forskere med spaden i hånd og deres 
specielle metoder i brug fremdrager de begravede kulturrester, klassificerer, date
rer og forklarer fundene så de svage omrids af en sammenhængende kultur be
gynder at tegne sig.

Kunsthistorien må nøjes med at konstatere at de ældste mennesker betjente sig 
af billeder. Endda af billeder, som vi finder fulde af sande meddelelser om de dyr 
og mennesker, der er fremstillet. Men paradoksalt nok står kunsthistorikerne 
ligesom magtesløse overfor dette pragtfulde stof, som nok kan beundres for det 
liv, billederne skildrer, og for farvens og formens fine egenskaber. Lovprisnin
gerne bliver dog underligt tomme og tøvende fordi man ikke kender nok til den 
kultur og de forestillinger, der ligger til grund for at billederne blev skabt.

I de fleste kunstværker er det nemlig forholdsvis let at genfinde de ideer, man i 
forvejen godt ved eksisterede hos samtidens mennesker; hvis man derimod ikke 
kender et kunstværks almene kulturbaggrund er det næsten umuligt ud fra 
kunstværket at ville slutte sig tilbage til de tanker og forestillinger, som levede i 
menneskene i det samfund, hvor kunstværket blev til. I 1700-tallet og tidligere 
endnu, før Jean-François Champollion omkring 1820 havde tydet hieroglyf
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ferne, kunne man nok beundre den ægyptiske kunst, men man havde de særeste 
og forkerteste forestillinger om hvad denne kunst betød. Videnskaben stod lige 
så magtesløs overfor ægypternes kunst som vi i dag står overfor stenaldermenne
skenes billeder.

De ældste mennesker var jægere og de skabte billeder af dyrene omkring sig og 
af deres kvinder. Vi er ude af stand til rigtig at forstå hvorfor de gjorde det. 
Kunsthistorikere kan tale om billedernes vekslende kvalitet og beskrive de for
skellige stilarter, som rådede i stenalderens lange periode; men når det er sagt og 
gjort går kunsthistorikeren i stå. Kan vi overhovedet kalde billederne for kunst, 
eller drejer det sig om en art brugsgenstande i magiske ceremoniers tjeneste?

Denne indledning afdækker nogle af kunsthistoriens paradokser. Selv om den 
som materiale får serveret prægtige billeder fra menneskehedens urtid kan den 
ikke stille noget rigtigt op med dem. Fordi man ikke kender meningen med bille
derne kan man ikke tolke dem og få dem til at falde på plads i et samfunds kultu
relle sammenhæng. Vurdere dem kan man kun ud fra ens egne forestillinger om 
hvad der er god eller dårlig kunst, men disse forestillinger er kun i meget begræn
set omfang alment gyldige (f.eks. den sandhed, hvormed et dyrs bevægelser er 
skildret) og i meget høj grad forankrede i vor egen samtids forestillinger. Som 
menneske kan man glæde sig over billederne og meddele glæden i smukke ven
dinger, men som videnskabsmand kan man højst klassificere billederne efter 
deres form, deres emner og deres alder. Hvis stenalderbillederne havde været 
grimme, ville kunsthistorien formentlig kun have haft et skuldertræk tilovers for 
dem!

Kunsthistorie er nemlig en skifting, et troldbarn med mange forældre, som for 
ikke meget mere end 150 år siden for alvor har albuet sig ind mellem de historiske 
videnskaber. Den savner systematik i den måde, hvorpå den afgrænser sig over
for andre fag. Når kunsten er tilstrækkelig dårlig hører den ind under folke
mindeforskningen; når den er tilstrækkelig gammel - som den ægyptiske, eller 
den fra stenalderen - hører den til arkæologiens område. Kunsthistorien har lært 
ikke så lidt af arkæologiens metoder, men arkæologien tager det ikke så tungt 
med kun at give sig af med det største og det bedste; i arkæologernes systematik 
er et billede et billede, og billederne bringes på plads i det videnskabelige system 
efter selv samme principper som våbenfundene eller keramikken eller mønterne. 
Når kunsthistorikerne går i arkiverne eller når de skriver kunstnerbiografier dyr
ker de videnskab på en måde, som hvad metoderne angår ikke er til at skelne fra 
den, de egentlige historikere benytter. De samme billeder, som kunsthistorikerne 
studerer for åndsindholdets eller formproblemernes skyld, er for historikerne 
måske en vigtig dokumentation af nogle faktiske forhold i den pågældende tid, 
som kunstværket har fastholdt - et miljø, en begivenhed, en social tilstand. Og 

5



når en kunsthistoriker kan påvise at en bestemt litterær tekst har dannet grund
laget for et kunstværks tilblivelse, kan dette faktum kaste lys over den pågæl
dende tekst på en sådan måde, at litteraturhistorikere eller idéhistorikere bliver 
klogere.

Fra sin start og meget langt hen i tiden er kunsthistorie ikke en videnskab om 
billeder i almindelighed, men handler kun om den særlige art billeder, der tradi
tionelt og konventionelt kaldes kunstværker. Det vil sige: videnskaben om den 
forfinede og ofte lærdomsprægede kunst, som højt uddannede kunstnere skabte 
i bevidsthed om at skulle præstere noget særligt: værker, der skulle hylde højere 
magter, gud eller herskere; som tit blev til i kulturelle centre, hvor også et akade
misk åndsliv blomstrede og hvor både behovet for og midlerne til en sådan kunst 
var for hånden. Kunsthistorie blev til foran den slags kunst og den slags kunst
nere.

Firenze var et sted, hvor kunst af denne karakter foldede sig ud gennem nogle 
hundrede år og hvor det første tilløb til en moderne kunsthistorie blev skrevet af 
Giorgio Vasari (1511-74) ved 1500-tallets midte (1). Hans værk er en samling 
kunstnerbiografier, som tilsammen skildrer udviklingen fra en mere primitiv for
tid til en strålende nutid, hvis absolutte højdepunkt er Michelangelo (1475-1564). 
Vasaris værk er en enestående kilde til faktisk viden om kunsten gennem flere 
hundrede år. Vigtigere for forståelsen af kunsthistoriens oprindelse er dog den 
genidyrkelse, som han indfører efter forbilleder i den antikke litteratur og som 
han lader kulminere i sin omtale af Michelangelo, der kaldes for guddommelig. 
Genidyrkelsen, lovprisningen og propagandaen præger det, der blev skrevet om 
kunsten i 1500- til 1600-tallet og består helt frem til idag som et ikke uvæsentligt 
element i kunsthistorien. En kunsthistoriker er en nøgtern forsker i det, der har 
med faktisk viden og klar forståelse at gøre; samtidig er han næsten uundgåeligt 
en advokat for kunstneriske værdier og for holdninger, der kommer til udtryk 
gennem kunstværkerne.

For videnskaben er det imidlertid svært at håndtere et begreb som kunstværdi. 
Alt menneskeskabt rummer egenskaber, der gennemtrænger det skabte og røber 
sig for den omsorgsfulde bruger eller betragter. Visse af disse egenskaber kalder 
man værdifulde, måske fordi de svarer til - eller endda overtræffer - en tids
alders idealer, måske fordi de danner grundlag for menneskers videre skaben. 
Man kan dog aldrig bevise et kunstværks værdi for nogen, som hævder at vær
dien ikke findes, og omvendt kan man i bedste fald overtale, men næppe modbe
vise den, som hævder at have indkredset værdier i et kunstværk. Som historiker 
kan man imidlertid undersøge hvorfor mennesker på et eller andet tidspunkt har 
fundet kunstværker værdifulde, og hvilke egenskaber ved kunstværkerne det da 
er, som disse mennesker har anset for værdifulde. Fra kunstens historie kender 
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man talløse eksempler på, at en tidsalders mennesker har tildelt den højeste aner
kendelse til kunstnere, hvis værk i dag forekommer temmelig interesseløst. Carl 
Bloch (1834-90) har mere avancerede kunstbetragtere længe haft svært ved at ak- 
ceptere, men en ny interesse for ham er på vej. Han digtede store billedberetnin- 
ger som samtiden beundrede, men hans evne til at male dem smukt og harmonisk 
var måske mindre vel udviklet. Ikke længe efter hans død nåede dønningerne fra 
impressionisterne til Danmark. De digtede ingen store billedberetninger, men var 
til gengæld eksperter i lysets og farvens forfinede behandling. I skæret af deres 
kunstneriske idealer tog Carl Bloch sig underlig ud; til gengæld fik man så plud
seligt øje på de store kvaliteter i de danske guldalderkunstneres friske studier efter 
naturmotiver.

