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Forord

Bogen om historien, malerne og det danske historie
maleri fortæller ikke Danmarks historie i sammenhæng 
fra de ældste tider til idag ved hjælp af billeder. Det er 
gjort flere gange før. Den følger det danske historiema
leri, fra det først toner frem, og til det dør hen. Det er et 
løb, der idag er slut, ialtfald indtil videre, så man kan se 
det fra først til sidst.

Alligevel fortælles Danmarkshistorien. Så længe male
rier var fortællende, var der to slags, vidt forskellige. Et 
billede som Christen Dalsgaards »Snedkeren bringer Ki
sten til det døde Barn« er en historie i sig selv. Vi kender 
den ikke, billedet fortæller den, eller rettere: billedet 
fortæller os så meget, så vi selv kan skabe den vemodige 
fortælling, der er enkel og stilfærdig som en af Blichers 
noveller. Men ser vi på et historiemaleri, skal vi kende 
historien i forvejen. Det gælder en endeløs række af bil
leder fra oldtiden til idag, at de fortæller egentlig ikke, 
de »illustrerer«. Det gælder mosaikbilledet, som blev 
fundet i Pompeji, af Alexander i kamp med Dareios, det 
gælder de middelalderlige danske kalkmalerier med sce
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ner fra Bibelen og de katolske helgenlegender, det gælder 
primitive folks religiøse billeder, som vore egne helle
ristninger: kender man ikke historien, den fortælling eller 
de tanker der ligger bag, kan man i reglen ikke forstå bil
ledet. Hvis vi ikke anede noget om Christian IV, så ville 
billedet af Christian IV på Trefoldigheden ikke sige os 
andet, end at vi er ombord på et skib under kamp, midt 
i billedet står en mand med bind for det ene øje, og han 
er åbenbart hovedpersonen. Ud over det ville billedet 
ikke sige os noget, bortset fra morsomme enkeltheder: 
tøj, kanoner, takkelage etc. Vi oplever det, når vi kom
mer til udenlandske malerisamlinger, eller støder på 
andre landes historiemaleri i bøger: meget tit kender vi 
ikke historien, og så er billedet tomt. Og stumt. Det kan 
ikke fortælle. Historiebilledet skal nemlig heller ikke for
tælle, det skal genfortælle. Funktionen kan minde om at 
børn gerne vil høre en kendt historie igen og igen og 
ha flere og flere enkeltheder. Historiemaleriet skal gøre 
den kendte historiske scene endnu mere levende. Vi skal 
genopleve den, se den med malerens fantasi, så alt biir 
levende og så nær virkeligheden som muligt. Og historie
billedet skal fastholde et stort øjeblik, en heltedåd, en 
navnkundig skikkelse, hvad enten den navnkundige så er 
Tordenskjold eller Holberg.

Derfor gør bogens tekster så fyldigt som muligt rede 
for den historie, som billedet genfortæller -  for som sagt: 
kender man ikke den historie, kan billedet ikke tale. Men 
da billederne her ikke er bragt i indholdets historiske 
rækkefølge, men i maleriernes, er der mange spring frem 
og tilbage i historien, og derfor er der i teksten en del 
gentagelser. Også for at tjene den læser, der måske ikke 
læser samtlige billedtekster.

Bogens linje er altså maleriernes rækkefølge op gen
nem tiderne, og det vil indledningen komme lidt nær-



mere ind på. Her blot som forklaring: indholdet er det 
danske historiemaleri. Men som sammenligning er bragt 
enkelte billeder af svenske og norske, og en enkelt tysk 
maler, med scener som har forbindelse med den danske 
historie. De røber i glimt (for eksempel Eilif Petersens 
norske billeder af Christiern II og Corfitz Ulfeldt) hvor
dan man ser den danske historie ude fra.

Men de siger også, at det danske historiemaleri har sin 
egen tone. Klarere ville det ses, hvis sammenligningen 
kunne strækkes til franske, engelske, amerikanske og ty
ske historiemalerier, de vældige slagscener, kongepara

derne, slaget ved Trafalgar malet igen og igen, og den 
europæiske kunsts store mestre i leg med et historisk 
motiv, at det danske maleri selv i slagscenerne har en 
overkommelig dramatik, næsten en stilfærdighed også i 
det voldsomme. Og vi må vist tilstå det: navnlig i 1800- 
tallets historiebilleder er der et skær af en dagligstue
hygge. Meget lærte vore malere ude, men løbe fra sig 
selv kunne de ikke.

Ved hvert billede er nævnt, hvor det hænger. BådeStatens 
Museum for Kunst og Museet på Frederiksborg låner bil
leder ud til andre samlinger, til ministerier, institutioner, 
kaserner, højskoler o.s.v. Museerne har ikke til enhver tid 
alle de billeder hængende fremme, som de ejer. Når der 
under et billede står Frederiksborg/Haderslev Kaserne, 
betyder det, at Frederiksborg er ejer, men at billedet for 
tiden er deponeret på kasernen i Haderslev. En del bille
der er i privat eje. Endelig kan hængestedet være ukendt. 
Billedet er blevet fotograferet, da det engang passerede 
én af vore større auktioner.

Vi må takke de museer, slotte, institutioner og private 
ejere, som venligt har givet lov til ny fotografering af 
billederne. Jeg selv takker samtlige museer for den tål
modighed de har vist ved at vente længe på returnering 
af farvefilmene, så jeg har kunnet arbejde med de origi
nale optagelser med god tid til at gå dem igennem.

Palle Lauring





Indledning

DE ÆLDSTE B ILLED ER

De lærde er ikke enige om, hvornår mennesker lavede de første 
billeder. Det skete engang for mellem 30.000 og 70.000 år 
siden, og det er så lange tidsrum at det egentlig ikke er nogen 
stor forskel i tanken, om det skete ti tusind år før eller senere.

De første billeder var naturalistiske, det vil sige at de viste 
noget, som mennesker virkelig havde set: en hest, en fisk, en 
kvinde, også af og til en mand. At det i reglen er jagtdyr og 
kvinder siger os, at billederne blev lavet af mænd. Scenerne 
er ikke kun jagt og erotik, eller rettere: de er ikke, hvad vi vil 
kalde skildringer eller »historiske billeder«. Primitive menne
skers billeder har en »magt«, som vi ikke mere regner med, 
selv om det ikke er helt glemt, at billeder har et eget »liv«. 
Et billede af vor elskede river vi ikke midt over, og religiøse 
mennesker bruger ikke et religiøst postkort til at sætte et glas 
portvin på. Vi véd, at der er »noget« i billedet, ikke trolderi, 
men det symboliserer, så det i svag forstand er det, som det 
forestiller.

Når en primitiv mand kan lave billeder af dyr, så er han en 
skaber: han kan lave dyr, lyslevende, på hulevæggen, han har 
altså magt over dyr, og når han, eller hans stammefæller nu går 
på jagt, vil der være dyr, for maleren har jo manet dem frem. 
Selvfølgelig har huleboerne lavet hellige handlinger ved bille
derne, men miraklet var at et menneske med farver og kul, eller 
med en stenkniv, kunne skabe det han selv ville.

Den »magt«, der kan ligge i senere tiders historiske billeder, 
er, eller var, den noget blidere at få mennesker til at huske en 
hændelse, eller man gav et stort menneske »evigt liv« i folkets 
hukommelse. Alle véd idag, at man får tusind gange så mange 
mennesker i tale gennem fjernsynet, som gennem en skreven 
tekst. Vore bedsteforældre vidste, at man fik langt flere men
nesker i tale ved at fortælle med et billede, end ved at skrive 
en historiebog.

O LD TID EN S M IDDELHAVSLAN DE

Vi har historiske billeder fra Ægyptens og Syriens oldtid, relief
fer der viser os kampe og sejre og erobringer (aldrig nederlag).

Ved de billeder er der i reglen lange indskrifter i hieroglyffer 
eller kileskrift, der fortæller om fyrstens storhed og mod, og 
om de vældige hændelser. Billeder og tekst gav fyrsten evigt 
liv, han blev husket -  som vi virkelig »husker« Tordenskjold, 
hver gang vi ser et billede af ham. De gamle oldtidsrelieffer 
skulle også minde guderne om, at hver gang det gik godt, fik 
guderne rige ofre, så de ville nok i egen interesse sørge for 
mange sejre og held og lykke i fremtiden. Men her skete det, 
som de gamle reliefmestre og skrifthuggere ikke havde troet 
muligt: de to skriftsprog gik i glemme, så ingen kunne læse 
teksterne. I årtusinder var de kun ufatteligt krimskrams eller 
»trolddomsskrift«, og billederne havde ingen mening. Man 
så nok mænd og heste, kamp og døde og voldsomme hæn
delser, men hvad der egentlig skete kunne ingen se. Da Euro
pæerne i 1800-tallet fik hul på de gamle skrifter, så de igen 
kunne læses, fik billederne pludselig deres gamle liv tilbage, 
ikke som hilsen til glemte guder, men som historiefortælling 
til os. De blev igen fulde af klar mening, Assurbanipal erobrer 
atter en stad, og igen kæmper Ramses den Anden for livet i 
slaget ved Kadesh.

GRÆKERE OG ROM ERE

Grækerne havde en stor malerkunst, men den er næsten helt 
borte. Vi véd noget om den, fordi Grækerne og Romerne har 
skrevet om den, og fordi Romerne har kopieret den i malerier 
og mosaikker, og så kender vi tusinder af græske vasemalerier.
Her har vi igen »historiemaleriet«. Grækerne malede scener 
fra Homérs digte om kampen ved Troja og Odysseus' noget 
forvirrede hjemrejse, og de malede slagscener og billeder af 
halvguders og guders liv uden at føle det som noget forskelligt.
De troede lige så sikkert som Heinrich Schliemann, at hvert 
ord i Homér var rigtigt, og at halvguden Herakles havde gjort 
de mærkelige ting som legenden fortalte om, selv om de vidste, 
at hans far var selveste Zeus. Grækerne (og Romerne) skelnede 
ikke klart mellem verdslige og hellige billeder, så hvad Græ
kerne havde oplevet ved Troja, og hvad guderne havde oplevet 
i Olympens ikke helt ujordiske familieliv, var lige virkeligt.
Det svarer til, at i det middelalderlige kalkmaleri er historierne 71



om kirkens hellige mænd nok religiøse legender, men de er 
samtidig set som virkelige historiske skikkelser.

Også hos de nøgterne Romere er hellig og jordisk historie 
blandet sammen. Men hos Romerne træffer vi de virkelige 
historiebilleder, for eksempel når en feltherre fik bevilget et 
triumfindtog i Rom. Så blev der båret billeder, som viste hans 
sejre og de særlig herlige hændelser i slagene, og til tider blev 
der lavet endeløst lange bil led rul ler, der fortalte hele felttoget 
som en kulørt serie. Dem kunne man så rulle om en søjle, og 
enkelte gange blev der siden virkelig rejst en søjle med hele 
billedrullen eviggjort i relief. To af de søjler står endnu i Rom: 
Trajansøjlen, og Marcus Aurelius-søjlen på Piazza Colonna. De 
romerske historie-bil,edruller er alle borte forlængst, men de 
fik en sen efterkommer: William Erobrerens sejrs-billedrulle 
i Bayeux.

DANMARK FØR KRISTEN TID

Hvad vi har af billedfortælling i Norden før kristen tid er 
beskedent. Det siger ikke, at der ikke var kunst og sans for 
skønhed. Men kunstnerisk bedst efter vore mål er unægtelig 
det ældste, enkelte små dyrefigurer fra stenalderen, et svensk 
elghoved er vel det der virker smukkest set med vore øjne. 
Både i broncealderen og jernalderen havde håndværkerne en 
meget raffineret form- og proportionssans, og navnlig i jern
alderen kan metalmestrene lege med motiver og stiliserede 
dyrefigurer så overlegent dygtigt, at det er lige så håbløst at 
konkurrere med dem på deres felt, som det er håbløst at gå 
Ægypterne i bedene. Men i det naturalistiske i billedet, der 
skal forestille det sete, var de amatører, og hvad bronce- og 
jernalderen har præsteret af for eksempel små menneskefigurer 
og hoveder hæver sig sjældent over kagemand-stadiet. Der er 
et par undtagelser, og vi kender ikke alverden til træskærer
kunsten, ud over Osebergfundet i Norge, men intet siger, at 
der har været en rig billedfortælling som er gået tabt. Den 
kender vi fra en mængde ikke-europæiske kulturer. Indianerne 
kan male det skete på et bisonskind. Om vore broncealderfolk 
har kunnet noget lignende får vi aldrig at vide, men intet tyder

72 på noget i den retning. Vi har helleristninger, billeder hugget

i flade sten eller plane klippeflader, »heller«, og de er fra 
broncealderen og den ældre jernalder. De vrimler af mænd, 
skibe, heste, måske slæder, tyre, hjorte, lurblæsere og orme og 
sære runde ting, men tolkningen er helt svævende. Stor diskus
sion har stået om en rund ting med sære hænder eller grene 
ud til alle sider. Er det en sol, der i Amarna-stil har livgivende 
hænder, eller er det en hellig sø med træer omkring? Klatten 
kan lige så godt ligne en lagkage, der er ofret på alterstenen 
med et så alvældigt klask, at syltetøjet står ud til alle sider, eller 
kort sagt: vi aner det ikke. Er der egentlige hændelser fortalt i 
nogle af helleristningernes bi I ledsuiter, så kan vi ialtfald ikke 
tolke dem, for hente glemte hændelser ud af det absolutte 
mørke kan ingen historiker.

Vi har billeder på enkelte runesten, men ingen af de danske 
er fortællende. Vi har en sten ved Hørdum kirke i Thy med et 
billede, der er tolket som Thors fiskedræt. Thor ville fiske Mid- 
gårdsormen og fik den også på krogen og trak dens hoved op 
til bådens essing, men jætten, der roede for ham, blev bange 
og kappede snøren, så bæstets hoved igen sank i dybet, og 
Thor skal nu først møde Midgårdsormen, når vor verdensalder 
er ude og vi stævner mod Ragnarok. Men Hørdumstenen er 
mystisk. Stenen har en lille knude, der ligner et dragehoved, 
præcis som de findes i enderne af en del engelske tidlige 
kristne stenkors. Måske har det moret stenhuggeren, så han 
har ridset bi I ledski tsen op, for hele billedet er netop en yderst 
hastig skitse eller stregtegning alt for rå til at røbe spor af talent. 
Og skitsen er ikke gjort færdig, der er kun tegnet et par små 
buer af ormens slyng. Vi tør måske tro, at enten er stenhugge
ren selv standset midt i spøgen, eller mesteren er kommet og 
har sagt »hold så op med det pjat«.

Sagaerne taler om skjolde med billeder af drabelige hæn
delser, men vi kender intet i den retning fra fund. Om vi i 
Danmark har haft billedvævning eller broderi i stil med det 
normanniske Bayeuxtapet kan ikke siges. Det er givet, at 
Bayeuxtapetet kan ikke ha været det eneste af den art, der er 
skabt, men vi véd meget lidt. Vi har en stump af et svensk 
billedtæppe, dele af islandske, og stumper af billedvævning fra 
norske fund, intet fra Danmark. Senere kalkmalerier røber må
ske, at der har eksisteret fortællende billed-vægtæpper, men 
hvor tidligt, hvor meget, og hvordan -  vi aner intet som helst.



DANMARK I T ID L IG  M ID D ELA LD ER

De ældste billeder af en historisk dansk hændelse er ikke ma
lerier, men metalarbejde, forgyldte drevne kobberplader fra 
Tamdrup kirke. Danmarks gyldne altre fra tidlig middelalder 
er et spændende kapitel, for i hele Europa er vi førende med 
altre af den art, formentlig fordi vi, som tilbagestående kultur
område, har bevaret, hvad man nede i Europa har kasseret. 
De gyldne altre har gerne deres styrke, ikke i hvad vi forstår 
ved altertavlen, men i det panel, der blev sat foran det murede 
alterbord. Det var af egetræ, delt i mange felter, og i dem sad 
bi I ledplader af metal. Fra Tamdrup kirke i Jylland har vi bevaret

en del plader fra et panel af den art, det vanskelige var indtil 
for nylig, at der var for mange plader til et normalt pand. Tage 
E. Christiansen har i en klar analyse vist, at der er tale om to sæt 
plader, dels fra et normalt panel, og dels fra et helgenskrin, vel 
omtrent i stil med Knud den Helliges i Odense. I det skrin har 
Poppo muligvis ligget, præsten der »beviste« kristendommen 
for Harald Blåtand (eller Svend Tveskæg, det er lidt uklart) ved 
at bære jernbyrd. Og mellem de plader kan enkelte kaldes 
»historiebilleder«. En af pladerne viser Poppo, der bærer den 
gloende jernhandske, en anden viser kongen siddende nøgen 
i en balje, og om det så er Harald eller Svend, så viser det at 
Danedrotten lader sig døbe. For os er det »historiebilleder«. 73



De næste historiebilleder, vi idag kender, er i Ringsted Kirke. 
Her ses i korte glimt, igen som i en kulørt serie, at Erik Plov- 
penning biir halshugget, sænket i Slien og fisket op. Men da 
Kong Erik blev ialtfald lokal helgen, er det igen billeder midt 
imellem historien (det virkeligt skete) og det hellige (miraklet

74 og helgendøden).

DEN SENERE M ID D ELA LD ER

Op gennem middelalderen er der ikke mange glimt af dansk 
historiefortælling i billeder. I ret tidlig tid er der i tyske hånd
skrifter billeder af slaget ved Bornhøved 22. juli 1227, hvor 
Valdemar Sejr blev slået, men det er indholdsløse billeder, der 
viser nogle få riddere i kamp, og billederne kan forestille et 
hvilket som helst slag, bortset fra bannernes våbenmærker. I 
Ål kirke nord for Esbjerg findes en rytterfrise, riddere i kamp, 
men om den frise skal forestille et bestemt slag véd vi ikke. 
Kampfriser af samme art har der åbenbart været i flere kirker, 
og det er bl. a. de friser, der kan minde om billedtæpper, men 
vi mangler enhver forklaring. Vi har i flere kirker både skulp
turer og kalkmalerier af kirkeskænkende stormænd og deres 
hustruer, bl. a. i Fjenneslev, hvor Asser Rig og Fru Inge rækker 
Gud deres kirke. Den ligner en stor papmodel, men Gud tar 
imod den med en hånd ned gennem en sky. Stadig er det ikke 
malet for at holde en bestemt historisk hændelse fast, kun for 
at minde navnlig Gud om, at de to gode mennesker skænkede 
denne kirke, på samme måde som folk, der skænkede alter
tavler, fik sig selv puttet med ind i billedet som figur eller 
maleri, så Gud stadig kunne huske at det var dem der skæn
kede, men også så de hver dag og til evig tid var »til stede« og 
fik del i alle hellige handlinger ved alteret. Naivt kan vi kalde 
det. Man var den gang naiv på andre måder, end vi er det idag.

Ude i Europa havde klostrene en bogproduktion, hånd
skrevne bøger, der blev »illumineret«, det vil sige, at der blev 
malet billeder i dem. Mange af de bogminiatyrer eller »små 
billeder i bøger« skildrer historiske hændelser. Der blev også 
skrevet bøger i danske klostre, og en del af dem blev smukt de
koreret, men der er kun levnet få. Intet tyder på, at de danske 
klostre har haft en rig og blomstrende miniatyrekunst, og intet 
klostermalet bogbillede er bevaret, som skildrer en historisk 
dansk hændelse. Så vidt vi véd har man ikke i noget dansk klo
ster fundet på at lave et »illumineret« Saxo-håndskrift, og ingen 
af de kendte årbøger er illustreret. Middelalderens senere dan
ske kalkmalerier dvæler i den hellige tekst og i helgenlegen
derne, ikke i fædrelandets historie. Vi har et maleri af Valdemar 
Atterdag, i Sankt Peders Kirke i Næstved, men det er bare et 
billede af den knælende drot og hans hustru og deres lille





Valdemar Sejr erobrede store dele af Nordtyskland. Men 6. maj 
1223 blev han taget til fange af grev Heinrich von Schwerin, 
og han slap først fri efter at ha givet afkald på næsten alt hvad 
han havde vundet. Han prøvede at vende lykken igen, men 
blev slået ved Bornhøved 22. juli 1227. »Den sachsiske Ver
denskrønike« fra ca. 1250 skriver om slaget og har et billede 
af det. Teksten er let læst og siger ». . . se quamen to samene 
to bornehouede (de kom tilsammen ved Bornhøved) an sente 
marien magdalenen dage (på Santa Mariæ Magdalenæ dag) Dar 
wart en grot strit (der var en stor strid), de koning wart segelos 
(kongen var sejrløs) unde wart dehertoge Otte uan luneborg 
gevangen (og var hertug Otto af Lüneborg fangen) un des ko- 
ninges uolc almestich geslagen (og kongens folk blev mægtig 
slået) un uan gen (og fanget) urn me deseluen tit wart geslagen 
de biscop uan (på samme tid blev slået bispen a f . . .«. Bremen.

hund, ikke en hændelse. Stenhuggermesteren Adam van Düren 
har i Lund Domkirke (der dengang var dansk) mejslet en kort 
og bitter indskrift om de danske bønders nederlag under 
Grevefejden, men billeder af hvad der skete (og der skete ellers 
en del) blev det ikke til.

Det hænger i nogen grad sammen med, at en rig dansk kunst 
eksisterede ikke. Det meste af, hvad der blev lavet til kirker 
og måske herregårde, blev skabt af fremmede indvandrede 
kunstnere, der kunne deres håndværk, men ikke den danske 
historie, og hvad der skete i landet interesserede dem ikke. På 
det punkt var Adam van Düren enestående, så vidt vi véd, men 
som sagt, det blev kun til indskrifter.

GRYENDE RENÆSSANCE

Norden var dog knap så håbløst bagefter, som det kan lyde. 
Ganske vist var den italienske renæssance forlængst igang, og 
den italienske kunst var .stormet mile foran det nordiske naive 
kalkmaleri. Men det som vi taler om, historiemaleriet, eller 
billeder af aktuelle hændelser, var knap kommet rigtigt i gang. 
Man kunne male billeder af den hellige historie og af oldtids
historien, men da Firenze-maleren Paolo Uccello, der levede



Det stockholmske Blodbad 8. nov. 1520 er en af de stærkeste 
hændelser i Nordens historie. Ved blodbadet fik Christiern II al 
svensk modstand knust. At der skabtes en ny, gik for sent op for 
ham. Da Gustav Vasa havde taget magten i Sverige og for stedse 
rev landet ud af den nordiske union, fik han lavet en »Blodbad
planche«, simpelthen et propagandablad i moderne stil, en 
noget ensidig fremstilling af hændelserne, og den sendte han 
ud over Europa. »Planchen« var lavet som træsnit, og det ken
des ikke mere. Ca. 150 år efter blev træsnittet heldigvis stukket

1397-1475, malede sit billede af slaget ved San Romane, der 
stod i 1432, og som alle endnu huskede da billedet blev malet, 
var det noget temmelig nyt.

Den udvikling kom Christian I ved et tilfælde med i, fordi 
han rejste fra den nordiske middelalder ned til den italienske

/ kobber af Dionysius Padt-Brugge, og det er det, vi stadig har.
Det er et mægtigt blad, der for oven har et stort billede af 
Stockholm, med alle de mærkelige hændelser før blodbadet, 
og neden under, i en frise med gallerisøjler, er otte scener med 
skildringer af Christiern Ils grusomhed. Brudstykket her viser 
bispernes henrettelse, deres lig køres bort, og ligene brændes, 
i katolsk tid en skrækkelig handling, for man hindrede efter 
katolsk tro på den tid, at folk kunne opstå fra de døde på dom
mens dag, når liget blev brændt.

renæssance i 1474 og på vejen var gæst hos den professionelle 
feltherre Bartholommeo Colleoni. Siden blev der på Colleonis 
slot Malpaga malet fresker, der fortæller om Christian Is visit.
Men de blev malet så mange år efter, at Christian I selv aldrig 
hørte om dem, og nogen virkning i Danmark kunne de ikke få. 77





FRED ER IK  Ils  KRO NBORGTAPETER

De danske historiebilleder kommer pludseligt. Hvad der kan 
ha været af kalkmalerier på én og anden herregård véd vi ikke, 
men som situationen ser ud for os idag, indledes det danske 
historiebilledes æra pompøst og brat, med den vældige og 
kostbare suite af vævede billedtapeter, som Frederik II fik lavet 
til Kronborg.

Den billedrække blev ikke skabt, fordi Frederik II havde 
dyb historisk sans. Han »støttede kunst og videnskab«. Selv 
var han pænt sagt ikke meget litterær.

Men det var blevet europæisk mode, at fyrster fik lavet bil- 
ledrækker af deres forfædre. Man dyrkede slægten, adels- og 
fyrsteskjolde spillede en stor rolle, og jo flere forfædre man 
havde rede på, jo ædlere af byrd var man. Selv »lavadelsfolk« 
var imponerende, hvis rækken af »aner« var tilstrækkeligt lang. 
Tanken havde nok eksisteret før, men med renæssancen fik 
man meget at vide om den klassiske oldtid, og alt hvad old
tidens store havde gjort var ædelt og rigtigt. I det klassiske 
Rom spillede »forfædre« en stor rolle, både i almindelige fa
milier og i de højeste krese. Det var simpel religiøs forfædre- 
dyrkelse, men det forstod renæssancens adel og fyrster ikke, 
de læste kun dybt bjærgtagne om de gamles imponerende 
slægtshistorier. Gennem sin mor stammede Alexander den 
Store fra selveste Achilleus, sagde legenden. Og Cæsar stam
mede fra gudinden Venus. Sagde han selv.

Noget så utroligt vovede de fleste europæiske fyrster ikke at 
byde på, men man fik lavet store »anetavler«, og hvis det lod

Københavns belejring 1535-36, under Grevefejden. Træsnit i 
Hermann Hamelmanns »Oldenburg-Cronicon« eller »Den ol
denborgske Krønike«. Billedet går for at være det ældste af 
København, men vi véd ikke hvad år det er lavet, og vi har 
billeder ældre end 1599. Det er ia.ltfa.ld et af de ældste billeder 
af en hændelse i dansk historie. Den'lille tætte by ses bag mu
rene med deres tårne. I byen kan flere af de vigtigste bygninger 
findes, men billedet er for råt til at sige hvordan de så ud. 
Christian I Ils belejringshær ligger uden om byen, og både hans 
tropper og de to skibe fører Dannebrog.

Fra Den nordiske Syvårskrig 1563-70 findes en række kobber
stik, i Peder Hanssøn Resens »Kong Frederichs den Anden Krø- 
nicke«, som udkom 1680. På stikket her går svensk admiral 
Jakob Bagge mod dansk admiral Jacob Brockenhuus under 
Bornholm 30. maj 1563, det første større søslag i krigen. Det 
danske historiebilled-mageri var begyndt i bøger og i løse stik, 
før det blev til maleri.

sig gøre skaffede man portrætter af forfædrene. Det lod sig nu 
i reglen ikke gøre, så man lod dem fabrikere frit ud af luften.

Frederik Ils ønske om en anerække var brændende. Hans 
oldefar Christian I fik den danske og norske krone uventet, 
ved arv. En meget tynd arvetråd gik gennem Christian Is mor 
Hedvig tilbage til Richiza, der var en datter af Erik Klipping. 
Pludselig blev den oldenborgske unge greve konge i Norden, 
og tre slægtled senere kom der vanskeligheder, fordi Christian 
Is sønnesøn Christiern II flygtede, og tronen gik videre til hans 
farbror Frederik I, der var Frederik Ils farfar. Det kongelige 
føltes endnu tyndt i slægten, og mens det var lykkedes kong 
Hans og Christiern II at blie accepteret som Danskere, så var 
både Frederik Ils farfar og far særdeles tyske, og selv talte og 79



skrev han et håbløst cirkusdansk. Hvad han havde brug for var 
anerækker, der beviste for alle, at Kongen af Danmark sandelig 
havde sine danske forfædre i orden, og at slægten var over
måde kongelig hele vejen tilbage.

Det blev den nederlandske maler og væver Hans Knieper, 
der kom til at lave »Kronborgtapeterne«. På dem sås ikke min
dre end hundredeogelleve danske konger. De var skabt ved 
at alle Saxos konger og sagnkonger og småkonger var stillet på 
rad. Den vævede kongesuite på Kronborg var et af Europas 
kostbareste fyrstegallerier, og var anerækken end ikke ganske 
holdbar, historisk set, så var gobelinerne fremragende kunst
værker.

CH RISTIAN  IV OG M ALERIET

I flere hundrede år havde det europæiske maleri blomstret i 
Italien, Spanien, Nederlandene og Tyskland, men det kom sent 
til de nordiske lande. Det første var portrætterne, men kort 
efter blev det malerier og i det hele taget kunst og kunstindu
stri i bredere mening, naturligvis først ved hoffet og hos adelen, 
men også ret hurtigt hos det solide borgerskab. Af det borger
lige har vi endnu bevaret hundreder af gode portrætter i kirker
nes »epitafier« eller mindetavler, men de er desværre endnu 
ikke behandlet bare nogenlunde ordentligt i et billedværk.

Den første Dansker vi kender, som havde sans for den ny 
europæiske kunst, var Christian IV. Han var ivrig billedsamler. 
Han kaldte malere til landet, han købte malerier, og han gjorde 
store bestillinger. Raffineret billedsamler var han måske ikke, 
men hans billedgalleri på Frederiksborg var ikke ringe, målt 
med europæiske mål.

Han bestilte en mængde billeder med historiske motiver, 
både fra den klassiske oldtid og fra den ældre og nyere danske 
historie, og det var noget nyt. Billederne kom til Rosenborg, til 
Frederiksborg og til Kronborg, og en brav del af dem gik som 
krigsbytte til Sverige under Carl Gustav-krigene 1657-60.

Bag det ny lå, at ganske vist kendte man Saxo, nu også i 
Anders Sørensen Vedels oversættelse, men han var lidt ældet. 
Og nu var hans gamle historie blevet fortsat af Arild Huitfeldt,

20 med en ny dansk historie, der førte skildringen op til Arild

Huitfeldts egen tid. Den var ny, den var aktuel, og alle læsende 
læste den og havde for første gang fået rimelig besked om, 
hvad der var hændt i fædrelandet fra de ældste tider til dato. 
Og vel var det mode at lade malerne male den klassiske græske 
og romerske heltehistorie, så det skete også, men Christian IV 
bestilte som sagt en lang række billeder af den danske historie 
»fra hedenold« op til hans egen tid.

Imellem de historiske billeder var der også motiver fra sagn
tiden, som Saxo skildrer den, for ligesom de gamle Grækere 
ikke skelnede skarpt imellem egentlig historie og Homér, sådan



skelnede man på Christian IVs tid ikke nøje imellem sagn og 
historie. Men der var dog et skel, som man begyndte at få øje 
på. Eller som den norske provst og skribent Peder Claussøn 
netop på den tid så smukt skrev det: sagntiden var »ligesom 
en Drømb«.

CHRISTIAN  IVs HISTORIE BILLED ER

Vi har ikke egentligt historiemaleri fra Frederik Ils tid, men på 
hans sarkofag i Roskilde Domkirke sidder i fodstykket seks 
relieffer med slagscener fra Syvårskrigen. Her er det kampen 
om Bohus 1566. Sarkofagen blev sat i arbejde lige efter kongens 
død 1588, og mesteren var Geert van Egen. Scenerne er navnlig 
morsomme ved de mange små præcise detaljer. Man må lægge 
sig på alle fire i kapellet for at se dem, til forargelse for opsynet. 
Men gør det alligevel. Det er reliefferne værd.

Den vældige produktion af historiebilleder på Christian IVs tid 27



er ret ukendt. Mange af billederne er gået til grunde, for ek
sempel i de slotsbrande, der har været en dansk specialitet, og 
hovedparten af det levnede hænger i Sverige, i slotte og kirker 
og på herregårde, eller det ligger som skitser i Kobberstik
samlingen.

Det bør ikke være trættende, at jeg nævner en del titler:
Kong Fridlev dræber dragen -  Frode Fredegod hyldes af 

tredve konger -  Hedensk konges bålfærd -  Uffes kamp med 
to Sachsere -  Cimbrerne slår Romerne -  Cimbreren Bilus dræ
ber Romeren Scaurus -  Rolf Krake stående ved ilden (i Adils' 
gård, »den flyer ei Ild, som over den springer«, på billedet ma
let som en almindelig åben kamin, som Rolf åbenbart menes 
at pønske på at hoppe ind i) -  Harald Klak med gemalinde hos 
kejser Ludvig -  Harald Klaks dåb -  Harald Blåtands dåb -  
Harald Gille bærer jernbyrd for at bevise, at han er Magnus 
Barfods søn -  Radulf og Venderne -  Erik Egode hos kejseren i 
Konstantinopel -  Valdemar Sejr slår Esterne -  Albrecht overgir 
sig til Margrethe -  Engelbrecht ved Stockholm -  Christian I 
hilser i Rothenburg på kejserens udsending -  Kong Hans krones 
i Stockholm -  Frederik I ved Københavns belejring -  Slaget ved 
Svarterå -  etc.

En del af motiverne er lidt usikre, og hvad enkelte andre bil
leder skal forestille kan vi slet ikke sige, men man vil af listen 
se, dels at Christian IV virkelig gik til bunds i den danske histo
rie, og dels at hans lister ligner dem, der efter Frederiksborgs 
genopførelse gik ud fra det nystiftede Frederiksborgmuseums 
bestyrelse, i de dage da museet lagde den store vægt på at 
museet skulle være fædrelandets historie fortalt i billeder.

CH RISTIAN  IVs G O BELIN ER

De historiske malerier gav sig, så vidt vi véd, ikke meget af med 
Christian IVs egen historie. Den fik han skildret i en række 
gobeliner, som blev vævet til Frederiksborgs store sal. Det var 
nu blevet mode, at fyrster fik lavet billedrækker eller vævede 
tapeter med billeder, der skildrede deres felttog og store ger
ninger, som det var mode i Ægypten og Syrien for årtusinder 
siden. Men tankegangen var dog en anden: nu drejede det sig

22 kun om at skildre de herlige hændelser og sejre.

Det ny slot Frederiksborg skulle være det prægtigste i Nor
den, og til salen bestilte Christian IV i 1616 26 vævede billed
tæpper hos Hollænderen Karl van Mandern, en søn af Karl van 
Mandern den Ældre, der var maler og kunstskribent. Motiverne 
skulle åbne med et billede af Christian IVs kroning, og så var 
det iøvrigt Kalmarkrigen, der skulle skildres. Forarbejdet blev 
omhyggeligt. Karl van Mandern kom til Danmark og blev sendt 
til samtlige valpladser, for at steder og byer og slotte kunne 
blie rigtigt tegnet. Så rejste han hjem og arbejdede. 1620 var 
billedrækken færdig, der manglede kun nogle små fyldstykker, 
men så døde Karl van Mandern. De tæpper dækkede alle 
vægge i slottets store sal. Enkelte gik tidligt til grunde, resten 
brændte med slottet i 1859. Vi har ikke en bid levnet, så det 
er umuligt at sige noget klart om deres stil og kvalitet. Men der 
var for første gang skabt en monumental billedsuite af histo
riske aktuelle hændelser.

