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1853) er en af de betydeligste danske kunstnere. Han malede inden for alle genrer og producerede nogle af
dansk kunsts mest berømte værker. Samtidig var han en stor pædagog, der som professor på kunstakademiet

prægede en hel generation af unge kunstnere.
Eckersberg levede i den periode, vi kalder den danske guldalder, og han var en af sin tids mest

indflydelsesrige malere. Det var en tid, hvor Danmark var præget af store forandringer og voldsomme
begivenheder. Da Eckersberg var ung, oplevede han København blive bombet under Napoleonskrigene, og få
år inden han døde, blev enevælden ophævet og demokratiet indført. Som maler var han med til at skildre

disse vigtige begivenheder.
I bogen kan du læse mere om denne spændende kunstner, hans værker, og den tid han levede i.
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