I skæret af sin egen eller sin samtids erfaringer med kunsten sker det, at en 
kunsthistoriker opdager eller genopdager oversete værdier hos kunstnere, der er 
gået i glemmebogen, eller i kategorier af kunst, der hidtil ikke var blevet taget al
vorligt. Som i tilfældet med den danske guldalderkunst hænger den slags opda
gelser eller genopdagelser ofte sammen med det, der i øvrigt rører sig i kunsthi
storikerens egen samtid og dens kunst. Det er i hvert fald ikke uinteressant, at 
Botticelli (ca. 1445-1510) blev genopdaget i en periode, som var blevet fortrolig 
med de engelske præ-raffaelitters maleri, eller at El Greco (1541- 1614), som og
så blev genopdaget i 1890-erne, umiddelbart kunne bruges af den unge Picasso 
(1881-1973); eller at 1400-tallets primitive træsnit, som ingen hidtil havde taget 
alvorligt, blev genopdaget mod forrige århundredes slutning, hvor bogtilrette
læggerne var begyndt at interessere sig for den ældste bogkunst. Kort efter deres 
genopdagelse blev de ældste træsnit en inspirationskilde for den tyske expressio- 
nisme. I tilfældet med træsnittene er spillets gang morsomt: de genopdages af 
kunsthistorikerne, som registrerer og publicerer dem med lidenskabsløs kærlig
hed; kunstnerne opdager dem så, udnytter dem som inspirationskilde for deres 
eget arbejde og kaster derved et lys over dem, der får nye tolkningsmuligheder til 
at dukke op; så træder kunsthistorikerne frem en gang til med formuleringen af 
de nye tolkninger: Wilhelm Worringer, der var kunsthistoriker og en af expres- 
sionismens ideologer, påviser både abstraktionstrangen og de forfinede udtryks
kvaliteter i de gamle træsnit, der gennem århundreder havde ligget hen, glemt og 
overset som en art forstenet kunstnerisk subkultur (2).

Af disse få eksempler kan man se, at kunstnerisk kvalitet ikke er noget entydigt 
og endeligt fænomen. Enkelte kunstværker, enkelte kunstneres værker, ja hele 
stilperioder, vandrer ind og ud af kunsthistoriens interesseområde, med stedse 
skiftende betoninger af deres værdi. Hvad der fra starten end måtte være nedlagt 
i et kunstværk af stræben henimod udtrykskraft, sandhed og skønhed - måske 
endda af opfyldt stræben - så reviderer hver ny generation de overleverede fore
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stillinger om hvor disse egenskaber findes eller savnes, og tillige forestillingerne 
om hvilke egenskaber, der i grunden er tale om. Revisionerne finder sted under 
meget kraftig påvirkning af, hvad den pågældende generation selv har brug for i 
kunsten og i tilværelsen, eller hvad den godt kan undvære. Ikke sjældent er 
kunsthistorikerne ideologerne bag disse revisioner og leverer argumenterne for de 
nye kvalitetsvurderinger. Kunsthistorikere står eller sætter sig ikke uden for deres 
egen tid, de både påvirker og påvirkes.

*
Også kunstsamlerne har deres andel i at den moderne kunsthistorie blev til. Op
rindelig var kunstsamlere rige mennesker, der bestilte værker hos kunstnerne 
selv, enten det nu var af kærlighed til det skønne, eller fordi kunst nu engang 
hørte med til pragten i rige menneskers omgivelser. Egentlige samlere af den 
type, der har hænderne ude overalt hvor der er noget til salg, kender vi i hvert 
fald fra 1500-tallet, og de kunne være både fyrster og borgerlige. Fra samme tid 
ved vi at der fandtes kunsthandlere.

Handelen med samtidens kunst var først og fremmest en sag mellem kunst
nerne selv og deres kunder. Kunsthandlere kommer ind i billedet når det drejer 
sig om ældre kunst eller om kunst fra fjernere egne. Når een tidsalders menne
sker begynder at købe kunst fra en anden tidsalder er det, blandt flere andre ting, 
et symptom på en historisk interesse for kunst, som både forudsætter viden om 
ældre kunst og fremkalder viden om den. Efterhånden som samlinger bliver til
strækkeligt store kommer der yderligere et behov for at holde orden på dem: de 
bliver registrerede, klassificerede og katalogiserede. Hvem er mesteren for det en
kelte værk? Hvem var disse mestre? Hvad forestiller værkerne? Er de gode, 
ægte? Omkring kunstsamlingerne træffer man de første lærde mennesker, der 
stiller den slags spørgsmål til og om kunstværkerne og forsøger at svare på dem. 
Det er museumsmanden, som dukker op.

En samler af format var den franske bankier Pierre Crozat (1665-1740). Han 
skabte en kolossal samling af næsten lutter mesterværker: 19.000 tegninger, 400 
malerier, 400 skulpturer og oven i det hele et ypperligt bibliotek. Blik for sin sam
tid havde han også og tog sig kærligt af den unge, svagelige Watteau (1684- 
1721). Han havde lærde unge venner af den fremtidige museumsmandstype; en 
af dem hed Pierre-Jean Mariette (1694-1774).

Mariette var grafikhandler, bogtrykker og forlægger, ligesom sine forfædre i 
flere led. Han var velstående, samlede selv og kunne rejse langt og længe. I Vene
dig og Firenze blev han ven med andre lærde samlere, i Rom med Vatikanets bi
bliotekar Giovanni Bottari (1689-1775), som arbejdede med den første kommen
terede udgave af Vasaris værk. Med tiden kom Mariette selv til at udgive adskil
ligt. Han ordnede, registrerede, klassificerede og skrabede oplysninger sammen 

8



fra alle tænkelige kilder. Men han sammenfattede ikke sin viden til nogen stor 
syntese eller vision, sådan som hans store, yngre samtidige, tyskeren Johann Joa
chim Winckelmann (1717-68) gjorde det i sit værk om den antikke kunsts histo
rie fra 1764, i hvis titel ordene „kunst“ og „historie“ iøvrigt stilles sammen for 
første gang (3).

Det, der i sammenhæng med kunsthistoriens historie er interessant ved Ma
riette er, at han så at sige kommer ude fra og begiver sig ind i kunstens verden, i 
kunstsamlernes verden, hvor han sætter sig til rette ved arbejdsbordet. Gennem 
familiens forretning har han tillige stået kunsthandelen ganske nær.

Kunsthandleren stiller næsten de samme spørgsmål som kunstsamleren: hvem 
har gjort værket? er det ægte? er det værd sin pris? Når kunst først er blevet en 
kostbar handelsvare begynder forfalskningerne at optræde og de alt for optimi
stiske navngivninger af værker, som ikke er signeret. Den, der kan skelne det fal
ske fra det ægte, og den, der kan give hvert værk sit rette navn, er en kunstken
der. Både samlere og kunsthandlere har brug for kunstkendere - hvis de da ikke 
er det selv. Kunstkenderkløgt har bragt orden i megen uoverskuelighed indenfor 
kunstens historie.

Kunst har længe været en kostbar handelsvare, og et eller andet sted i en sam
lers bevidsthed har tanken om heldige investeringer vist altid rumsteret. Herved 
adskiller billedkunsten sig afgrundsdybt fra musikkens og litteraturens værker: 
ingen enkelt person har nogen sinde kunnet købe sig ejendomsretten eller eneret
ten til f. eks. Shakespeares Hamlet eller Bachs h-moll messe. Gennem tiderne har 
derimod en lille håndfuld privatpersoner kunnet lukke sig inde med Giorgiones 
(ca. 1477-1510) maleri Stormen (La tempesta), som først i 1932 blev almeneje 
ved at komme på museum. Vi ved ganske god besked med hvor kostbar kunst har 
været også i ældre tid. I 1639 standsede f. eks. Rembrandt (1606-69) op på et 
auktionseftersyn i Amsterdam og tegnede et flygtigt rids af et af Raffael’s 
(1483-1520) bedste portrætter, som i dag hænger på Louvre i Paris. Nedenunder 
noterede han prisen: 3.500 gülden. Beløbet siger ikke mange noget i dag, men 
Rembrandt selv, som på dette tidspunkt var en berømt mand, kunne få 100 gül
den for at male et portræt.