FR ED ER IK  111 s TID

Christian IVs senere år var mørke, og af penge var der ingen. 
Hans søn Frederik III prøvede at få Danmark på benene igen, 
men så gik Carl Gustav-krigenes hærgende år over landet, og 
efter dem var situationen væsentligt mørkere end før. Der var 
ikke penge til byggerier og bi I ledsuiter, og endelig kunne kri-

/ Samuel Pufendorfs store værk om Carl X Gustavs danske krige 
findes en række smukke kobberstik af hændelserne. Efter »Pa
nikfreden i Roskilde«, hvor en tredjedel af Danmark gik tabt til 
Sverige, mens Norge afstod vældige landstrækninger, var der 
»Fredstaffel« 3. marts 1658 på Frederiksborg. Billedet viser 
taflet, og en sal på det gamle Frederiksborg, som vi kun kender 
fra dette billede. Den overlegne stil, som Frederik III viste ved 
at byde sin sejrende modstander på det pragtfulde forligstaffel. 
var spildt på Carl Gustav. Han brød freden og begyndte krigen 
igen, og Svenskerne huskede, at de havde set, hvor smukt Fre
deriksborg var udstyret indvendig. Slottet blev plyndret. Stikket 
gir et levende billede af, hvordan det gik til ved en banket i de 
højeste krese 1658.





genes nederlag og tabet af de vældige danske og norske land
skaber ikke inspirere til billedjubel. Kongen købte enkelte 
portrætter af sine udenlandske hjælpere, bl. a. af admiral de 
Ruyter (nu på Kunstmuseet), men der blev ikke malet slag- 
billeder af de stærke hændelser, selv om ikke alene Stormen 
på København og Slaget ved Nyborg, men også andre episoder 
kunne være blevet motiver for billeder, til fyld af de vægge på 
Kronborg og Frederiksborg, som var tomme efter de svenske 
plyndringer. Den hollandske maler Willem van de Veide var 
med i Slaget i Øresund og tegnede skitser, som han siden ar
bejdede ud til billeder, men dem havde kongen åbenbart ikke 
råd til.

ARVE HYLD N I N G E N

Én historisk hændelse blev dog motiv for ialtfald et par male
rier. En senere tid vil måske mene, at indførelsen af enevælden 
var en større hændelse, men sådan så man det ikke. Sagens 
kerne var kongemagtens usikre stilling, der nu blev sikret. 
Siden det danske kongedømme i vesteuropæisk stil blev grund
lagt, lige efter vikingetiden, var den danske krone en »valg
krone«. Kongen arvede den ikke efter sin far, han skulle vælges 
af »tingfolket«, og ingen havde krav på at blie konge.

Fra det danske kongedømmes første tider og op til 1660 stod 
der i lovene ikke ét ord om, hvem der skulle være konge, når 
kongen døde. Traditionen var så sejg, at kronen virkelig blev 
i samme slægt, men hver ny konge skulle vælges, og det skabte 
muligheden for at lade »kongsemnet« skrive under på betin
gelser, før han blev valgt. De »håndfæstninger«, der oprindelig 
var en aftale med lige sigte til alle sider, var endt i en slags 
afpresningsdokumenter. Også den svenske krone var en valg
krone, men den norske var arvelig fra gammel tid, og når den 
danske konge nu også var konge af Norge, lå her spiren til en 
ændring. Når kronen blev arvelig, var kongen fri i en grad som 
aldrig før, hans søn og arving havde krav på at blie konge og 
skulle ikke skrive under på betingelser, så for kongen var arve
retten den vigtigste. Ved arvehyldningen, der skete på en trone 
som var rejst foran Børsrampen i København, fik den dansk-

24 norske konge sin arveret anerkendt. Og det førte så videre til

enevælden. Der blev malet billeder af den store handling. Men 
meget mere historiemaleri blev det heller ikke til.

CH RISTIAN  V OG SKÅNSKE KRIG

Den skånske Krig 1675-79 var det første store dansk-norske 
forsøg på at hente de tabte lande hjem. Krigen gik for Danmark 
godt til søs, men ikke så godt til lands, Sverige fik hård diplo
matisk støtte fra Frankrig, freden blev i virkeligheden dikteret 
af Ludvig XIV, og resultatet var, at tusinder af mennesker var 
dræbt til ingen nytte, Skånelandene var hærgede ned til ruin, 
og intet var nået for nogen af parterne. Men Christian V havde 
på Frederiksborg sin farfars tapeter fra Kalmarkrigen at se på, 
slagserier var stadig den store mode ude i Europa, og han lod 
så skabe tre billedserier af krigens hændelser. Den nederland
ske kobberstikker Romeyn de Hooghe skildrede krigen i en 
række kobberstik, der kunne sendes ud i Europa og fortælle 
om de store sejre. Der blev malet en suite malerier til Audiens
huset på Frederiksborg. De har til dels samme motiver som de 
Hooghes kobberstik og har brugt stikkene som forlæg. Ver
denskunst er de ikke, men de er meget fængslende og mor
somme. De sidder stadig i Audienshuset, så højt så man knap 
kan se dem ordentligt, men her har kongen selv sat dem. Og så 
blev der vævet en billedsuite af de samme sejre til Rosenborgs 
lange sal. Igen er det samme motiver, til dels samme forlæg, og 
med de tre suiter var der sagt, hvad der lod sig sige af positivt 
i tidens stil om Skånske Krig. Gobelinerne er for tiden lånt ud 
til Christiansborg.

Ud over krigsbillederne fik Christian V malet et billede af sin 
kroning i Frederiksborg Slotskirke. Det var den første kroning 
af en enevældig konge, så øjeblikket var stort. Billedet er 
morsomt, men målt imod den stil, man malede franske konge
hyldningsbilleder i, er det danske kroningsbillede på Rosen
borg beskedent amatørarbejde, egentlig morsomst ved den 
dybt betagede stemning, der siger os lidt om, hvordan man (for 
eksempel også Kingo i hyldestdigtet) så på den ny handling.

Men hverken krigsbilleder eller kroningsmaleri satte skred i 
de danske malere. Blandt andet fordi alle værkerne var på 
slotte, hvor kun en snævrere kres kom, selv om adgangen til



slottene var langt mere åben for enhver, end senere tider har 
kendt til.

DEN STORE N O RD ISKE KR IG

Under Frederik IV blev der ikke skabt vældige suiter af malerier 
og gobeliner, skønt Den store nordiske Krig (1700-21) havde 
episoder nok. Der kom enkelte malerier, til dels vel bestilt af 
hoffet, men noget nyt var ved at pible frem: historiebilleder og 
aktuelle billeder i et mindre format, til at hænge på væggene. 
Der blev så vidt vi véd ikke malet særlig mange krigsbilleder 
under og lige efter Den store nordiske Krig, de kom efter
hånden, næsten hele resten af århundredet igennem. Historie-

/ slutningen af 1700-tallet var det almindeligt at der kom billige 
flyveblade og stik af de sidste store hændelser. Her skildrer 
kobberstikkeren Heinrich Wilhelm Friedrich Christiansborgs 
brand 26. febr. 1794. Stikket er stift og naivt, hastigt gjort. Det 
viser hele slottet i brand, facaden, og med slotskirken til højre, 
som den så ud dengang.

maleriet var åbenbart ved så småt at komme på mode. En del 
af malerierne må ha hængt hos private, vel adelige, officerer, 
ministre og velstående borgere. Nogen storladen kunst er der 
ikke tale om, og endnu går maleren ikke tæt ind på livet af 
hændelsens mennesker. Et billede i stil med for eksempel 
»Tordenskjold i Marstrand« var på den tid utænkeligt. 25



DET FØRSTE CH RIST IA N SBO RG

Det blev igen en stor kongelig bestilling, der skabte den næste 
skelsættende suite af historiebilleder. Christian VI byggede det 
første Christiansborg, et monument i barok-rokokko, større end 
det Christiansborg vi kender idag (til dels de samme mure, så 
grundplanen er den samme, men der var fire hele fløje, og 
murene var syv meter højere). Til det blev der bestilt billeder, 
dels loftmalerier og dørstykker og panelbilleder i gængs stil, 
klassiske guder og gudinder, ruinlandskaber, hyrdescener og 
amoriner, men dels også danske historiske billeder.

Idéen var den samme, som da Christian IV fik malet sin histo
riske suite, men den gang var malerne udenlandske næsten 
alle. Det ny ved Christiansborgbestillingen var, at den gik til 
Danmarks egne førende kunstnere, med Nicolai Abildgaard i 
spidsen, og selv om en del danske kunstnere på den tid var 
indvandrede, eller sønner af indvandrede, så følte de sig som 
Danskere, og opgaverne kom dem personligt ved, selv om den 
form, som nationalismen fik i 1800-tallet, endnu kun var på vej.

De fleste af det ældste Christiansborgs hundreder af malerier 
gik tabt ved den ulykkelige brand i 1794, og der blev ikke be
stilt historiesuiter til de andre rokokkoslotte. Enkelte billeder 
blev reddet, enkelte skitser eksisterer endnu, ellers er det væk, 
men suiten havde alligevel haft sin virkning som idé og inspi
ration.

EN GLÆ N D ERKRIG EN E

Det afgørende skred mod noget nyt kom med det ny århun
drede, bogstaveligt dateret 2. april 1801, Slaget på Reden.

Også de førende kunstnere kom med i produktionen af blade 
og stik med de sidste hændelser. Eckersberg har tegnet billedet 
af Liv jægernes udfald i Classens Have 31. au g. 1807 under den 
engelske belejring af København. Lahde har stukket tegningen, 
som her er farvelagt. Fingernemme piger og unge kunstnere 
tjente en smule på at kolorére stikkene, for det måtte gøres i

26  hånden.
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Eckersberg har også lavet det kendte billede af Københavns 
bombardement 1807 set fra Landemærket. Kundetårn og Frue 
Kirke ses i baggrunden. Husene til venstre er nylig revet ned. 
Panikken i gaden spilles af ialt 24 personer i diverse situationer. 
Det ses, at bombardementet, der kostede 3000 mennesker livet,

28  rystede alle, også malerne.

Det aktuelle billede var på vej. Ikke som maleri, men som 
kobberstik og træsnit. Flere trykkerier i konkurrence, billigere 
papir, og større velstand gjorde det muligt i 1700-tallet at 
producere og sælge skillingstryk og billige pjecer og billeder. 
Der kom viser om Tordenskjolds død, med billeder, elendige 
ganske vist, men de kom. Struensee-skandalen avlede en hel 
flom af billige og elendige aktuelle stik og træsnit. Christians- 
borgs brand 1794 og Københavns brand 1795 skabte ny aktu
elle billedtryk, men med Englænderkrigene fik det aktuelle 
billede endelig form ud over det billige skidt, der hidtil havde 
ejet markedet, bortset fra enkelte hæderlige og gode kobber
stik af duelige malere.

Slaget på Reden var et chok, der vækkede enevældens 
noget søvnige Danskere. Nu kom der malerier af de store 
hændelser. Der kom naturligvis også stik og træsnit og skil
lingstryk, og der kom malerier af yderst jævne malere, men 
det ny var, at landets førende kunstnere nu malede aktuelle 
billeder, vi ville kalde dem reportage. Til tider blev de bestilt 
af velhavende borgere, til tider blev de malet, som andre bille
der, i håb om salg til galleriet eller private, men afgørende er, 
at nu skabtes der et historiemaleri, der ikke kun byggede på 
kongelige bestillinger.

Det skred i historie- og aktualitetsmaleriet, som skete i og 
efter 1801, blev fulgt mægtigt op ved de endnu større katastro
fer i 1807, det engelske overfald på Danmark, ranet af flåden, 
og Københavns bombardement. Nu blev der stukket og skåret 
og tegnet og malet, og denne gang er der hos kunstnerne, de 
billigste som de bedste, et engagement og en harme.

GULDALDEREN

Et mærkeligt og aldrig til bunds forklaret fænomén er Den 
danske Guldalder. To gange havde England, midt i sin store og 
på liv og død skæbnedikterende krig mod Napoleon, langet 
Danmark et venstrehåndstjat. De to episoder er knap noteret 
i engelsk historie, men for os blev de skellet mellem før og nu. 
Flåden borte, verdens næststørste handelsflåde ruineret og 
ødelagt, unionen med Norge opløst, og i 1813 gik Danmark 
fallit. Og så skaber det -  endelig -  et selvstændigt dansk åndsliv



og en dansk kunst, som ingen af de to andre nordiske lande 
helt oplevede magen til. Men i første øjeblik gled det danske 
historiemaleri i baggrunden igen. C. W. Eckersberg malede den 
ny danske flåde, de danske orlogsskibe i sol og brise, i gråvejr, 
for anker i havblik, med stagene fyldt af matrosernes skjorter 
til tørre, men intet om krig, kun orlogsskibene på togt mellem 
de grønne øer, idyl og fred, folkevisens »Sol over alle Sunde«. 
Det var hvad man havde mistet ved Englænderkrigene: den

Love om kunstnerrettigheder fandtes ikke endnu, parolen var 
stadig det klassiske franske »Man tar sit stof hvor man finder 
det«. Eckersberg lavede et billede af »Englændernes sidste 
Daad«, der viste hvordan de ikke alene tog flådens skibe, men 
også ødelagde dem der var under bygning, forhuggede tøm
meret, eller stuvede det i deres transportskibe og tog det med.
Et fransksproget stik har hugget Eckersbergs billede, med æn
dringer i personernes placering, men ellers meget præcist. 29



lange fred, men med flåden som symbol på nationens havsalte 
ære og frihed. Det var de billeder, borgerne ønskede over 
deres sofa. Det danske guldaldermaleri var dejligt og fint, 
»men« fredeligt. Selv da de danske malere sad i Rom, malede 
de hyggebilleder af munke og piger og katte. Garibaldis fri
hedskamp kom ikke med på billederne. (Man kan tænke sig en 
dansk fotograf af idag, der tog til Vietnam og kun kom hjem 
med farverige idylbilleder af rismarker og palmer og smilende 
unge piger med søde børn).

Men til gengæld fødtes for alvor »genremaleriet«, der skil
drer hverdagen eller fortæller en novelle, som Christen Dals- 
gaards billede »Snedkeren bringer Kisten til det døde Barn«. 
Det er svært at trække en klar grænse imellem det aktuelle 
maleri og genremaleriet, for meget af det, der engang »kun« 
var genremaleri, er for os idag historie, i det mindste kultur
historie. En musikaften hos Waagepetersen med Weyse ved 
klaveret skildrer for så vidt en bestemt hændelse. Billedet 
skulle vel egentlig kun være et hyggeligt minde for familien, 
men det blev et glimt af guldalderen, et kulturmiljø og en 
epoke, mere end privat familiehistorie.

DET NATIONALE H ISTO RIEM ALERI

Med Englænderkrigene, og med romantikken, blev den nyere 
bevidste nationalfølelse født, og med den toner historiemale
riet for alvor frem. 1770 sad Abildgaard i Rom og malede sit 
billede af den fangne Svend Estridsøn. Han tænkte at det lod 
sig bruge på Christiansborg. Men nu rejste sig et nyt Christians
borg, bygget af C. F. Hansen, i klassicistisk stil, og til det blev

Af Wienerkongressen, som skulle gøre boet i Europa op efter 
den forvirring, som Napoleon havde skabt, kom der mange 
billeder i hele Europa. Under hele revolutions- og Napoleon- 
tiden vrimlede det med flyveblade og stik, der dels var propa
ganda, dels viste alle de store hændelser, i ret naive skildrin
ger. Stikket af kongressen i Wien er ikke noget kunstværk, alle 
fyrster er bare sat sammen omkring et bord. Den rødfrakkede

30 herre med ryggen til er Frederik VI af Danmark og Norge.
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der igen bestilt en kongelig suite af historiebilleder. Det bedst 
kendte er Eckersbergs billede af bønderne, der ved friheds
støtten takker kronprins Frederik for stavnsbåndets løsning. 
Men bestillingerne fik ikke helt den enestående betydning, 
fordi historiemaleriet nu levede sit eget liv udenfor de konge
lige suiter, der havde båret det i henved tre hundrede år.

Historien var pludselig gået op for Danskerne, ud over de 
tidligere snævre dannede krese. B. S. Ingemanns historiske ro
maner kom 1824-36, og da han som indledning ud over hele 
fædrelandet galdrede sit manende: »Stig op af Graven, du 
Slægt, som døde! Forkynd dit Fald og afmal din Brøde! Advar 
os for Udslettelsens Dom, og viis os hvorfra din Frelse kom!«, 
havde han givet den nationale historieforkyndelse det program, 
som den levede på næsten op til vor tid. Og det program dik
terede også historiemaleriet.

I begyndelsen af 1840-erne malede Christian Albrecht von 
Benzon sit melodramatiske og i stilen meget tyske billede af 
»Knud den Helliges Død i Odense«. Det er Wagner-opera før 
Wagner. Alligevel er det ganske givet både følt og oplevet, for 
sådan følte man, selv om det er det rene teater.

H ISTO RIEN  SOM FO RKYN DELSE

Ingemanns storartede prolog blev fulgt op af Grundtvig, og 
siden af højskolen og folkeskolen. På samme måde som tid
ligere konger og adelige med stolthed nævnte deres forfædre, 
tog det danske folk nu hele Danmarks fortid og dens menne
sker til deres forfædre, simpelthen fra stenalderen og op til 
hver enkelts egen bedstefar. På den tid betød ordet »folket« 
noget andet og mere frodigt end idag. »Folket« var alle, fra 
den elendigste daglejer til og med Kongelig Majestæt, alle 
stænder og klasser i ét, og derfor var alle på linje i oplevelsen 
af det ny. Man læste Ingemann ved hoffet, på herregårdene, i 
de gode borgerhjem, og hos de bønder og håndværkere, der 
var »kommet med« og havde fået noget ud af skolegang og 
eventuelt højskolen. Og lærerne sad landet rundt og læste og 
lærte og fortalte, så alle unger lyttede med åben mund og 
runde øjne, mens de hørte om Roar og Helge, om Rolf Krake

32 og Thyra Danebod, Prins Otto af Danmark, om Daniel Rantzau

på Axtorna Hede, og om Kong Christian, der stod ved høien 
Mast. De børn, og voksne på den tid havde en oplevelseshun
ger, som ikke kendes mere. Her ligger dybest set den store 
forskel. Eller rettere: den findes også idag, men er presset, så 
det, der kan vække og tilfredsstille den, skal være hartad gan
ske stærkt. Den gang kunne det være ligetil og helt elementært. 
Børnene hørte om bondens frigørelse, og om gamle kong 
Frederik VI, fædrelandets milde fader, der hver aften fik nøg
lerne til sin hovedstads fire porte lagt ind ved sin seng. For i 
nogen grad levede man virkelig endnu i et eventyr.

Frederik VI døde i 1839, og hans fætter Christian VIII blev 
konge. Han var kendt som »Prindsen fra Ejdsvold«, der havde 
givet Nordmændene »verdens frieste forfatning«, men fra 1814 
til 1839 var der gået 25 år, Christian VIII var blevet ældre, ung
dommens ild var borte, han var blevet skuffet og skeptisk. 
Frederik VI forberedte et folkestyre ved at indføre de rådgi
vende stænderforsamlinger, men Christian VIII førte ikke vær
ket stort videre. Derimod så han med dyb uro, at hans søn 
Frederik (VII) var en leddeløs ung mand, der umuligt kunne 
styre enevældigt. Da Christian VIII døde, brød uroen ud, vel 
at mærke efter danske mål. Den københavnske borgerrepræ
sentation tog de høje hatte på og gik til den ny konge og bad 
om ministre efter folkets ønske. Det fik de, og enevælden var 
slut, vejen banet for grundloven og den fri forfatning af 1849. 
Det var Europas fredeligste og forbilledlige revolution, ingen

Et af 1800-tallets ældre historiemalerier er Christian Albrecht 
von Benzons billede af »Knud den Helliges Død«, udstillet 
1844. Det er i sin stil tysk, det gjorde lykke i Tyskland, hvor det 
blev udstillet, og Danskere, mellem dem H. C. Andersen, fandt 
det godt og gribende. Kostymerne er mere teater end historie, 
der er en sælsom blanding af tidlig og sen middelalder, og 
dragter, hjælme og våben, som aldrig har eksisteret. Den herre, 
der støtter kongen, har et sværd med runer på klingen. Et alter 
med »Urnesslyng« som udsmykning har næppe stået i St. Al
bans i Odense. Knud blev dræbt 19. juli 1086. Billedet er teater, 
men Ingemanns romaner var kommet, den danske fortid var 
ved at rejse sig lysende, også for jævne læsere. Men mange de
taljer er både rigtige og morsomt set. Odense Stiftsmuseum.





DE SØ N D ERJYSKE KR IGE

Også fra tysk og slesvig-holstensk side blev der skabt mange 
billeder af krigen 1848-50. Slaget ved Bov 9. april 1848, krigens 
første, var en dansk sejr (der ikke blev fulgt taktisk op, så fort
sættelsen blev nederlaget ved Slesvig). Bovkampen gav genlyd 
over bele Danmark. I betragtning af, at her tørnede 11000 Dan
skere sammen med knap 7000 Tyskere og Slesvig-Holstenere, 
er det forbavsende, at der kun var 15 faldne Danskere og 36 
Tyskere. Mens de danske skildringer har soldaterne placeret i 
pæne danske landskabsmalerier, er der tøjlesløst romantisk 
dramatik i den tyske skildring, her trykt som lithografi. Studen
terkorpset var frivillige, der her ses i en vild dødskamp. Sådan 
tænkte man sig, at en germansk frihedskamp måtte gå for sig.

vold, ingen døde, intet ødelagt, ingen afmægtig harme, ingen 
bitre slagne, skønt revolutionen var dyb og total, næsten to 
hundrede års enevældigt styre afskaffet på en eftermiddag. 
Med det morsomme resultat, at kongen blev folkets afgud.

Men så fulgte det knap så elegante oprør i Hertugdømmerne. 
Og så må det unægtelig huskes, at det danske folkestyre deby- 
terede med to unødvendige krige, og med at tabe Slesvig,

34 Holsten og Lauenburg.

Med krigen 1848 vågnede ikke alene hele det danske folk, 
men også det danske aktuelle historiemaleri, der ikke havde 
set mange opgaver siden Englænderkrigenes dage. De danske 
malere greb pensler og malerkasser -  og delte sig i to hold. 
Ikke bevidst, men i praksis.

Den ene part drog til Slesvig, enten som soldater eller som 
»feltmalere«. De malede hvad de så, realistiske billeder, så 
langt som tidens æstetik tolerérede realismen. Der kom ingen 
brutale maleriske skildringer af makabert lemlæstede soldater, 
højst ædelt sårede og smukt døde i plastiske stillinger. (Der er 
også grænser for, hvad vi idag får at se på krigsfotografier.)

Den anden part sad hjemme og malede krigsbilleder, ikke 
mindre grebet af situationen. De blev ikke hjemme af fejghed. 
Det faldt dem bare ikke ind at drage i felten, male gjorde man 
vel bedst i fred og ro hjemme. De to grupper måtte nødvendig
vis male billeder, som fik forskellig karakter.

Men for begge grupper gælder, at det danske bataljemaleri 
trods enkelte dramatiske episoder blev dansk stilfærdigt. Her 
er intet af den overvældende dramatik, som findes i de vældige 
franske og engelske bataljeskildringer. Kun forstyrrende episo
der i det smukke danske landskab, egentlig helt gennemsyret 
af den ånd, som lyser ud af den danske bondesoldats klassiske 
ord i brevet hjem: »Vi maatte jo ind igjennem Kornet.«

Krigsbillederne fra treårskrigen 1848-50 siger ikke Danskere 
så meget idag, som de sagde samtiden og de slægtled der fulgte 
nærmest efter, og som lærte om krigene i skolen, hvert navn, 
hvert slag, hver episode. Men malere som Simonsen og Sonne, 
og flere, var med i kampene, med en dødsforagt, som kun kan 
lignes ved vor tids krigsfotografer, og endda lidt til. En foto
graf har lettere ved at søge dækning, og det tar ham en 250-del 
af et sekund at få et billede hjem, mens selv en hastig tegnet 
skitse tar noget længere tid. Det er endeløst fængslende at 
studere de maleres skitser.

Den anden sønderjyske krig 1864 fik et andet løb, og male
riet omkring den fik en anden karakter og en anden historie. 
Da den danske hær trak sig tilbage fra Dannevirke, var det et 
chok for det danske folk, som vi måske knap kan fatte idag, 
og malerne var også Danskere. Den aldrende Simonsen malede
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Krigen 1848-50 blev ikke alene dækket af de professionelle 
malere, men også med en styrtsø af mere eller mindre naive 
flyveblade. Her ses Schleppegrells Død 25. juli 1850. Rygtet

siger, at han blev skudt af en tysk bonde og hans hustru. De ses 
begge. Blade af den art kom i ramme eller blev klistret op på 
væggen eller i kistelåget i landsoldat-bøndernes hjem. 35



et par billeder af tilbagetoget, men stort mere blev det ikke til 
under krigen. Kun sejren ved Helgoland inspirerede til en 
række billeder. Malerier med motiv fra 1864 kom senere, da 
choket havde sat sig. De er tilbageskuende og prøver at for
tælle at soldaterne dog ydede noget trods det totale nederlag.

TO STORE OPGAVER

løvrigt levede det danske historiemaleri nu videre uden om 
det aktuelle. Man malede billeder af de gamle søslag og af 
markante hændelser i den danske historie, men to store op
gaver i gammel stil rakte frem gennem årtier.

Universitetet blev ødelagt ved bombardementet 1808. Til 
det ny universitets trappe og festsal blev der bestilt en række 
historiebilleder i stil med hvad kongerne tidligere havde bestilt 
til slottene. En række malere arbejdede på billederne, både 
vore førende kunstnere og mere jævne pensler.

Det ny Christiansborgs billedsuite blev også kun langsomt 
færdig, men med de opgaver fik det danske historiemaleri 
grundlagt den tradition, som bar det gennem 1800-tallet bog
staveligt op til første verdenskrig.

FR ED ER IKSB O R G

Christian IVs gamle slot Frederiksborg var ældet, og i det indre 
var det ikke hvad det havde været. En del rum var aldrig blevet 
til pragtsale, de var kun beboelse, og andre blev ændret under 
Christian VI, men ikke overdådigt. Der blev bygget nyere slotte 
i Nordsjælland, Fredensborg og Hirschholm var de to førende, 
men til dem kom mindre slotte som Frydenlund, Sorgenfri og 
Eremitagen. Under Frederik V, Christian VII og Frederik VI 
blev det gamle slot så at sige ikke brugt, og det var temmelig 
forfaldent. På slottet blev efterhånden samlet udrangerede, det 
vil sige umoderne kongelige møbler, og en del malerier. Men 
så fik kongen en stor samling portrætter som testamentarisk 
gave, og det gav stødet til at der blev dannet en historisk por
trætsamling på Frederiksborg.

36 Under Christian VIII blev Frederiksborg genopdaget, og den

romantiske historiske følelse begyndte at interessere sig for det 
gamle monument fra fjerne farverige dage.

Portrætsamlingen på slottet var i forvejen ret stor. Én af ker
nerne i den var malerier, en del store i hel figur, af udenlandske 
fyrster, deres hustruer og børn. Europas gamle hoffer udveks
lede portrætmalerier, som en senere tid udvekslede kabinet
fotografier, og der var billeder fra de store hoffer, det spanske 
og det franske, og fra de tyske stater, men navnlig var der bille
der af de svenske og engelske kongers familier. Det danske og 
engelske hof var ret nært knyttet til hinanden. Christian IVs 
søster var gift med James I, Prins Jørgen af Danmark var gift 
med dronning Anne, både Frederik V og Christian VII havde 
engelske hustruer. En stor del af de udenlandske fyrstemalerier 
var gået tabt med Christiansborg i 1794. På Frederiksborg hang 
noget nær resten, især en smuk samling af de engelske Stuarter. 
Men dér ud over var der naturligvis portrætter af den danske 
kongeslægt og af en del kendte Danskere. Nu blev der arbejdet 
systematisk på at øge samlingen, så den kunne blie »fuldstæn
dig«. Der blev købt portrætter fra privat eje, der blev malet 
kopier af billeder som ikke kunne fås, og navnlig blev samlin
gen fortsat ved at der blev malet portrætter af samtidens 
kendte mænd (vist ikke en eneste kvinde).

Slottet selv havde sin gamle ånd svævende i rummene. Be
varet fra Christian IVs tid var den store sal med det overdådigt 
prægtige udskårne træloft, det lille fine bedekammer med 
hollandske malerier tæt ved kirken, kirken selv, og den sal i 
nederste stokværk, som kaldtes »Rosen«, fire ret enestående 
monumenter i europæisk interiørarkitektur.

Men iøvrigt var slottet fyldt med gode og kostbare møbler 
og andet inventar. Når man idag vandrer det gamle slot igen-

Frederik VII mødte ofte sin gode ven Karl XV af Sverige- 
Norge. Her er de til parade på Ljungby Hed i Skåne i juni 1860. 
Kong Karl satte vistnok pris på Frederik VII, men nød ham også 
som en temmelig usandsynlig oplevelse. Hofmanden Fritz von 
Dardell morede sig med at tegne, og i sin akvarel skildrer han 
den meget svære kong Frederik til hest som chef for de skånske 
husarer. Billedet er ikke uden lune. Situationen har rimeligvis 
set ret vanvittig ud. Malmø Museum.





nem, for eksempel ved at læse J. P. Rasbechs beskrivelse fra 
1832, fyldes man med vemod. Det har været en enestående 
oplevelse. Kirketårnets klokkespil var kendt for klokkernes 
sjældent rene og varme klang. Den ene af dem var en Faste- 
noveklokke fra 1512, vel hentet fra et nedlagt kloster. De andre 
var fra Christian IVs tid. Vi har en meget sen beskrivelse af det 
indtryk, som slottet gjorde på en kræsen englænder, kaptain 
Marryats bror Horace Marryat, der boede et par år i Danmark 
og så slottets indre kort før det brændte. Han har skrevet en 
charmerende bog i to bind om sin rejse Danmark rundt, og 
hans beskrivelse af slottet er på fyrre sider.

Portrætsamlingen var kendt og søgt, og professor N. L. A. 
Høyen, vor første kunsthistoriker, holdt øje med den og ord
nede den, men et katalog blev desværre aldrig trykt. Der hang 
billeder overalt på slottet. Som et af de dejligste portrætter 
nævnes Jacob van Dorts, dateret 1626, af Christian IVs mor, 
det billede, som fik Christian VIII til at sige, hver gang han var 
på slottet: »Nu må jeg lige ovenpå til Sofie en halv times tid«.

I det klassiske svenske historiemaleri spiller de danske hæn
delser ikke den helt store rolle, rimeligvis fordi skandinavismen 
og det nordiske broderskab lagde en dæmper på malerne. Carl 
Gustav Hellquists billede af Valdemar Atterdag, der brandskat
ter Visby efter slaget 27. juli 1361, er noget af en undtagelse. 
Scenen er det store torv i Visby (Södertorg). Legenden siger at 
Valdemar krævede en breche brudt i muren, så Danskerne 
kunne marchere ind og markere at byen var taget. »Valdemars- 
muren« viser rimeligvis stadig det stykke ny mur, der måtte 
bygges bagefter, og de tretten tinder skal vise, at Danskerne 
drog ind i en bred formation, tretten mand »a-breast«. Legen
den siger videre, at Valdemar krævede tre tønder eller fade 
fyldt med guld, som løsesum for byen. Her sidder den onde 
Danedrot på en trone og ser de ædle borgere i deres afmæg
tige harme. Sandheden er den mere prosaiske, at Visbyborger- 
ne fra muren så de gotlandske bønders nederlag uden at røre 
en finger, og så lukkede de op for sejrherren. Erobringen var 
Østersøpolitik, så kynisk som politik idag, men Visby var stærkt 
på retur, så nogen stor gevinst fik Valdemar ikke ud af erobrin-

38 gen. Nationalmuseum, Stockholm/Gotlands Fornsal.





Det gik til grunde ved branden, vi har det kun i en kopi af 
Heinrich Hansen.

Samlingen af portrætter var på ikke mindre end 543 billeder.

FR ED ER IKSB O R G S BRAND

Om morgenen ved 372-tiden 1859 lugtede der af røg i slottets 
nordvestre ende. Frederik VII var på slottet med sin lille hof
stab og grevinde Danner. Han havde i en sal i nordvesthjørnet 
i øverste stokværk sin kære righoldige oldsagssamling, og her 
havde han fået fyret i en gammel åben kamin. Den var vistnok 
under reparation, så fyringen var letsindig, og der var gået ild 
i gulvbjælkerne.

På den tid var slottets stille værdighed forstyrret. Det var 
jævnligt beboet, og en del møbler var stillet op ret uheldigt, 
så mange malerier var dækket. Mange af dem var skåret til og 
sat ind i panelerne, så de var ikke til at flytte rundt med.

Da branden blev opdaget, blev der naturligvis råbt brand, 
men de ærbødige hofmænd stod et kvarter andægtigt foran 
døren til kongens oldsagsamling og så røgen pible ud af spræk
kerne. I stedet for straks at sprænge døren ventede de på 
nøglen. Alt var så uheldigt som tænkes kunne. Branden var 
som sagt brudt ud i slottets nordvestre hjørne, øverst, og netop 
fra den kant kom vinden. Det var otte graders frost, og de 
håndsprøjter, der straks blev hentet, var bundfrosne. De større 
sprøjter og Hillerød brandvæsen rådede over lidt bedre grej, 
men sprøjterne magtede ikke at presse vandet højt nok op, og 
vandet frøs i slangerne. Helsingør brandvæsen blev alarmeret. 
Det lod sig gøre hurtigt pr. telegraf, men brandfolkene havde 
vistnok ikke alt for travlt, eller som Marryat siger det, og han 
så dem bryde op: »Brandkorpset styrtede af sted (jeg siger 
dette for at være høflig)«.