Når kunstværker bliver investeringsobjekter må de underkaste sig markeds
mekanismerne. En af dem går ud på, at for at være en god investering skal varen 
ikke blot være værdifast, men helst blive ved med at stige i værdi. Det forudsæt
ter at køberen ved hvad han får for sine penge, at varen er sjælden, eftertragtet 
og efter tidens opfattelse af højeste kvalitet. For at undgå at fejlinvestere må kø
beren altså selv være kunstkender, eller i hvert fald kunne støtte sig til en tillids
vækkende sådan.

Ingen kan være i tvivl om at der altid har bestået en nær forbindelse mellem 
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kunstpropagandaen og de salgsargumenter, som kunsthandlerne har betjent sig 
af. Derfor er det nærliggende at spørge sig selv om hvor megen af den genidyr
kelse og om hvor mange af de lovprisninger, som kunstlitteraturen fra gammel 
tid bærer rundt på, der er kaldt frem af at kunst også er en vare, man investerer 
i? Ikke fordi værdidommene derfor nødvendigvis behøver at være falske, men 
begrundelserne og betoningerne i dem kan jo næsten ubevidst være lagt sådan til 
rette, at de netop fremhæver det, som det er mest nødvendigt at betone på det 
givne tidspunkt i den givne situation mellem sælger og køber. Siden renaissancen 
har kunstlivet stadig haft sine indre magtkampe om kundekredsene, om positio
nerne i samfundet, og det har uundgåeligt sat sig spor i kunstlitteraturen, også i 
den kunsthistoriske litteratur. Som kunsthistoriker tager man ofte ordet „kvali
tet“ i sin mund men er tilbøjelig til at glemme, at det beskriver en vares beskaf
fenhed og i daglig tale først og fremmest bliver benyttet i forbindelse med et godt 
salgsargument.

Sammenhængen mellem kunsthistorie og kunsthandel kan belyses med et 
eksempel fra nutiden. Bernhard Berenson (1865-1959) anses med rette som en af 
de store kunsthistorikere i vort århundrede. Han var en fremragende kender af 
den italienske renaissances malerkunst og skabte orden i den ved hjælp af et par 
skarpe, trænede øjne, som bedre end andres øjne formåede at skelne den ene 
kunstners arbejdsmåde fra den andens. Dertil var han en ypperlig skribent, som i 
et præcist og elegant sprog formåede at pege på de mere indlysende værdier: far
vernes samspil, linjerytmernes forløb - alt det, der er klart og herligt i renaissan- 
cens lyse kunst.

Berenson var ikke gammel, da han ved århundredets begyndelse fik forbin
delse med kunsthandler Joseph Duveen (1869-1939) og indgik en art kompagni
skab med ham, blev hans ekspert. Tidspunktet var det tidligere omtalte, hvor 
præraffaelitterne i England havde vakt interessen for især den florentinske renais- 
sancekunst, en interesse, som var blevet verdensomspændende i de kunstkyndige 
kredse. Markedet havde den rette karakter for en driftig sælger: fremragende ita
lienske billeder fra 1400-tallet var sjældne, men dog stadig til at få fat i.

Duveen opdagede et nyt klientel, nemlig den amerikanske industrialismes ny
skabte rigmænd. De savnede enhver kulturel baggrund og frygtede endda at dø 
uden at efterlade sig noget varigt ry. Duveen henviste nu de amerikanske indu
stribaroner til den florentinske renaissances handelsbaroner, først og fremmest 
til bankier-familien Medici, som havde vundet evigt ry ikke mindst gennem sit 
forhold til kunsten, som samlere og mæcener. Duveen forærede dem Berensons 
bøger. Hvis de iøvrigt var i stand til det, kunne de her læse sætninger som disse: 
„I virkeligheden var det en lidenskab for storhed snarere end nogen kærlighed til 
det skønne, som satte renaissancens mæcener i gang. Og deres instinkter ledte 
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dem ikke på vildspor: mens deres egentlige indsats i dag kun ville få eksperter og 
specialister til at interessere sig for dem, så er det just deres indsats på kunstens 
områder, som har fået hele den intelligente almenhed til at tro, at de virkelig var 
så store mennesker, som de selv ønskede at eftertiden skulle tro de var.“ (4).

Det må have lydt som sød musik i industribaronernes ører, og da Berensons 
letlæste nydelsesæstetik ikke gjorde det spor svært for dem at forklare deres må
bende gæster hvad det nu er, der er så dejligt ved de dyre billeder, så lå vejen 
åben for Duveen. Sit syn på kunsten havde Berenson formuleret før han fik for
bindelse med Duveen, og hans hæderlighed som kunstkender er man først for ny
lig begyndt at rokke ved. Duveen leverede, Berenson garanterede, industribaro
nerne investerede - og vandt ry: det er deres samlinger, som nu udgør kernen i de 
store amerikanske kunstmuseer.

Sammenhængen mellem kunsthandelen og kunsthistorien er vist især noget, 
museumsfolk får øje på. Museernes virksomhed er nøje knyttet til kunstmarke
det. Museerne køber - om de i øvrigt har penge til det - når kunsten er fremme på 
markedet, og når det er tømt for een kategori af kunst, må museerne sætte ind 
overfor andre kategorier, som de så selv er med til at kalde frem på markedet. 
Men museerne må kunne begrunde deres køb, de må forklare og identificere det 
købte, og det sker gennem museumsfolkenes forskning. Forskningen offentlig
gøres og kalder så igen flere kunstværker af samme kategori frem i lyset. På den
ne måde breder en forskning sig ud omkring nye områder, i intim og relativ 
uskyldig vekselvirkning med kunstmarkedet. Når der i dag forskes så intenst i 
den italienske baroktids kunst hænger det sikkert sammen med, at det internatio
nale marked næsten er tømt for renaissancekunsten, men endnu rigt på arbejder 
fra barokken, som man ikke interesserede sig rigtig for på Berensons tid. Mu
seerne og de private samlere køber dem dyrt, der forskes i dem, og af disse grunde 
kommer der stadig flere af dem frem på markedet.

Museumsforskningen nedstammer fra de gamle samlere og kunstkendere af 
typen som den tidligere omtalte Mariette. Den tager sit udgangspunkt i spørgs
målet om identifikationen af kunstværkerne, i tilskrivningen af dem til bestemte 
kunstnere, og i placeringen af kunstværkerne indenfor kunstnerens samlede pro
duktion. Det er principielt en punktvis forskning, hvor undersøgelsen af det ene 
kunstværk føjer sig til undersøgelsen af det næste. De større sammenfatninger 
udvikler sig til kataloger over f.eks. enkelte perioders kunst i det pågældende 
museum, eller til kataloger over en enkelt kunstners samlede værk; de sidste kan 
så yderligere vokse og blive til en samlet fremstilling af en kunstners liv og ger
ning, med værkfortegnelsen som rygrad. Megen af den slags forskning bliver i 
vore dage gjort tilgængelig i de prægtige kataloger, mange museer udsender i for
bindelse med de store udstillinger - kataloger, som er prægtige at se på, ofte 
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fulde af ny og gammel lærdom, men som regel ulæselige for andre end ihærdige 
specialister.

Museumskunsthistorien - som naturligvis også dyrkes af andre end museernes 
personale - er sjældent sammenfattende tolkninger af store emner. Den tager sig 
først og fremmest af den del af den kunsthistoriske grundforskning, som mest 
ligner historikernes kildekritik og som forsøger at give svar på det vigtige spørgs
mål: hvad er det i grunden vi står og ser på? Man kan ikke sige noget fornuftigt 
om Rembrandt dersom det værk, man ser på, ikke er af Rembrandt men af en 
elev; og man kan ikke sige noget sandt om Rembrandts ungdomsstil i Leyden 
hvis billedet, man taler om, er malet i Amsterdam og derfor fra en senere 
arbejdsperiode.