Der blev taget fat på at redde inventar og malerier, men dels 
brugte man i starten den taktik, som var almindelig ved danske 
slotsbrande: man reddede tingene fra rum til rum, så de til 
sidst var så pakkede at videre redning var håbløs. Og rednin
gen var præget af nogen forvirring og panik. Der var ingen klar 
plan i hvad man reddede. Med sans for øjeblikkets sentimen-

40 tale muligheder ønskede kongen kun at man reddede »et foto

grafi af hans mors grav i Rom«. Grevinden krævede at man 
reddede hendes klavér. Det satte sig fast i vindeltrappen og 
blokerede den, så den ikke mere kunne bruges. Imens steg 
vinden til stiv blæst, og alle tre slotsfløje stod i flammer.

Horace Marryat var fra Helsingør fulgt efter brandfolkene i 
en hestevogn. Han nåede frem mens bålet endnu bragede 
imod himlen, og han har givet en skildring af sceneriet og tra
gedien. Slottet brændte. Reddede møbler og billeder stod og 
lå alle vegne, det meste af det mer eller mindre skadet af vand 
og ild og hastig redning, og inde i slotsbålet gik langt mere, og 
langt værdifuldere ting, til grunde. I slotsgården stod Frederik 
VII og kunne næsten ikke tale. Han greb bare Marryats hånd 
og blev ved med at sige »Quel Malheur irréparable! Quel Mal- 
heur irréparable!«

Slottet brændte, med møbler, malerier, gobeliner, silke
tapeter, lysekroner, spejle, salens utrolige loft, bedekammeret, 
ilden åd alt, hvad der ikke var blevet reddet inden røg og hede 
gjorde det umuligt at være bare i nærheden af slottet. Hvad 
der egentlig var på slottet véd vi knap, for inventarprotokol
lerne brændte også. Og hvad der har ligget ialtfald i de to af de 
vældige loftrum (det tredje var delt op til kamre) må vi drøm
me os til. Tage og spir, klokkespil, gulve og alt brasede ned og 
lå ovenpå kælderhvalvene som en tyk og kompakt rygende 
masse af gløder og kul.

I første øjeblik stod alle og stirrede på bålet. I de følgende 
dage gik man ved den rygende ruin og prøvede at få overblik 
over det temmelig lidt der var reddet. Marryat greb slotsfor
valter Gyllichs hånd og sagde i tidens stil: »Jeg siger Dem farvel 
for evigt, Gyllich. Jeg kommer aldrig tilbage. Jeg har haft for 
mange lykkelige dage i det kære gamle billedgalleri, til at jeg 
kan bære synet af ødelæggelsen. Jeg har set Frederiksborg i 
dets storhed, jeg har set det gå under i flammer, jeg kan ikke 
komme her igen og se det som ruin«. (Replikken forkortet lidt 
her).

Man havde undt ham at se Frederiksborg idag. Thi stort vi 
misted, men stort vi fik. Med alle uerstattelige tab: var slottet 
ikke brændt, var det initiativ aldrig blevet skabt, som skænkede 
os museet på Frederiksborg. Hvordan den ældre samling så 
havde udviklet sig, havde den aldrig fået de økonomiske mu
ligheder, som ligger bag det der kom.



DET RED D ED E

Af slottet selv var trods alt Audienshuset og Conseilgangen 
reddet. Kirken var næsten uskadt, kun hvælvingerne over bede- 
kammeret var styrtet ned, og det var nødvendigt at ta hele 
kirkehvalvet ned for at sikre det efter varme, vand og hårde 
stød. Slottets mure stod til taghøjde, selv om de fleste af kvist
gavlene var styrtet, og et enkelt lille tårnrum var uskadt. Af 
inventaret var en del møbler reddet. Hvad der gik tabt af ma
lerier ud over portrætterne véd vi vistnok ikke meget om, men 
af de 543 portrætter var kun 167 frelst, for en stor de, de ringere 
ting, og de var alle så skadede, at de måtte til restaurering. 376

Trekongestyret i Danmark -  Svend, Knud og Valdemar -  endte 
ved blodgildet i Roskilde 9. aug. 1157. Knud var vært og blev 
dræbt. Valdemar flygtede til Jylland, Svend fulgte efter ham, 
og ved slaget på Grade Hede 27. oktober samme år blev Svend 
myrdet af en bonde, mens han flygtede. Valdemar var ene
konge. Blodgildet er en ulden historie, som Saxo har svært ved 
at gi en troværdig forklaring på. Niels Baches »Nordens His
torie« kom i fem bind 1886-87 og var rigt illustreret med træ
snit, stærkt påvirkede af historiemaleriet. Her ses øjeblikket, da 
Knud aner uråd. En skjald sidder med en harpe, der falder lidt 
uden for, hvad instrumenthistorien kender til. Også bordet lig
ger noget udenfor møbelhistorien. 41



var brændt. Tæl portrætter i en enkelt sal på Frederiksborg idag 
og tænk hvad det vil sige, at 376 gik tabt. Nogle var svært ska
det, som Karl van Manderns portræt af Ove Gjedde. Det blev 
fundet halvt frosset ned i slotssøens is, for det var blevet smidt 
ud af et vindue. Enestående ting var borte, som billedet af 
Sophia, og det eneste gode eksisterende malede portræt af 
Tyge Brahe. Og sådan i det endeløse.

GEN REJSN IN GEN

Så begyndte diskussionen. Professor Høyen gjorde status over 
tabet af malerier og mente at nu var skaden sket. Det måtte 
man se i øjnene, og man måtte ikke prøve at bygge slottet op 
igen, for det ville kun blie noget uægte. Ruinen burde stå som 
den var.

Men andre ville bygge slottet op igen. De fandt at en ruin 
var ikke noget særlig inspirerende at se på. En komité blev stif
tet, og en mand meldte sig stilfærdigt, en af dansk industris 
mærkeligste skikkelser, »Kaptainen«, eller »den ældre« bryg
ger, I. C. Jacobsen. Han lovede tilskud til genrejsningen. Et 
landslotteri gav penge, men ikke hvad man ventede, skønt 
slotsbranden havde vakt landesorg. Frederik VII tog det fulde 
ansvar for branden og gav en stor sum. Grevinde Danner ville 
gerne være med, men hendes tilbud om penge til et nyt orgel 
blev afvist, en ret pinlig historie.

Arkitekt Ferdinand Meldahl fik opgaven, og han gik ti, den 
med levende energi og en uimponéret sikkerhed. Han byggede 
ikke Frederiksborg op igen, som vi eventuelt ville ha gjort det 
idag, men hans værk må dømmes ud fra, hvad man på den tid 
mente og fandt rigtigt. Og uden hans utrættelige og alt besej
rende vilje var genrejsningen muligvis gået i stå. Bag hans hast 
,å vistnok den rigtige tanke, at det var vigtigt at få slottet gen
rejst, ialtfald under tag, inden den sentimentale stemning kø
lede af i vanlig dansk nøgtern smålighed. Slottets tre fløje sank 
sammen kort før jul 1859. Der var rejsegilde på de tre fløjes 
tagtømmer og tømmeret i alle spir undtagen kirketårnets 6. ok
tober 1861. Så dæmpedes farten. Pengene sivede langsommere 
ind, og bryggeren måtte træde til gang på gang med stadig

42 større summer.

Men det var også bryggeren, der fik idéen: slottet skulle 
ikke mere være kongebolig, det skulle være nationalhistorisk 
museum.

M USEET PÅ FR ED ER IK SB O R G

Christian IX gik ind på tanken. Reglen blev, at ingen må mere 
overnatte på selve slottet. Kongen ønskede kun at få lov til ved 
lejlighed at holde kongelige fester, og det blev på en morsom 
måde dikterende for museet, selv om det vist kun er sket en 
enkelt gang, ved kejser Wilhelm lls besøg i Danmark.

Bryggeren havde i Versailles, og i andre europæiske museer 
og slotte, set historiske samlinger og historiske billedgallerier, 
og det var noget i den stil han drømte om. Han talte meget om 
»rustninger og gamle våben«, men hans tanker var iøvrigt sobre 
nok: samlingen skulle være en mindesamling og en dansk bil
ledbog, der kunne vække nationen til eftertanke og være et 
fortællende monument over Danmarks historie.

De første planer drejede sig blandt andet om fantasistatuer 
i marmor af Valdemar Sejr og andre af fortidens store, som der 
ikke fandtes portrætter af. Den plan blev hurtigt opgivet, men 
museet fik fart af en anden og munter grund: da slottet var 
genrejst, alle tre fløje, så bryggeren og Meldah, til deres rædsel, 
at den smule, de havde af møbler og billeder, fyldte ingen 
verdens ting i de mange store og øde sale. Slottet var gabende 
tomt.

Samtidig diskuterede man de første planer og ændrede dem 
noget. Når kongen skulle bruge slottet til representation og 
fester ved enkelte lejligheder, måtte man møblére rummene, 
så de var rimeligt møblerede og ikke virkede som det rene mu
seum, og selv om kongefamilien som sagt kun har brugt slottet 
en enkelt gang, blev det bestemmende for Frederiksborgs indre 
stil, der lever endnu som en fin tradition.

Men den krævede jo blandt andet møbler. Der var sket det, 
som pinligt logisk måtte ske: de billeder og møbler, der blev 
reddet ved branden, var i hovedsagen kommet i hus i andre 
museer, for eksempel på Rosenborg, og da slottet var genrejst 
og man bad om at få det reddede gods retur, sagde diverse 
museumsdirektører nej. J. J. A. Worsaae havde hovedansvaret



for Rosenborg, og han var en stejl herre, men for at sikre sig 
det, der var reddet ind på Rosenborg, hjalp han til gengæld 
med at skaffe andre møbler og billeder, blandt andet gennem 
køb fra antikvitetshandelen og fra private. Det lykkedes på kort 
tid at skaffe en forbavsende mængde gode møbler fra dansk 
middelalder, renæssance og siden rokokko, og at få fat i ma
lerier, der egnede sig til det ny museums plan. Meldahl var 
stadig fuld af initiativ, og han ville ha sit slot møbleret. Blandt 
andet købte han vidunderligt rædselsfulde moderne italienske

Christen Dalsgaard malede 1895 det store billede til Vallekilde 
Højskole, af Ansgar der døber et barn mens Ødbert ser til. Bil
ledet er præget af Christen Dalsgaards stilfærdige opfattelse.
Her er kun elskelige og stilfærdige mennesker, kønne og dæm
pede. Barnet døbes i fri luft og uden at blie dykket ned i en 
font, på den tid noget ret utænkeligt. De mennesker, der står 
i skyggen, skal tænkes endnu at være i hedenskabets mørke. Bil
ledet, der hænger på Vallekilde, er svært at fotografere, fordi 
det er noget forsømt og ikke spændt op i rammen. 43



pragtmøbler, som museet siden stilfærdigt har fået solgt ud af 
huset igen. Der blev gjort fejl, men ret snart fandt museets 
bestyrelse den holdbare kurs.

Det var med bryggerens penge lykkedes at rekonstruere 
bedekammeret. Kirken var sat i stand. Den store sal fik sit loft 
igen, men unægtelig kun som en mindelse om hvad det havde 
været. At gentage det gamle loft helt udskåret i træ var økono
misk umuligt, så en de, malet gips spiller en ikke lille rolle. 
Rummene fik »renæssanceportaler«, også ti, dels i malet gips, 
for man levede i en tid, der ikke havde nogen stærk materiale
følelse. Man var tilfreds med renæssance i teaterstil. Tiden 
havde megen fantasi, men mindre nøgtern sikkerhed end vi 
finder heldigt. Alligevel var genrejsningen, tværs gennem kata
strofen i 1864, en bedrift, og med alle tab er det rigtigt, som det 
gentagne gange er sagt, at Frederiksborg af idag er mere ægte 
end mange herregårde, der ikke alene har fået det indre totalt 
omkalfatret, men også det ydre ødelagt ved ombygning eller 
ny skalmuring. Frederiksborg har stadig Christian IVs gamle 
ydermure, bortset fra de nødvendige reparationer.

FR ED ER IKSB O R G S H ISTO RIEM ALERI

Så meget om Frederiksborgs skæbne for at gøre det klart, hvor
dan det gik til, at Frederiksborg blev kernen i den største 
epoke, det danske historiemaleri har haft.

Til skolebrug og for andre lysthavende lavede Louis Moe en 
række tegninger af den ældre nordiske historie. Her ses slaget 
på Bråvalla Hede, vistnok et sted i Östergötland. Slaget stod 
mellem den ældgamle danske kong Harald Hildetand og den 
svenske kong Hring, og til det stævnede alle oltidens kæmper, 
ifølge sagnet, for vi aner intet om de to konger eller om slaget 
selv. Den gamle Harald Hildetand var blind, men kørte i sin 
stridsvogn. Odin ville ha sin ven, den gamle konge, op til Val- 
hal. Køresvenden Brune var Odin selv, og mens den blinde drot 
kæmpede, egentlig »med et sværd i hver hånd«, væltede Brune 
ham af vognen og knuste hans hoved, eller Odin kom i ny skik
kelse og dræbte ham med sit spyd. Vognen er vild fantasi.
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Museet bestilte historiske billeder i et omfang, så kun Chri
stian IVs bestillinger kommer i nærheden af dem. Ingen for
tidig kongelig bestilling af »historisk malwerk«, ingen udsmyk
ningsopgave har bestilt historiebilleder i en så stor mængde. 
At det ikke kunne skabe bar kunstneriske mesterværker siger 
sig selv. Bestyrelsen skrev lister over det ønskede og lod ma
lerne vælge, eller man gav enkelte malere bestemte opgaver. 
Man gik til tidens dygtigste og bedste kunstnere, med enkelte 
jævnere undtagelser, til dels fordi der var grænser for hvad de 
bedste kunne overkomme, hvis de ikke skulle male historie 
hele deres liv. I de år var Charlottenborgudstillingerne hver år 
præget af Frederiksborgbillederne, de store og halvstore lær
reder med billeder fra den danske historie. Og Charlottenborg- 
udstillingen blev fyldt med endnu flere historiebilleder, dels 
fordi historiemaleriet kom vældigt på mode, så der var salg til 
private og en del institutioner, dels fordi mange malere malede 
historiebilleder i håb om, at Frederiksborgs bestyrelse lod sig 
friste. Det hjalp, at historiemaleriet netop i de år var på mode 
ude i Europa, unægtelig som en linje bag det der skete i Paris 
i avantgardekunstnernes rækker. Kunstmuseet måtte følge 
med, fordi epokens kunst jo skulle dækkes, og det inspirerede 
yderligere de private købere.

Det var for malerne en god forretning, men mere end det. 
At få et billede på Frederiksborg var et stempel, og slap man 
ikke ind dér, var man i nogen grad kasséret som historiemaler.

Det lykkedes museet, hovedsagelig ved bestillinger, at få

»Monumentalmaleri« som det norske (Oslo Kådhus og mange 
andre steder) har vi ikke i Danmark. Vi har H. C. Andersen-bil- 
lederne i Odense, og enkelte andre udsmykninger, i langt min
dre stil. I biblioteket i Hjørring findes Niels Larsen Stevns' 
billeder af Nørrejyllands ældre historie, i et lokale der strengt 
taget ikke kan rumme udsmykningen, så den virker uheldigt 
placeret. Her er det »Slaget ved Svendstrup 76. oktober 1534«, 
hvor Skipper Clement slog den jyske adel i et mosestræk syd 
for Ålborg. Det er en fornyelse af historiemaleriet, som kunne 
være fulgt stærkere op, men det blev bremset af at historie
maleriet allerede var ved at dø hen. Billedet er malet på væg-

46 gen som fresko.





malet billeder også af den anden sønderjyske krig 1864 (Chri
stian IX skænkede portrættet af de Meza). Man fik portrætter 
af officerer og af mange episoder, men 1864 blev ikke det lyse 
skred i historiemaleriet, som den første sønderjyske krig havde 
været.

Der blev iøvrigt bestilt billeder på stribe. Enkelte huller lod 
sig ikke fylde, eller de blev ialtfald ikke fyldt. Vi fik aldrig et 
billede af en dansk stænderforsamling, og det var bestyrelsen 
selv, der pegede på at det kneb lidt med billeder af dansk 
ældre forskning og åndsliv. Malerne var i reglen gladest for de 
dramatiske og farverige scener. Ole Worm, Niels Steensen og 
Ole Rømer for eksempel fristede ingen af Frederiksborgma- 
lerne til et scenemaleri.

Det gav museet en vis skævhed i starten, som har holdt sig 
til idag, at det blev grundlagt lige efter de to sønderjyske krige, 
så de var meget aktuelle. De dominerer stærkt, på samme 
måde som den tyske besættelse dominerer udsmykningen i 
Oslo Rådhus. Man fulgte ellers smukt emnerne op, industri, 
kunstnerepoker og væsentlige hændelser.

For sig selv blev portrætsamlingen ført videre. Tanken var 
oprindelig at genskabe den tabte samling fra før branden, og 
med museets gode økonomiske status lod det sig gøre at købe 
gamle danske portrætter fra private, på auktioner, eller når de 
dukkede op i udlandet. Og så fortsatte man den gamle sam
lings tradition, at bestille portrætter af tidens førende mænd 
(stadig ikke mange kvinder). Til det er kommet store indkøb 
af møbler og kunstindustri. Et museum over den jævne danske 
kultur blev museet ikke. Efter planerne varetager Nationalmu
seet den linje, mens man på Frederiksborg dels ser historiens 
førende skikkelser og hændelser, dels de førende kreses indbo, 
så vidt muligt det ypperste som dansk kunstindustri og hånd
værk præsterede til de krese, der kunne financiere det ypper
ste, eller eksempler på hvad der fra udlandet blev hentet ind. 
når det var bedst.

H ISTO R IEM A LER IET U D EN FO R FR ED ER IKSB O R G

Vel blev Frederiksborg herskende i det danske historiemåleri 
48 og gav både tone og stil, men der blev malet meget udenfor

museet. Enkelte malere slap aldrig ind. Kristian Zahrtmann 
malede mange billeder med historiske motiver, men på Frede
riksborg kom han ikke. Om det pinte ham tør ikke siges, men 
naturligvis var der da som nu tale om kunstnerkrese og kliker 
og skoler i en mer eller mindre menneskelig konkurrence.

Noget andet ligger bag en kunstnerskæbne som Agnes Slott- 
Møller. For hende var historiemaleriet livet, og det var hendes 
livslange drøm at komme ind på Frederiksborg. Det skete 
aldrig. Man fandt ikke hendes kvalitet god nok, og så var hun 
født et slægtled for sent, museet havde lagt kursen om. Man 
bestilte ikke mere billeder med gamle historiske emner, kun 
billeder af aktuelle hændelser, og så købte man originale gamle 
billeder og portrætter. Men provinsmuseerne fik nu også ma
lerisamlinger. Det var rimeligt at et bymuseum var interesseret 
i et billede af en hændelse, der var sket i staden. Derfor hænger 
Knud den Hellige i Odense og Niels Ebbesøn i Randers, løvrigt 
var historiebillederne stadig populære, så når man skabte ma
lerisamlinger i de stedlige museer, måtte der et par historie
billeder med. Derfor hænger Griffenfeld i Ålborg. Endelig fik 
mange højskoler og andre undervisningsanstalter råd til at købe 
historiske billeder. Men dels gik historiebilledet langsomt af 
mode, dels blev de førende malere trætte af det historiske.

H ISTO RIEM ALERIETS DØ D

I de store år fik Frederiksborg skabt en suite af historiebilleder, 
til dels af smuk kvalitet, selv om de færreste blev monumenter 
i tidens kunst. Enkelte blev klassiske, som »De sammensvorne 
ride fra Finderup«, og det var i fin forståelse af tradition og for-

Fotografiet er vor tids reportage. Og fotografier kan blie klas
siske, som fotografiet fra besættelsesårene, af en episode på 
hjørnet af Nørrebrogade og Solitudevej. En tysk bil har lige 
været på færde med skyderi til alle sider. To faldne ligger ved 
hjørnebutikkens dør, et cykelbud ligger skudt midt på gaden, 
en mand er ved at komme ham til hjælp. Det er situation, 
og virkelighed, som, efter vore begreber idag, malerne ikke 
kan konkurrere med uden at søge helt andre veje . . .





pligteiser, at da Kunstmuseet ikke mere »havde plads til« Carl 
Blochs billede af Christiern II på Sønderborg, sagde Frederiks
borg jamen så hæng det op til os.

I den førende malerkunst iøvrigt var det fortællende billede 
blevet afskrevet. Ingen af de unge kunstnere dyrkede det efter 
første verdenskrig. Mellem de yngste var det bandlyst, og det 
abstrakte billede kan ifølge sin natur ikke fortælle historie, 
så det naturligt fortsætter og fornyr de gamle linjer.

Frederiksborg sendte malere til Sønderjylland i 1920, for at 
de kunne se og male genforeningen. Det blev til pæne billeder 
uden den helt stærke glød. Det sidste forsøg blev gjort, da mu
seet skulle skaffe billeder fra besættelsen. Det blev kun til få 
billeder, gode malerier ud fra deres stil, men her er det åben
bart, at det har vi bedre som fotografi. Eller lige ud: idag er det 
fotografiet, der er reportage af den aktuelle hændelse.

Kritikken af historiemaleriet, og af det fortællende billede, 
nævnte navnlig det vanvittige i at skildre en aktiv scene, hvad
enten det er et slag eller en samtale, med personer i en stivnet 
bevægelse. Det kan ikke være grunden og er det heller ikke. 
Tværtimod skulle vor tid mere end nogen tidligere kunne god
tage netop den form for billedfortælling. I aviser, blade, bøger 
og privat ser vi hver eneste dag fotografier, der netop er det 
lynfrosne glimt af et øjeblik. Grunden til historiemaleriets død 
er først, at kunsten søgte ny veje.

I andre lande er linjen ikke løbet så totalt ud som i Norden. 
Der er malet mængder af »historiske billeder« i England og 
Amerika fra første og anden verdenskrig, og angelsaxiske blade 
viger ikke tilbage for at skildre en aktuel hændelse i en tegning, 
noget som danske blade næppe vil drømme om. Vi tror ikke 
mere på tegnere og malere som sandhedsvidner, vi har jo foto
grafiet. Det er lidt uretfærdigt, men sådan ligger det. Vi må blot 
se, at vor stilling er ikke den eneste rådende. I Rusland maler 
man idag, som Erik Henningsen malede hos os for mere end 
et halvt århundrede siden.

V IL  H IST O R IEB ILLE D ET  GENOPSTÅ?

Det er ikke til at sige. En af forklaringerne på historiebilledets 
50 død er, at et nyere historiesyn fandt aldrig en malende stil, eller

mere rigtigt: fandt ikke malere. Derfor virker vore historiebil
leder idag forældede navnlig på mange unge mennesker. Hvis 
et nutidigt eller kommende historiesyn har noget at sige, der 
kan siges bedre i en tegning eller et maleri, end i en tekst, får vi 
igen en form for historiemaleri. En neorealisme er ikke ukendt, 
og det gælder stadig og vil altid gælde, at billedet, det sete, 
får langt flere i tale, end den skrevne tekst.

Men for hundrede år siden var billeder og tekst alene om at 
tale. Det er de ikke mere. Vi har radio og fjernsyn, plader og 
bånd, kassetter er på vej, og hvad der vil dukke op fremover 
aner ingen, kun som sagt det: at teksten og det tegnede og 
malede billedes eneherredømme for altid er brudt.

Et nyt historiebillede biir ikke maleri i gammel stil. Billedet 
må finde en ny form, et nyt indhold, et nyt sigte. Her tænkes 
ikke på socialt maleri kontra Slaget i Kjøge Bugt, for det skift 
er allerede sket.

Fotografiet er vort aktuelle billede. Vi ser og bruger det hver 
dag, og vi har set at fotografier af hændelser kari blie klassiske, 
som billedet af mordet på Kennedys morder. Enhver kan se, at 
det virker stærkere end noget maleri.

Den grafiske kunst har fundet ny veje, endnu navnlig brugt 
i propaganda. Her må lige peges på, at når man har kaldt det 
ældre historiemaleri for nationalistisk propaganda, er der ialt- 
fald ikke tale om propaganda, som begrebet forstås idag. Det 
ældre historiemaleri så sig selv som fortællende, og folkeop- 
lysende, det fortalte fædrelandets historie for at få folk til at 
føle værdien og vægten i at kende, opleve og forstå landets

Dea Trier Mørchs grafiske blad »Solidaritet med de lavtløn
nede« er et klart udtryk for hendes holdning og engagement, 
et billede, der som en serie fortæller om demonstrationer, 
om arbejdere, og om bolig eller arbejderbarak. Den grafiske 
propagandakunst fik form gennem de russiske og tyske revo
lutioner efter første verdenskrig, og som kunsten østpå i mær
kelig grad har stået stille, er den politiske propagandakunst 
stadig gennemsyret af hvad der skabtes i 1920-30-erne. En klar 
og enkel kunst vil her tale i billeder, som alle kan forstå. Trods 
naturalismens død har kunstnerne ikke glemt at det fortællende 
billede er et mægtigt middel.





fortid, vejen ad hvilken man var nået dér til, hvor man var nået. 
Der var ikke tale om voldsom indoktrinering, ingen følte det 
som pres eller ensretning, for så at sige alle følte det samme, 
det store flertal af mennesker var ét i, hvad man kaldte den 
fælles arv, og malerne var ikke et mindretal, der prøvede at få 
deres tanker frem gennem historiebillederne.

Nu er den historiske forkyndelse i den gamle stil selv blevet 
historie. Om det, der idag er et kæmpende mindretals propa
ganda, en dag kan udvikle sig til noget andet og mere, kan ikke 
siges, måske løber linjerne ad helt andre baner. Propaganda
billedet af idag kan, når det duer, tale stærkt med enkle midler, 
så alle kan forstå, hvad enten de så vil acceptére det sagte 
eller ej.

Her har det interesse at se, at der altså stadig skabes aktuel 
ny kunst, der kan tale, fortælle og forkynde. Det er ikke den 
tanke, der er kasseret. Det siger næppe, at vi en dag får Torden
skjold kastet i synet som lammende grafisk blad, for også ind
holdet vil blie et andet. Vi er midt i et tidehverv, og ialtfald i

øjeblikket er her i Norden historiemaleriet som produktiv linje 
i kunsten afgået ved døden. Det ændrer ikke den kendsger
ning, at tusinder ser det, som tidligere blev skabt, med stor 
glæde.

Fra Frederik Ils dage, i midten af 1500-tallet, frem gennem 
fire hundrede år er der i Danmark skabt en alvældig billedbog 
af tegninger, skulptur, træsnit, stik og malerier. Den vil som 
materiale og som historie ikke dø bort. Den fortæller først og 
fremmest om hændelserne, men lige så meget om skiftende 
tiders kunst, skiftende måder at se hændelserne på, skiftende 
livssyn og samfundssyn, og om et evigt glidende skift i oplevel
sen af historien. Den epoke er foreløbig slut, eller om man vil: 
foreløbig overtaget af fotografi og film og andre medier.

Men de historiske billeder, der blev skabt gennem de fire 
hundrede år, er ikke »forældede«. De er selv, hvert enkelt af 
dem, indholdsmættet og levende historie. Og historien er, når 
den duer, den evige fortælling om mennesker.

Palle Lauring
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ERIK PLOVPENNINGS DØD 
PÅ SLIEN 1250

Erik Plovpenning var den ældste af Val
demar Atterdags sønner. Han blev konge 
af Danmark, og hans bror Abel blev her
tug i Slesvig. Men det kom til krig mel
lem brødrene, og i flere år hærgede de 
hinandens lande og byer med skiftende 
held. I 1250 drog kong Erik ned i Sønder
jylland, og denne gang måtte hertug 
Abel bøje sig. Men 10. august 1250, mens 
kong Eriks død. Abel blev konge, men 
grebet af Abels mænd og ført ned i en 
båd. Den roede østpå til et af Sliens 
smalleste steder, Mysunde, og her blev 
kongen ført i land og fik lov at skrifte for 
en præst. Så blev han halshugget og ka
stet i vandet. Men næste morgen fandt 
fiskere liget i deres garn. Mistanken imod 
Abel var stærk, men selv den danske 
ærkebisp støttede ham og sagde, at der 
var ingen grund til at anklage nogen for 
kong Eriks død. Abel blev konge, men 
faldt to år efter, i et slag mod Friserne.

Men der gik sære sagn om kong Eriks 
grav i Slesvig, og ret hurtigt blev han reg
net for helgen. Hans lig blev ført til Sankt 
Bendts kirke i Ringsted, hvor Valdemar- 
ætten var gravlagt. Kirken var egentlig 
viet til den hellige Benedict, men Knud 
Lavard var på den tid dens hovedhelgen. 
Nu kom kong Eriks lig til kirken. Hans 
knogler blev muret ind i en af kirkens 
piller, og i mange år blev han hædret 
som .helgen.

I Sankt Bendts kirke i Ringsted er, i kors
skæringens fire hvalvkapper, malet en 
serie kalkmalerier. De er vistnok betalt 
af Erik Klippings enke dronning Agnes 
efter hans død 1286, måske først efter at 
hun selv døde i 1304. På fire troner sid

der Knud Lavard, Erik Plovpenning, Erik 
Klippings dronning Agnes, og endelig 
Maria og Jesus sammen på den fjerde. 
Men fire små sidebilleder omkring Knud 
Lavards og dronning Agnes' troner skil
drer mordet på Slien, Erik Plovpennings 
død. Det er billedfortælling i stil med det 
langt ældre Bayeuxtapet, og med tekster 
på latin, der også begynder med »Hic«, 
det er »Her. . .«. Vi ser Erik blie ført bort 
fra brædtspillet, være til alters hos en 
præst, blie sænket i Slien, og fisket op

igen. På billedet her ses en flig af vest
kappen, hvor Erik knæler for alteret, og 
så til venstre i nordkappen, drabsmæn- 
dene der har sænket kongens lig i Slien, 
så krop og hoved flyder hver for sig.
Teksten over deres hoveder er stærkt 
ødelagt, men der har vistnok stået »Hic 
necatur«, på dansk »Her dræbes han«.
De fire billeder er vor ældste billedskil- 
dring af en historisk hændelse, men det 
var egentlig ikke meningen. De skulle 
være fortællingen om en helgens død. 55



CH RISTIAN  DEN FØRSTES 
ROM ERREJSE

Christian den Første blev valgt til konge 
af Danmark, 22 år gammel. 1474 rejste 
han som pilgrim til Rom. Rejsens mål var 
bl.a. at få Pavens velsignelse til et uni
versitet i København. På vejen var han 
gæst hos den italienske condottiere eller 
lejetropfører Bartolommeo Colleoni, der 
boede på slottet Malpaga ved Bergamo. 
Colleoni var på den tid ca. 74 år gammel

56 og havde alle sine navnkundige krigs-

eventyr bag sig. Det er ham der sidder i 
sadlen på Verrochios rytterstatue i Vene
zia. Colleoni regnede Christian den Før
stes besøg for en stor ære. I Italien vidste 
man ikke meget om Norden, ud over at 
det skulle være et af Europas største ri
ger, og at Norden var noget fjernt og 
eventyrligt.

Colleoni døde året efter, i 1475, men 
ca. 1530, altså 56 år senere, blev der på 
Malpaga malet en række vægfresker, der 
skildrer Christian den Førstes besøg. Ma
lerne var Marcello Fogolino og Girolamo

Romanio. Billederne er her fotograferet 
efter den danske maler Daniel Hvidts 
kopiér på Frederiksborg.

Én af Malpagafreskerne viser en banket, 
hvor Christian den Første sidder for 
bordenden. Han har hermelinskåbe og 
en baret med en spidstakket krone oven
på, sandsynligvis fri fantasi. Ved siden 
af ham står den gamle Colleoni selv og 
skærer en fugl for til kongen, der har 
sølvtallerken, stor kniv og serviet. Vinen 
står på en taburet. Selskabet sidder på



begge sider af bordet, med en lille ær
bødig afstand op til den kongelige gæst. 
Borddugen ligger på et vævet tæppe. 
Alle sidder på italienske såkaldte »Dan- 
testole«. Stående musikanter blæser på 
store træfløjter. De tre mænd til venstre 
er rede med suppe eller dyppelse. Alle 
dragter er gjort en smule gammeldags 
for at virke som ca. 1474. Væggene er 
dækket med baner af mønstret stof.

CHRISTIAN  DEN FØRSTE 
REJSER FRA MALPAGA

En anden af de fresker, der ca. 1530 blev 
malet på Colleonis slot Malpaga til min
de om Christian den Førstes besøg i 1474, 
viser afrejsen. Kong Christian er også her 
malet med ærværdigt gråhvidt fuldskæg, 
uagtet han kun var ca. 48 år gammel. 
Hvis manden, der rider ved siden af ham, 
skal være Colleoni selv, er han her ung 
og skægløs, skønt han var en hvidhåret 
olding, da han vartede op ved bordet.

Bag kongen rider en herre i tyk pels, for 
man har husket at de nordiske gæster var 
klædt varmt på. Den yderste rytter har 
de danske tre løver på fanebanneret, og 
de ses på et flag yderst til højre -  med 
gale farver. Man har blot husket de tre 
løver. De pragtfulde spraglede dragter, 
som knægtene bærer, må være Colleonis 
storladne gave. De er i stil nærmere ved 
1530 end ved 1474, selv om enkelte træk 
er lidt »gamle«.
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HANS KNIEPERS 
KRO NBORGTAPETER

Den nordiske Syvårskrig sluttede 1570, 
og så gik Danmark ind i sin rige renæs
sance. Herregårde skød op riget rundt, 
men i spidsen lå den kongelige bygherre 
Frederik II. Hans ny slot Kronborg var 
næsten færdigt 1585. Allerede under 
byggeriet, i 1577, var Hans Knieper ble
vet hentet fra Brabant for at tegne for
tegninger til en række gobeliner. Væve-

58 ren døde, og Hans Knieper overtog selv

væveriet. Hans hovedopgave var »Den 
store Kongerække«, så hans værksted 
arbejdede med 20 svende og drenge. 
Det var på mode, at fyrster fik lavet 
rækker af billeder med deres forfædre 
på. Stamtavlen fandt man i Saxo's krø
nike. En normal kongerække fra Gudfred 
til og med Frederik II har kun ca. 40 kon
ger, men ved at tage alle sagnkongerne 
med fik man listen op på ikke mindre 
end 111 forfædre. De fleste af kongerne 
måtte Hans Knieper lave som fri fantasi, 
men til de seneste kunne han bruge por

trætter. De tidlige konger fik sælsomme 
kostymer, men alle fik de som baggrund 
yndige naturscenerier. De meget rige 
borter fik tyske vers, for Frederik II var 
ikke meget stiv i det danske. En del af 
tapeterne blev ødelagt ved Kronborgs 
brand 1629, andre forsvandt, nogle 
brændte med Frederiksborg 1859. Til
bage er 14 tapeter med konger på, og de 
er nu delt imellem Nationalmuseet og 
Kronborg. Både som vævning og som 
kunstværker er de fremragende, men 
Hans Knieper fik også 9000 rdl. for dem.