Ganske ofte er billeder hverken signerede eller daterede, og ganske sjældent er 
de på anden vis veldokumenterede nok til at man kan forfølge dem hele vejen til
bage til kunstnerens værksted. Når dokumentarisk viden mangler, kan kunst
historikere med større eller mindre held betjene sig af det, man kalder den stil
kritiske (stilundersøgende) metode. For billedkunstens vedkommende bygger den 
på to sæt erfaringer. Den ene går ud på, at man på grundlag af sikre værker kan 
lære en kunstners forestillingsverden så godt at kende, at man får en fornem
melse af om netop han kan have digtet motivet sådan som man ser det i det navn
løse billede. Den anden går ud på at bruge øjnene så godt, at man lærer alle ejen
dommeligheder i en kunstners håndværk så godt at kende, at de straks vil afsløre 
om man står overfor et værk af kunstneren eller ej.

På Berensons tid havde man lagt mærke til, at en kunstner på mindre fremtræ
dende steder i sine billeder er tilbøjelig til at benytte mere rutinemæssige stan
dardformler når han f. eks. maler ører eller fingre; man kan så genkende dem fra 
billede til billede, hvilket jo måtte glæde enhver, der dyrkede kunsthistorie på 
Sherlock Holmes’ tid. Malemåden og tegnemåden hører til kunstneres mere sub
tile kendetegn: det kan dreje sig om en bestemt måde at opbygge en farveklang, 
eller en karakteristisk håndskrift i arbejdet med pensler eller tegneredskaber. 
Begge metoder kan opøves, nogen beviskraft rummer de ikke, men overfor den, 
der i øvrigt er parat til at lade sig overbevise, formår de at sandsynliggøre.

Fig. 2 forestiller den unge David, der spiller harpe for kong Saul; så bevæ
gende, at Saul kommer til at græde og må tørre sine øjne i det nærmeste for hån
den, nemlig fligen af det draperi, som hænger ned i baggrunden. Ingen, der ken
der noget til Rembrandt kan tvivle på hvor nært en så ejendommelig billeddigt- 
ning befinder sig ved de baner, hans fantasi bevægede sig i. Billedet har da også 
båret Rembrandts navn lige siden det i 1890-erne dukkede frem af mørket, usig- 
neret og uden at være ledsaget af nogen form for skrevne kilders dokumentation. 
Men nu er det på vej til ikke mere at blive kaldt for en Rembrandt. Endnu i 1948
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Fig. 2. Rembrandt eller elev: David spiller harpe for Saul. Oliemaleri på lærred, 130,5 x 164 cm. 
Mauritshuis, Haag, Holland.

kunne en af vort århundredes største og sandeste Rembrandt-specialister skrive, 
at ingen beskuer nogen sinde vil kunne glemme dette billede af Rembrandt, men 
stedse føle sig forfulgt af frygten og fortvivlelsen i den mægtige konges øjne 
mens han sidder overfor en ung harpespiller fuldstændig opslugt af sit spil. „Far
vernes glød“, hedder det videre, „øger i enorm grad dette billedes bevægende 
kraft“ (5). Der argumenteres altså dels ud fra en opfattelse af det særlige ved 
Rembrandts forestillingsverden, dels ud fra en overbevisning om at være helt for
trolig med det uefterlignelige ved Rembrandts brug af farven, og efter ordlyden 
at dømme anser denne forfatter det altså for at være et absolut hovedværk i 
Rembrandts kunst. Men i dag taler man om en udtryksmåde, der er „for senti
mental“ og en malemåde, der er for „overfladisk og uden indre sammenhæng“ 
til at kunne henføres til Rembrandt selv. Den kunsthistoriker, der formulerer 
nedvurderingen, henviser med god grund til forkærligheden for det sentimentale 
i kunsten, som rådede i 1890-erne da billedet blev opdaget og forsynet med 
Rembrandts navn. Det mærkelige fænomen, som man kan kalde „tidsånden“ og
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Fig. 3. Ubekendt sydnederlandsk kunstner ca. 1450-1500: Madonna med barnet. Oliemaleri på træ, 
42,5 x 27,5 cm. Statens Museum for Kunst, deponeret af Ny Carlsberg Glyptotek.

er et virksomt sammensurium af kollektive holdninger og enkeltmenneskers 
standpunkter, kan have haft sin andel i tilskrivningen, som både billedets kost
barhed og den autoritetstro, som også kunsthistorikere er underkastet, har hjul
pet med til at fastholde. Dersom den citerede sortseer (6) altså har ret, hvilket 
mange stadig mener han ikke har. Summen af hans synspunkt er, at billedet må 
være et elevarbejde, udført på grundlag af en tegning af Rembrandt selv.

Når man spørger: „kan Rembrandt have malet dette billede?“ eller „kan 
Rembrandt have digtet denne komposition?“ og svarer på grundlag af stilkritik
kens grundlag, bevæger man sig temmelig langt fra de eksakte metoders viden
skabelige verden og henviser strengt taget kun til ens egen mere eller mindre vel
begrundede og erfaringsberigede opfattelse af, hvad Rembrandt burde kunne 
have digtet eller malet. Selv meget trænede øjne og meget præcise hukommelser 
kan i den slags spørgsmål kun præstere overtalelse, ikke beviser for hvordan det 
forholder sig med sandheden, og hvis argumentationen ikke slår til er der ikke 
meget andet at gøre end at stampe i gulvet og hvæse: „jeg påstår .. .“.

I mangel af bedres havelse er stilkritikken dog absolut anvendelig, og med dens
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Fig. 4. Samme billede som fig. 3, røntgenoptagelse. Fotografi: Konserveringsafdelingen, Statens 
Museum for Kunst.

Fig. 5. Samme billede som fig. 3, optaget i infrarødt lys. Fotografi: Konserveringsafdelingen, Statens 
Museum for Kunst.

hjælp har man bragt forholdsvis god orden i mange kunstneres værk. Kun for
holdsvis, for når flere kunsthistorikere på grundlag af denne metode har sorteret 
samme kunstners værk - Rembrandts malerier, Michelangelos tegninger - ser re
sultaterne temmelig uens ud og misvisningen kan nå op på 20-30% eller mere. 
Som regel kan man nå til enighed om en kerne af værker, som måske også af an
dre, historiske årsager må anses for helt sikre, mens uenigheden vokser jo læn
gere væk man kommer fra denne trygge midte.

Fotografier blev stilkritikkens vigtige hjælpemiddel; en kunstkender som Ma
riette måtte rejse endeløst og huske nådesløst for at blive en fremragende stilkriti
ker. På nogle områder har den moderne teknologi kunnet yde hjælp gennem ke
miske og fysiske analyser af kunstværkernes materialer. Ved hjælp af røntgen
optagelser og fotografering i infrarødt lys kan man dukke ned under et billedes 
malede overflade og se hvad der skjuler sig der (fig. 3, 4, 5). Det, man så ser, kan 
være af betydning for maleriets nærmere bestemmelse. Det infrarøde fotografi 
viser således kunstnerens forberedende tegning på selve malegrunden; han har 
prøvet sig frem med flere løsninger før han fandt frem til den endelige, og en så
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dan fremgangsmåde fordriver enhver tvivl om at billedet skulle være en original. 
Nogle har ment det var en gammel kopi, men en kopist er ifølge sagens natur 
aldrig i tvivl om hvad det er han skal male.

*

Kunsthistorie på kunstkenderbetingelser blev ved med at bestå, men i løbet af 
18OO-tallet rykkede faget ind på universiteterne. Vist nok det første professorat i 
kunsthistorie nogensinde blev oprettet 1825 ved universitetet i det østpreussiske 
Königsberg, nu Kaliningrad i den litauiske sovjetrepublik; i Danmark skete det 
1856, hvor N. L. Høyen fik den første kunsthistoriske lærerstilling på Køben
havns Universitet.

Siden renaissancen havde antikkens kunst stået som det tårnhøje ideal bag den 
europæiske kunstudvikling - længe drømt og læst om snarere end set med egne 
øjne. Derfor er det ikke mærkeligt, at Winckelmann’s skelsættende værk om 
netop oldtidskunsten satte den udvikling i gang, som gjorde kunsthistorie til en 
egentlig historieforskende videnskab. At kunsthistorie rykkede ind på universite
terne - til at begynde med især i de tysksprogede lande - betød et miljøskift ind i 
en idealistisk, systemdannende verden. Den ligesom fragmentariske forskning i 
konkrete enkeltproblemer, og de få, essayistiske levnedsskildringer, som var 
17OO-tallets karakterisiske frembringelser, blev nu suppleret med en stræben mod 
de store sammenfatninger, mod synteser. Forskningen i de særlige kunstkatego
rier, som tillige var handelsvarer og samleobjekter, blev øget med studier i arki
tekturens, freskomaleriets og bygningsskulpturens historie. Interesseområderne 
begynder at strække sig tilbage i tid, hinsides den „genfødende“renaissance, mod 
middelalderen, som den unge Goethe 1772 havde talt så begejstret om („Kunsten 
er billedskabende længe før den er skønhedsskabende, og dog er der tale om sand 
og stor kunst, ja ofte sandere og skønnere end selve den skønne kunst.“ (7)).

Fagets udvidelse førte med sig, at dets videnskabelige metoder modtog en anse
lig påvirkning fra arkæologiens og den almene historieforsknings metoder. Pro
blemet „hvem malede hvad og hvornår?“ bliver ikke mere enerådende. Kompli
cerede spørgsmål trænger sig på: om de store, bærende træk i kunstens udvik
lingsforløb; om der findes almene sammenhæng i kunstens formsprog, eller i 
dens indhold, eller i dens mål i bestemte perioder. De nye tendenser har dog sta
dig deres fundament i den sum af præcise identifikationer, som kunstkenderne 
og museumskunsthistorikerne præsterede og bliver ved med at præstere. Der er 
altså ikke tale om, at een slags videnskabelige metoder afløses af en anden, men 
om en forøgelse af fagets spændvidde.

Det vækker tanker, at den kunsthistoriske videnskab i moderne forstand - 
ligesom de andre historiske videnskaber - kom til verden i en periode, som frem 
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for nogen anden var præget af, at der blev skrevet romaner og at romanerne blev 
læst. Den danske filosof og sociolog Claudius Wilkens skrev omkring år 1900 om 
romanens egenart: dens opgave er „i et sluttet, mere eller mindre sammensat 
Handlingsbillede at give en Genfremstilling af hele Livet, saaledes som det viser 
sig inden for et Folk til en given Tid. ... Romanen er den moderne Tids Form 
for Epos’et. ... Naar Forholdene ændres ved Samfundets Vækst, større Sam
mensathed, Arbejdsdeling, Kritik og Individualisme ... indtræder ved en succes
siv Omdannelse [af epos’et] Romanen, som mere egnet til at give et detailleret 
Billede af Livet i et givet Milieu. Stoffet er [fra nu af] ... Livets individuelle Op
levelser, Kampe, Interesser og Bestræbelser. Helten er en individuel Helt, som le
des og udvikles gennem en Fylde af forskellige Oplevelser, hvorved hans Skæbne 
flettes ind i et større Verdens- eller Kulturbillede. Grundlaget for Handlingen . . . 
er en naturlig, erfaringskendt Verden. En given Verdenssammenhæng med en vis 
Kultur, et bestemt Milieu af Natur og Sæder, i hvilke Karaktererne leve og kæm
pe, dannes og udvikles, en Verden af Situationer og Forhold i hvilke de stedes og 
Livsanskuelse, Bestræbelser, Følelser, Lidenskaber og Interesser brydes, er Gen
fremstillingens Genstand. En vis Idealitet vil altid ledes ind i Behandlingen, selv 
om denne er nok saa virkelighedstro ...“ Og Wilkens sammenfatter ligefrem 
henrevet: „Ved sin Prosaform og episke Bredde vil Romanen altid være en yp
perlig Digtningsform til at genfremstille en Kulturverden eller Former af denne 
ved at give os et Indblik i Tidens Natur, Milieu og Kultur og gennem en Fylde af 
Karakterer, der ere formede til et typisk Udtryk for det Menneskeliv, der præger 
en Tid, fører os rundt i Menneskelivet og skildrer os dets Former, Livsanskuel
ser, herskende Følelser og Lidenskaber, Bestræbelser og Idealer.“ (8).

Idealformen for den skrevne kunsthistoriske fremstilling - og dermed for den 
styrende kraft bag forskningen - synes i 1800-tallet at ligne den samtidige roman 
så meget, at Wilkens ord meget vel kunne læses som en slags katalog over den 
nye kunsthistories indfaldsvinkler og nysgerrighed. De „individuelle helte“ er 
kunstnere, som ledes og udvikles og hvis skæbner indflettes i større verdens- eller 
kulturbilleder. Forskningen fører os rundt i menneskelivet, „genfremstiller“ dets 
former, livsanskuelser, herskende følelser og lidenskaber, bestræbelser og idea
ler, således som de kommer til udtryk i billedkunstens og arkitekturens værker. 
Ganske vist ledes „en vis idealitet“ ind i behandlingen som en forkærlighed for 
undtagelsesmennesket, men tydeligt fornemmer man dog troen på, at „grundla
get er en naturlig, erfaringskendt verden“. Læser man de store levnedsskildrin
ger, som 1800-tallets førende kunsthistorikere skrev: Herman Grimm’s om Mi
chelangelo (1862-63) og Raffael (i sin endelige form 1896), eller Carl Justi’s om 
Winckelmann (1866-72) og Vélåzquez (1888), så mere end aner man, at Goethe 
og Balzac, Thackeray og Tolstoi i ikke mindre grad end Winckelmann selv og hi
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storikere som Gibbon og Ranke har givet kræfter til kunsthistoriens unge viden
skab.

Tidligt i sit liv kunne den schweiziske kunst- og kulturhistoriker Jacob Burck- 
hardt (1818-97) tillade sig at indrømme overfor en ven: „For mig er historien 
endnu størstendels poesi, en række af de skønneste maleriske kompositioner 
..(9), og måske netop fordi han senere, midt i sin intenseste forskning, ved
blev at unde sig selv et ligefrem visuelt forhold til sine emner, blev hans forfatter
skab en kolossal igangsætter for den kunsthistoriske videnskab. Hans værk om 
Renaissancens Kultur i Italien (1860) er et stykke uforlignelig litteratur skabt over 
det mest alsidige studium af periodens kultur og historie. Det paradoksale i nær
værende sammenhæng er bare, at kunsten, ene af alle kulturudtryk, slet ikke be
handles. Dels havde han skrevet om den i forvejen, dels havde han planlagt et 
særligt bind om den, men det fik han aldrig skrevet. Nu minder værket, hvad 
kunsten angår, om en støbeform, man kun behøver at fylde for at fremkalde bil
ledet af periodens kunst som et produkt af alle de virksomme kræfter i det sam
fund, han skildrer. Kunstneren er ikke kun sig selv, men heller ikke kun et red
skab for miljøet, eller samfundet, om man vil; så er det for kunsthistorikeren ba
re et spørgsmål om at afgrænse hvor det ene holder op og det andet begynder.

Burckhardts kulturhistoriske og sociologiske metode er livskraftig helt ind i 
den nyeste kunsthistorieforskning. Den repræsenterer en indstilling, faget aldrig 
vil kunne sige farvel til, hverken når forskningen stiller nye spørgsmål eller når 
det som formidling giver det videre, som allerede foreligger udforsket mere eller 
mindre endegyldigt: kunsten anskuet i samspil med kræfter, der ligger udenfor 
kunsten. En betydelig og betydningsfuld del af kunsthistorien i den nyere tid har 
således drejet sig om den præcise tolkning af kunstværkers temaer. Dette forsk
ningsspeciale betegnes som ikonologi, dvs. læren om billeder(s mening), og man 
søger at opspore alle de kilder - religiøse, mytologiske, idéhistoriske, folkloristi
ske, politiske, videnskabelige - der kan have været medbestemmende for et 
kunstværks struktur, enkeltheder, indhold.