Et af tapeterne er en »historisk situation«. 
Christiern 11 og hans onkel Frederik I 
står på samme tapet og måler hinanden. 
Christiern II flygtede fra sine riger 1523, 
og hans onkel Frederik fik kronen efter 
ham. Christierns krone ligger i græsset 
med bunden i vejret, og hans scepter 
er knækket. Frederik har sin krone på, 
for de har hver sin krone. Den fulgte 
ikke kongemagten som et klenodie, hver 
konge fik i reglen lavet sin egen. I bag
grunden hjortejagt med net, heste og 
hunde, og bag Christiern en løvhytte 
med et elskende par. Traditionen siger 
at det skal være Christiern og Dyveke, 
men det er usikkert. Flere andre tapeter 
har baggrundsscener med frokost i det 
grønne og andre uskyldigheder.



HANS KNIEPERS 
CH RISTIAN  I I I -TAPET

Af Hans Kniepers vævede kongeportræt
ter er Christian IIIs værdifuldt, fordi det 
er det stateligste helfigurbillede vi ken
der af ham. Hans Knieper har aldrig set 
Christian III, så han må ha brugt et ma
leri, som ikke mere eksisterer. Det kan 
kaldes »historiefortælling«, fordi hele 
baggrunden viser Christian llls belejring 
af København i 1536, enden på den blo
dige og forvirrede »Grevefejde«, der 
førte ham frem til den danske trone.

Bag hans højre hånd med sceptret ses 
Frue Kirkes gotiske spir med de små 
hjørnetårne. I billedets rand til højre Kø
benhavns Slot. Blåtårn fik først sit kendte 
spir senere, til Christian IVs kroning. 
Kongens rustning er omhyggeligt gengi
vet i alle detaljer. Enten har det maleri, 
som Hans Knieper brugte, vist rustnin
gen så godt, eller han har tegnet én af 
Christian llls rustninger, der endnu på 
den tid eksisterede. De gik til grunde 
ved Tøjhusets brand i 1647. Tværs over 
brystet bærer den samme bogstaver som 
hundens halsbånd: G. S. D. W. (Kongens 
valgsprog var »Gott schaffe deinen Wil- 
len«). Og så bærer rustningen, imellem 
bogstaverne, årstallet 1537, skønt belej
ringen i baggrunden var året før. Sand
synligvis har det årstal stået på rustnin
gen. I hjelmen ses, at en hjelm naturligvis 
var foret, man gik ikke med den bare 
jernbøtte på hovedet. Valgsproget går 
igen i de to skriftfelter foroven i borten, 
på hver side af det tyske vers.



CHRISTIAN  IVs 
H ISTO R ISKE BILLED ER

Da malerkunsten endelig igen holdt sit 
indtog i Danmark under Christian IV, be
stilte han blandt meget andet serier af 
historiske billeder, med motiver både fra 
den klassiske historie og fra fædrelan
dets. Mange af malerierne er gået tabt, 
flertallet af de bevarede blev som krigs
bytte ført til Sverige under krigene 1657- 
60, enkelte findes endnu i Danmark. Et 
rundt billede, rimeligvis tænkt som loft
maleri, var på Kronborg og blev taget 
med til Sverige af Carl Gustav Wrangel.

60 Det er malet ca. 1640 af Gerrit van Hon

thorst efter en skitse af Crispin de Pas. 
Skitsen ligger idag i Kobberstiksamlingen 
i København.

Da den jyske adel havde opsagt Chri- 
stiern II huldskab og mandskab, flygtede 
han til Holland, og den jyske adel havde 
allerede spurgt hans onkel hertug Frede
rik af Gottorp, om han ville være konge 
af Danmark. Frederik sagde ja, for hele 
sit liv havde han været bitter over at han 
som søn af Christian I havde arvet for 
lidt. Men de danske købstæders borgere 
støttede stadig den flygtede konge, og 
Frederik I måtte belejre Malmø og Kø
benhavn. Hovedstaden holdt ud længe 
og gav sig ikke, før bogstaveligt talt hver

kat og rotte og frø var æclt, og børn lå 
døde af sult med munden fuld af græs. 
Så endelig var Frederik I konge af Dan
mark. Billedet skal vise, hvordan Frede
rik I i juni 1523 indleder belejringen af 
København. Maleriet er som sagt rundt, 
men på firkantet lærred, så det er åben
bart alligevel ikke blevet brugt i et loft
felt. Det fik sin egen historie, for som 
svensk krigsbytte kom det til herregården 
Kesäter, men under besættelsen kom det 
1941-42 til Danmark som gave fra den 
svenske gesandt, friherre C. F. H. Hamil- 
ton og hans hustru født de la Gardie, der 
ejede Kesäter. Det er vistnok det eneste 
af de for tre hundrede år siden bortførte 
malerier, der er vendt tilbage. Det hæn
ger nu på Frederiksborg.

Kong Frederik ses til hest i et ret fanta
stisk kostyme, der skal betyde »gamle 
dage«. Hans hattefjer, en rød og en gul, 
er de oldenborgske farver. Manden for
an hesten holder en plan, der ikke fore
stiller noget bestemt. Byen i baggrunden 
har intet med København at gøre, for 
Honthorst sad i Holland og malede bil
ledet. Derfor har kongens ansigt heller 
ikke fjerneste lighed med Frederik I, 
hvad Knieper dog klarede på sit gobelin. 
Kong Frederik havde kort hår og skipper
skæg.



EN TAVLE I FÅRO KIRKE

Kun sjældent blev ny dramatiske hæn
delser skildret i maleri før midten af 
1600-tallet. Men det skete, endda også 
udenfor kongelige og adelige krese.

Gotland, eller Gulland, var dansk til 
efter freden i Brømsebro 1645, så Gu
terne var Danskere, og det der skete, var 
en hændelse i det daværende Danmark.

Nord for Gotland ligger Fårö skilt fra 
hovedøen ved et smalt sund. »Sancti 
Matthiæ dag i Blide« (24. februar) 1603 
var 15 Fåroboer gået på jagt efter »kut«, 
det gutniske ord for sæl. De fik fire sæ
ler, men drev til havs på en isflage. Den 
drev mod Gotland, så mod Gotska Sand- 
dn langt nordpå, og dér slap tre mand i 
land. De andre drev videre i fjorten dage. 
Uden værn mod kulden dag eller nat le
vede de af råt sælkød, indtil de drev i 
land på den svenske kyst og var frelst. Så 
endelig slap de hjem igen. 20. april 1618 
blev en mindetavle hængt op på væggen 
i Fårö kirke som tak til Gud.

»Fåro-tavlen«s lange vers fortæller hele 
historien og fiskernes navne og slutter 
med tre salmevers, men øverste halvdel 
er et dejligt maleri, der viser de femten 
mand på isflagen. Geografien er gengivet 
skematisk, foroven til højre »Faarøe«, 
over de femten mand »Gt. Sand Øe« så 
»schweden lantt« (Sverige) og endelig til 
venstre »0. lantt«. Forneden Gotland 
med Visby og »Wissborg schlott«. På is
flagen står de femten sælfangere på rad 
med deres grej i hænderne, de fire sæler 
ligger foran dem, endnu en sæl stikker 
hovedet op af et hul i en isflage. Billedet 
er fuldt af morsomme detaljer. Der er 
en hjort i en dyregård ved slottet, og det

er spækket med kanoner som stadsmu
ren. På Fåro er kirken synlig midt på 
øen. Og sproget i vers og indskrift er 
dansk. Man skrev også på danske ligsten 
»och« for »og« og »Tacksigelse«. Sted
navnene er lidt præget af tysk, men intet 
svensk, og heller ikke spor af gutnisk, så 
teksten er sikkert digtet af præsten, der 
havde studeret sin teologi i København.

Tavler af den art, med malerier af hæn
delser, er meget sjældne i nordiske kir
ker. Der hænger én til i Fårö kirke, noget 
mindre, der viser en lignende hændelse, 
som skete en del år senere, da øen var 
svensk. I kirken i Visby ser man på et 
epitafium den dansk-lybske flåde gå un
der i en storm ved Gotlands kyst, og i 
1600- og 1700-tallene kan der være krigs
scener, gerne i marmorrelief, på kongers, 
admiralers og generalers grave, men på

borgerlige epitafier ses den slags ikke, og 
tavlen i Fårö kirke er så enestående, at 
man må tro at enten præsten eller de 
reddede Fårö-mænd selv har fået tanken. 
Som så tit i primitive malerier er det en
kelthederne der er de mest korrekte. Her 
gælder det mændenes tøj, og deres red
skaber. En del af deres fangstvåben ken
der vi kun fra billedet her.

(Billedet er skævt, fordi det er fotogra
feret lidt nede fra).
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SØSLAGET I Ø RESUN D  1659

Malerier af samtidige hændelser var end
nu sjældne, og mens der i Sverige siden 
blev malet en serie billeder af Carl Gu
stavs sejre, så var der i Danmark åbenbart 
ingen trang til at dvæle ved Svenske
krigenes tragiske hændelser.

Men i anden Carl Gustavkrig 1658-60 
kom Hollænderne Danmark til hjælp. En 
hollandsk hjælpeflåde kom til Sundet og 
så, at på Kronborg vajede det svenske 
flag. Men Hollænderne fik at vide at 
København holdt ud. Syd for Kronborg 
lå den svenske flåde og ville spærre vejen 
ned til København. Den hollandske flåde 
var på 39 store skibe og 6 transportere, 
den svenske på 31 orlogsskibe og 14 ar
merede handelsskibe. Det var ialt 90 
skibe, der skulle manøvrere i det ret 
smalle farvand. Den hollandske admiral 
Opdam førte sin flåde forbi Kronborg, 
og søslaget blev hårdt. Under selve sla
get sejlede den hollandske maler Willem 
van de Veide rundt mellem de kæm
pende skibe i sin galliot og tegnede skit
ser. Dem brugte han til en serie store

tegninger. De findes nu spredt på flere 
museer i Europa. Tegningen her blev i 
1926 købt af Frederiksborg i Amsterdam.

Tegningen er gjort med pen og med 
sorte og grå toner i tusch og olie, på 
papir, klistret på lærred. Skildringen af 
en situation i slaget 29. oktober 1659 er 
så præcis, som det kan gøres. Det ry
gende vrag i forgrunden er en brander. 
Bagved den er svenske skibe i lag med 
»Wapen van Rotterdam«. Midt i billedet 
svensk skib »Merkur«, noget tilbage. Men 
længere fremme, til højre for midten, 
biir mandskabet fra svensk »Morgon- 
stiernan« reddet over i »Wapen van 
Dordrecht«. Det skib helt ude til højre, 
som synker, er måske svensk »Leopar
den«. I lysningen til venstre for »Leo
parden« skimtes Kronborg i baggrunden. 
Billedet gir et levende indtryk af et sø
slag mellem de store pragtfulde sejlma
skiner. Det flyder med vraggods, og 
virkelig oversigt over hele søslaget har 
ingen haft, fordi alt blev borte i krudtrøg.
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DEN GO TTO RPSKE FO RTID

1 den første halve snes år af kong Frede
rik 11 Is regering hed hertugen af Gottorp 
også Frederik III. Han var mildt sagt ikke 
danskvenlig, og uagtet han var den dan
ske konges vasal, støttede han sig under 
krigen til Carl Gustav, der blev hans svi
gersøn. Som tak blev han ved freden i

64 Roskilde løst fra sit lensforhold til den

danske konge og selvstændig fyrste. Han 
var højt begavet, og en fint dannet mand, 
meget belæst og levende interesseret i 
videnskab og kunst. Han døde i august 
1660 og blev fulgt på hertugtronen af sin 
søn Christian Albrecht. I stil med Chri
stian IVs serier af historiske billeder lod 
han male en del billeder til Gottorp slot, 
og selv om billedet af Christian Is konge
valg først er malet i tiden omkring hans 
død, må det være ham der har bestilt

det, og næppe hans kun 19-årige søn.
Billedet forestiller scenen, da danske 

udsendinge i 1448 kom til Slesvig for at 
bede den daværende hertug Adolf om at 
tage imod den danske krone. Christoffer 
af Bayern var død, og hertug Adolf var 
for så vidt nærmeste arving, selv om den 
danske krone ikke var arvelig, og selv om 
hans arveret stammede fra, at en af hans 
formødre var datter af Erik Klipping.
Danskerne ønskede ham, fordi han var



hertug af Slesvig. Ved at gøre ham til 
konge kunne man endelig på en nem 
måde få Slesvig (Sønderjylland) ført til
bage til Danmark. Men han sagde nej og 
foreslog sin søstersøn Christian, der var 
søn af Diderik den Lykkelige af Olden- 
burg. Christian var arving til den slesvig
ske hertugtitel, så man ville opnå det 
samme, sagde han. At han så uden om 
Danskerne forklarede Christian, at han 
kun ville støtte hans valg, hvis han lo-

vede aldrig at indlemme Sønderjylland, 
ødelagde den smukke plan. Christian 
lovede det, fordi han intet anede om 
nordiske forhold eller om Sønderjylland.

Billedet er malet af Jürgen Owens, i 
rembrandtsk stil. Hertug Adolf afslog at 
lade sig vælge fordi han »var for gam
mel«. Det har Owens åbenbart fået fat i, 
så hertugen er malet som en olding. Han 
var 39 år. Den unge Christian, der står 
ved siden af ham, ude til venstre, var 22 
år. En ærværdig dansk, frit opfundet bisp 
rækker kronen frem. De danske udsen
dinge er påfaldende sortladne herrer. 
Dragterne er igen fri fantasi, der skal 
virke som gamle dage. Hertug Frederik 
har uden tvivl bestilt billedet for at min
de om, at den danske kongeæt egentlig 
havde fået sin krone som gave fra Got- 
torp.

Det kan være svært at forstå forholdet 
imellem Danmark og Holsten op gen
nem tiderne. Set fra Danmark ser det ud 
som om Holstenerne altid lå på lur efter 
at skade Danmark eller falde landet i 
ryggen. Holsten ligger syd for Sønder
jylland, og allerede i den tidlige middel
alder prøvede Danmark at skyde sin 
magt sydpå, ned over Holsten og de 
nordtyske lande. Da Valdemar Sejr blev 
taget til fange på Lyø, blev de danske 
erobringsplaner bremset, men Holsten 
måtte stadig føle sig truet. Derfor var 
Holsten interesseret i at Sønderjylland 
blev ved med at være et selvstændigt 
hertugdømme, der kun var løst knyttet 
til den danske konge, for så var der en 
stødpudestat imellem Holsten og Dan
mark. Siden arbejdede Holstenerne på at

få jord og magt i Sønderjylland, og det 
lykkedes især efter at de oldenborgske 
konger var kommet på tronen i Danmark. 
De brugte hertugdømmerne som arve- 
jord til yngre sønner, efter tysk skik, fordi 
det »udelelighedsbrev«, der blev vedta
get af stænderne under kong Hans, slog 
fast at kongen havde ingen ret til at 
skænke bort af selve Danmarks landska
ber. På den måde gik både holstensk og 
sønderjysk jord til »yngre sønner« af 
det danske kongehus. Hertugerne var 
bange for Danmark. Dels fordi Danmark 
stadig prøvede at vinde hertugdømmer
ne, eller ialtfald Sønderjylland, tilbage, 
dels fordi de danske kongers krige med 
tyske stater og Svenskerne gang på gang 
gik ud over både Holsten og Sønderjyl
land. Frederik III af Gottorp var fjendtligt 
sindet overfor Danmark, men han var 
iøvrigt en højt begavet og kultiveret 
mand, der holdt lærd hof, samlede på 
bøger, og hentede lærde mænd til Got
torp. Her sad blandt andre Adam Olea- 
rius, der af hertugen blev sendt på en 
rejse til Orienten for at få skabt handels
traktater til Holstens fordel. Han vendte 
ikke hjem med mange traktater, men han 
havde lært sig persisk og oversatte per
siske forfattere. For hertug Frederik var 
det klart, at Holsten var en selvstændig 
stat, og ved sit svogerskab med Carl 
Gustav sikrede han sig, at den danske 
konge ikke havde meget at skulle ha sagt 
i hertugdømmerne. Derfor var det vigtigt 
for ham at eje et maleri der viste, at det 
var kongestammen i Danmark og Norge, 
der skulle sige tak til hertugens forfader 
for magten i Norden. Frederiksborg/Søn- 
derborg Slot. 65



ARVEHYLD N IN GEN  
18. O KTO BER  1660

Tanken om at male billeder af samtidige 
hændelser var ved at dukke op. Svenske-

66 krigene 1657-60 havde ramt Danmark

hårdt. En tredjedel af Riget var afstået til 
Sverige, alt land øst for Øresund und
tagen Bornholm, og hele landet var krigs
hærget, plyndret, ruineret -  og ødelagt 
af pest. Der var uro. Adelens gamle magt 
stod for fald. Støttet især til Københavns

borgere, og til en lille kres af venner, fik 
Frederik III i første omgang nået et af 
sine mål. Indtil da stod der intet i dansk 
lov om, hvem der skulle være konge, når 
kongen døde. Kongen skulle vælges. 
Gennem en stænderforsamling, hvor



flertallet var adelsfjendtligt, nåede kon
gen, at man vedtog den kongelige arve
ret. Det stillede ham langt stærkere, at 
kronen nu gik videre i kongeslægtens 
arv, som en selvfølge. Situationen i byen 
var meget spændt, men adelen var stærkt

svækket gennem krigene, og fordi dens 
standpunkter var helt forældede. Arve
retten blev vedtaget, og givet kongen 
som en gave, uden betingelser. Man bad 
ham om på egen hånd at lave den ny 
forfatning. 18. oktober 1660 skete den

højtidelige arvehyldning på pladsen for
an Københavns slot. Stændernes repræ
sentanter var tilsagt, og der var festban
ket på slottet bagefter.

På Rosenborg hænger to samtidige 
billeder af den store dag. Et af en ukendt 
kunstner, malerisk det betydeligste, og så 
et andet, der er det morsomste, selv om 
det i malemåden er mere naivt. Det 
er malet af den døvstumme Holstener 
Wolfgang Heimbach i 1666, altså kun 
seks år efter.

Billedet er klart og omhyggeligt i detal
jerne, og fuldt af liv. Alle mennesker er 
malet som små undersætsige puslinger, 
og fordi han ville male dem omhygge
ligt, er folkestimlen ikke blevet så tæt, 
som den uden tvivl var. Foran Børsram
pen er rejst en trone, og fra slottet går en 
rød løber. Wolfgang Heimbach har åben
bart kun haft én bøtte med rødt, men 
den var til gengæld også rød.

Kongen og dronningen sidder på tro
nen. Nogle repræsentanter er på vej til
bage langs løberen. Til venstre Holmens 
Kirke, der dengang var gul og rød. Børsen 
ser også ud som den skal, med gule sten 
mellem sandstenene (som Jens Bangs 
stenhus i Ålborg).

På fløjen af næste husgruppe ses Bold
huset, så Proviantgårdens hvide gavl, og 
Tøjhusets lange tag med kvistene. Der er 
en lille misforståelse i slottets øverste 
etage. I porthuset har mænd og koner 
løftet tagsten af og stukket hovedet ud 
for at se. Billedet er en af vore morsom
ste fremstillinger af Københavnske bor
gere og København midt i 1600-tallet. 
Fra himlen sender Gud en velsignende 
solstråle ned imod tronen. 67



DANMARK I SVENSKE B ILLED ER

Den mellemeuropæiske kultur kom til 
Danmark ét å to slægtled før det blev 
alvor i Sverige. Men med de svenske 
sejre over alle fjender kom den svenske 
stormagtstid. Under Christina var det 
svenske kulturliv meget rigt. Carl Gustav 
interesserede sig knapt så meget for den 
slags, men i tiden 1660-70 malede den 
hollandske maler Pieter Cornelisz van 
Soest en række billeder af store øjeblikke 
i den svenske flådes historie. Hans bille
der, der hænger på Kungliga Sjökrigssko
lan i Stockholm, er ret ensformige. Alle 
har de en seddel svævende i billedets 
ene himmelhjørne med forklaring. Fra 
Den nordiske Syvårskrig 1563-70 har han 
malet den stolte dag, da »Klas Kristersson 
Horn tar tull i Öresund«. Det gjorde han

68 27. maj 1565 (og en gang til det næste

år). Det var en dristig krænkelse af den 
danske højheds- og sundtoldsret, for 
dels var sundtolden en dansk rettighed 
som hele verden anerkendte, dels var 
Sundet den gang en indenrigs dansk 
strøm, som Storebælt, fordi Skåne den 
gang var dansk. Erik XIVs krønike fortæl
ler om rædslen i København, hvor Frede
rik II netop fejrede én af sine adels- 
mænds bryllup, og at kong Frederik selv 
i en jolle lod sig ro ud til de lybske skibe 
i Sundet, for at opfordre dem til at kæm
pe dygtigt, hvis der blev søslag. Der blev, 
siger beretningen, taget told af 250 skibe, 
og en del danske skibe blev taget som 
prise. Det lyder lidt utroligt. Med alle 
døgnets lyse timer skulle Klas Horn ha 
taget told af ca. 20 skibe i timen. Selv 
med arbejdet fordelt lyder det, så tallet 
nok er lidt overdrevet. Men selve aktio
nen, lige for næsen af den danske konge, 
var en bedrift.

Soests egen forklaring siger, hvem han 
har tænkt sig, at de forskellige grupper af 
skibe tilhører, og at man skal kunne se 
København i kimingen, yderst til højre. 
Han har ikke haft helt rede på, hvordan 
nordiske skibe så ud i midten af 1500- 
tallet. Det har vi i øvrigt heller ikke. Men 
ialtfald var det svenske flag på den tid 
ikke tretunget. Billedet skal, efter de 
danske landskabers erobring, vise at alle
rede tidligere havde Svenskerne hævdet 
deres magt i Øresund. Man véd ikke 
præcis hvornår og hvorfor Soest malede 
sin billedrække, men den må være be
stilt af høje svenske myndigheder, måske 
kongehuset.



CARL GUSTAVS DANSKE FELTTOG

På Frederiksborg så Svenskerne i 1658, 
under den store fredsbanket, at Christian 
IV havde fået Kalmerkrigens sejre skil
dret i pragtfulde gobeliner i slottets store 
sal. Efter Skånske Krig lod Christian V 
sine sejre skildre i malerier, gobeliner 
og kobberstik. Med den svenske storheds 
lysende bedrifter var det rimeligt at Sve
rige også fulgte den europæiske mode. 
Carl Gustav nåede ikke selv at tænke på 
triumfmaleri, for han døde under den 
danske krig. Efter ham fulgte formynder
regeringen, og først da Carl XI blev vok
sen og selv havde en krig bag sig, blev 
sagen alvor. Han hentede den tyske maler 
]ohan Filip Lemke, der var født i Nürn
berg 1631 og havde studeret maleri i tyve 
år i Rom. 1683 kom han til Stockholm, 
og opgaven var at male slagbilleder til 
to gallerier på Drottningholm, et øvre 
med Carl Xls egne sejre, og et nedre med 
hans fars i det polske og det danske felt
tog. Lemke var meget beundret af sin 
samtid. Han blev 80 år og døde i Stock
holm 1711.

Et af Carl Gustav-billederne viser Over
gangen over Lillebælt. Den svenske kon
ge kom fra Polen, drog op i Jylland og 
erobrede Fredericia, men Lillebælt spær
rede, fordi den danske flåde var stærkest. 
Men vinteren blev streng, og så vovede 
Carl Gustav sit livs bedrift. Han gik over 
Lillebælt, videre over Langeland ti, Lol
land og Sjælland over isen, og dikterede 
panikfreden i Roskilde. Det var 30. ja
nuar 1658 i frostklar sol, den svenske 
styrke gik fra Brandsø over Lillebælt ti, 
Iversnæs, hvor den danske styrke blev 
slået efter en hidsig kamp. Kongen hol-

der til hest på Fyns kyst. Strand og is er 
drysset over med døde. Rytterstyrkerne 
har ikke været så smukt pakkede som på 
billedet, for så var de gået igennem isen. 
I modsætning ti, det almindelige malede 
Lemke ikke sine slagbilleder fotografisk 
præcise i detaljen, fordi han huskede det 
maleriske.

Carl Gustavrbi,ledet fra Lillebælt er

ikke et af Lemkes bedste, men motivet, 
at vise en så storslået hændelse, er næ
sten også ud over hvad et maleri kan 
klare. Kun et genremaleri fra 1800-tal,et 
ville kunne skildre soldaternes overgang, 
så man virkelig kunne se hvad der egent
lig skete. Bedst fra Lemkes hånd er hans 
utallige små gode skitser af soldater, lejr
liv og slagscener. 69



RO SEN BO RG -G O BELIN ER N E

Den skånske Krig 1675-79 kom tildels, 
fordi Danmark og Sverige blev tvunget 
ud i den af deres europæiske alliance
pligter, men fra dansk-norsk side førtes 
den for at vinde de store landskaber til
bage, som blev tabt til Sverige i Carl 
Gustav-krigene. Krigen kostede begge 
parter uhyre summer og tusinder af men
neskeliv, og Skåne blev lagt øde, men 
den førte ikke til noget som helst. Begge 
parter kunne bagefter mindes både ne
derlag og sejre. Danmark-Norge var stær
kest til søs, Sverige til lands, og Frankrig 
dikterede freden for begge parter. Men 
nu var billeder af samtlige hændelser på 
mode. Christian V lod lave tre billedse
rier af krigens sejre, en suite kobberstik 
af Romeyn de Hooghe, en serie malerier, 
og endelig en række gobeliner til den 
lange sal på Rosenborg. Der blev lavet 
tolv gobeliner, som i salen nåede fra gulv 
til loft, og for at få dem hængt op måtte 
en række vinduer i salen blændes, så den 
fra Christian IVs stil blev ændret til et af 
Danmarks smukkeste barokrum, siden

suppleret med det hvælvede Stukloft, 
som Frederik IV satte op.

Væveren er Berent van der \Eichen, 
vistnok fra Brabant, og han leverede dem 
fra sit københavnske væveri 1684-93. Til 
kartonerne var der tegnet forlæg, og 
de røber et vist kendskab til de steder, 
hvor hændelserne sker. Suiter af gobe
liner af den art blev lavet til Ludvig XIV 
og til »Den store Kurfyrste« af Branden
burg, så sejrsgobeliner var i tidens bedste 
stil.

Tapeternes skæbne er foreløbig blevet 
trist. De hang på salen og forfaldt, de 
mørnede og gik itu, de blev repareret, 
men ikke særlig kyndigt, og de var til- 
sidst temmelig lasede. Så skete det, at 
den komité, der skulle smykke Thorvald 
Jørgensens ny Christiansborg, fik den idé, 
at man dog kunne pynte på det håbløse 
similislot ved at hænge lidt originale ting 
op. Og Christiansborgs »riddersal« blev 
indrettet med felter til ni af tapeterne, 
der blev »udlånt« til Christiansborg. Så 
blev de restaureret, et stort, kostbart og

dygtigt arbejde. Men de blev hængende 
på Christiansborg. At de var »lånt«, blev 
glemt. De gamle gobeliner bør selvfølge
lig føres tilbage til Rosenborg, hvor et af 
Nordens dejligste og bedst bevarede ba
rokrum blev ødelagt ved deres fjernelse 
i 1920-rne. At få dem tilbage er et spørgs
mål om kultur, og naturligvis vil de igen 
havne hvor de hører til.

Tapetet af »Landgangen på Rygen« 17. 
september 1677 er en af Skånske Krigs 
sejrrige episoder, selv om efterspillet 
blev trist, det rygende felttog endte i 
ulykke. Rygen er gjort lovlig bakket, men 
skibene virker ved deres masse, og myld
ret af landgangsbåde gør scenen ret liv
lig. Farven i havet er mærkelig ved at 
blånelsen pludselig hører op, og på høj
de med franske tapetsuiter er van Eichens 
gobeliner ikke. Men de er også tænkt 
som effekter sammen med det rum de 
blev skabt til. Set alene taber de deres 
mening og er kun løsrevne stumper af en 
ødelagt helhed.
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CH RISTIAN  Vs SALVINGSAKT

Der var malet billeder af Frederik llls 
arvehyldning. Der måtte også males et 
billede af den første enevældige konges 
salving. Frederik III indførte enevælden, 
uden ceremonier af nogen art. Hans søn 
var den første konge, som arvede ene
vældens kongemagt. Tidligere blev kon
gerne kronet i Frue Kirke, men den ene
vældige konges pagt med Gud var ikke 
en folkeforlystelse. Frederik III døde i 
1670, men han havde gjort alt rede til 
sønnens højtidelige indvielse: der var 
smeddet ny kroner til ham og dronnin
gen, tre sølvløver var blevet lavet i fuld 
størrelse, en tronstol var gjort af nar
hvalstand. 7. juni 1671 blev Christian V 
salvet i Frederiksborg slotskirke. Han 
blev ikke kronet, for kronen var hans i 
det øjeblik hans far døde. Maleren er 
ukendt, men billedet der hænger på Ro
senborg viser os det hellige øjeblik.

Frederiksborg slotskapel er et lyst og far- 
vefestligt rum, men maleren har holdt sit 
billede i mørke gyldne toner. Kun ned 
over kongen og alteret daler et himmelsk 
lys, og hele billedet er med vilje gjort 
mystisk, overjordisk. Kapellet er som vi 
kender det, kun har maleren ikke magtet
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perspektivet i hvalvene. Narhvalstronen 
står ret nær ved alteret, for det var ikke 
meningen at kongen skulle vandre hele 
kirken igennem. To adelige holder en 
baldakin. Man har åbenbart ikke fået pla
ceret mere end to løver. Kongen ville 
falde over den tredje, hvis den stod i 
midten. Han knæler foran Jacob Mores' 
pragtfulde alter i sølv og ibenholt. Det, 
og Jacob Mores' prækestol, der også ses, 
var bragt i sikkerhed i København, da 
Carl Gustav gæstede landet, så de to 
ting fik han ikke. I det øvre galleri hæn
ger tæpper i buerne. Krogene til dem 
sidder i murene endnu. Der var jern
stænger med messingringe, og tæpperne 
var, ialtfald på Christian IVs tid, af blåt 
damask. Der er mange tilskuere på gal
leriet og inde under det, i kirkestolene. 
Hvornår billedet er malet vides ikke, 
men det må være efter 1692, for midter
pillen i det øvre galleris fag over alteret 
er væk, og den blev først fjernet på den 
tid. Man ser det tomme postament til 
den. En uklar opbygning skimtes der
oppe, hvor Christian V i begyndelsen 
af 1690-erne lod indrette ordenskapel 
for elefantridderne. Midterpillen mang
ler stadig, til skade for kirkerummet.





AF SKÅNSKE KR IGS TR IU M FER  I AF SKÅNSKE KR IGS TR IU M FER  II

9. december 1665 brændte Audienshuset 
på Frederiksborg. Først hen i Christian 
Vs regering var det ødelagte bygget op 
igen, i fransk stil. Skånske Krig var ovre, 
men i frisk minde. Som Rosenborgs lange 
sal blev smykket med serien af gobeliner 
med motiver fra krigen, og som Romeyn 
de Hooghe havde gjort den navnkundig 
med sine kobberstik, blev der skabt en 
serie billeder til Frederiksborg. 1686-88 
leverede »skildrersvend« Claus å Møini
chen ti malerier. De sidder i Audiens- 
huset endnu. Claus å Møinichen har stu
deret de Hooghes kobberstik, men allige
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vel er hans malerier selvstændige og 
morsomme, selv om de som kunst nok 
er lidt naive i farverne. Hans billede af 
Slaget ved Øland 7. juni 1676 er helliget 
øjeblikket, da »Stora Kronan« springer i 
luften. Skibet var et »regalskepp«. Ordet 
siger kun, at det er skibe, som har navne 
efter det svenske rigsvåben og regalierne 
(Kronan, Sceptret, Vasa, etc.), men de 
navne blev givet til den svenske flådes 
største skibe.

Den danske flåde, ført af Hollænderen 
Cornelisz Tromp, mødte under Øland 
den svenske, der blev ført af Lorenz 
Creutz. Han var egentlig præsident i det 
svenske bjergværkskollegium, og han 
anede intet om søfart. Det blæste stærkt, 
og Creutz kuldsejlede sit skib ved gale 
ordrer og uvidenhed. Af mere end 800 
mand blev kun 40 reddet. Der var ikke 
tale om en dansk-hollandsk triumf, men 
om en uduelig svensk admiral. Men den 
dansk-hollandske flåde vandt slaget, og 
det var den første store søsejr i den 
række af sejre, der i Skånske Krig satte 
den svenske flåde ud af spillet.

Claus å Møinichens billede af »Stora 
Kronan«, der eksploderer, er ét af hans 
mest fængslende. Katastrofen er godt 
skildret, luften er fuld af skibsgods og 
små mænd, ilden lyser ud af kanonpor
tene, og skibets pragtfulde agterspejl er 
omhyggeligt malet. Hvor korrekt det er, 
tør ikke siges. Til gengæld lader han 
åbenbart »Stora Kronan« krænge til den 
gale side, mod vinden. Ingen af de andre 
skibe ses i kamp. Claus å Møinichen har 
ønsket at samle hele billedets dramatik 
i den vældige katastrofe.

Claus å Møinichen måtte også male 
»Landgangen ved Råå 29. juni 1676«. 
Den Skånske Krig førtes fra dansk side 
først og fremmest for at vinde de tabte 
østensundske lande tilbage, og den dan
ske hær måtte over i Skåne for at møde 
den svenske. En landgangsoperation er 
altid en vovelig sag, men ved Øland-sla
get 7. juni var den svenske flåde lammet. 
Alligevel blev overgangen over Øresund 
grundigt forberedt, og den vældige flåde 
af transportskibe blev dækket af orlogs
skibe.

Den unge svenske konge Carl XI var i 
Skåne med en hær, men rygtet om slaget 
ved Øland havde rystet den svenske sik
kerhed, og i stedet for at gå til kysten for 
at hindre den danske hærs landgang, 
trak han sine tropper østpå mod Kristian- 
stad. De danske landgangstropper mødte 
kun en kone, der fortalte, at der var in
gen svenske tropper i nærheden. Chri
stian V var selv med ved den dristige 
operation, der gik uventet fredeligt og 
uforstyrret.

Der er på maleriet ca. 100 fartøjer. Flå
den var større, men billedet er også net
op lavet som et udsnit, der lader os tro 
på, at sejlene fortsætter til begge sider. 
Der er en fin virkning i rytmen i de 
mange sejl, som er ført op i fire linjer 
så alt ikke kun biir kaos. Det virker som 
en overvældende flådemasse, der glider 
frem mod højre side af billedet. Yderst, 
delt i to eskadrer, ligger orlogsskibene, 
alle med agterspejlene synlige, og alle 
spejlene er omhyggeligt malet forskel
lige, så man må tro at en skibskyndig fra 
den tid kunne sætte navn på hvert skib.



AF SKÅNSKE KR IGS TR IU M FER  III

Kun fire dage efter landgangen ved Råå 
overgav Helsingborg sig, 3. juli 1676. Der 
var jubel i Skåne over den danske land
gang. Ganske vist var der også betænke
ligheder. Til landsdelene var der kommet 
mange svenske embedsmænd, mange 
gårde var overtaget af Svenskere, men 
alligevel: hovedreaktionen var glæde. 
Den svenske kommandant på slottet i 
Helsingborg overgav sig, og byens råd 
bragte stadens nøgler ud til Christian V. 
Sin første skånske by fik han forærende.

Claus å Møinichen har brugt Romeyn 
de Hooghes stik som forlæg. Ganske vist 
gik den danske hær i gang med en be
lejring, men stort mere end forberedel
serne nåede man ikke. Morsommere 
havde det været, og rigtigere, med et bil
lede af det jublende dansksindede by
råd, men billederne skulle vise krigerske 
triumfer. I forgrunden Christian V med 
stab, i mellemgrunden skansearbejde, 
kanonbatteri der skyder, og soldater der 
graver løbegrave. Nedenfor brinken ses 
Mariakirken. Et hus i byen brænder. I 
Sundet ligger et par danske orlogsskibe, 
og ejendommeligt nok har Claus å Møi
nichen fulgt Romeyn de Hooghes stik så 
nøje, at Kronborg ikke har noget med 
Kronborg at gøre. Romeyn de Hooghe 
havde aldrig set Kronborg, men det kan 
Claus å Møinichen ikke ha undgået, så i 
dette tilfælde må han ikke ha fattet, hvad 
han egentlig sad og malede. Også Hel- 
singborgs middelalderlige tårn Kernen er 
helt galt, med store vinduesåbninger, 
som det aldrig har haft. Morsomst er bil
ledet som en studie i de høje officerers 
dragter, og her er Claus å Møinichen sik
kert ret nøjagtig.



AF SKÅNSKE KR IGS TR IU M FER  IV

Mens den dansk-norske flåde i løbet af 
Skånske Krig slog den svenske ud, gik det 
omvendt til lands, så i billedserien er der 
ingen skildringer af slaget ved Lund og 
de andre danske nederlag. Fra Norge 
førte Christian Vs halvbror Ulrik Frederik 
Gyldenløve sin »Gyldenløvefejde« bed
re frem, og Marstrands Erobring skete 
23. juli 1677. Fæstningen var ikke bygget

76 til at klare et alvorligt angreb fra land-

siden. Den faldt hurtigt, og det var en 
stor vinding for de dansk-norske våben, 
at det nordlige flankefort ved indsejlin
gen til den svenske havn og flådebase 
Goteborg nu var taget.

Claus å Møinichen har igen brugt Ro- 
meyn de Hooghes stik, og det har været 
nødvendigt at presse landskabet sammen 
fra siderne. Turen ud til Marstrand går ad 
ret blide veje, hvor lave rundede klipper 
rager op over agrene. Terrænet biir bar
skere ud mod havet, landet opløser sig i

øer og holme og skær. Den ydre store ø, 
med Marstrand by i vandkanten og Carl- 
stén på den øvre runding, er gjort for høj 
og stejl, den er i virkeligheden en bred 
og ret lav holm, men ellers er skildringen 
stort set rigtig. Der er på den sidste del 
af vejen ud til Marstrand også vejstræk
ninger, der kan minde om de render 
mellem stenvolde, som billedet viser. 
Flere aktioner ses, angreb på et lille øfort 
til venstre, flådeangreb, troppemarcher, 
og lejrliv. Frederiksborg.



SLAGET I KØ GE BUGT

I Skånske Krig blev to fejder vundet til 
søs. Det lykkedes de danske søofficerer 
at overbevise Christian V og admiralite
tet om at danske søofficerer kunne klare 
den danske søkrig uden hollandsk hjælp 
-  og den svenske flåde blev slået. I skibs
byggeri stod de to lande nogenlunde 
lige, men Sverige havde siden Tredive- 
årskrigen ført sine triumfer så ensidigt til 
lands, at søkrigen var gledet i baggrun
den. I Carl Gustav-krigene var der ingen 
svenske triumfer til søs, og mens Dan- 
mark-Norge forlængst var nået til at se, 
at søofficerer måtte ha en orlogsuddan- 
nelse bag sig (de fleste dansk-norske sø
officerer havde tjent i den hollandske 
flåde) så brugte man i Sverige endnu for 
en stor del adelige og landofficerer som 
chefer i søkrig. 1677 ville Sverige prøve 
den store indsats til søs. Den svenske ad
miral Erik Sjöblad fik ordre til at stå syd
på med den svenske Göteborg-eskadre 
for at slutte sig til den svenske hoved
flåde. Men i slaget ved Møn 1. juni 1677 
blev Erik Sjöblad slået af Niels Juel. 
Den hollandske hjælpeflåde med admi
ral Tromp var endnu ikke kommet, og 
7. juli blev den svenske hovedflåde trods 
stor overmagt slået i Køge Bugt, også 
af Niels Juel, der præsterede en beun
dringsværdigt perfekt flådeledelse i sla
get.

Til minde om sejren blev der omkring 
1685 slået en mindemedalje, som Chri
stopher Schneider var mester for. På 
dens ene side ses det svenske skib 
»Mars«, der stryger flaget, ved at en 
matros er entret til vejrs og kapper den 
øverste stang. En dansk båd med mand-

skab har lagt til, og dansk mandskab er 
ved at entre ombord. Egentlig var det 
det danske skib »Tre Løver«, der tvang 
»Mars« til at stryge, men på medaljen er 
det »Christianus Quintus«, det vil sige 
»Christian V«. Symbolikken er klar nok: 
det er den dansk-norske Monark, der 
tvinger krigsguden Mars til at kapitule
re. Men helt gal er fremstillingen ikke. 
»Christianus Quintus« var Niels Juels 
første flagskib (han måtte flytte sin stan
der til »Fredericus Tertius« og videre til 
»Charlotte Amalie«, fordi skibene blev 
skudt usejldygtige under ham), men det 
er altså Christian V og Niels Juel der tvin

ger krigsguden, og Svenskerne, til over
givelse.

Medaljen blev slået i guld og i sølv, til 
skibenes officerer og andre fortjente. 
Medaljen er nemlig ikke støbt, den er 
slået, og det er i kanten af det mulige, så 
den er én af de største medaljer, der 
nogensinde er slået, både her og i ud
landet. Den kan ses i Den kongelige 
Møntsamling og på Frederiksborg.
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DEN STORE N O RD ISKE KRIG  I

Den store nordiske Krig varede fra 1700 
til 1720. Krigen drejede sig for Danmark 
om det sidste store forsøg på at vinde de 
tabte østensundske lande hjem, og den 
drejede sig om Sønderjylland. De tabte 
lande var tabt, men for den gottorpske 
hertugmagt blev krigen et nederlag.

Der blev ikke efter krigen skabt trium
ferende billedserier, som efter Den skån
ske Krig, og de billeder, der efterhånden

78 kom, var ikke i samme pompøse format.

Maleren C. Ph. Rugendas, der døde 1742, 
har malet billedet af Stralsunds overgi
velse 23. december 1715. Stralsund var 
svensk, og Carl XII var kommet til byen 
fra sit tyrkiske fangenskab efter neder
laget ved Poltawa 1709. Byen blev hårdt 
trængt af danske, brandenburgske og 
sachsiske tropper. Tilsidst forlod han 
byen og slap over Østersøen til Sverige, 
og så overgav Stralsund sig.

Rugendas' billede bærer i himlen en 
svævende strimmel med A = Stralsund 
Erobret 23. Decemb 1715. Billedet har

en ganske levende forgrund med en diri
gerende officer og mænd der bakser ka
noner. Mellemgrunden har ret tågede 
scener af militær aktivitet, og i baggrun
den ses den belejrede by med krudtrøg 
og tåge, og helt ude i kimingen havet 
med skibe. Det er ikke noget meget dra
matisk billede, kun i almindelighed en 
belejringsscene. Soldater bærer »fasci
ner« frem, men ellers kunne det være 
enhver lidt tåget morgen under belejrin
gen. Billedet er i mærkelig grad blottet 
for al heroisme. Det hænger idag på 
Frederiksborg.



DEN STORE N O RD ISKE KRIG  II

Egentlig griber det lidt for langt frem i 
det danske historiemaleri at nævne her, 
at omkring år 1800 malede professor 
Christian August Lorentzen billedet af 
den svenske general Magnus Stenbock, 
der overgir sig til Frederik IV 17. maj 
1713, for her er vi oppe i romantikkens 
historiemaleri. Men med sin holdning 
hører billedet til det ældre historiemaleri.

Magnus Stenbock var én af Carl XIIs 
dygtigste generaler. Han slog Danskerne

ved Helsingborg 1710, og han slog den 
dansk-sachsiske hær ved Gadebusch i de
cember 1712. Men så blev han klemt til
bage til fæstningen Tønning. Han måtte 
overgi sig 17. maj 1713. Faner og officers
kårder fra den overgivelse er på Tøjhuset 
i København.

C. A. Lorentzens billede er ganske effekt
fuldt, men mere teater end virkelighed. 
Det er sagt, at han malede »med større 
lethed end grundighed«. Alle billedets 
ansigter er flade og stereotype. Scenen 
er pænt komponeret, med den mørke

trekant i forgrunden til venstre, som var 
fast effekt i tidens malerier og stik. Ved 
hjælp af den trekant fik man lys over 
hovedscenen. Den er balanceret af med 
en skovklædt skrænt til højre, som er ren 
kulisse, for skrænter af den art er der 
ingen af i marsken ved Tønning. Smukt 
går Stenbock frem og levérer sin kårde 
til kongen, men generalen er en tinsol
dat. Billedet er et ikke meget fremra
gende salonstykke, egentlig kun mor
somt ved netop at stå midt imellem de 
gamle triumfrækker og det nyere roman
tiske historiemaleri. Frederiksborg. 79





DEN STORE N O RD ISKE KRIG III

Omkring 1780 malede kommandørkap- 
tain A. H. Stibolt det tragiske svenske 
flådedrama 25. april 1715. Carl XII var 
kommet til Stralsund fra Tyrkiet, og der 
kom flådeaktivitet i Østersøen, navnlig 
fordi Danskerne ville hindre at den sven
ske konge slap fra Stralsund hjem til Sve
rige, eventuelt var der en mulighed for 
at snappe det skib, som han prøvede at 
slippe hjem på. Svenskerne måtte til gen
gæld dels prøve at undsætte Stralsund, 
dels måtte de sikre Carl XIIs hjemkomst. 
Krigen var pludselig, fra fjerne østlige 
egne, igen ført til Østersøen, C. C. Gabel 
var chef for den danske eskadre, der 
mødte den svenske 24. april ved Lolland. 
Flådekampen strakte sig over to dage og 
endte med svensk nederlag. Svenskerne 
prøvede desperat at sætte de svenske 
skibe på grund i Kielerfjorden og gøre 
dem til vrag, så Danskerne ikke fik dem. 
Det skete så nær Christian IVs gamle 
slagplads at man kaldte kampen for »Sla
get på Colberg Heide 1715«. De svenske 
skibe løb nok ind, men Danskerne var 
der, og temmelig meget blev reddet.

Kommandørkaptain Stibolt har malet 
billedet så sent, at man kan vide at han 
næppe har været helt perfekt i skibe fra 
år 1715. Scenen er set fra land. De sven
ske skibe står ind. De to forreste har mis
tet stormast og mesan, så kun fokkemast 
er tilbage, og det svenske flag er ved at

blie strøget agter. Skibet imellem de to 
forreste er svensk, ellers er alle de fjer
nere skibe, også den lange rad, som står 
indefter, danske. Der flyder en del rund
holter i vandet, ellers ser det hele yderst 
fredeligt ud. Der ses syv svenske skibe. I 
virkeligheden var der i Carl Hans Wacht
meisters eskadre kun seks skibe. Den 
danske var på elleve. Det første danske 
skib, der nåede frem til de svenske, var 
Peter Jansen Wessels »Løvendals Galej«. 
Da han så, at Wachtmeister havde givet 
ordre til at ødelægge de svenske skibe, 
lod han ham vide, at så ville svenske fan
ger ikke blie sparet. Så holdt ødelæggel
sen op. De fem skibe blev bragt flot og 
gik ind i den danske flåde, kun »Hedwig 
Sophia« var med 17 grundskud og yder
ligere forsætlig ødelæggelse umulig at 
bringe flot.

Billedet har intet af drama, kun det 
venlige hav, stilfærdige skibe, og frede
lige soldater på stranden, hvor danske 
tropper var rede til at ta sig' af Sven
skerne. Stibolt har givet skibene meget 
kraftige farver indenbords, næppe som 
fri fantasi. Heller ikke i skildringen af 
Wachtmeisters nederlag er der heroisk 
triumf. Billedet er pænt og omhyggeligt 
håndværk, interessant i detaljerne, en 
smule kedeligt. Træet til højre, der ser 
ret sølle ud, er normal staffage i tidens 
mere amatøragtige malerier. Billedet til
hører Frederiksborg.
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CHRISTIAN  Vis NORSKE REJSE

Det hændte stadig at der blev skabt bil
leder af samtidige eller omtrent samti
dige hændelser. De dansk-norske konger 
skulle gerne ialtfald én gang op til det 
norske tvillingrige for at blie hyldet. For
bi var de dage, da Christian IV kom til 
Norge ustandseligt. Det var ikke nød
vendigt, at kongen rejste lande og riger 
rundt, og der var grænser for hvor længe 
en enevældig konge kunne være borte 
fra styrelsens hovedkvarter. De konge
lige rejser gir en smuk redegørelse for 
udviklingen i det norske vejvæsen, der 
helt op til vor tid var primitivere end vi 
vil tro, og en hovedgrund til at landet 
var så længe om at komme med. Da 
Christian V var på sin rejse i Norge i 1685, 
var det kun muligt at bruge vogn på 
ganske få strækninger af turen, og over 
Dovre var der stræk, hvor det var van
skelligt selv for ryttere. Allerede da Fre
derik IV var på sin rejse, var det en del 
bedre, og 1733 kunne Christian VI køre 
med sin hustru hele vejen over Dovre i 
svære firhjulede vogne. Ellers var den to
hjulede lette kariol stadig den smidigste 
og rimeligste vogn på de norske veje, 
hvor vogne overhovedet lod sig bruge. 
I hele Bergen stift var der stadig ikke én 
landevej, som var farbar for vogne.

Men Christian VI vovede sig rundt på
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Stadtlandet, den halvø der rager ud gen
nem den norske skærgård lige syd for 
Ålesund og er det eneste sted, hvor man 
i norsk kystfart tvinges udenskærs, ud i 
Nordhavet. Her for kongen over vandet 
ved Manseidet, og hele den kongelige 
rejse blev omhyggeligt skildret, med 
kobberstik af B. Rocque.

Stikket af Færden over vandet ved Man
seidet viser, at der er ingen vogne at 
øjne noget sted. Der er til godstransport 
kister på slæbekæppe, som indianerne 
har kendt det op til vor tid, og som de 
bruges i Finnmarken, og så ses tre bære
stole. Nogle delinger soldater er rede til 
at danne følge, når de høje herrer og da
mer er ført over vandet i de gode både. 
Landet er ikke ubeboet, men husene ser 
ud, som om B. Rocque aldrig selv har 
været på stedet. Klipperne er også mere 
kinesiske end direkte hentet fra Stadt
landet. Øverst til højre ligger en kirke og 
nogle huse på en hylde. Norsk »almue«, 
der nærmest virker russisk, ser interesse
ret til. Også B. Rocque bruger, omend 
dæmpet, den traditionelle »mørke tre
kant« i forgrunden, her ført op i venstre 
billedside med en trægruppe. Den mør
ke kulisse gir smukt lys til den egentlige 
scene. Norsk Folkemuseum.
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A B IL D G A A R D S  C H R IS T IA N S -  
B O R G S K E  K O N G E B IL L E D E R

Til det første Christiansborg, blev alle 
landets kunstnere sat i arbejde. Tidens 
store danske maler Nikolaj Abraham 
Abildgaard levérede en række billeder 
med historiske motiver. En del af dem 
gik til grunde, da slottet brændte 1794, 
men til nogle af dem har vi stadig Abild- 
gaards skitser.

Henved 1785 malede Abildgaard billedet 
af Frederik II under byggeriet på Kron
borg. Flere skitser er bevaret. Kongen 
sidder under en baldakin og har på skø
det åbenbart en plan over slottet og 
fæstningsværkerne. Kongen bærer krone, 
hvad han næppe har gjort til daglig. På 
en anden skitse bærer han hat med fjer. 
Bag ham flere mænd. Man har gættet 
på Peder Skram og Daniel Rantzau, men 
at herren i baggrunden er Tyge Brahe,

ses klart. Små kanonløb er kastet skødes
løst, og en hest og en mand bygger for
grunden op. I mellemgrunden mænd 
med en kanon. Længere tilbage Kron
borg. Abildgaard har ikke brugt ældre 
billeder, så han har ikke fået fat i, hvad 
det vil sige at der var en »kuppel« på 
slottets store tårn. Længere bagude Sun
det, og den skånske kyst med Helsing
borg og Kernen, ikke som den så ud på 
Frederik Ils tid, men i Abildgaards egen.



Bestillingen af billederne leder tanken 
hen på Frederik Ils bestilling af Kron
borgtapeterne, men motiverne er mere 
romantiske og levende. Statens Museum 
for Kunst.

1789 malede Nikolaj Abildgaard billedet 
af Frederik V. Også det brændte, men 
også til det har vi skitsen bevaret. Billedet 
er en allegorisk fremstilling af Frederik 
Vs dyder og handlinger. Kongen er tron- 
sat som intet mindre end den nordiske 
Apollon, der værner kunst og videnskab. 
En grif hviler ved hans fødder og skal 
symbolisere »Fantasien«. Damen med 
slangen i billedets højre rand er Minerva 
eller Athene, som lægekunstens skytsånd, 
en hentydning til Frederiks Hospital. Bag 
Minerva en Junoskikkelse med små børn, 
der ska, takke kongen for Fødselsstiftel
sen. Ti, venstre for kongen sidder Freden 
med guldaks i hånden, og de bildende 
kunsters dame med malerpalet og sær
deles kostbart billedhuggergrej i guld, 
for Frederik V var også Kunstakademiets 
konge. Bag damerne til venstre hviler 
havguden Neptun fredeligt foran Danne
brog (Fred på havene), og så tryg en 
landefred har kongen skabt, at i forgrun
den er Mars ved at falde i søvn på sit 
skjold. Kongen har en lyre under armen, 
og skødet fuldt af laurbærkranse, som 
han gavmildt vi, dele ud.

Det er en kongehyldest til enevældens 
guddommelige majestæt, helt svarende 
ti, Salys rytterstatue på Amalienborg 
Plads. Hvordan Frederik V var som men
neske, elskværdig, men svag, i sine se
nere år et vrag, strejfer ikke tanken: han

er monarken, den enevældige konge, 
rollens indehaver, og hvad der skete i 
hans tid, er hans gerning og dyd. Sådan 
så man ham. Det var Johannes Ewald, der 
ved hans død sang »Viis, naadig og ret
færdigt, dig og din Trone værdig, tag 
disse Navne med -  i Graven«. Og i him
melsk lys har Nikolaj Abildgaard set ham 
1789, måske i lyset af de mellemliggende 
ulykkelige skandaler omkring tronen, 
med Struensee og Caroline Mathilde og 
den syge og svage Christian VII. Statens 
Museum for Kunst.

Som hyldest til Christian VII havde Niko
laj Abildgaard egentlig tænkt et maleri, 
hvor man ser kongen bryde bondens åg, 
det vi, sige stavnsbåndets løsning. Men 
idéen gjorde ikke lykke. Det blev så til 
et maleri af ordningen af det spændte 
forhold til Rusland. Den russiske zar var 
Gottorper og hertug i Holsten, i den 
kielske del af hertugdømmet. Det havde 
nær ført ti, krig, men Bernstorfferne, den 
ældre og den yngre, fik ved forhandlin
ger problemet lempet. Zaren gav afkald 
på sin del af Holsten, imod at få Olden
borg og Delmenhorst til en mand af sin 
slægt.

Billedet er brændt, skitsen er på Statens 
Museum for Kunst. Selv om Abildgaards 
kongebilleder i deres maleriske stil pe
ger frem, er de i deres indhold knyttet 
til 1700-tallet, hofkunsten, den idéver
den, som levede i de europæiske slottes 
loftsbilleder og malede hyldest ti, konger 
og fyrster.

Christian VII sidder på sin trone. Den 
bageste af kvinderne er »Holsten« (hun

bærer det holstenske nældeblad på bry
stet). Den forreste kvinde aflægger ed til 
kongen. Hun er »den kielske del af Hol
sten« (skjoldet foran hende med det 
røde oksehoved). I skyen flyver den rus
siske ørn bort med de oldenborgske røde 
bjælker på gu, grund, og Delmenhorst- 
korset på blå grund. Billedet er i en ro
ligere stil end Frederik Vs apoteose som 
Apollon. Rimeligvis har alle været for
sigtige med at lade den syge konge præ- 
stére alt for mirakuløse gerninger. Han 
sidder blot på tronen og tar imod en ce
remoniel ed, og det var Christian VII 
i stand til. Han kunne, når det skulle 
være, optræde med alvor og sti,.
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DET FØRSTE CH RISTIA N SBO RG S BRAND 1794

Frederik IV havde prøvet at modernisere 
det gamle Københavns Slot, men det var 
blevet til en håbløs husklump. 1732 gav 
Christian VI den endelige ordre til at 
Elias David Hausser skulle lede bygge
riet på et nyt vældigt slot, Christiansborg. 
Sammen med Hausser arbejdede Nicolai 
Eigtved og Le Clerc. Helt færdigt i alle 
detaljer blev slottet aldrig, blandt andet 
manglede den pompøse marmortrappe, 
men det blev dog Nordeuropas største 
monument i barok-rokokko, gennemført 
med en stil og en pragt i møblering og 
interiører af europæisk format. Slottet 
var firfløjet og vendte hovedfacaden 
mod Ridebanen. Det er de to senere slot
tes store svaghed, at de er drejet og ven
der en åben baggård mod Ridebanen, så 
den som rum er ødelagt og uden fast 
hovedvæg. I det første Christiansborg re
siderede Christian VI og Frederik V, og 
her spilledes Struensee-dramaet.

Men slottet havde været dyrt, og med

traditionel dansk smålighed blev der til 
gengæld sparet de særeste steder, blandt 
andet på de indviklede rørsystemer til 
kakkelovnene, og der blev sparet på til
synet med dem. Sidst i februar 1794 
havde man i nogle dage hørt »en Brølen 
og Buldren« i slottet. Der var ild i luft 
og røgkanalerne. Småbrande havde der 
været i slottet flere gange, men man reg
nede med at den vældige kolos ikke for 
alvor kunne brænde. Knud Lyhne Rahbek 
fortæller, at han gik over slotspladsen og 
så røg ud af et par vinduer uden at regne 
det for noget særligt. Men samme aften 
stod han ude i Bakkehusets vindue og så 
himlen gløde af et gigantisk bål. Slottet 
stod i flammer. Mange menneskeliv gik 
tabt. Hundreder af kostbare møbler, og 
alle slottets dejlige interiører, sank bra
gende sammen i slotskældrene.

E. C. Werlauff stod som dreng sammen 
med sin far i deres vindue og så mod den 
gloende vulkan. Pludselig snuste hans far

dybt og sagde stille: »Nu er det male
rierne!«

C. D. Fritzsch har i sin impressionistiske 
gouache af Christiansborgs brand 1794 
grebet oplevelsen set fra Prinsens Palæ, 
tværs over Marmorbroen og Ridebanen. 
Soldater spærrer broen, mennesker står 
og stirrer og kaster lange skygger, og i 
baggrunden brænder slottet som en eks
plosion.

Det er øjebliksreportage som et pres
sefotografi af idag. Billeder af slotsbran
den var aktuelle, men de fik en »dybere 
mening«.

Da ulykkerne væltede ind over Dan
mark -  året efter brændte en tredjedel 
af København, 1801 stod Slaget på Re
den, 1807 blev hovedstaden bombardé- 
ret og flåden røvet, og 1813 gik landet 
fallit -  så man tilbage på slotsbranden 
som det første varsel fra himlen. Køben
havns Bymuseum.
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»FREJAS« KAMP M OD SEKS ENGLÆ NDERE

England havde sat den franske flåde ud 
af spillet, og Hollænderne betød ikke 
mere noget som sømagt, så der var en
gelsk herredømme på havene. Under De 
forenede Staters frihedskamp, og under 
kampene mod Napoleon, var det i en
gelsk interesse at hindre de neutrale sø
farende magter i at handle på de kyster 
og stæder, der hørte under Englands 
fjender. Som svar skabtes mellem Dan- 
mark-Norge, Sverige og Rusland det 
væbnede neutralitetsforbund. Engelske 
skibe krævede ret til at visitere neutrale 
koffardiskibe, og den neutrale søfart 
tjente unægtelig godt på krigssituatio
nen. På den anden side måtte de søfa
rende magter også hævde, at de ikke 
kunne standse deres søfart og gå fallit af 
hensyn ti, Englands krige, og det blev 
skik at lade neutrale orlogsskibe kon
vojere de neutrale handelsskibe. Det 
førte til episoder. I den yngre Bernstorffs 
tid blev de altid ordnet bagefter ved di
plomati. Men tonen blev stadig skarpere, 
og 25. juli 1800 blev den danske fregat 
»Freja« på 40 kanoner standset i Den 
engelske Kanal under konvoj af seks 
handelsskibe. Den engelske eskadre var 
på seks skibe -  tre fregatter, en korvet, 
en brig og en lugger. »Frejas« chef, kap
tajn Peter Krabbe, nægtede at lade Eng
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lænderne visitere, og da de satte både i 
søen for at gøre det alligevel, åbnede 
han ild. Samtlige seks britiske skibe gik 
til angreb på »Freja«, der forsvarede sig 
til alle sider i en timelang kanonade, ind
til skibet, med flere grundskud og riggen 
ødelagt, måtte overgi sig. De danske 
skibe blev ført ind til Downs, under 
dansk flag. Sagen ordnedes ved forhand
ling, så de danske skibe fik lov at sejle 
videre, repareret for engelsk regning. 
Peter Krabbe fik af kronprinsen en guld
sabel. Hans tab var en død og fem så
rede, engelsk tab fire døde og nogle så
rede. Men kampen vakte opsigt i begge 
lande og blev forspillet til Parkers og 
Nelsons angreb på København året efter.

T. F. Lønnings farvelagte tegning af Frejas 
kamp 25. juli 1800 viser »Freja«, der sky
der ti, begge sider. Der ses iøvrigt fem 
engelske skibe og seks danske. Billedet 
er ret skematisk og ikke noget stort 
kunstværk, men det viser blandt andet, 
på hvor nært hold datidens orlogsskibe 
lå hinanden under kamp på kanoner. Til 
tider lå de endnu nærmere. Vi har skil
dringer af engelsk-franske kampe, hvor 
kanonernes mandskaber daskede til hin
anden ind gennem kanonportene med 
ladestokkene. Frederiksborg.





SLAGET PÅ REDEN 1801, ENGELSK SK ILD R IN G

Rusland gled ud af det væbnede neutra
litetsforbund, der nærmest gik i opløs
ning. Frankrig lagde pres på zar Paul for 
at få liv i det igen, og så lagde Sverige og 
Rusland pres på Danmark, der vidste at 
det sandsynligvis betød krig med Eng
land, men den russiske zar var yderst 
truende, så hvis Danmark holdt sig uden
for, betød det rimeligvis krig med Rus
land. Men neutralitetsforbundet var dog 
en hævdelse af havenes frihed, mens ly
dighed mod England var underkastelse, 
så Danmark gik med. Som svar lagde 
England embargo på alle dansk-norske 
skibe (ordre om beslaglæggelse), og det 
skete endda to dage før Danmark skrev 
den ny neutralitetspagt under, så Eng
land havde travlt. Og så stod en engelsk 
eskadre under Sir Hyde Parker og Ho- 
ratio Nelson mod København. Nelson 
sagde at ekspeditionens mål var at knuse 
Ruslands sømagt, og »at gi Sverige og 
Danmark et rap over nakken«. Men det 
blev kun til den uventet hårde kamp på 
Københavns Ked skærtorsdag 2. april 
1801. Der blev vekslet skud ved Kron
borg, og det gav Danmark tid til i stor 
hast at lægge en rad af blokskibe (skibe 
uden rig) i en forsvarslinje udenfor hav
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nen. De fleste af skibene var »svine- 
bundne«, det vil sige med fire ankre ude, 
så de lå fast og ikke kunne manøvrere. 
En mindre eskadre under kommandør 
Bille var sejlklar for Norge. Den blev 
holdt i reserve. Den engelske eskadre 
delte sig. Nelson angreb med ialt 35 store 
og mindre skibe den danske linje på 18 
skibe, 1192 engelske kanoner mod 630 
danske, i mandskab 8885 Englændere 
mod 5234 Danskere. Den engelske slag
linje løb fra sydøst op langs den danske, 
og ilden åbnede. Den varede i fem timer, 
hvor de to linjer fyrede løs på hinanden 
uafbrudt.

Det engelske farvelagte Bailey-stik er 
efter et maleri af T. Whitcombe. Den 
engelske linje er ved at sejle frem, men 
også i færd med at mindske sejl for at 
gå i stilling og skyde. De danske skibe er 
tegnet med for høj rig. De fleste havde 
kun masternes nedre stang og ingen rær. 
Kun enkelte havde fået rær, der ikke var 
nogen nytte til, og kun gjorde skade ved 
at splinter og gods regnede ned over 
mandskabet på dækket. Igen ses hvor tæt 
flåder søgte ind på hinanden under 
kamp. Det kgl. Bibliotek.





SLAGET PÅ REDEN 1 8 0 1 ,DANSK SK ILD R IN G

Det klassiske billede af Slaget på Reden 
blev malet af C. A. Lorentzen. De danske 
skibe lå for anker, så taktisk mindede 
slaget mest om at slå katten af tønden. 
Det danske mandskab var Holmens faste 
stok, det vil sige det faste flådemand
skab, der hovedsagelig boede i Nyboder. 
Til dem kom hastigt indkaldte, frivillige, 
og en del pressede. Det engelske angreb 
havde vakt en voldsom harme og be
gejstring i det Danmark, der efter mange 
års enevælde og fred nærmest var faldet 
i søvn. Skærtorsdagsslaget blev i de føl
gende årtier nævnt som århundredets 
dundrende indgangssalut.

C. A. Lorentzens maleri er, på et skilt på 
tømmerlageret forneden i forgrunden, 
signeret »2. april 1801«, for det er malet 
efter skitser, som han tog på selve dagen. 
Kampen er set fra Frelserens tårn med 
Nyholm i forgrunden. Flådens Leje og
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Nyholms mastekran ses, længere ude 
Billes eskadre, og Trekroner, der er fuld 
af telte. Den danske linje var i hast lagt 
så uheldigt, at Trekroners kanoner ikke 
kunne skyde med fuld virkning. Lorent
zen viste sin skitse til flere søofficerer for 
at få skibene placering korrigeret. J. F. 
Clemens stak det i kobber, et af hans 
bedste stik. Til et så stort stik lavede 
man »subskriptionsindbydelse«. Clemens 
sendte indbydelsen ud i november 1801, 
så på den tid må Lorentzens maleri ha 
været færdigt. Det tog flere år at gravere 
den vældige kobberplade, så stikket var 
først færdigt i 1805. Der havde meldt sig 
mere end 900 prænumeranter. Frederik 
de Coninck (Dronninggård) købte 499 
eksemplarer. I stil med vor tids regler for 
ophavsret fik Lorentzen 1000 rdl. af Cle
mens fra indtægten på stikket. Det er 
idag ét af de dyre danske kobberstik. 
Frederiksborg.

SLAGET PÅ REDEN, SLUTNINGEN

C. A. Lorentzens billede Den engelske 
Parlamentær gaar i Land, vandt ikke sam- 
me popularitet som hans billede af selve 
slaget. Da kampen trak ud, blev Parke 
nervøs og signalerede at Nelson skulle 
trække sig tilbage, men Nelson satte kik 
kerten for det blinde øje. Havde han tab 
kampen, var lydighedsnægtelsen bleve 
ham en dyr spøg. Lyst så det ikke ud, d; 
der var kæmpet op imod fem timer. Sek?



engelske skibe var rendt på grund, og 
selv om flere af de danske skibe var øde
lagt eller stod i flammer, kæmpede Dan
skerne så indædt at det trodsede alle 
normale regler. Nelson blev betænkelig 
og sendte sit brev ind til kronprinsen. 
Han truede med at brænde de tagne 
danske skibe med fangerne ombord, hvis 
kampen ikke blev standset. I skyndingen 
var der ikke skabt klarhed over, hvem 
der havde den danske ledelse, kronprin
sen eller Olfert Fischer. Det er ikke rig
tigt, at kronprinsen straks konfust gav

ordre til at afbryde kampen. Tværtimod 
skrev han til Nelson og bad om klar be
sked på den underlige skrivelse, og så 
skrev Nelson brev nr. 2. Begge breve er i 
en lidt hastig og hoven tone, som Nelson 
dæmpede i sin senere gengivelse. Men 
slaget standsede, og kronprinsen hand
lede rigtigt. Vel lå Bille klar med sin es
kadre, men det gjorde Parker også. Dan
ske døde og sårede 1135 mand, engelske 
tab 1200 (siger Nelson), 2237 (siger Par
ker, og han var en større elsker af sandhe
den end Nelson). I England regnede man

Nelsons trick for uværdigt, og ingen Eng
lænder blev dekoreret for kampen. Da 
Nelson efter hjemkomsten søgte audi
ens, lod den engelske konge som om 
han ikke anede at Nelson havde været 
ude og sejle.

Lorentzens billede er malet som pen- 
dent til »Slaget på Reden«, i samme for
mat. Kastelvolden til venstre. Trekroner i 
mellemgrunden, og her ses de mange 
telte tydeligere. Billedet er også signeret 
2. april 1801, men malet færdigt senere. 
Frederiksborg. 93



SKÆBNEÅRET 1807, »AFFAIREN« 31. AUGUST

Livjægernes udfald i Classens Have skete 
samtidig med at den engelske flåde prø
vede at true København. Et bombarde
ment fra søen var en mulighed, men det 
krævede at de engelske skibe risikerede 
sig ved at komme meget nær ind på for
ter og udlagte danske skibe, og det tø
vede de med, så virkningen blev ringe. 
Kastellet lå helt ud til det åbne Sund, og 
denne gang var Trekroner og de andre 
forter ikke helt eller delvis dækket af 
danske blokskibe. Man regnede den gang 
med at en kanon i land var lige så meget 
værd som en snes kanoner ombord på 
et skib, fordi kanonerne i land stod stille, 
så man kunne sigte ordentligt, og land
kanonerne var jævnligt langt sværere, 
fordi der var grænser for, hvor svære 
kanoner man kunne føre på et skib. 
Kampen 31. august fik ikke i sig selv stor 
virkning, men Englænderne strammede 
deres greb om hovedstaden.