Den kulturhistoriske metode er rummelig og har til opgave at beskrive og for
tolke alt, hvad mennesker gennem tiderne har skabt og formuleret: ikke bare bil
ledkunsten men alle kunstarter, og ikke bare kunstarterne men alt det øvrige, der 
hører livets yttringer og organisationsformer til. Set med kunsthistorikerøjne er 
paradokset i den kulturhistoriske metode, at den kun med visse vanskeligheder 
når ind til det, der helt og holdent er særegent for netop billedkunsten. Man kan 
indtrængende og lærdomsrigt analysere sig frem til en forståelse af et billedind- 
holds inderste gåder uden at opdage noget, der ikke lige så godt kunne være ud
trykt i et digt, et drama, en ceremoni eller en religiøs afhandling - og meget ofte 
også forinden er blevet det. Det, der i egentligste forstand alene hører billedkun-
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Fig. 6. Raffael: Skolen i Athen, 1510-11. Fresko. Vatikanet, Rom.

sten til, og det, som billedkunsten rummer hinsides alle forklarlige „betydnin
ger“, kan denne forskning kun vanskeligt, eller slet ikke, komme i berøring med. 
Det er spørgsmål, som ligner menneskelivets dybeste og handler om godt og 
ondt, sandt og usandt, skønt og hæsligt, og som i grunden er de væsentlige årsa
ger til at mennesker overhovedet beskæftiger sig med kunst.

Man har set bort fra temaer og fundet, at også kunstværkers form har deres 
indhold og meddelelseskraft. Det hører til billedkunstens særpræg, at alt i vær
ket på een gang, for et eneste blik, byder sig frem for beskueren, som så kan væl
ge frit hvor i billedet han vil begynde sin tilegnelse. I modsætning hertil har litte
raturens og musikkens værker en begyndelse og en afslutning; med andre ord 
forud fastlagte forløb, eller direktiver for tilegnelsen, som er identiske eller be
slægtede med den sproglige meddelelses struktur og logik. Banalt som det lyder: 
en gennemspilning af Beethovens Pastoralsymfoni varer ca. 35 minutter, en op
førelse af Hamlet ca. 3 timer, og ingen af dem kan uden at forvanskes bringes til 
at vare ret meget længere eller kortere. Derimod ville det være uden mening at 
diskutere, hvor lang tid det tager at se på Raffaels fresko Skolen i Athen fra 
1510-11 (fig. 6): her kan man tilsyneladende begynde hvor man vil og slutte når 
man vil, og der har garanteret aldrig levet to mennesker, som har gennemvandret 
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billedet ad de selvsamme veje fra figur til figur og derigennem oplevet det selv
samme handlingsforløb. Dette siger noget om arten af billedkunstnerisk struktur 
og meddelelsesform, og om vanskeligheden ved at analysere og forklare den. Al
ligevel findes den og anes som indre love, der organiserer hvad der fremstilles.

Fra nyere tid, og i stedse stigende omfang jo nærmere vi kommer vor egen, ved 
vi lidt om de overvejelser, kunstnere har gjort sig om billedstruktur, men ligesom 
enhver anden beskuer må kunsthistorikere ofte nøjes med, gennem en betragt
ning af værkerne, at prøve at udlede de principper, som har styret forløbet i 
billedernes meddelelser og dermed betinget den enkelte kunstners og de enkelte 
perioders stil. „Jeg tror, at de fleste af os ved Betragtningen af Skolen i Athen 
har en Fornemmelse af Rummets samlede Virkning,“ skrev den danske kunsthi
storiker Vilhelm Wanscher (1875-1961). „Man venter ikke med at føle Rumvirk
ningen, til man har modtaget Indtryk af Perspektiven og de maleriske Fortonin
ger O.I., men griber Rummet, som om det var det lyse, der svarer til det mørke. 
... Naar man ser paa det kubiske i Skolen i Athen, forekommer det En, at man 
samtidig føler det rumlige i Mellemrummene; og da det kubiske Indtryk er stær
kest ved firkantede, skarptbelyste, tunge Legemer fremfor ved rundere, vagere 
og løsere Figurer, bliver der i tilsvarende Grad en Modsætning mellem det rum
lige Indtryk, som fremkaldes af Architekturen, og det, der fremkaldes af Figu
rerne. Disse sidste drager væsentlig Blikket ud til Siderne, følgende Reliefvirk
ningen, saaledes at Mellemrummene mellem Figurerne væsentlig faar en dekora
tiv Betydning. Følgelig bliver der ogsaa en dobbelt Art af architektonisk eller ma
lerisk Charme i Følelsen af det rumlige i Kompositionen. Derpaa beror det sta
digt vekslende og levende i Billedets Helhed. ... Skolen i Athen er ikke et Experi
ment, men et monumentalt Arbejde, der forudsætter alle saadanne Virkninger 
bekendte; endskønt den kubiske Rumvirkning er saa klart udtrykt, virker dog 
Billedet som Billede let. Det beror paa den ægte Rafaelske Sans for Harmonien. 
F.Ex. bidrager Architekturen til at højne Tyngdepunktet, saa at man vel har For
nemmelsen af, at det hele er rodfæstet, men tillige af, at der er Luft over Perso
nerne, og at der navnlig i Midten, hvor Platon og Aristoteles kommer frem, er 
fuldkommen Ligevægt, saa at den mindste Bevægelse af dem bliver klar og be
tydningsfuld.“ (10). Citatet her er brudstykker af en lang analyse, hvor Wanscher 
undersøger en subtil og righoldig struktur i et af højrenaissancekunstens hoved
værker, og i analysen inddrager han også resultater fra sin egen tids perceptions
psykologiske erkendelse. Ligesom for en tænkt beskuer foran billedet viser han, 
hvordan en af de væsentlige strukturer, nemlig billedrummet, fungerer, eller bur
de vise sig at kunne fungere, for denne beskuers øjne („se på“, „rumlige 
indtryk“, „drager blikket“). Men næsten underforstået, f. eks. gennem ordene 
om modsætningen mellem figurer og rum, og om den fuldkomne ligevægt, der 
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råder i rummet omkring Platon og Aristoteles og tillader, at disse to hovedperso
ner udtrykker sig som virkelig frie mennesker, så mere end antyder Wanscher, at 
det er menneskelige tilstandsformer og samværsformer i dette billedes mislyds
frie verden, der også er strukturens mål og resultat. Med andre ord: billedkunst
nerisk struktur er på een gang en måde at lovgive overfor det, der foregår inde i 
billedets verden, og samtidig en meddelelsesform, som for os, der står udenfor, 
klargør hvad der sker og hvad vi ser. Strukturen i Skolen i Athen skal indenfor 
billedets rammer begrunde, og fra billedet ud mod os meddele, at hvad vi ser er 
en ideal verden af den højest opnåelige harmoni - og dette i grunden ganske uaf
hængigt af, om vi kender noget som helst til Athen eller Platon og Aristoteles el
ler til den betydning, de havde for Raffael og hans samtid. Men ser man tænk
somt efter bliver man nok snart klar over, at harmonien kun eksisterer for be
tragterens øjne. Tog en af os kunst for virkelighed, fik evner til at gå indenfor i 
billedets verden og stillede sig selv op et sted blandt de mange mennesker, ville 
den skønne verden visne lidt og tage sig besynderlig ud, akkurat som en døv 
brandmand fra kulissen ville opleve balletten Svanesøen: alle love eksisterer i sid
ste instans kun når de forløses af en beskuer, der står udenfor, og hvor også 
kunstneren befandt sig, der skabte dem.