C. V. Eckersberg har malet billedet af 
Affairen på Kjøbenhavns Rhed 31. Au
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gust 1807 ret kort tid efter. Billedet er 
signeret 1807. Til højre ses Kastellet, til 
venstre den åbne strand. På odden lig
ger »Gamle Kalkbrænderie«, og det er 
Classens Have, der imellem Kastellet og 
odden går ned til stranden. En såret bæ
res i land. De to bårer har kaleche og fire 
ben. Enkelte bårer af den model ses end
nu på danske museer. Kastellets kanoner 
fyrer ikke, der er for langt skudhold ud 
til fjenden. I kimingen til højre ses Tre
kroner. Danske riggede skibe og et en
kelt blokskib ligger nærmest land. I højre 
side holder de engelske skibe sig ret 
langt til søs, i venstre er de kommet nær
mere og fyrer løs. På alle søslagbilleder 
ses, at selv om de runde kugler må ha 
ramt vandet i en ret flad vinkel, står 
sprøjtet næsten altid lodret til vejrs, så 
det må det ha gjort. I ældre erindringer 
skrives der ellers jævnligt om, hvordan 
kuglerne slår smut eller kaner hen over 
vandfladen. Kastelsvolden er værnet af 
palisader og spanske ryttere. Sceneriet 
virker iøvrigt ret fredeligt. Frederiksborg.





KØBENHAVNS BOM BARDEM ENT 1807, I KØBENHAVNS BOM BARDEM ENT 
1807, II

16. august 1807 gik Englænderne i land 
under Vedbæk. Forhandlingerne førtes, 
mens engelske styrker opererede ude på 
Sjælland, men forhandlingerne brød 
sammen, og Englænderne gjorde alvor 
af deres trusel: onsdag 2. september kl. 
17.30 eftermiddag åbnede ilden fra de 
engelske batterier. Den fortsatte til næste 
morgen kl. 8. Den begyndte igen torsdag 
eftermiddag kl. 6, mindre voldsomt, for
di Englænderne regnede med en hurtig 
dansk kapitulation. Den kom ikke. Fre
dag eftermiddag kl. 7 åbnede ilden igen, 
nu meget voldsomt, og den blev ved om 
lørdagen. Nu stod en stor de, af byen i 
flammer. Der blev bombet med kanoner, 
med mortérer, og med de congraveske 
raketter. En 32 punds brandraket med 18 
pund skarp rakte 3000 alen, ca. 2 km, en 
42 punds en smule længere. Derfor gik
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det ud over kvarteret lige indenfor Nør
revold. Den engelske raketbase var ved 
Frederiksberg Allé, omtrent nuværende 
St. Thomas.

C. W. Eckersbergs tegning af Københavns 
brand er set fra Ladegården, som Eng
lænderne havde besat. Billedet er signe
ret 1807. Ilden spejler sig i Ladegårdsåen, 
der løber ud i Peblingesøen. Dæmnin
gen mellem den og Sankt Jørgen Sø ses. 
Volden tegner sig som en mørk linje. 
Byen er et flammehav, og raketter ses i 
luften. De blev omhyggeligt rettet, så de 
ikke kunne havne i Flådens Leje og hel
ler ikke i Tøjhushavnen med beholdnin
gerne af materie,. Derimod blev tøm
merpladsen ramt, og der brændte for 
mere end 6 millioner rdl. tømmer. Kø
benhavns Bymuseum.

Bombenætterne var fyldt med rædsel, 
der biir skildret med en mærkelig ro i 
tidens erindringer, for den rolige hold
ning overfor skæbnen var også en del af 
den følsomme tids livssyn. Hele bykvar
terer stod i flammer, Universitetet og 
Frue Kirke brændte, gader var glødende 
ovne som ingen kunne færdes i, sårede 
og døde lå i ruinerne, på gaderne, på 
volden, og alligevel gik der hverken pa
nik i borgerne eller i ledelsen. Det der 
kunne gøres blev gjort, men det var ikke 
meget. Heller ikke vor tids brandmateriel 
kan magte et bombardement. Den tids 
kunne slet ikke. Bomber og raketter blev 
ved med at regne nådesløst ned over 
byen. Da Carl Gustav i 1659 belejrede og 
stormede København, var der kun 25 til 
30 000 mennesker bag voldene, men i 
1807 var der over 100 000, en by tæt fyldt 
med mennesker.

C. W. Eckersberg malede i 1807 billedet 
af Københavns bombardement set fra 
volden ved Rosenborg. Husene ved vold
gaden og gadeporten ind ti, Rosenborg 
ses bag officeren og hans hustru. Mand
skab af borgervæbningen går (sidder) på 
volden. I en båre bæres en såret eller 
død bort. En bombe er faldet lige ved 
Rosenborg og kaster lys over den nedre 
del af facaden. I baggrunden brænder 
Frue Kirkes spir. Reformert Kirke står 
som en silhuet foran tårnbålet, der lyser 
på Petri Kirkes spir. Både bomber og 
raketter ses i luften. Eckersberg har 
haft blik for bombardementets maleriske 
virkning. Frederiksborg.





KØBENHAVNS BOM BARD EM ENT 1 80 7, I I I

Fordi Englænderne ikke ville risikere at 
skyde den flåde i brand, som de var 
kommet for at hente, og heller ikke ville 
ødelægge havnens materielhuse, der 
rummede mange ting som var værd at 
laste i de skibe, der skulle hentes, var 
det kvarteret fra Frue Plads ud til volden, 
der navnlig blev komplet ødelagt, og 
borgerne flygtede til de kvarterer, der 
var knap så truede, og over til Christians
havn, der var uden for skudvidde, fordi 
der ikke blev bombet effektivt fra søen. 
Den engelske flådes indsats i hele aktio
nen 1807 var mildt sagt tilbageholdende, 
man lod landmilitæret om både det risi
kable og det grove. Ud over C. W. Eckers- 
berg har ikke mange af tidens malere 
skildret hvad de så i de ufattelige døgn, 
men selv om C. A. Lorentzen nu var 58 år, 
svigtede han ikke.

C. A. Lorentzen har i en tegning skildret 
Bombardementet 1807 set fra Kongens 
Nytorv. ]. F. Clemens har stukket billedet, 
i aquatint-teknik til farvelægning, så virk
ningen biir omtrent som en »gouache«. 
De forskellige eksemplarer af det farve
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lagte stik falder forskelligt ud, for de blev 
ikke alle farvelagt af talenter.

Yderst til højre er Hovedvagten. Det 
store hus bag Hesten er »Grams Gaard«, 
der i 1795 var købt af Gottfried Rau. Han 
var gæstgiver og lavede huset til hotel. 
Det blev siden ved ombygning gjort væ
sentligt mindre stilfuldt og fik navnet 
d'Angleterre. Bag Østergades gab ses 
Frue Kirkes brændende spir. Et par bom
ber falder ned foran husrækken til ven
stre for Østergade, for at vise at selv på 
torvet er man ikke udenfor skudvidde. 
Lorentzen har prøvet at skildre flygtnin
gene som en levende folkestrøm. Enkelte 
militære rider rundt, åbenbart lidt forvir
ret, og et par hestevogne ses, men dels 
har heste næppe været til at få fat i, dels 
har de været umulige at holde styr på, 
så folk slæber med bohave og bærer de
res børn, og en kvinde, der er såret 
eller død. En anden kvinde og hendes 
barn har resigneret slået sig ned med 
bylter og stole ved Hestens stakit som 
symbol på de hundreder, der slap ud af 
deres hjem, men ikke anede hvor de 
skulle søge hen. Københavns Bymuseum





KØBENHAVN EFTER BOM BARDEM ENTET 1807

Da Englænderne drog bort med flåden, 
lå København tilbage, halvt lammet, i 
ruiner, og i krig med England, en krig der 
skulle vare i syv ødelæggende år. Flådens 
Leje var tømt, en tredjedel af byen lagt i 
ruiner. I forvejen lå slottet som en ga
bende tom kæmperuin siden 1794, og i 
1795 var også en tredjedel af byen blevet 
ødelagt ved brand. Det var en del af det 
nyopbyggede, der nu var ødelagt. På de 
fire døgn var i København af de væb
nede styrker 188 blevet dræbt, 346 såret, 
og af den civile befolkning var 1600 ble
vet dræbt, ca. 1000 såret, mænd, kvinder 
og børn i flæng. Af byens huse var 1600 
alvorligt skadet, 300 var komplet lagt i 
ruiner. (300 byhuse, prøv at tælle op, 
mens De går gennem en gade).

Maleren ]. P. Møller har malet sit motiv 
1808: Det ruinerede København set fra 
Gråbrødre Torv. Igen er hovedsagen Frue 
Kirke. At den var ødelagt, kom byen 
meget sent over. Den middelalderlige 
gotiske kirke brændte i 1728, men den 
var bygget op og fyldt med gravmæler 
og monumenter for stadens og landets 
store borgere og navnkundige mænd. 
Nu var kirken igen en tom ruin. Dens 
pragtfulde spir var borte. Mærkværdigt 
nok slap Petri Kirkes spir nådigt, så det 
har vi stadig. Længst ude i horisonten, til 
højre, ses en voldmølle og voldens grøn-
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ne træer, og ellers ser kvarteret ud som 
bombehærgede kvarterer ser ud, nøgne 
rester af mure. Til venstre i forgrunden 
en havareret vandtønde-vogn. En kvinde 
går med et barn, vi skal forstå at hun har 
mistet sin mand. En gruppe sidder på en 
murklump, en mand med armen i bind, 
og hans hustru med tre børn, hjemløse. 
Foran dem to mænd, den ene med ryg
gen til, en hjemsendt soldat med chakot, 
og med to træben, så han støtter sig til 
en krykke. Den uskadte borger peger på 
monumentet til højre: Corfitz Ulfeldts 
Skamstøtte, der blev rejst efter dommen 
over ham, på det sted hvor hans køben
havnske gård lå. Den blev i 1841 væltet 
af demonstrerende studenter, den er nu 
på Nationalmuseet og er desværre ikke 
blevet sat tilbage på sin gamle plads. Den 
er ikke korrekt malet. Den er snærpet 
sammen med for snævre trin etc. for ikke 
at fylde for meget i billedet, og sten- 
kvadren med indskrift er i virkeligheden 
kun i ét stykke. Men ud mod os vender 
ordene »Skam og Skændsel« -  det er 
hvad den gode borger og maleren mener 
om bombardementet. Idéen var så op
lagt at flere tegnere kopierede motivet. 
Møller var ikke stiv i at male mennesker, 
så dem har C. W. Eckersberg malet på for 
ham. Det skete den gang tit at en »land
skabsmaler« fik en »figurmaler« til at 
sætte liv i landskabet. Frederiksborg.







DEN DANSKE GU LD ALD ER

Det er et mirakkel, der har mange årsa
ger, at netop mens ulykkerne væltede 
ind over landet og endte i statsbanke
rotten af 1813, levede den danske guld
alder sig frem til sin blomstring. Guld
alderen så ikke sig selv som en særlig 
strålende periode, så malerne gjorde den 
aldrig til »motiv«. Men i glimt gir de os 
dens liv og interiører.

Wilhelm Marstrand har 1834 malet bille
det af en Musikalsk Soiré hos Vinhandler, 
Etatsraad Christian Waagepetersen. Den 
rige vinhandler samlede tidens førende 
kulturfolk hos sig i sit hjem i Store 
Strandstræde. Selskabet er tidens kendte 
forretningsfolk, Marstrand selv (stående 
ved døren), Hans Matthisson Hansen og 
J. P. E. Hartmann (stående ved det taffel

formede klaver, som biir spillet af C. E. F. 
Weyse. De spillende er iøvrigt dels kend
te musikere, dels den Waagepetersenske 
familie. Bag Weyse ses på væggen C. 
Hornemanns portræt af Frederik Kuhlau 
(kopi, vistnok af P. Copman, på Frede
riksborg). Kobberstikkene uden om ham 
er Mozart, Haydn og Beethoven. Male
riet øverst helt ude til venstre er Mar- 
strands eget billede af Gadescene i Hun
dedagene, malet året før. Lyset i rum
mene er dæmpet, og det varme skær 
gløder i rammernes og panelernes rød
forgyldning. Marstrand har malet pris
mekronen som en virtuos præstation, 
men der er ingen lys i den, alt lys kom
mer fra to olielamper, og fra lysene, der 
sidder på nodestolene og er skjult af 
sortmalede blikskærme. Frederiksborg.
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GULDALDEREN S KUNSTNERE PÅ UDDANNELSE

Den danske malerkunst kom sent, målt 
med europæisk mål. Helt op til slutnin
gen af 1700-tallet var hovedparten af 
Danmarks kunstnere indvandrede folk, 
og det gælder iøvrigt også guldalderen 
på alle felter, at en stor de, af de tone
givende var født i udlandet eller sønner 
af indvandrere. Men de rejste som unge 
ud for at lære. Det var ikke nyt. Allerede 
tidligt sendte de oldenborgske konger 
unge mennesker sydpå eller til Frankrig 
og England for at lære maleri, skulptur 
eller musik, og fra 1765 virkede »Fonden 
ad Usus Publicos«, en institution som det 
senere demokrati trods alle legater ikke 
ganske kan leve op tik Akademiet for de 
skønne Kunster havde iøvrigt sine egne 
legater, og så var der endelig Den konge
lige Chatolkasse. Det var for de unge 
kunstnere økonomisk muligt at rejse ned 
i Europa i flere år og leve dér for at lære. 
Og de gjorde det. Et af målene var Tysk
land, hvor der var levende malerskoler.

Den unge maler Vilhelm Ferdinand 
Bendz var søn af Odenses borgmester 
Lauritz Bendz. Hans ene bror blev ana
tom, den anden læge, men han selv ville 
være kunstner, og skønt han var meget 
ung, var han en så født maler og kunst
ner, at da han for alvor fik fat på male
riet, var det åbenbart, at han var et usæd

vanligt ungt talent. Han var en eminent 
tegner og en meget fin kolorist. To af 
hans kendteste billeder er interiøret fra 
Akademiets modelskole, og det unge 
tobaksselskab, men smukkest er ve, in
teriøret fra hans eget ungkarlehjem. 1831 
fik han kongelig understøttelse til en 
studierejse. Det er fra den rejse, hans 
billede stammer, af Det Finckske Kaffe
hus i München, Kunstnernes Bord. Det 
er malet 1831-32 og arbejder mesterligt 
med de tre lokaler på rad, med lys og 
skygge, grupper, portrætter, inventar og 
ølkrus. Tapetet i mellemstuen er næsten 
uhyggeligt præcist uden at det får bille
det ti, at dø. Men som »historiemaleri« 
viser det os interiøret: sådan samledes 
de unge Skandinaver, der søgte til de 
tyske kunstcentrer for at få europæisk in
spiration og en bredere faglig viden.

Men hos Bendz kom ingen fortsæt
telse. Han rejste ti, Italien om efteråret. 
Han blev syg i Venedig, åbenbart en 
maveinfektion, der idag var blevet klaret 
på få dage. 14. november 1832 døde han 
i Vicenza, kun 28 år gammel. Unge, der 
døde på deres livs studierejse, var et tra
gisk hyppigt træk i det ellers så lyse bil
lede af de unge talenter, der søgte ud 
og sydpå for at se og lære og bære den 
danske guldalder videre. Thorvaldsens 
Museum.
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DANSKE ROM FARERE

Først sent blev Paris de danske maleres 
mål, men det siger ikke at tysk kunst dik
terede helt, for det store og hellige mål 
var Rom. Det var den antikke kunst, det 
var den evige stads fortryllelse, og det 
var Italiens lys. Den, der idag tar farve
billeder i Frascati, eller hvor Roms om
egn ikke endnu er støbt i beton, vender

706 hjem med Roeds og Eckersbergs farver.

For de opfandt dem ikke, det var det lys 
og de farver, som de så, og som de mag
tede at få til at lyse ud af deres billeder. 
Thorvaldsen blev mere end halvt Ro
mer, beundret, afholdt, og i sjælden grad 
hævet over kollegers misundelse. Hold 
efter hold af kunstnere og skribenter 
kom til Rom og så, lærte, skrev og ma
lede. De skandinaviske kunstnere var en 
klike for sig, gæster i andre landes kunst
nerkolonier, men navnlig gæster i Rom, 
udenfor Italienernes liv og hverdag.

1837 malede Ditlev Conrad Blunck det 
siden klassiske billede af Danske kunst
nere i Osteriet La Gensola i Rom. Det lå 
ved Piazza Gensola i Trastevere, nær ved 
Ponte Rotto. Blunck malede en genta
gelse af billedet. Udgaven her er lidt tør, 
mere hård end billedet af det tyske kaffe
hus, som Bendz malede. Motivet er at 
vise, at her kom »man« (også Blunck) 
sammen med Thorvaldsen. Det ses af de 
to billeder, at de skandinaviske kunstnere 
søgte de små pæne steder med vin og



mad til en rimelig pris for en god kvali
tet. Personerne er fra venstre: maleren 
A. Kuchler, den københavnske borgme
ster Just Henrik Mundt, M. G. Bindesbøll 
(manden, der læner sig frem over bor
det, er nemlig ikke en tjener), J. V. Sonne, 
D. C. Blunck selv (vistnok), en ukendt 
mand, og Bertel Thorvaldsen.

Bluncks skæbne tegner noget væsent
ligt i tiden. Han var født i Holsten 1799, 
kom til Akademiet i København og fik 
Eckersberg som lærer. 1827 vandt han 
den store guldmedalje. Han var ved at 
blie medlem af Akademiet, men 1844 
rejste han til Holsten og sluttede sig til 
oprørerne. Alligevel købte Christian VII, 
1846 et billede af ham, og han solgte 
stadig billeder i Danmark. Han var med 
i slaget ved Bov 1848 som oprører, flyt
tede så til Wien, kom til Hamburg, ma
lede et billede af »Oprørernes lejr«, og 
døde 1853 af et slagtilfælde. Mange bånd 
blev revet over i de år, fordi oprøret greb 
ind i mange skæbner. De mange Slesvi
gere og Holstenere i Danmark blev plud
selig rodløse, og samtidig vendte dansk 
åndsliv det tyske kulturliv ryggen, op til 
og med vor tid. Frederiksborg.

THORVALDSENS HJEM KOM ST

1838 vendte Thorvaldsen hjem til Dan
mark efter fyrretyve år i Rom. Fattig som 
de andre unge kunstnere rejste han der
ned, og han vendte hjem som en fyrste, 
kendt i hele Europa. Den danske fregat 
»Rota« var sendt til Italien for at hente 
ham og hans kunstværker og hans sam
linger. Fregatten kastede anker på reden, 
for endnu var det almindeligt at skibe 
ikke løb ind i havnen. Hele København 
og mere til var på Toldboden, også den 
55-årige C. W. Eckersberg, sammen med 
alle de andre danske kunstnere som 
havde set og gæstet Thorvaldsen i Rom. 
Vejret var truende, men så lysnede det 
efter en byge, og til den følsomme tids 
usigelige glæde spændte en usædvanlig 
stærk regnbue sig som en himmelsk por
tal over sceneriet.

C. W. Eckersberg fik næsten straks den 
tanke at male Ankomsten, og han gik på 
Toldboden og tog en de, skitser. Thor
valdsen var kommet i hus på Charlotten- 
borg, hvor Thiele og Madam Stampe var

ved at myrde hinanden i rivaliseringen 
om Thorvaldsens bevågenhed. Fruen 
erobrede ham, men før den tid var 
Eckersberg kommet en del af vejen ti, 
det færdige billede. Jonas Collin foreslog 
ham motivet. Han foreslog Collin at gi 
»5 a 600 Rbdlr som Honorar derfor« Col
lin sagde nej. Eckersberg malede derfor 
billedet væsentligt mindre end han hav
de tænkt sig, men så bestilte Thorvaldsen 
selv et billede til det ny museum, hvor 
hans samlinger og værker skulle udstil
les, fordi han havde skænket det hele ti, 
sine landsmænd. For »den lille Ankomst« 
fik Eckersberg 250 rigsdaler af Etatsraad 
Jørgen Hansen Kock, og Thorvaldsen 
skulle gi 300 rigsdaler for »den store 
Ankomst«, men det blev altså to billeder 
for den pris, der oprindelig var sat på ét. 
Den store Ankomst hænger på Thorvald
sens Museum, og den er betalt, selv om 
Thorvaldsen trak betalingen af de sidste 
200 rigsdaler noget ud, til fortvivlelse for 
Eckersberg, der var meget langt fra at ha 
råd til at vente. Eckersbergs unge elev 
Anton Melbye lavede også en »An
komst«, men Eckersbergs billede, som 
ses her, er på Thorvaldsens Museum. 107



TIL DET ANDET 
CH RISTIAN SBO RG  I

Christiansborg var brændt 1794, Køben
havn brændte 1795, byen blev bombar
deret 1807, landet gik fallit 1813. Gen
rejsningen var imponerende. Byen blev 
bygget op, der blev bygget nyt rådhus, 4 
nyt universitet, ny Frue Kirke, og et nyt i! 
Christiansborg. Ingen af tidens histori
kere eller memoireskrivere studser over 
den utrolige præstation. Hovedarkitekt 
var C. F. Hansen. Slottet skulle smykkes !| 
indvendig, og igen bad man tidens 
kunstnere om at male historiebilleder.

C. W. Eckersberg malede til Christians
borg sit billede Danske bønder takker 
ved frihedsstøtten Frederik den Sjette for 
stavnsbåndets løsning. Det blev malet 
1844, en mindre gentagelse blev malet til 
Christian VIII. Det store blev reddet ved 
branden 1884 og er på Christiansborg.
Det mindre, som ses her, er på Frederiks
borg.

Kronprinsen rider en hvid hest. Han 
kommer inde fra byen, og bønderne står 
på landsiden af Abildgaards frihedsstøtte 
og takker ham. Han bærer pudret paryk, 
for vi er i slutningen af 1700-tallet, endda 
præcist fastlagt. Stavnsbåndet blev hæ
vet 1788, frihedsstøtten blev rejst 1792, 
Christiansborg brændte 1794, og dets 
tårn ses i baggrunden, så der må være 
tænkt på ca. 1793. Spiret til højre må 
være Frue Kirke. Spiret var slankere, men 
Eckersberg malede altid spir korte og 
plumpe. Han var selv en lille tyk mand.
De bageste officerer er af kronprinsens 
stab, de »røde fjer«, der ikke var særlig 
elskede, fordi man mente at kronprinsen 
styrede landet sammen med dem mere 
end med sine civile hjælpere.



T IL  DET ANDET 
C H R IST IA N SBO RG  II

Ved siden af C. W. Eckersberg blev ma
leren Johan L. G. Lund én af de flittige 
leverandører af store billeder til C. F. 
Hansens Christiansborg. Tre af dem har 
kirkeligt motiv: hedenskab, katolicisme 
og reformation. Da han fik Christians- 
borg-bestillingerne, følte han selv, at nu 
måtte han yde alt hvad han evnede for 
at hævde sig, dels i den ansvarsfulde op
gave, men navnlig ved siden af Eckers
berg. Hans billeder er blevet hårdt kriti
serede, men han har leveret hæderligt 
værk.

Johan L. G. Lunds billede af en Luthersk 
Gudstjeneste er gennemtænkt, klart i 
fortællingen som et anskuelsesbillede til 
en skole: kirken er den gamle katolske, 
altertavlen også, Luther hænger på mur
pillen, altergangen sker i to skikkelser: 
brødet og vinen, og formasteligt, set af 
en katolik: en præst står med sin brud 
og venter på at komme til ved alteret 
og blie gift. Skolemesteren synger med 
sine disciple. Alle mennesker i sceneriet 
er pæne og stilfærdige, lidt kedelige. 
Mandsdragterne er teater, kvindernes 
mere 1840 end renæssance. De altersø
gende, både de tre herrer og de fire 
damer, må ha haft en konference om 
kostymernes farve, for arrangementet 
er påfaldende smagfuldt. Billedet er ma
let 1843 og hænger i statsrådssalen på 
Christiansborg.

Malerismykningen til C. F. Hansens 
Christiansborg, som for en del er be
varet, er alvorlig og smuk, men gennem
gående et kedeligt bestillingsarbejde. Og 
kun få af billederne har haft styrke til at 
holde en plads, i dansk kunsthistorie.



CHRISTIAN  V il ls  SALVING, I

Christian V var den første konge, der 
blev salvet i Frederiksborg Slotskirke. 
Christian VIII blev den sidste. Det skete 
28. juni 1840. Med alle gamle traditio
ner var der noget nyt, som taler både om 
guldalderen og om Christian V III: dansk 
videnskab, kunst og åndsliv var inviteret 
med, i en grad som det aldrig før var 
sket. Maleren /. Vilhelm Gertner fik til 
opgave at male en serie billeder til en 
bog om handlingen. Den kom aldrig.

På det sorthvide billede knæler kongen 
foran biskop Mynster. Ved siden af står 
biskop Øllegaard med salvebuddiken. 
Krone og scepter ligger på regaliebordet. 
I baggrunden en del af gæsterne. Som

770 jævnligt i masseportrætter er det kunst

neriske brudt sammen, hovederne er 
bare gnidret op ad hinanden. Bag kon
gen geheimearkivar Werlauff med hån
den på kongelovens sølvskrin. Ved pil
len, over kongens ansigt, Eckersberg. 
Over kongens hår H. C. Ørsted. Til højre 
for ham Grundtvig. Til højre for Werlauff 
Oehlenschlæger. Over ham P. O. Brønd
sted. Skråt bag ham H. C. Andersen. Den 
forreste herre i elefantriddernes ordens
dragt er geheimestatsminister Møsting. 
Bag ham grev Otto og grev Wilhelm 
Moltke. Bag biskop Mynsters ryg, mel
lem den og lysestagen, Gertner selv. De 
fire stagevåben bag biskop Øllegaard er 
»kronepartisaner«, smeddet til Christian 
den Femtes paladsgarde ca. 1670 eller 
noget senere. Deres store kvaster er røde 
og gule, de oldenborgske farver. Rosen
borg.

CHRISTIAN  V I11 s SALVING, II

Til billedværket om Christian Vllls sal
ving malede /. Vilhelm Gertner proces
sionen, der efter ceremonien skrider 
over slotsgården. Frederiksborg havde 
haft trange tider siden Christian IVs dage. 
Det blev umoderne, hoffet fik nyere 
slotte. Under Christian VI blev en del 
sale lavet til rokoko, men ret billigt. 1811 
skænkede grev Rosencrones enke den 
store rosencroneske samling af danske 
portrætter til kongen, og samlingen kom 
til Frederiksborg, der blev portrætgalleri. 
Frederiksborg vågnede sammen med den 
ny danske nationalfølelse. Slottet blev 
repareret, og opdaget. For de fleste af 
gæsterne ved salvingsakten var slottet en 
helt ny oplevelse, og fra den dag var det 
igen kendt. Gæsterne fortalte betaget 
hvor vidunderligt slottet så ud den sol
gyldne junidag, og om hvordan solen 
glødede i sandstenenes gamle guldbe
lægning.

Det er den stemning, Gertner har prøvet 
at gribe. Foroven står: »Efter Befaling 
udført som Malerie i denne Sørrelse«, og 
bortset fra at der mangler et t, må bille
det være et forlæg til det endelige, ellers 
var der ikke skrevet på det. Morsom er 
den ny naturalisme. En ældre maler ville 
ha dæmpet lyset, så majestæten blev 
centrum. Men kongen går under en 
bærehimmel, og så må han være den 
eneste, der biir halvt væk i skygge, mens 
resten gløder i sol, også guldet i sand
stenen over portalen. Rosenborg.





CHRISTIAN  V il ls  SALVING, III

Som nævnt til billedet af Christian Vs 
salving blev enevældens konge ikke kro
net, fordi kronen var hans i det øjeblik 
forgængeren døde. Christian VIII var 
ikke Frederik Vis søn. For første gang, 
siden Frederik I blev valgt til dansk 
konge, var der ingen søn rede til at tage 
kronen efter en kongelig far. Christian 
VIII var søn af Frederik Vis farbror 
arveprins Frederik, officielt. Hans arveret 
til kronen var lagt fast, før Frederik VI 
døde. Han blev salvet, og sammen med 
sin dronning tronede han på enevældens 
stol.

C. W. Eckersberg, der jo var nær tilskuer 
til højtideligheden, har i 1840 malet årets 
store hændelse. Majestæterne siddende 
på tronstolene, iført det kongelige skrud. 
Kongen bærer hermelinskåben, elefant
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ordenens og dannebrogsordenens kæ
der, enevældens krone, sceptret og æb
let. Han er i guldbroderet kroningsdragt. 
Dronning Caroline Amalie, der er ved at 
blie en smule kraftig, og som den gav
milde Eckersberg har givet overmåde 
røde kinder, bærer dronningekronen på 
sned, med slør, og hendes hermelins
kåbe ligger nærmest bag hende i stolen. 
Eckersberg har dæmpet begge tronsto
lene ned. Der blev oprindelig kun lavet 
trone til kongen, og den dronningestol, 
der så blev lavet, blev ligesom dronnin
gekronen »vanhelliget« ved at kongen, 
Frederik IV, lod Anna Sofie Reventlow 
bruge begge dele ved sin kroning, så 
Christian Vis dronning krævede ny kro
ne og ny stol. Det fik hun. Dronninge- 
stolen er af sølv, foroven med Jehovas 
navn mellem figurer af Gudsfrygt og

Kærlighed. Kongens trone er i hovedsa
gen gjort af narhvaltand. Mesteren er 
Bendix Grodtschilling, og den var ialt- 
fald færdig 1671. Eckersberg har dels 
mildnet dens detaljer, dels gjort alt for at 
skjule den bag regaliebordet og drape
riet. Den er nemlig som møbel et uhyrligt 
monstrum. Forklaringen er, at oprindelig 
er »stolen« et privilegium for høvdinger 
og ypperstepræster, fyrster og konger. 
Den gamle nordiske tradition taler om 
»stolkonger«, og op til vor tid var i ne- 
gerlandsbyerne høvdingen den eneste, 
der kunne tillade sig at eje en stol. Den 
løftede den ophøjede person op over 
alle de andre, der sad på jorden. Men 
stolen blev -  allerede i oldtidens kultur
stater -  møbel for almindelige menne
sker. Så måtte herskerne ha særlige stole, 
og konger og kejsere måtte sætte deres

stol op på trin, for stadig at være hævet 
over godtfolk. Men så arbejdede møbel
kulturen med stolen som møbel i århun
dreder, med det resultat at kongers og 
kejseres tronstole hævede sig helt oven 
ud af møbelhistorien, og mens stolens 
historie blev noget af det fineste og mest 
spændende i møblernes historie, blev 
tronstolene mere og mere monstrøse og 
vanvittige, fordi de stadig skulle hævde 
sig som det stolemøbel, der var over alle 
andre. Der findes i Europa næppe én 
tronstol -  til konge, kejser, kardinal eller 
hvem det kan være -  der som møbel er 
bare nogenlunde rimelig. Alle er de gy
selige, for mens stolen fik sin historie 
dikteret af funktion og nogen værdighed, 
gled tronstolen stilhistorisk set ud i det 
absurde. Og det så også Eckersberg. Fre
deriksborg.
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IN D TO GET 22. JUN I 1841

En hofceremoni af anden art fejredes 
året efter Christian Vllls salving. Kron
prins Frederik (Vil) blev gift. Sagen var 
kilden. Christian VIII var selv gift to 
gange. Hans første ægteskab blev opløst, 
fordi den unge dronning var vidtløftig, 
og selv var Christian VIII ikke nogen ek
semplarisk ægtemand, så det var svært 
for ham at sige noget alvorligt til sin søn. 
Kronprins Frederik havde haft en forvir
ret barndom. Sin mor, den fraskilte dron
ning, kunne han ikke huske, og hans far 
og hans stedmor, Caroline Amalie, rejste 
i årevis i udlandet, så han var overladt til 
opdragere, der var gode nok, men et 
hjem havde han aldrig haft. Han havde 
arvet sin mors ret usædvanlige sind -  
blandt andet var han overvældende løgn
agtig. Han var usikker, ikke hjemme i 
rollen som kronprins. Han soldede, og 
da han ægtede Frederik Vis datter, Wil- 
helmine, gik det galt. Frederik VI sendte 
ham en tur til Island og satte ham i for
visning til Jægerspris, og det blev skils
misse. Kronprins Frederik ægtede så prin
sesse Mariane af Mecklenburg-Strelitz. 
Den unge prinsesse var 20 år. Kronprins 
Frederik var 32, og han kendte på den 
tid Louise Rasmussen, senere grevinde 
Danner, der netop 1841 fik en søn, som 
Carl Berling var far til. 1844 slog Louise 
Rasmussen sig ned i København som mo- 
dehandlerinde. Samme år rejste prinsesse 
Mariane fra Danmark, og 1846 fik hun

skilsmisse. 25 år gammel vidste hun så 
meget om ægteskab, at hun havde nok 
for resten af sit liv. Hun døde ugift 1876.

C. V. Balsgaard malede i 1843 et par bil
leder af det pompøse indtog 22. juni 
1841. Ved et tidligere »indtog« gik bøl
gerne højt. Det var den gang P. A. Hei- 
berg skrev sin sang om indtoget, med de 
ikke meget underdanige ord: »Dog, har 
man Hierne -  Kan man jo gierne -  Und
være Orden og Stierne«. Men det var 
også under den franske revolution. 1841 
var stemningen blid, guldalderens bor
gerlighed i det fredelige København. En 
S-svajet baldakingang var bygget fra 
dampskibets anløbsplads til slotsporten. 
Her skrider ceremonimesteren J. G. Le- 
vetzau foran det nygifte par, kronprins 
Frederik og prinsesse Mariane. Bag dem 
går to mænd. Den mindre er prins Ferdi
nand, den højere er landgreve Wilhelm 
af Hessen. Hans datter blev siden gift 
med prins Christian af Glucksborg (Chr. 
IX), der går lige bag ham i rød husartrøje. 
Af ukendte grunde er prins Ferdinand 
alene om at gå i trit med ceremonime
steren. Alle de andre går i modsat fod
slag. Til højre for Holmens Kirke ses 
flådens bygninger. Holmen var endnu 
»Bremerholm«, den dansk-norske flådes 
gamle rede. Og endnu på den tid kunne 
et dampskib løbe helt ind i kanalen. 
Rosenborg.
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KAMPEN PÅ DYBBØ L BJÆRG 1848

Efter at unionen med Norge var bristet 
1814, var monarkiet nu Danmark med 
hertugdømmerne Slesvig, Holsten og 
Lauenburg. Gennem første halvdel af 
1800-tallet var danske malere, komponi
ster og skribenter inspireret af tysk kul
tur, men samtidig var der stigende fjendt
lighed mellem danske og tyske indenfor 
monarkiet, hvor Danmark nu var alene 
om at hævde det nordiske. Det tyske 
Holsten søgte naturligt kontakt med det 
nationale Tyskland, der var blevet skabt 
af Napoleonskrigene, og den »slesvig- 
holstenske« tanke blev født. 1848 brast 
de sidste håb om at finde en rimelig ord
ning. Slesvig-Holstenerne fik aktiv støtte 
fra tyske stater, efter at Danmark havde 
slået oprørerne ved Bov. Ved Slesvig blev 
Danskerne slået, for nu var regulære ty
ske tropper med, og de danske styrker 
blev presset tilbage mod Sundeved og 
AIs. Et dansk modstød kom i maj, men 
5. juni var den hannoveranske konges 
fødselsdag og det ville Tyskerne fejre. 
Kampen begyndte kl. 12 middag, og 
Danskerne blev kastet tilbage, men de 
danske reserver kom over AIs Sund, og 
12000 Danskere gik imod ialt 17000 Ty
skere, indtil Danskerne efter syv timers 
kamp »som en blodrød sky« væltede ned 
over Dybbøl Bjærg. Kl. 10.30 aften lød 
det sidste skud. Tyskerne var kastet til
bage. Danskerne fik ny tro på hæren,

men i udlandet virkede sejren uheldigt, 
for der var underhandlinger om våben
stilstand og fred, så kampen blev tolket 
som dansk trang til at se blod.

Den bedste af treårskrigens feltmalere 
Jørgen Sonne var født 1801 og døde 
1890. I 1848 var han 47 år, men søgte 
straks om pas, så han kunne følge hæren 
i felten. Han kom for sent ti, at se Dyb- 
bølkampen, og det er grunden til at hans 
billede Kampen på Dybbøl Bjærg 1848 
er krigsromantik, for på den tid havde 
han endnu ikke set krig. Det store slag 
er snævret ind til en »episode«, der nok 
har bataljedramatik, men mere dansk 
idyl. Garden rykker frem i det fjerne gen
nem det gule korn. Foran den flygter 
køerne. Gården brænder, storken synker 
i redens bål, en ko er død, en anden styr
ter forvirret rundt mellem de kæmpende, 
grisen er løs, hunden sidder i ly bag ind
bo, der er slået halvt itu. Tyskerne viger 
ind bag gårdens dige. De mørke mænd i 
nedre venstre hjørne er herregårdsskyt
terne. Sonne har ladet øjenvidner for
tælle alt om kampen, men alligevel er 
billedet teaterkrig i et pænt dansk guld
alder-maleri. Det blev malet færdigt i 
vinterpausen 1849, for i sæsonen var han 
i felten igen. Da han først virkelig havde 
set feltliv og krig, ændrede hans billeder 
sig væsentligt. Frederiksborg.
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OVERSØ-LEJ REN

Jørgen Sonne var med hæren, da den 
rykkede sydpå mod Isted. Både før, un
der og efter slaget tegnede han skitser, 
og dem komponerede han i de følgende 
år sammen til store slagmalerier. De væl
dige billeder er malet i atelier, men de 
er alligevel realistiske, fordi bogstaveligt 
hver soldat, hver gruppe og hver lille 
hændelse er set og tegnet på stedet. Han 
malede først sine to store billeder af 
selve slaget, men han kunne ikke slippe 
de storslåede indtryk, og heller ikke sine 
dynger af skitser, og det tredje Isted-bil- 
lede blev det store panorama over lejren 
ved Oversø og Munkvoldstrup før Isted- 
slaget. Det lykkedes ham at komponere 
billedet sammen, så man ikke straks får 
indtryk af at det er bogstaveligt talt kli
stret sammen af enkelte skitser. Den store 
lejrscene virker naturlig. Først når man 
går billedet nøjere efter, kan man se at 
det er skitse efter skitse lagt smukt sam
men i et stort puslespil. Det er lykkedes 
at få det hele passet ind i det pæne land
skabsbillede. Men det har alligevel hæv
net sig. Billedet er ikke et kunstværk, der 
er »født« af en vældig inspiration, det er 
kun omhyggeligt arbejde, men dog gan
ske dristigt komponeret ved den stærke 
overvægt i billedets venstre side, hvor 
trækronerne og skovens skygge virker 
som en tyngde, samtidig med at billedet 
her har de scener, som er nærmest på 
forgrunden. Det er det ældre maleris 
tradition med den mørke trekant i for
grunden, der er brugt en gang endnu, 
lidt mere frigjort, men dog så det gir lys 
over den åbne slette.

I skoven har soldaterne bivouak med 
7 78  madlavning. Der er fred, med lang pibe,

frakker knappet op, og brevlæsning, løv
rigt sker der alt hvad der kan ske, når en 
hær kampérer. En nydelig ung pige er 
kommet til officererne i venstre forreste 
gruppe med en madkurv. Et par flaske
halse ses. Mere folkeligt sørger et par 
bondepiger på prærievognen for de me

niges mad. I vor tid, der tror at al fortid 
var snerpet, er det tankevækkende at se 
de to nøgne soldater, der har haft he
stene ude og svømme. Soldaterne har 
kun hat på, for solen, og mens den unge 
Frøken er ganske uberørt, ser det ud til 
at bondepigen på vognen sender et ven-



ligt blik til den kønne unge mand på den 
grå hest. Lejren har ingen telte. I mellem
grunden til højre er soldaterne ved at 
bygge en løvhytte, og ud over landska
bet kan tælles mere end en snes andre 
store løvhytter. Foran prærievognen går 
soldater med grene til hytterne. Det må

ha været et synligt indhug i skoven. I 
horisonten ses spiret af Husby Kirke, og 
til højre for det en optisk telegraf. En 
hest har slået sig løs til højre, og i mod
sætning til hvad folk vil gøre idag, prøver 
alle de nærmeste at fange den. Solda
terne var bondedrenge, vant til heste.

Jørgen Sonnes store billede af Oversø- 
lejren er som maleri trods sin charme 
temmelig tørt. Men som studie i lejrliv 
1850, skildret af en maler der har stu
deret sceneriet omhyggeligt, er billedet 
morsomt og næsten utømmeligt fuldt af 
enkeltheder. Bregentved. 779



JØ RGEN  SONNEs »ISTEDSLAGET I«

Preussen havde støttet Slesvig-Holste
nerne, men ville gerne ud af ialtfald den 
militære hjælp, så der blev sluttet »fore
løbig fred« mellem Danmark og Preus
sen 2. juli 1850. Så stod Danmark kun 
overfor Slesvig-Holstenerne. Officielt. 
For i oprørshæren var indrulleret 12000 
rigstyske soldater, og de fleste officerer 
var også rigstyskere, generalen var den

720 tyske Wilhelm von Willisen, og hæren

var på 34000 mand. Den danske var på 
39000, ført af general Christopher von 
Krogh. Slaget ved Isted stod 24. og 25. 
juli 1850, det begyndte kl. 2 morgen og 
endte om aftenen kl. 7. Det er det største 
slag, der nogensinde har stået i Norden. 
Og det var for stort. Ingen af lederne 
magtede at operere med så store hær
masser. En tid så det mørkt ud for Dan
skerne, og der blev kludret temmelig 
meget i begge hærene. Længe var stillin
gen ganske usikker, men dagen endte 
med klar dansk sejr -  der bare ikke blev

fulgt op, for så havde krigen været ude. 
Nu fik den et halvt års fortsættelse.

lørgen Sortne var som sagt med, skønt 
han netop 24. juni fyldte 50 år. En delta
ger har skrevet: »Ved siden af os stod en 
Kunstner, som havde fulgt Arméen for 
at søge Sujet for sit Talent; han saae 
sjæleglad ud«. Det var Jørgen Sonne. Der 
kendes en del af hans skitser fra slaget. 
Han arbejdede dem siden sammen til to 
malerier, der er langt mere oplevede og 
virkelige end Dybbølbilledet. Det første



M ORGEN EFTER SLAGET

er slaget kl. 9 morgen, med regntunge 
skyer. Til venstre brænder Isteds gårde. 
Isted skov ses i baggrunden. Husene til 
højre er Isted kro, hvor idag »Gedenk- 
halle« ligger. Vi er mellem reserverne. 
Nede i Bøgmosen, hvor 10000 mand af 
hver hær tørnede sammen, er Danskerne 
ved at trænge fjenden tilbage. En gruppe 
fanger er ført frem. Til højre flygter bøn
der med indbo. Det blågrønne flag med 
hvidt kors er lægevagtflaget ved den pri
mitive ambulance. Frederiksborg.

Resten af sit liv var Jørgen Sonne præget 
af oplevelserne under Treårskrigen 1848- 
50. Han malede mange episoder, og så 
sent som 1876, da han selv var 75 år gam
mel, og efter den ulykkelige krig i 1864, 
vendte han tilbage til den første »slesvig
ske krig«, ikke med et dramatisk slag
maleri, men med en lyrisk stemning.

Igen var det dagene omkring Istedslaget, 
der stod i hans hukommelse. Aftenen 
efter kampen gik de danske styrker mod 
syd, gennem Slesvig, og fik natlejr ved 
Skovby og Lyrskov. Morgen efter slaget 
er ikke et vældigt sceneri med utallige 
små soldater. Jørgen Sonne er gået nær
mere på sin gruppe og har gjort den til 
hovedmotiv: soldater der sover i det 
dugvåde korn. En officer står med et

tæppe over skulderen og sin pibe i mun
den. Bag ham et flag. Ved flaget er en 
dør lagt over grøften, og under den lig
ger en mand med hænderne foldet på 
maven. Vagtposter står på gravhøjen. I 
horisonten til højre ses forposter til 
hest, i det åbne land til venstre et par 
telte, og en hær der sover. Selv kano
nerne vender sovende løbene nedad. Et 
par heste står trætte og stille. Tre ænder 
flyver over den gyldne blege himmel, tå
gen ligger i en våd kold sky. Billedet 
minder mest om et af tidens digte, men 
alligevel: igen er scenen set og husket. 
Men sådan, i en fin stemning af stille 
militær idyl, huskede den gamle Jørgen 
Sonne Treårskrigen. Billedet tilhører 
Kunstmuseet, men det er deponeret på 
Frederiksborg.





FRED ER IK  V II VED SØ N D ERBO RG  1848

Efter nederlaget ved Slesvig 22. april 
1848 trak de danske styrker sig nordpå, 
og en del af dem gik ud på Sundeved og 
til Als. Her lå styrken og ventede, til hæn
delserne tog fart i maj måned og fik 
deres store udløsning i slaget på Dybbøl 
Bjærg 5. juni. Men i ventetiden kom Fre
derik VII til Sønderborg. Han var ved hæ
ren allerede under slaget ved Bov. Den 
gang blev han uvenner med hærledelsen, 
fordi han mente at man skulle skyde hver 
tiende mand af de slesvig-holstenske fan
ger som oprørere. Krigsminister Tscher- 
ning måtte fortælle ham, at de metoder 
brugte man ikke mere. Kongen blev sur 
og tog på jagt, og i et par dage var hæ
rens øverste chef væk. Men efter Slesvig- 
nederlaget var han igen ved hæren.

Treårskrigens anden store maler er Niels 
Simonsen, der var født 1807 og døde 
1885. Han var 41 år, da krigen begyndte, 
og også han kom i felten som batalje
maler. Han var raskere i håndværket end 
Jørgen Sonne, knap så omhyggelig i stu
dierne, også lidt overfladisk som maler, 
men hans billeder havde mere folkelig

virkning, slag for alle pengene. Billedet 
af Frederik VII ved Sønderborg 28. april 
1848 er dog fredeligt. Det er malet 1848, 
men om Niels Simonsen selv har set kon
gen stå hvor han står tør ikke siges.

Billedet er malet hastigt og rutineret, 
men ikke med virtuositet i hvert strøg. Vi 
er ved et kystbatteri nord for Sønder
borg. To svære kanoner ses. Kongen, 
med lyseblå kappe løst over skuldrene, 
står ved én af de to svære kanoner og 
ser over mod Sundeved med en lang sø
kikkert. Batteriet har i forgrunden huler 
til mandskabets natteleje. Bag batteriet 
den tårnløse Sønderborg Kirke med tag
rytter. I baggrunden Sønderborgs lave 
huse og slottet. Det ses at terrænet om 
slottet er træløst. En damper ved slots
pynten. Foran den pontonbroen, der er 
brudt af. Foran broen, midt i Als Sund, 
en kanonbåd. Dybbøl Bjærg hæver sig, 
kronet af møllen, men ellers kun et par 
gårde, for også banken er uden træer, 
men vi véd at den i alt fald var tavlet op 
af levende hegn. Billedet kom som litho- 
grafi allerede 1848, endda i to udgaver. 
Frederiksborg.
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SLAGET VED FR ED ER IC IA

Den danske hær havde ikke været heldig 
i 1849. Sæsonen åbnede med katastrofen 
ved Egernførde, og trods en heldig kamp 
ved Ullerup gik hæren tilbage. Kampen 
ved Kolding var nederlag, og Olav Rye 
lavede så sit mesterlige tilbagetog op 
gennem Jylland. Imens belejrede Slesvig- 
Holstenerne Fredericia. Den danske hær
ledelse fyldte byen op med soldater, og 
så kom Olav Rye sejlende med sin styrke 
fra Helgenæs. General Bulow blev pla
nens leder, og udfaldet skete en time 
efter midnat, om morgenen 6. juli 1849.

724 Oprørerne bed sig fast, og navnlig kam

pen om Treldeskansen blev varm, men til 
sidst blev oprørerne trængt tilbage. Sej
ren blev hilst med jubel, fordi årets krigs
førelse hidtil kun havde været skuffelser.

Johannes Helms skriver (cit. efter Jørgen 
Paulsen): »Men naar nogen vil spørge 
mig, hvad der var mig mest paafaldende 
af alt, hvad jeg saa den Morgen, saa vil 
jeg ubetinget svare: Det var en lille civil
klædt Mand med en graa Hat paa, som 
jeg i den tidligste Morgenstund saae 
spadsere nok saa gemytligt midt ude 
mellem Skanserne. Jeg troede, det var 
en Nisse, vi havde anskaffet os til denne 
specielle Lejlighed . . .«  -  men det var 
Jørgen Sonne. Hans billede af soldater

ne, der rykker frem gennem det morgen
våde korn, er det bedste af Fredericia- 
billederne. Men Niels Simonsen lavede 
i 1850 ét (som ses her), der gjorde større 
lykke. Her var alt hvad man ønskede sig 
af dramatik, vilde og modige Danskere, 
bange og flygtende Slesvig-Holstenere. 
Simonsen havde været med hæren og 
havde set nok til at male et realistisk 
billede, men hans maleri er myten om 
Slaget ved Fredericia. Sådan tænkte man 
sig det. Frederiksborg.



FREDERIKSSTAD

Treårskrigens sidste store kamp stod om 
Frederiksstad. Her sad oberst Hans Hel- 
gesen som kommandant. Efter nederla
get ved Isted ville general Willisen vinde 
en sejr, og hans plan blev at storme Fre
deriksstad. Byen blev skudt i brand med 
gloende kugler. Alene 1. oktober gik 
5000 kugler ind over byen. Willisen kom 
selv for at lede angrebet. 4. oktober 
1850, Helgesens 54-års fødselsdag, skulle 
det gå løs. Det holstenske borgerskab 
kom kørende i hestevogne, med damer 
og madkurve, for at se en by blie stor
met. Kl. 5 eftermiddag gik stormen an

efter et voldsomt bombardement. De 
danske forværker var skudt i smadder, 
men Helgesen red rundt på voldresterne 
med sin krumsabel (han elskede krum
sabler) og på sin hvide skimmel »Selim«. 
De stormende tog sig frem alle vegne, og 
til tider sloges styrkerne med græstørv 
og jordklumper. Kl. 11 måtte Slesvig- 
Holstenerne vige. På diget stod de to 
tyske generaler Willisen og von der Tann 
og så ind mod den brændende by. Det 
var Willisens tredje store nederlag. Hans 
indsats i den nordlige krig var en håbløs 
fiasko. Han trak sig ud af tjeneste, dybt 
skuffet, og satte sig til at skrive et værk 
om, hvordan man vinder store slag 
(»Teorie des grossen Krieges«).

I årene efter krigen havde Niels Simon
sen noget nær bil ledfabrik, og han havde 
ikke mindst håndelag for dramatiske sce
ner. Af Frederiksstadkampen lavede han 
flere billeder. Hans lille »røde« skitse er 
signeret N. Simonsen 1850. Forrest til 
venstre »Savværket«. Her ses Helgesen 
til hest på »Selim«. Han er barhovedet, 
for det med uniformen tog han ikke så 
tungt. Bag ham kaptain J. A. F. Hoffmann. 
I baggrunden til højre den brændende 
by. Til venstre, noget bagude, ses »Kalk
værket«. Skitsen er morsommere og 
mere levende end Simonsens færdige 
bataljebilleder. Frederiksborg.
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DYBBØL 13. APRIL 1849

Flådens sørgelige tab ved Egernførde åb
nede krigsåret 1849, og det så ret mørkt 
ud for den danske hær. Slesvig-Holste- 
nernes tyske forbundsfæller sendte stær
ke hærstyrker nordpå, og den danske 
krigsførelse var delvis lammet af krigs
ministerens uforstandige ledelse. På Dyb
bøl stod Sachserne under general Pritt- 
witz. De danske styrker ved Als Sund 
blev ledet af general Biilow. Sachserne 
havde magten over Dybbøl Bjærg, de 
danske stillinger vest for AIs Sund var et 
brohoved og forposter. 13. april gik 
Sachserne til angreb for at kaste Dan
skerne tilbage ti! Als. Kampen blev hård 
og førtes for en stor del som kamp mel
lem feltartilleri. Under kampene måtte 
Sachserne en tid trække sig bort fra en 
del kanoner, og Danskerne førte heste- 
trukne forstillinger frem for at hente de 
fjendtlige kanoner hjem. Kampen om 
kanonerne blev dramatisk, og det lyk
kedes kun Danskerne at føre to forstil
linger frem, men dem fik de spændt for 
to sachsiske kanoner, som på den måde 
blev erobret. Det sachsiske angreb blev

kastet tilbage, men stillingen var iøvrigt 
omtrent som før.

Niels Simonsen malede episoden 1854, 
i et omhyggeligt bataljemaleri. Scenen er 
Dybbøl Bjærg 13. april 1849 med den 
brændende mølle til højre og en ned- 
brændt og to brændende gårde på rad 
langs bankens runding ned mod Als 
Sund, hvor en af flådens dampbåde ses, 
vistnok »Gejser«, og tre kanonbåde. Der 
skydes fra de danske batterier på Als ude 
til højre. Slaget virker ret spredt, solda
terne har bidt sig fast langs digerne. For
uden sachsiske var der hessiske og bayer
ske og andre tyske tropper med, men 
episoden var en kamp med Sachserne. 
De to kanoner står ved diget. De to dan
ske forstillinger, hver med seks heste, er 
gjort fast og er ved at sætte i gang. 
Dræbte og sårede sachsiske artillerister. 
Kaptain H. A. Th. Kauffmann står midt i 
billedet og leder handlingen. Officeren, 
der haler i det ene stræktov, er løjtnant 
von Rosen. De to kanoner står idag på 
Tøjhuset. B regen tved.
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EG ERN FØ RD E

Felttoget 1849 skulle åbnes med krigs
minister Hansens storladne plan. Hen 
over hovedet på hærledelsen havde han 
selv lavet den, sammen med en fransk 
general Fabvier. De danske officerer 
fandt den uheldig, og Hansen blev dybt 
krænket. Han lå syg i Sønderborg, men 
fra sengen ville han lede krigen. Tanken 
var et angreb fra Nørrejylland, ét fra 
Sundeved, og to flådeaktioner med land
sætning af tropper ind mod den sønder
jyske kyst. Alt gik godt. Danskerne gik 
frem ved Dybbøl. Olaf Rye erobrede 
Haderslev, flådeaktionen rensede Åben
rå. Men så blev Hansen nervøs og stand
sede det hele. Men den sydlige aktion, 
mod Egernførde blev gennemført, dog 
uden landsætning af tropper. Linjeskibet 
»Christian VIII« og fregatten »Gefion« 
løb ind sammen med flere småskibe, 
mellem dem damperne »Hekla« og 
»Gejser«. Linjeskibets mandskab var, 
som jævnligt i dansk flådehistorie, nyt 
og utrænet. De havde aldrig lært at skyde 
med kanoner, de havde kun hørt et par 
skud. Damperne holdt sig tilbage. Det 
var nyt at bruge dem i krig, og de var 
sårbare. På kysten af Egernførde var der 
fjendtlige kanonbatterier. Linjeskibet og 
fregatten vovede sig for langt ind, vinden 
kom fra øst, og de havde ikke plads nok 
til at krydse ud, så de var fanget. En vold
som kanonade begyndte. Chefen, A. F. 
Paludan, tabte besindelsen og truede 
med at skyde Egernførde i brand. Slesvig- 
Holstenerne svarede blot, at det blev 
hans egen sag, og selvfølgelig gjorde han

det ikke. De danske skibe skød i »lag«, 
det vil sige alle kanoner på én gang og 
så ladepause, så fjenden kunne dukke sig 
og bruge pausen til at fyre løs. Alle sø
officerer véd, at landbatterier er farlige 
for et skib. Damperen »Gejser« løb ind 
og fik en trosse ombord i fregatten for at 
bugsere den ud, men damperen fik roret 
skudt itu, og trossen blev »skudt over«, 
hvilket lyder utroligt, med en rundkugle, 
så i nervøsiteten har man åbenbart sejlet 
den for voldsomt tot, så den sprang. 
Begge skibe måtte stryge. Linjeskibet 
sprang i luften, fregatten blev fjendens 
og døbt om til »Eckernforde«. Det me
ningsløse nederlag var sviende, fordi Ty
skerne ikke ejede en flåde, så her mente 
Danskerne sig helt overlegne.

Ombord var løjtnant Th. Vilhelm Peder
sen. Han malede samme år et par fine 
skitser af den danske flådes uheldigste 
dag. »Gejser« ses til højre, linjeskibet i 
baggrunden, fregatten er set ret forfra. 
Kabeltovet er ved at blie ført ombord. 
Den kønne skitse er rask gjort, kun ski
bene, ingen enkeltheder i land. Vandet 
virker roligt, men farven siger at bunden 
og strandklinterne er vasket grundigt af 
søen. Alligevel er det sært, at intet bråd 
ses, og sejlene er heller ikke spilet alt for 
stift ind mod land. Vinden var imod, men 
måske ikke så voldsom endda, blot umu
lig at manøvrere i. Th. Vilhelm Pedersen 
tegnede senere de klassiske tegninger til 
H. C. Andersens eventyr. Frederiksborg.
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FÆGTNINGEN VED JAGEL

Efter slaget ved Isted 1850, trak den dan
ske hær sydpå. Krigen havde fra dansk 
side drejet sig om Sønderjylland, og nu 
var Sønderjylland på dansk hånd. Men 
krigen var ikke endt, og stillingen var 
stadig ulige. Mens den slesvig-holstenske 
hær frit opererede hvor det passede den, 
på begge sider af grænsen mellem Søn
derjylland og Holsten, måtte den danske 
hær af politiske grunde, under forhand
linger med de udenlandske mæglere, 
holde sig nord for grænsen. Talrige gange 
gik små fjendtlige grupper nordpå og 
lavede forstyrrelser på sydslesvigsk om
råde, så fra København fik hæren bud om 
at holde sig nord for grænsen, med min
dre det var taktisk nødvendigt at gå syd 
for den, under forfølgelse, eller for at 
befri danske fanger. Krigens sidste tid var 
uden store slag, bortset fra kampen ved 
Mysunde og om Frederiksstad, men de 
små kampe var talrige. I tiden fra 28. juli 
1850 til 11. januar 1851 var der 10 større 
sammenstød, 42 patrulje- og forpost
fægtninger, og 100 mindre patruljefægt
ninger, eller i gennemsnit én affære om 
dagen, meget små affærer de fleste af 
dem, men ufarlige var de ikke. Det var i 
én af de fægtninger ved Møllhorst 31. 
december 1850, at den 30-årige kunst
maler Carlo Dalgas blev dødeligt såret 
som premierløjtnant ved 10. bataljon. 
Ved Jagel stod en fægtning 28. juli 1850, 
altså få dage efter Istedslaget. Den be
gyndte kl. 8 om morgenen ved at to re
kognoscerende patruljer danske drago

ner blev overrasket og kastet tilbage af to 
eskadroner fjendtlige dragoner. Skarpt 
forfulgt red de danske dragoner ad vejen 
mod nord, men en eskadron danske hu
sarer under ritmester Niels Torp red 
imod, vinkede de danske dragoner til at 
vige ud til højre, og red så lige ind i Ty
skerne til en fægtning på blanke våben 
og kastede dem tilbage. De gjorde dog 
holdt, vendte om og angreb igen, så det 
kom til en ny hidsig kamp på blanke vå
ben, inden Tyskerne trak sig sydpå. Rit
mesteren blev hårdt såret af et hug i skul
deren. Også løjtnant H. Sehested blev 
slemt medtaget. Fjendens tab: sårede 1 
officer og 9 menige, danske tab: sårede 
2 officerer, 2 underofficerer og 4 menige.

Ole Peter Balling-Hansen var Nordmand, 
søn af en skomager, udlært som maler
svend, men gået over i kunsten og siden 
1846 elev på akademiet i København. 
Han meldte sig som frivillig, da krigen 
brød ud. Han blev sekondløjtnant og fik 
dansk indfødsret, avancerede til premier
løjtnant og blev efter krigen stående i 
reserven. Siden kom han til Amerika. 
1852 udstillede han sit billede af Fægt
ningen ved Jagel. De danske husarer 
kommer fra venstre. Billedet er tørt, alle 
deltagerne ret upersonlige dukker, men 
maleren véd hvordan man sidder til hest 
og fører sit våben. De danske husarer har 
kauriskaller på seletøjet, men ikke dol- 
man over skulderen. Hestemaler var 
Balling-Hansen ikke. Bregentved.
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RESERVESOLDATENS AFSKED

Frederik Vermehren var i 1848 en ung 
mand på 25 år. Han meldte sig som fri
villig, og han var i ilden 29.-30. juni ved 
Haderslev, men han savnede sit maleri, 
han savnede vennerne, og Treårskrigen 
var en krig med korte hændelser. Drive
riet var ved at gøre Vermehren vanvittig, 
men »Jeg veed een Udvei. Overlægen 
ved Bataillonen, Ørsted, er en god Ven 
af mig. Han har lovet at ville give mig

732  Attest paa at mit Bryst ikke kan taale Stra-

badserne . . .«  (citeret efter Jørgen Paul
sen. Vermehren var frisk som en måge). 
1848 blev hans eneste krigsår. Hans bil
lede af »Reservesoldatens Afsked fra sin 
Familie« er ikke dateret, men en studie 
til billedet er dateret 1849. Det blev ud
stillet 1850, en gentagelse 1852. Der fin
des tegnede og malede forarbejder. Den 
malede forstudie, som vises her, er, som 
skitser jævnligt, mere let og levende end 
det færdige, detaljeret gennemførte ma
leri. Den unge bonde har de blå soldater
bukser på og trøjen i hånden. Oppak
ning og kasket ses ved kisten. Hans unge

kone står overfor ham med de to børn, 
og ved ovnen sidder hans eller hendes 
mor og passer diskret sit håndarbejde. 
Den unge begejstrede Vermehren havde 
i felten set, at det hele var knap så mor
somt og ikke kun djærve sabelsving. Han 
havde set unge bønder ligge sårede og 
døde på markerne. Han havde selv fået 
nok og skaffede sig hjemlov med en at
test fra en god ven. Men han drog ikke 
hjem og malede heltebilleder. Han ma
lede et smukt billede, der lavmælt taler 
om den anden side af sagen, den virke
lige. Frederiksborg.



RESERVEBATALJON PÅ MARCH

Hvor det var muligt blev tropperne sejlet 
frem, men med til feltlivet hørte mar
cherne ad de lange og ikke alt for gode 
veje. Man fik såvidt muligt bønderne til 
at køre. Marcherne tog tid, og de sled på 
både soldater og støvler.

Nikolai Frangois Habbe var ikke med i 
felten. Han sad hjemme og malede felt
livet, efter hvad han hørte. Han havde 
ikke Frederik Vermehrens alvorlige ople

velse, så for ham er situationen uden al 
vemod, kun hyggelig, indkaldte danske 
bønder, set som man navnlig før den tid 
så på bønder, men med den lille æn
dring, at nu var bondesoldaten populær, 
»den tapre landsoldat«. Alligevel er de 
skildret som fede og magelige, bonden 
på bukken er ikke soldat, så han er stadig 
bonden, som borgerskabet så ham. Bon
depigen er derimod sød og køn, guld
alderens romantiske sværmeri for den 
landlige ufordærvede uskyld. Man vid
ste, at bondebørn er sjove små lyshårede 
klumper, og at landet er idyl. Med kæm

pehøjen som romantisk kulisse, for man 
havde lige fået øjet op for, at her var 
tegnet på Danerigets ælde. Hestene er 
korte og tykke med store hoveder, lidt 
norske i stilen. I et godt maleri af »Kri
gen derovre« var »den lille Hornblæser« 
uundværlig, så han er med, selv om han 
noget uhygiejnisk har stukket hovedet 
ned i mælkespanden. Forskellen imellem 
Vermehrens og Habbes reservesoldat 
markerer et grelt skel i Treårskrigens 
maleri, imellem de malere, der havde set 
krigen, og »hjemmemalerne«. Frederiks
borg. 133



TRANSPO RTFLÅDEN I SVEN DBO RG SUND 1848

I Danmark var jernbanerne kun akkurat 
ved at gro frem i 1848. Den første var 
banen Kiel-Flensborg i Hertugdømmer
ne, den anden var København-Roskilde, 
så hærledelsen stod overfor Danmarks 
urgamle strategiske problem, enestående 
i Europa, fordi landet har sin egen geo
grafi: skal en hær føres derhen, hvor den 
skal bruges, må den sejles. Man havde 
allerede i tidlig middelalder prøvet at 
redde sagen ved altid at ha en fast hær 
ved sydgrænsen i Jylland, den mest tru
ede, men nu var det netop den hær, der 
havde gjort oprør imod monarkiet, så 
tropper måtte hentes fra hele kongeriget 
og sendes til Sønderjylland. Fra Køben
havn kørte soldaterne med tog til Ros
kilde, og så marcherede de ad lande
vejene, blev sat over Storebælt, marche
rede over Fyn, blev sat over Lillebælt og 
marcherede videre. Vanskeligheden ved 
transport til søs var, at man måtte rette 
sig efter vinden. Var den helt ugunstig, 
måtte man vente. Men det ny var damp
skibene. Ikke så mange og ikke så store 
så de kunne klare transporten, men man 
lod dem slæbe sejlskibe med tropperne 
ombord. Det var en stor lettelse for sol
daterne, det sparede tid og man undgik 
store problemer med forplejning under 
marcherne.

Marinemaleren Carl Dahl var Fynbo, født 
i Fåborg, så han kendte farvandene i det 
sydfynske øhav. Han var ikke med i kri-

gen, han var én af de mange malere, der 
»tænkte sig til« det hele. Som Fåborg- 
dreng og sømaler har han valgt et motiv 
med skibe i de hjemlige egne, transport
flåden i Svendborg Sund der står vestpå 
mod Sønderjylland 1848. Forrest slæber 
to hjuldampere hver tre skibe, der har 
sat alle sejl, fordi den blide vind er gun
stig. Det blæser knap nok, det lufter kun, 
og søen har småkrus uden bråd. Skibene 
har numre. I kimingen ses fem transpor
ter, alle med en damper som slæber, 
men iøvrigt forskellige. To af dem er 
store både uden master. Henrik Bramsen 
har ret i, at Carl Dahl var ikke en »bety
delig maler«. Han havde lært håndvær
ket, men billedet er hårdt, tørt. Går man 
det efter, er det »rigtigt« i alle enkelt
heder, skibene er korrekte, solen falder 
smukt gennem sejlene, refleksen i van
det er også rigtig nok, og sådan, kold 
grøn småkruset sø, kan havet se ud en 
smuk majdag, de enkelte små bølger er 
malet rørende omhyggeligt med skygge, 
gennemskin og refleks, men det var det 
meget akkurate naturalistiske maleris 
skæbne, at i det fag kunne man være 
kunsthåndværker, men detaljerne vil kun 
glide sammen til en kunstnerisk helhed, 
hvis man er mere end det. Billedet er 
kønt, ikke stor kunst, men værdifuldt 
som søhistorie: sådan kom tropperne 
over, og sådan samarbejdede damp og 
sejl til dampen sejrede, for siden selv at 
tabe til dieselmotoren. Frederiksborg.
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SOLDATERNES HJ EM KOM ST 1849

136

Skønt krigen ikke var ovre, blev de dan
ske soldater modtaget i København ved 
en indmarch 9. september, der formede 
sig som et triumftog. Sejren ved Frede
ricia havde skabt en ganske vist ikke 
sand, men stærk følelse af, at nu var det 
værste ovre, fjenden var slået, Sønder
jylland frelst. Det lyser af soldaterdagbø
ger og breve, hvor overvældede solda
terne blev, mens de marcherede ind 
gennem Vesterport og op ad Strøget. 
Overalt flag og bannere og jublende 
glade borgere, fra alle vinduer regnede 
blomsterne ned, alle laug stod stillet op 
med deres faner og gildemæssige felt
tegn, og yndige borgerinder sprang ind 
i rækkerne og kyssede de benovede, 
skæggede bondedrenge. Det var en fest
rus, der var uden grund i virkeligheden, 
for den så knap så lovende ud. Men det 
tør nævnes, som modstykke til det tri
umftog, Bismarck lod arrangere i Berlin 
i 1864, at i den danske festrus af 1849 var 
der i hele indtogets forløb og arrange

ment ikke antydning af hån eller grov
heder vendt mod »den slagne fjende«. 
H. P. Holsts ord: »Lykkelig den, der med 
sit Land en saadan Stund opleved!« var 
blot bogstavelig virkelighed for alle i de 
dage.