Vi oplever strukturer som ordningsprincipper, der råder i billedets verden, 
hvor de kan illudere som naturlove, som samfundsorden, som psykologiske og 
dramatiske samspil mellem de figurer, der optræder; tillige er de instrumentet, 
der formidler meddelelserne om natur, samfund og menneskelige samvær til be
skueren. Struktur må følgelig altid diskuteres på begge planer: som betingende 
billedets verden, og som formidler af denne verden til beskueren. Det var dobbelt
heden i disse sammenhæng, Burckhardt ikke rigtig forstod, da han om Skolen i 
Athen skrev en kort, men for ham selv karakteristisk analyse: „... Er den under
skønne hal, som udgør baggrunden, slet ikke kun en malerisk idé, men et bevidst 
symbol på den sunde harmoni i de åndelige og sjælelige kræfter? Man ville befin
de sig så vel i en sådan bygning! ... [i hallen findes] en ypperlig fordeling af 
dem, der er lærere og dem, der hører på og ser til, mangfoldighed uden trængsel, 
fuldkomment sammenfald mellem maleriske og dramatiske motiver.“ (11). 
Burckhardt taler her som var en velegnet hal blandt mange andre mulige blevet 
valgt eller udtænkt for sine gode og symbolske egenskabers skyld, hvorefter figu
rerne en efter en, i passende antal og tempo, havde indfundet sig og fordelt sig så 
smukt; hvordan det hele hænger sammen, hvad sammenhængen betyder og 
hvordan helhed og enkeltheder meddeler sig, det var hverken Burckhardt eller 
kunsthistorien endnu nået frem til at interessere sig for.

Det blev Burckhardts elev, tyskeren Heinrich Wölfflin (1864-1946), der som 
en af de første gjorde studiet af kunstværkers struktur til kernepunktet i sin 
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forskning. Det skete med bogen Renaissance og Barok fra 1888, som også kom 
til at spille en stor rolle for udviklingen af Wanschers syn på kunst. Wölfflin skil
drer to stilperioder i den nyere kunst: 14-1500-tallenes renaissance og 1600-tallets 
barok. Han forsøger at uddestillere en række almene fællestræk, som er ubetin
get karakteristiske for strukturerne i de to perioders kunstværker, og han viser, 
hvordan en periodes hele forestillingsverden og livsholdning genspejler sig i disse 
abstrakte former, som i lige høj grad er virksomme i billedkunsten og i arkitektu
ren. Et sted i Renaissance og Barok taler han om arkitekturens „ubevidste besjæ
ling“ og uddyber således: „Arkitektur er udtryk for en tidsalder, for så vidt som 
den i kraft af sine monumentale proportioner tillader sådanne ting at udfolde sig: 
menneskets kropslige eksistens, en bestemt måde at opføre og bevæge sig, den 
legende-lette eller gravitetisk-alvorsfulde holdning, den ophidsede eller rolige væ
ren - med andre ord: en tidsalders livsfølelse ... “ ; og senere: „At forklare en stil 
kan ikke gå ud på andet end, i overensstemmelse med dens udtryk, at indrangere 
den i en tidsalders almene historie og påvise, at stilens former på deres særlige 
måde ikke udsiger andet end alle samtidens øvrige organer gør det.“ (12). Stil er 
med andre ord de kunstneriske strukturer, som er fælles for en tidsalder - og der
med altså forskellige fra andre tidsaldres; det, der udtrykker sig gennem disse ab
strakte spændinger (disse pulsslag i et billedes indre liv, disse udstrålinger mod 
betragteren) er helt i pagt med de kræfter i tidens mennesker, som får dem til at 
tænke og leve og forme deres tilværelse som de gør. Med sine strukturanalyser 
skabte Wölfflin et nyt redskab for kunsthistorien, men det er karakteristisk for 
hans videnskabelige grundsyn, at redskabet benyttes af en historiker, der på een 
gang søger at forstå kunsten og de samfunds mennesker, som skabte den.

En fin repræsentant for den kultur- og åndshistorisk orienterede kunsthistorie, 
den tyskfødte amerikaner Erwin Panofsky (1892-1968), offentliggjorde 1923 i 
samarbejde med Fritz Saxl en hel bog (13), som alene drejer sig om den ikonolo- 
giske tolkning af eet eneste kunstværk, Albrecht Dürer’s kobberstik Melankolien 
(fig. 7) fra 1514. Med utrolig lærdom opspores den nøjagtige betydning af stik
kets sum af enkeltheder og helhed, og i et senere værk sammenfattede Panofsky 
resultaterne således: „Dürer’s forvirrende kobberstik er således på een og samme 
gang en objektiv meddelelse om en almengyldig filosofi og et individuelt menne
skes selvbekendelse. Det sammensmelter og omdanner to store traditioner inden
for billedkunst og litteratur: den, der behandler Melankolien som et af de fire 
temperamenter, og den, der behandler Geometrien som en af de Frie eller Skønne 
Kunster. Det fremstiller den typiske renaissancekunstner som respekterer prak
tisk håndelag, men så meget mere brændende længes mod matematisk teori - 
som føler sig „inspireret“ af påvirkning fra himmellegemerne og af evige idéer, 
men så meget dybere lider under sin egen menneskelige svaghed og sin åndskrafts
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Fig. 7. Albrecht Dürer: Melankolien, 1514. Kobberstik, 240 x 189 mm. Den kgl. Kobberstiksamling, 
København.
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utilstrækkelighed. Det sammenfatter Ny-Platonismens teori om geniets tilknyt
ning til planeten Saturn, således som denne teori blev revideret af Agrippa von 
Nettesheim. Men ved at være alle disse ting er det på en måde blevet Albrecht 
Dürer’s åndelige selvportræt.“ (14). Tolkningen, som inddrager et væld af kund
skabsgrene indenfor de historiske videnskaber, anses for at være sand og udtøm
mende i meget vid udstrækning.

I sin bog om Dürer fra 1905 behandler Wölfflin naturligvis også Melankolien. 
Som historiker interesserer han sig for betydningstolkningen, hvilket sker ved at 
han gennemgår de lidt utilstrækkelige udlægninger, man indtil hans tid var nået 
frem til at foreslå. Men i sammenfatningen beskæftiger han sig udelukkende med 
at Melankoliens idé kommer til udtryk i stikkets struktur: „Dog, alt dette [dvs. 
den samlede sum af betydningsbærende enkeltheder] er udvendige ting, som intet 
har at gøre med stikkets værdi som billede. Det forbavsende er, hvorledes Dürer 
har inddraget alle formens midler for at få Melankoliens [dvs. den melankolske] 
stemning til at virke eftertrykkeligt. Hvad selve kvindefiguren angår, så må han 
engang i virkelighedens verden have set en situation, som han ikke mere kunne 
løsrive sig fra, en skikkelse i verdensundergangsstemning, dvælende på jorden; 
men som han nu gennemspiller stemningen er han fuldkommen skabende og ori
ginal. Det opløste i den åndelige forfatning genspejler sig i kompositionens op
løsning. .. . [Der øjnes] ingen herskende linje, ingen udtalt vandrette eller lod
rette forløb. Tingene er sammenstillet hårdt og forvirret. Den store stenblok lig
ger hen som noget ganske ufordøjet i billedet. Ubehageligt som en uren klang 
fornemmes trappestigens skrå linje (så roligt indtrykket straks bliver når man til
dækker stigen!). Helhedens mangel på ramme, på indfatning, er ubehagelig. Ly
set er ikke samlet, men spredt, og de vigtigste lys findes alle anbragt i bunden af 
billedet ... “ (15).

Panofsky sammenfattede en undersøgelse, hvis resultater vidtgående er sande 
fordi det var lykkedes ham og Saxl at påvise at mennesker i samtiden virkelig 
tænkte i de baner, som Dürer’s billede udtrykker. Men det havde de jo sådan set 
kunnet påvise selv om Dürer aldrig havde skabt noget billede af Melankolien. 
Sandheden i deres undersøgelse er altså på afgørende punkter overhovedet ikke 
betinget af at just dette billede eksisterer, selv om det var billedet, der satte un
dersøgelsen igang: hvad de undersøger er først og fremmest den del af billedets 
udsagn, som peger tilbage mod forestillinger, der eksisterer uafhængigt af om 
billedet nu (tilfældigvis) blev til eller ej. Men når det nu drejer sig om idéer er det 
vigtigt at få at vide hvilke idéer det drejer sig om. På sit eget høje lærdomsplan 
minder en sådan undersøgelse i grunden en lille smule om den nysgerrighed, der 
får os til at stille det enkle, dagligdags spørgsmål „om billedet ligner?“. Den slags 
spørgsmål forudsætter en viden eller overbevisning om, at kunstneren har sat sig 
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for at behandle et eller andet fænomen i omverdenen; hos Dürer var fænomener
ne først og fremmest knyttet til idéer, hos andre kunstnere er det måske natur
nære ting som mennesker og landskaber uden voldsomme idémæssige ladninger. 
Beskueren interesserer sig så for at opklare, hvilken overensstemmelse, som be
står mellem billedet og det i omverdenen, som ligger til grund for billedet. 
Spørgsmål af den art er rimelige og det er vigtigt at stille dem under tilegnelsen af 
et kunstværk. Men svarene på dem meddeler ikke altid noget afgørende om bille
dets „værdi som billede“ (med Wölfflins ord), for den er jo afhængig af den må
de, hvorpå et hvilketsomhelst stof eller tema er struktureret og gjort synligt i 
kunstværket.

I sin sammenfatning taler Wölfflin derimod om Melankoli-stikkets helt egne 
egenskaber, der gør det enestående i forhold til den tænkning og erkendelse, det 
udtrykker. Stikket synliggør erkendelse og tænkning på enestående vis, og det 
enestående gemmer sig i de ting, Wölfflin taler om: forholdet mellem set og dig
tet virkelighed, lysets karakter, de lineære forløb eller mangel på forløb, det 
uafgrænsede og opløste - næsten altsammen karakteristiske egenskaber ved bil
ledets struktur. Analysens sandhedskriterium befinder sig altså på et helt andet 
plan end i Panofskys og Saxis ikonologiske analyse. Wölfflins analyse bevæger 
sig ind på sært uhåndgribelige områder og i sin sproglige iklædning fremtræder 
hans iagttagelser som løse påstande (at kvindefiguren skulle kunne være antruf
fet i virkeligheden og fastholdt som en slags øjebliksfotografi), som suggestive 
antydninger (den ufordøjede sten), som musikalske analogier (stigens urene 
klang) og som utilslørede smagsdomme (brugen af ordet ubehagelig). Alt dette 
løse, suggestive, analogiserende og vurderende legitimeres imidlertid af en klart 
fornemmet alvor i Wölfflins trang til med alle midler at komme kunstnerens ar
bejde med strukturen i selve det synlige værk - og dermed værkets meddelelse - 
så tæt ind på livet som overhovedet muligt. Wölfflins analyse vil, hvis man da 
ikke finder den tilfældig eller for bundet til hans egen tidsalders „smagsidealer“, 
kunne virke medrivende og måske endda sand for den, der i forvejen er fortrolig 
med de strukturer, Dürer selv og hans samtidige betjente sig af i deres arbejde. 
Når han taler om brudte og opløste strukturer forudsættes det at man i forvejen 
besidder en fornemmelse om, hvordan hele og ubrudte strukturer tager sig ud. 
Panofsky kan bevise, for han formåede at genkalde glemte sandheder, der eksi
sterede forud for billedets tilblivelse, i den omverden, Dürer tolkede og bearbej
dede. Wölfflin taler om selve det kunstneriske ved kunsten, om det, der alene ud
spiller sig inden i kunstværkets verden, og må derfor nøjes med at håbe på at 
kunne overbevise, på trods af at sproget i grunden ikke slår til.

*
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Formålet med denne lidt komplicerede udredning har været at beskrive de to 
overbevisninger, der i fællesskab, som et par bropiller, bærer faget kunsthistorie 
hen over fænomenernes malstrøm. Den kulturhistoriske metode, der henholder 
sig til at kunst er et fælles menneskeligt fænomen, vil finde ud af hvor langt om
kring i omverdenen kunstens rødder rækker. Strukturstudiet vil først og frem
mest anskue det enkelte kunstværk som et eengangsfænomen, fremstået i en art 
hemmelighedsfuld dialog mellem en kunstner og det tomme lærred, han befolker 
med liv; målet er at afsløre et kunstværks autonome love, det, der er helt egen
artet ved billedkunstneriske udtryk for menneskers oplevelser, forestillinger og 
livsholdning. Begge metoder er her beskrevet gennem eksempler hentet nærved 
det tidspunkt, hvor de først blev taget i anvendelse af betydelige forskere, og det 
sker, fordi ting og tanker nu engang rummer en egen klarhed første gang de 
fremtræder som frisk erkendelse.

Begge metoder udtrykker en retning i menneskers interesse for kunst: hvad er 
værket i sig selv, og på hvilke områder repræsenterer det et menneskeligt fælles
skab. Svaret er naturligvis, at ethvert kunstværk hele tiden er begge dele på een 
gang, på samme måde som ethvert menneske hele tiden både er sig selv og del af 
en helhed. I kunsthistorisk praksis betyder det da også, at de to bropiller er min
dre interessante end trafikken på den bro, de bærer og som netop forudsætter at 
de hele tiden er der begge to.

De kulturhistoriske sider af kunsthistorien - som f.eks. redegørelsen for idé
erne bag Dürer’s Melankoli - lader sig fremstille så redegørelsen fremtræder som et 
stykke sand og uimodsigelig erkendelse. Men jo mere en kunsthistorisk fremstil
ling bevæger sig ind på strukturproblemernes område, desto tydeligere røber der 
sig en afgørende vanskelighed ved omgang med billedkunsten: blot et par skridt 
inde i billedets verden oplever vi at sproget bliver fattigt på muligheder for at 
fremsætte præcise meddelelser om hvad vi mener at kunne iagttage med henblik 
på et kunstværks egenskaber som selvberoende organisme. Bare en gennemlæs
ning af Wölfflins få ord om Dürer’s Melankoli viser hvilke sproglige - og derfor 
tankemæssige - kunstgreb der skal til for at beskrive hvad en struktur kan ud
trykke.

I lighed med musikken udtrykker billedkunsten sig hinsides sproget og må, for 
at man kan meddele sig til andre om den videnskabeligt, eller bare på uforplig
tende, daglig vis, først hentes indenfor i sproget. På visse planer har musikalsk 
struktur rod i ret enkle og letforklarlige fysiske principper, og selv i musikkens 
større former lader strukturen sig ret vidtgående beskrive i umisforståelige analy
ser. Der findes formler nok til at man uden brug af suggestive gloser eller hasar
derede analogier kan beskrive en modulation, analysere en fugas forløb eller en 
symfonis opbygning så en musikkyndig straks er på det rene med, hvad der me
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nes. Det kan man bl.a. gøre, fordi modulationen, fugaen og symfonien, som 
nævnt, har et fast forløb og en veldefineret varighed - man kunne sige: de forlø
ber parallelt med den tidsstrøm, vi alle befinder os i og som slående ligner en fast 
og målelig dimension. Billedkunst rummer derimod ingen definerbare tidsforløb 
og savner derfor tillige, hvad der i andre kunstformer er en begyndelse og en af
slutning. Giver vi os nu til at sige noget om et kunstværk, til at tale om det sæt
ning efter sætning, så belemrer vi alene derved kunstværket med en ensrettet, 
ligeudløbende tidsdimension, som er ganske fremmed for dets struktur. (16). Det 
ligger faretruende nært at beskrivelsen - og for den sags skyld: tilegnelsen - af et 
billede, selv for den meget øvede beskuer, bare går hen og bliver en katalogagtig 
opregning af uforbundne iagttagelser, der kan være så lang den være vil uden at 
blive til en strukturel analyse af kræfternes spil i billedets indre verden. Selv i 
Wölfflins på flere måder væsentlige analyse af Melankolien kan det være vanske
ligt at indse det bindende nødvendige i at de beskrevne fænomener beskrives i 
netop denne rækkefølge, eller at det just er disse få fænomener og ikke nogle an
dre, han vælger at beskrive - og læg mærke til hvor meget i billedet han ikke taler 
om ! Grænsen mellem det vilkårligt valgte og det bydende nødvendige i en kunst
historisk analyse er med andre ord hårfin, og veladministreret vilkårlighed er fa
gets nærliggende fare. Der findes ingen nemme færdselskort over grænselandet 
mellem vilkårlighed og nødvendighed, mellem tilfældighed og sandhed i analysen 
af billeders struktur. Den ideale kunsthistoriske analyse ville på een gang åbne 
blikket for altings nødvendige sammenhæng i billedets verden, for i denne sam
menhæng udtrykker kunstværkets sandhed sig. Kunsthistoriens værdi som er
kendende videnskab må følgelig bero på i hvor høj grad, den formår at frem
mane noget af denne sandhed.
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