David Monies var heller ikke i felten. 
Han var én af de mange »sønner af ind
vandrede«, som var med til at tegne den 
danske guldalders ansigt. Hans far, Salo- 
mon Monies, var kommet fra Holland. 
David Monies var en flittig maler, ikke i 
den kunstneriske avantgarde, men navn
lig en søgt portrætmaler. Hans far gik 
fallit under Englænderkrigen, så hjem
met var fattigt, og David Monies og hans 
brødre måtte som drenge arbejde i den 
lille tobaksfabrik. Men han var kun tolv 
år, da hans tegnetalent førte ham ind på 
akademiets skole. Han var flittig, og 1835 
kunne han selv betale sin studierejse, da 
stipendierne lod vente på sig. Han svæl
gede ikke i krigsbilleder set hjemmefra,

men »Indtoget« har han vel selv set, og 
det har han skildret i det maleri, der 
blev én af tidens mest kendte billedskil- 
dringer af de store hændelser. Det ret 
lille billede er ligetil i sin fortælling: vi 
er på Strøget. Porten fører ind til Hellig
ånds kirkegård, der ikke havde gitter, 
men mur. Over porten en tavle med ind
skrift: »Vore Fædre forlode sig paa Dig 
og de blev ikke skuffede, 6 S: I C«. David 
Monies har ikke været stiv i Bibelen. En 
tegning af indtoget, af H. C. Ley, har ind
skriften, let ændret, og med rigtig bibelsk 
placering Ps. 22,5. Strøget er i festskrud, 
et svensk unionsflag ses. På Nikolai tårn 
er der splitflag, også over gaden, for.flag
reglerne tog man ikke så tungt. Borgere 
jubler, blomster drysser, en lykkelig hu
stru og hendes dreng hilser sin hjem
vendte husbond, mens en sørgende enke 
ser til. Stilfærdig borgerlig glæde med 
sorgen husket. Selv om det var privat be
stilt (redaktør E. Meyer), kom det som 
lithografi. Frederiksborg.
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SLAGET I KØ GE BUGT 1. JU LI 1677

Treårskrigen fik de danske malere til næ
sten at glemme historiemaleriet, og kun
derne ønskede også aktuelle billeder af 
krigen derovre. Men helt døde historie
maleriet ikke. Anton Melbye var ikke ved 
fronten. Han rejste til Paris i 1847 og blev 
der i elleve år. Han var født 1818, og tid
ligt kom han som akademimaler på tog
ter med flådens skibe, blandt andet til 
Marokko. Han var Eckersbergs elev, og 
han elskede at male skibe. Han var en

738  ferm maler, men tidligt fik han skyld for,

at han ikke havde lært sin kunst grundigt 
nok. Han kendte sine skibe, men hans 
og andre danske maleres historiske sø- 
bataljebilleder er unægtelig ensformige. 
Man kan i reglen bytte rundt på titlerne 
uden at det gør stor forskel.

Anton Melbyes billede af Slaget i Køge 
Bugt 1. juli 1677 blev malet i Paris på 
Christian VII Is bestilling, men lovlig sent, 
først syv år efter kongens død, for Anton 
Melbye var druknet i bestillinger. Af dan
ske skibe ses kun Niels Juels flagskib. De 
andre er svenske og sørgeligt maltrakte- 
rede. Havet er skildret for roligt. Der

blæste en stiv vind, og det var mere di
set, dagen endte i støvregn. Men det har 
moret maleren at gøre rede for skibenes 
skrog og takkelage, og han véd hvad tov
værk er. Om bådene i vandet skal være 
Niels Juel, der skiftede skib, er uklart, og 
kampsituationen er sært tilfældig, skibe 
der driver om og skyder lidt til alle sider. 
Billedet er knap så stereotypt som Anton 
Melbyes senere søslagbilleder. Statens 
Museum for Kunst.



M O RGENEN  EFTER SLAGET 
I KØ G E BUGT 1677

Johan Carl Neumann var heller ikke ved 
fronten i Treårskrigen, for han var kun 
femten år da den brød ud. Til gengæld 
var han med i 1864. Han var startet på 
akademiets skole da han var fjorten, men 
som marinemaler var han noget nær 
selvlært. Som søhistorie-maler er han 
mere vekslende end Anton Melbye, og 
af sin samtid var han ret beundret. Han 
har naturligvis set Anton Melbyes billede 
fra 1855 af slaget i Køge Bugt, og selv 
malede han et gevaldigt billede af slaget

ved Øland 1676. Det var færdigt 1860, 
og mange detaljer røber at han har stu
deret Anton Melbye grundigt. Men 1862 
malede han et mere usædvanligt motiv, 
som ikke var på linje med de andre 
marinemaleres: »Morgenen efter slaget 
i Køge Bugt 1677«. Da slaget var endt, 
blev en del danske skibe liggende som 
vagtskibe, og man har nok fisket det 
vraggods op, der kunne bruges. Her er 
det en del af en mast med rå og sejl og 
tovværk. Det forreste af skibene har et 
usandsynligt udbuget skrog, og der er 
knap så meget »skib« i Carl Neumann 
som i Anton Melbye, men han bruger for

eksempel Melbyes form for runde mærs 
så at sige kopieret. Skibet til venstre for 
det forreste er markeret som svensk og 
erobret, for der er malet svensk flag på 
portenes inderside. Der er morgenstem
ning i luften, med dis der letter til skyer, 
men vandet er meget grønt. Med det lys 
ville det være mere gråt med et svagt 
gyldent skær. Søofficersforeningen.
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G RIFFEN FELD  FØRES TI L KASTELLET

Peder Griffenfeld var ug-dreng og vid
underbarn. Tolv år gammel kom han på 
universitetet. Under Svenskekrigene 1657 
-60 var han student i Oxford, og da han 
kom hjem, var enevælden indført 1660. 
Han blev Frederik 11 Is sekretær og ha
gede sig hastigt op gennem graderne, så 
han under Christian V noget nær havde 
samlet hele rigsstyrelsen og udenrigspo
litikken i sin hånd. Men han fik fjender, 
for han var ganske vist højtbegavet og en 
fremragende politiker, men han var også 
en kold taktiker, grisk og beregnende, 
han var hoven, og han tog gerne mod 
penge under bordet. Kort før Skånske 
Krig drev han sin udenrigspolitik op i et 
så speget spil at det var uholdbart, og 
11. marts 1677 blev han arresteret, da 
han om formiddagen mødte på slottet. 
Han blev ført til det kongelige bibliotek, 
der var i det hus, som nu er rigsarkiv, 
og om aftenen blev han ført til Kastellet. 
Så fulgte en proces der var ganske uvær
dig, og en dom der var justitsmord. Han 
blev dømt til døden, men benådet med 
livsvarigt fængsel. 4 år i Kastellet, 18 på 
Munkholm i Trondheimfjorden. Sit sid
ste år levede han inde i Trondheim. Da 
enevælden faldt i 1848-49, havde folke
styrets mænd brug for at hylde enevæl
dens martyrer. Griffenfeld blev dyrket 
som geniet, der uskyldigt blev knust ved 
at ubegavede misundere vildledte en 
naiv og godtroende konge. Men myten 
holdt ikke. Griffenfeld blev aldrig en 
populær historisk skikkelse.

Maleren F. C. Lund var som flere af tidens 
kunstnere udlært malersvend, men alle
rede som trettenårig kom han på akade
miets skole. Han var frivillig i Treårskri
gen, var med i slaget ved Bov og blev 
hårdt såret ved Fredericia, men i mod
sætning til de fleste andre krigende ma
lere arbejdede han støt med sit maleri 
imellem slagene. Han malede enkelte 
billeder med motiver fra krigen, men 
1859 malede han sit første kendte histo
riemaleri »Griffenfeld føres til Kastellet«. 
Han viser aftenscenen i fakkellys, hvor 
den faldne statsmand føres til båden i 
Tøjhushavnen. Han har brugt en af de 
porte, som endnu ses i bibliotekshaven, 
og så har han sat C 4 over porten. Grif
fenfeld står i faklens lys som billedets 
centrale skikkelse, lysende med sin guld- 
broderede hvide silkevest og med her
melin på frakken. Han ser stolt og urok
kelig ud, og vagtholdet tar høfligt og 
ærbødigt imod ham. Der er fem roere 
forude i båden, der har kahyt med rødt 
omhæng. Billedet er nydeligt arbejde, 
som F.C. Lunds andre historiske malerier, 
men det er småligt og tomt, en pæn illu
stration mere end maleri. Han har brugt 
Griffenfelds portræt, men ikke vidst at 
Griffenfeld var en lille, fint bygget og 
spinkel mand. Portrætterne viser, at køn 
var han ikke. Af Griffenfeld er kun be
varet få portrætter. Et smukt billede af 
hans mor Maria Motzfeld hang på Fre
deriksborg allerede før branden 1859. 
Nordjyllands Kunstmuseum, Ålborg.
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CH RISTIAN  IV VED KOLBERG H EIDE

Torstenssonkrigen var den tredje i Chri
stian IVs tid. Den kom fordi han prøvede 
på at mægle i Trediveårskrigen, og det 
ønskede Svenskerne ikke, så de afbrød 
mæglingen ved uden nærmere grund at 
angribe Danmark. Lennart Torstensson 
rykkede op i Jylland, Gustav Horn an
greb i Skåne, og tanken var så, at den 
svenske flåde skulle føre tropper til Sjæl
land og erobre Kronborg, så magten over 
Sundet var svensk. Det blev Torstenssons 
planer, Carl Gustav siden fulgte ved sin 
krig mod Danmark. Men den danske 
flåde løb ud og hindrede angrebet på 
øerne. Ved Kolberg Heide kom det til en 
kamp, der ganske vist ikke var afgørende, 
men som blev navnkundig, fordi den 
67-årige konge selv førte sit flagskib. En 
svensk kanonkugle slog splinter af en 
dansk kanon, og de føg til alle sider. Ejler 
Ulfeldt blev dræbt, Knud Ulfeldt blev så
ret i armen, kongen blev ramt i panden 
og i det højre øje og besvimede. Alle 
troede at han var død, og en matros blev 
sendt til vejrs for at stryge, men han nag
lede i stedet flaget til masten. For hvilket 
han siden fik en god gård som gave. 
Kongen kom til sig selv og rejste sig og 
sagde, at han levede endnu, og at kam
pen gik videre. Ialt havde han, foruden 
sårene i panden og øjet, fået treogtyve 
blødende skrammer. De to metalstykker, 
der blev taget ud af det ødelagte øje, 
blev lavet til ørelokker til hans elskede 
Vibeke Kruse. De, og hans blodplettede 
tøj, er idag på Rosenborg. Det var den 
situation på dækket, som Johannes Ewald 
tænkte på, da han skrev om kong Chri
stian, der stod ved høien mast. Christian

742 IVs kapel i Roskilde var aldrig blevet fær

digt, og hans sønners og deres hustruers 
kister stod i krypten. Christian VIII tog fat 
på at få kapellet gjort til et værdigt mau
soleum. Det tog tid, og enden blev, at 
man for hårdt frem mod kapellet, der fik 
sit lys ødelagt ved at sidevinduerne blev 
blændet, så der blev plads til gevaldige 
vægmalerier. Mens det ene af dem aldrig 
blev populært, blev det andet, af Chri
stian IV ved Kolberg Heide, ét af vore 
klassiske historiemalerier.

Vilhelm Marstrand fik opgaven, og den 
var løst før, af så vidt forskellige ma
lere som C. A. Lorentzen, Abildgaard og 
Eckersberg. Abildgaard havde slået det 
gale øje ud på kongen, men iøvrigt var 
hans billede brændt med det første Chri
stiansborg. Marstrand skabte en scene, 
som et skibsdæk på et teater, og kongen 
skulle stå ved høien mast. Det blev gan
ske vist mesanen, men man ser kun det 
nedre af den. I modsætning til de tre 
andre er Marstrand ikke veget tilbage for 
at gi kongen den livvidde han havde, 
men støvler og bukser er for snævre. Det 
vældige oliemaleri i Roskilde sidder 
uheldigt, med sidelys, så dele af det altid 
er blanke, og Marstrands skitse, som ses 
her, er også som kunst langt bedre. Kon
gen har lige rejst sig og er forbundet. Han 
bærer trøje og hue som de rigtige på Ro
senborg, trøjen dog for lang. Hans ansigt 
er hentet fra de bedste portrætter af den 
aldrende konge, og det er i skitsen smukt 
gjort. Den sårede Knud Ulfeldt står ved 
siden af. Billedet er stort bygget op, og 
det mærkes som et spring i dansk histo
riemaleri, at her er pludselig tale om 
kunst i det højere plan. Glyptoteket.
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DEN G R U N D LO V G IV EN D E R IG SFO RSA M LIN G  1848-49

Under enevældens to hundrede år var 
der i Danmark stort set politisk fred, i 
lange perioder en dødlignende fred. 
Enevoldskongerne blev aldrig tyranner, 
retsplejen var ikke korrupt, monarkiet 
fungerede, og selv den franske revolu
tion rejste kun lidt liv i debatterne om
kring punchebollen. Frederik VI så dog 
hvad vej det bar og skabte de rådgivende 
stænder som en forskole. Under Chri
stian VIII blev kritikken skarpere, og da 
han døde, brød uroen frem, blandet 
forvirret sammen med oprøret i Holsten, 
og Københavns borgerrepræsentation gik 
til den ny konge, Frederik VII, og kræ
vede ny ministre. Folket valgte den rigs
forsamling, der skulle gi Danmark en 
grundlov. Men det gik ureglementeret 
til. Frederik VII brød forfatningen, der 
sagde at kongen ikke måtte ændre styre

formen, og intet valg spurgte folket, om 
det ønskede enevælden afskaffet. Ved de 
to kup blev den ny styreform gennem
ført, derfor er der tale om en revolution. 
Men de to kup gjorde unægtelig hele 
processen lettere.

1860, da de nationalliberale var i deres 
velmagt, bestilte Grosserer Alfred Hage 
hos Constantin Hansen billedet af den 
grundlovgivende forsamling. 5 gange 
3,38 m. Maleren klarede den utaknem
melige opgave ved en let stilisering. Mo
tivet er den grundlovgivende Kigsfor
samlings første møde 28. oktober 1848 
i salen på Christiansborg, og der er ca. 
150 portrætter. Billedet blev malet til 
den store sal i Hages hjem. Det går igen i 
alle historiebøger, men populært blev det 
aldrig. Det er for kedeligt. Frederiksborg.
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Skitsen herover viser placeringen af nogle af de mest betydningsfulde grundlovsfædre: Grund
lovs-udkastets forfattere Orla Lehmann (1) og biskop D. C. Monrad (2), Æ F. Tscherning, krigs
minister 1848 (3), greve A. W. Moltke, premierminister 1848 (4), C. C. Hall, konseilspræsident 
1860 (5), major C. C. C. Andræ, opfinderen af forholdstalsvalgmåden (6), professor A. F. Krieger 
(7), professor J. F. Schouw, rigsforsamlingens formand (8). Yderst til højre digteren Carl Ploug, 
redaktør af den nationalliberale avis Fædrelandet (9) og siddende ved bordenden mellem Leh
mann og Ploug, N. F .S. Grundtvig (10).





TILBA G ETO G ET FRA DANNEVIRKE 1864

Trods alle sejrsindtog havde den første 
slesvigske krig ikke skaffet Danmark 
sikkerhed for Sønderjylland. Tværtimod 
var aftalerne så svævende, at Tyskland 
ustandseligt kunne blande sig i Dan
marks styrelse af Sønderjylland, og det 
skete også ustandseligt. Frederik VII 
havde med sine ord, som han lånte fra 
en sang, bremset den naturlige og hold
bare løsning: en deling af Sønderjylland. 
Den ville ha givet omtrent grænsen af 
idag, dog med Flensborg dansk, måske 
Sild, og en tunge ned midt i landet. Det 
danske folkestyre fik magten i en van
skelig tid, som folkestyret hverken havde 
erfaring eller fasthed til at klare. I de 
mørkt alvorlige år morede man sig med 
at skifte regering en halv snes gange, så 
udlandet mistede al tillid til at Danmark 
kunne få skik på sine problemer. Da kri
gen kom, hed Danmarks modspiller Bis- 
marck, og modstanderne var Preussen og 
Østrig, mod et Danmark, der stod alene. 
Alle hele og halve løfter om støtte var 
glemt. Overmagten var overvældende. 
De tyske hære var langt bedre væbnede 
og trænede, og Bismarck så krigen mod 
Danmark som en god generalprøve in
den det videre. At den kom til at vare i 
tre måneder, fordi Danskerne sejgt bed 
sig fast på Dybbøl, var en overraskelse, 
men enden var givet. Da det egentlige 
begyndte, februar 1864, lå hæren ved 
Dannevirke, der var en myte for Dan
skerne, Tyras gamle vold. Men volden 
var et sammensunket oldtidsminde. Der 
var lagt en del skanser, og deres artilleri 
arbejdede godt nok, men det var vinter, 
isen frøs i Slien, marsken frøs ude mod

746 vest, hele stillingen kunne rulles op fra

begge sider, og så gjorde den aldrende 
de Meza det, der fik den senere tyske 
general Moltke til at kalde ham Dan
marks modigste officer: efter få dage 
trak han hæren tilbage til Dybbøl ved et 
mesterligt gennemført tilbagetog ad is
lagte veje natten efter 4. februar. Men 
det lammede hele Danmark. Regeringen 
tabte besindelsen, krigsministeren blev 
fornærmet, de Meza måtte trække sig til
bage, og samarbejdet mellem minister 
og hærledelse var komplet ødelagt.

Denne gang strømmede unge malere 
ikke til fanerne. Der var almindelig vær
nepligt, så adskillige malere var med, 
men malet blev der ikke. Niels Simon
sen, Treårskrigens ene store bataljema
ler, var nu 57 år. Heller ikke hjemme
fronten fandt ret mange motiver i den 
tragiske krig, men Simonsen malede i 
1864 kampen ved Sankelmark, hvor 1. og 
11. regiment som bagtrop standsede for
følgerne under tilbagetoget fra Danne
virke 1864, et billede helt anderledes 
end hans livlige bataljeskildringer fra den 
forrige krig. Det viser soldater i karré, 
angrebet af ryttere, men billedet er stiv
net til døden, et relief mere end et ma
leri, med en fortvivlet håbløshed i den 
stoiske ro trods kampen. Det billede var 
for nær på hvad alle havde følt, så det 
blev aldrig populært. Det blev hans an
det billede fra samme år, soldater der 
søger at redde en kanon. Det er selve 
tilbagetoget, hvor seks soldater slæber 
en feltkanon med sig nordpå, malet som 
grissaille, uden farver, men dog en mere 
levende, nærmest sentimental situation. 
Det hang i tusind hjem. Frederiksborg.





SLAGET VED HELGO LAND 1864

Krigen i 1864 fristede ellers ikke kunst
nerne. Katastrofen var for lammende, og 
kun én hændelse var værd at male i gam
mel stil: Slaget ved Helgoland, der blev 
en dansk sejr. Endnu på den tid var vi 
stærkere end Preussen og de nordtyske 
stater til søs. Den danske blokade af de 
tyske havne var effektiv, og grunden til 
at Tyskerne besatte Nørrejylland, der el
lers ikke kom det sønderjyske spørgsmål 
ved. Kun én tysk stat, Østrig, havde en 
duelig flåde, men den havde lang vej fra 
Middelhavet gennem Gibraltar, så det 
tog tid inden den var fremme. Den 
danske hærledelse sendte orlogskaptajn 
Edouard Suenson til Vesterhavet med

148 en eskadre, og 8. maj meldte det en-

gelske vagtskib »Aurora«, at Østrigerne 
var fremme. De to fjendtlige fregatter 
»Schwarzenberg« og »Radetzsky« blev 
fulgt af tre preussiske kanonbåde. I 
begge eskadrer var de egentlige skibe af 
træ med dampmaskine og skrue, en ny
skabning, der i europæisk marinehistorie 
kun blev prøvet alvorligt i det ene slag. 
Snart efter var artilleriet udviklet så skibe 
af træ var ubrugelige. I kanoner var de to 
styrker omtrent lige. For de preussiske 
kanonbåde blev dagen en pinlig fiasko. 
De støttede ikke Østrigerne, lagde sig 
hele tiden i ,æ af de skibe de skulle 
støtte, og til sidst trak de sig udenfor 
skudvidde. Den danske fregat »Jylland« 
blev hårdt ramt og fik bl.a. roret skudt 
itu. Henved kl. 3 em. stak en dansk gra
nat ild i »Schwarzenbergs« fokkemast, og 
Østrigerne flygtede ind på neutralt en

gelsk område ved Helgoland. Danske 
tab: 14 døde, 55 sårede. Østrigske: 32 
døde, 59 sårede. Den tyske presse er
klærede kampen for tysk sejr, men admi
ral Tegethoff sagde nej, og på hans grav 
står: »Kæmpede ved Helgoland, sejrede 
ved Lissa«.

N. C. M. F. Dahl malede billedet af søsla
get 1865, ret nøgternt realistisk. Til højre 
den danske eskadre med »Niels Juel« 
i spidsen. Til venstre Østrigerne med 
»Schwarzenberg« i brand. Skibenes mærs 
er fuldt mandede. Kun de danske skibe 
har masternes øverste stænger sat. Frede
riksborg.



SLAGET VED HELGO LAND 
9. MAJ 1864

Carl Neumann malede i 1865 Slaget ved 
Helgoland 9. maj 1864, det store øjeblik 
da »Schwarzenberg« brænder og holder 
af, mens »Radetzky« glider frem for at 
dække den mod dansk ild. »Niels Juel« 
er også ved at ændre kurs, mens »Jyl
land« måtte signalere ude af fuld manøv
re, fordi roret var ødelagt. Skitsen, som 
ses her, er næsten mage til det færdige 
billede, men med enkelte ændringer. I 
det færdige falder solen varm og gylden 
på »Schwarzenbergs« bagbords side, så 
man tydeligt ser alle de skudskader, som 
folk (og Carl Neumann) kendte fra træ
snittet i »Illustreret Tidende«. På skitsen 
ligger bagbordsiden i skygge, og vel 
skete hele episoden under en drejning

fra kurs sydvest til nordvest med solen 
i sydvest, men det er sandsynligst, at so
len er faldet som på det færdige billede, 
evt. ind ret forfra. En mand, der var om
bord, løjtnant H. j. Marcher, har malet et 
billede af samme situation, med næsten 
præcis samme komposition, men uden 
år, så hvem der har kigget hos hvem tør 
ikke siges. Han har lyset ind ret forfra på 
»Schwarzenberg«. Og så har han om
trent rolig sø, og ikke den Neumannske 
skitses livlige grønne hav med krapsø. 
Alle skibe har fuld damp. Et af proble
merne var, at takkelagen blev svinet 
uhyrligt til af skorstenens kulrøg. Det ses 
knap så tydeligt her som på N. C. M. F. 
Dahis billede, hvor udsat officererne 
stod, dengang kommandobroen var en 
bro fra lønning til lønning, hævet frit op 
i luften, og uden værn af nogen art. I

vandet har en kugle rejst sprøjtet skråt, 
ikke lige op, men i det færdige billede 
ses én, der virkelig kaner hen over vand
fladen, foran boven på »Radetzsky«. Hel- 
golandslaget var i flere år alene om at 
være motiv fra krigen i 1864, bortset fra 
Simonsens af Dannevirkemarchen og 
Sankelmark. De kendte billeder kom se
nere, da choket havde sat sig. Frederiks
borg.
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FR ED ER IK  VI Is LIG KOM M ER T IL  KØBENHAVN

Et motiv fra de mørke dage omkring den 
anden slesvigske krig blev dog malet, 
men det var heller ikke egentlig noget 
om krigen. Frederik VII var i 1863 kun 
55 år gammel, men han var syg og svag, 
meget svær og besværet, fordrukken og 
åndeligt leddeløs. Men udenfor den in
dre kres, der kendte ham, var han elsket. 
Han var grundlovens giver, sejrherren fra 
den første slesvigske krig, folkekongen 
Fædrelandets Fader, og han havde mel
lem sine mærkelige kvaliteter også evne 
til i de rigtige øjeblikke at rette sig op, 
være kongelig konge og finde de enkle 
og selvfølgelige ord, der tolkede en si
tuation og gik lige i folk. Den første krig 
havde ikke løst spørgsmålene som kam
pen stod om. Danmark havde lovet ikke 
at knytte Sønderjylland nærmere til Dan
mark, end Holsten blev det, men efter 
krigen voksede de nationale modsætnin
ger i Sønderjylland, og det tyske forbund 
blandede sig ustandseligt i forholdene, 
med en frækhed, så England måtte pro
testere, trods dronning Victorias tyskhed 
(hendes mands bror var med i den første 
slesvigske krig). Til sidst blev situationen 
umulig, og det danske ministerium Hall 
tog det drastiske skridt at gi Danmark og 
Sønderjylland en fælles forfatning. Så 
kunne Holstenerne gå ad Tyskland til. 
Den ny »novemberforfatning« blev ved
taget i den danske rigsdag 13. november. 
Den manglede kun kongens underskrift. 
Han var i Sønderjylland, men efter et 
hårdt gilde i Flensborg lå han syg på 
Glycksborg. Sygdommen blev til rosen, 
og han døde 15. november, inden for
fatningen var skrevet under. Den danske

750  regering havde røbet sin hensigt med en

lov, der endnu ikke var lov. Men det lyk
kedes at få den ny konge, Christian IX, til 
at skrive den under. Det spil så Bismarck 
på med kynisk ro. Han havde sat et 
uldent rygte i gang, om at han ikke ville 
protestere mod den ny forfatning, men 
da den kom, gjorde han det øjeblikkelig, 
og krævede den ophævet med så kort 
frist, at det lovteknisk var umuligt. Det 
skal dog siges, at den danske regering 
heller ikke forhastede sig. Men dertil 
kom at Frederik VII var den sidste olden
borger. Slesvig-Holstenerne (og Augu- 
stenborgerne) havde protesteret mod 
den kvindelige arvefølge, der nu satte 
Christian IX på tronen. Frederik VIIs død 
var derfor i alle måder en ulykke, og hele 
landet blev knuget ved følelsen af hvad 
der nu måtte komme.

Peter Vilhelm Carl Kyhn var landskabs
maler med en stille og smuk karriere. 
Mange af hans kønne landskaber kom 
som reproduktioner. 1866 malede han 
billedet af stemningen 2. december 1863 
om aftenen, da Frederik Vlls lig kommer 
til København. Det var sejlet til hoved
staden ombord på kongeskibet »Slesvig«, 
men fra reden blev det roet ind på en 
båd. Gardere med bjørneskindshuer stod 
vagt om kisten, og endnu på den tid 
havde Københavns borgere både og var 
vant til at ro ud, når store ting hændte 
på reden og i havnen. Den sørgelige af
ten lå de i havneløbet med fakler. Øjen
vidner har skrevet at der lå et knugende 
tryk over alle, mens båden langsomt ro
ede ind. Frederiksborg.





AF ORLA LEH M AN N -SERIEN : INGEM ANN

752

Fra slutningen af 1850-erne til op i 1870- 
erne fik Orla Lehmann hos forskellige 
malere malet en serie billeder, der er en 
morsom parallel til Frederik Ils danske 
kongetapeter. Men Orla Lehmann-bille- 
derne er i stilfærdigt dagligstueformat,

og deres emne er danske digtere, et fint 
monument over guldalderen. De blev 
dog af såre forskellig kvalitet, og serien 
blev splittet efter Orla Lehmanns død, 
men efterhånden er de fleste naturligt 
havnet på Frederiksborg.

Jørgen Sonne malede Bernhard Severin 
Ingemann i 1860, og motivet var friskt: 
Ingemanns 70-års dag 28. maj 1859. Inge
mann havde så nogenlunde sit livsværk 
bag sig, men han var en sart digter, hud
løs overfor kritik. I sin ungdom var han 
ved at bryde sammen, så Grundtvig kom 
ham til hjælp på sin vante sælsomme vis: 
»Hvo der offentligt forhaaner Ingemann, 
skal have med Grundtvig at bestille, og 
ingen Dreng skal herefter ustraffet vove 
at laste Ingemanns Værk. Han er en be
synderlig duftende og sjungende Blomst 
i Skoven; han er sig selv en Gaade; hvad 
han fattes, og hvad han feiler, véd i det 
mindste Drengene ikke . . .« .  Ingemann 
var lærer på Sorø Akademi, hvor én af 
hans kolleger var den skånselsløse kriti
ker Peder Hjort. På sin fødselsdag fik 
Ingemann et guldhorn fra danske kvin
der, tegnet af C. Peters, skabt i A. N. 
Dragsteds sølvsmedje. Motiverne var 
skikkelser af den danske historie og 
sagnhistorie, og hornet var smykket med 
smaragder, rubiner og brillanter. Guld
hornene fra Gallehus blev 1802 stjålel 
af en tysk guldsmed. Ingemanns horn 
blev på Frederiksborg stjålet 1970, vist
nok af en tysk museumstyv. Jørgen Sonne 
har skildret overrækkelsen i Sorø. Bag 
Ingemann hans hustru Lucie Marie Man- 
dix. Hun malede altertavler med engle 
og røde skyer til sjællandske kirker, hvor 
ældre og bedre ting gik til grunde for at 
skaffe plads til Fruens gaver. De er talent
løse og aldeles rædselsfulde. De fleste er 
ædelt skænket videre til Færøerne og Is
land. Hun var en mærkelig dame. Selv 
den unge Thomas Lundbye skriver, at 
hun var lidt underlig. Frederiksborg.
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AF ORLA LEH M AN N -SERIEN : 
O EH LEN SCH LÆ G ER

Til Orla Lehmanns digterserie malede 
Constantin Hansen i 1866 billedet af 
Adam Oehlenschlæger. Maleren har sik
kert talt med Orla Lehmann om motivet, 
ialtfald har han valgt at gøre billedet 
skandinavisk. Oehlenschlæger havde talt 
om de skandinaviske brødre allerede i 
1828, i »Hrolf Krake«, kun fjorten år efter 
sidste nordiske krig, og han blev invite
ret til Lund af Växjö-bispen Esaias Teg
nér, der selv var digter og en sværmerisk 
henrevet romantiker. Tegnér ville hylde 
Oehlenschlæger i Lunds domkirke, når 
han skulle tale ved doktorpromotionen 
og laurbærkranse årets doctores. Myten 
har hævdet, at Oehlenschlæger intet 
vidste, og at Tegnér ved en pludselig 
indskydelse kaldte ham frem og laurbær- 
kransede ham til Nordens Digterkonge. 
Naturligvis vidste Oehlenschlæger at det 
skulle ske og hvorfor han var inviteret. 
Oehlenschlægers datter, Marie Konow, 
skriver, at Tegnér inden festen sagde til 
Oehlenschlæger: »Jeg kan ikke uden 
Kongens Tilladelse gøre dig til Doktor, 
men jeg kan krone dig som Digter«. Og 
det skete. Det var ved den lejlighed, Teg
nér sagde de klassiske ord: »Söndringens 
tid är förbi!« Maleren viser øjeblikket, 
da den den svenske Apollon rækker 
kransen mod Oehlenschlæger. De to ho
vedpersoners bevægelser er teateragtige, 
men sådan bevægede man sig virkelig på 
den tid i store øjeblikke. Bevægelserne 
var dels hentet fra teatret, dels fra de 
klassiske statuer og relieffer. Enhver tids
alder har sine bevægelser og sine atti
tyder, og deres historie er desværre ikke 
skrevet endnu. Constantin Hansen har

754 snævret domkirkens tværskib ind til et

lille rum, med ialt kun tolv personer til 
at være »lærere og studenter«, for han 
har ønsket at lade de to eje hele scenen.

Oehlenschlæger skrev tragedier, men 
hans egen tragedie blev egentlig aldrig 
skrevet. Han kunne ikke gøre for, at en 
del Danskere skreg ham op til at være 
Danmarks Goethe. Hans økonomi var ret 
stram. Han mistede en datter, som han 
holdt meget af, og sin hustru. Han var en 
stille borgerlig mand, et fint menneske,

pertentlig og omhyggelig med sin persoi 
(han børstede tænder efter hvert måltid) 
og der var intet vildt i hans romantik. 
Han var død i 1850, og Constantin Han
sen har tydeligt brugt de eksisterende 
portrætter. Laurbærkransen ligger idag 
på Frederiksborg. Frederiksborg.



AF ORLA LEH M AN N -SERIEN : 
CH RISTIAN  W IN THER

Julius Exners billede af Christian Winther 
var færdigt 1869, da digteren var 73 år, 
kronet som folkets lyriske poet, men på 
vej ind i sin triste alderdom. Som digte
risk præstesøn arvede han 25000 rdl. fra 
en farbror. Han soldede dem op, og 
imens blev han digter. Han tabte sit 
hjerte både her og dér og fik kludret sig 
ind i en trolovelse med en pige, der 
hed Sophie Hansen. Hun må ha været 
sød, for til hende skrev Emil Aarestrup 
»Der er en Trolddom paa din Læbe -«. 
Trolovelsen blev hævet, og Christian 
Winther forelskede sig i murmester og 
oberstløjtnant Lütthans' datter Julie, der 
uheldigvis var gift med teologen Werlin. 
Ægteskabet blev ødelagt, og digteren 
ægtede Julie, da han selv var 52. Men 
han var skabt til drømme, ikke til virke
ligheden. Hun var fortvivlet over, at hun 

êd skilsmissen havde mistet sin søn, og 
hendes datter var sindsyg. Pengeforhol
dene blev håbløse, og en tid var Christian 
vVinther blind. Tilsidst blev han mod sit 
2fnske ført til Paris, hvor han døde 1876, 
30 år gammel, ensom og tom. Men få 
danske digtere har så troskyldigt og rent 
;unget og digtet om yndig natur og om 
/ndige piger, og det var ham, der gav 
itedet ved Bramsnæsvig det navn, der 
ever endnu: »Deiligheden«. Så lyrisk ro
mantisk er hans digtning,- at det svaler at 
;e, at han i sine respektløse ungdoms- 
Dreve også kunne være muntert kynisk, 
;om 23. februar 1837 til Christian Ager
skov: » . . .  B.s Enke, til hvem jeg med
bragte Brev, besøgte jeg Dagen efter min 
Ankomst. Hvor hun var yndig i sin Sorg, 
c'est å dire, sin Sørgedragt! Hun er fiin, 
fiin, rank, meget brunette, og med sine

gandske sorte Øine forstod hun at sørge 
saa nydeligt -  nei! hvor det var deiligt! 
Hun burde hvert andet Aar miste en 
Mand . ..« .

Johan Julius Exner, født 1825, søn af 
en tysk indvandrer, kom 14 år gammel på 
Akademiets skole. Selv professor Høyen 
så et geni i ham. Siden er han næsten 
sunket neden ud af kunsthistorien, og 
hans ferske folkelivsbilleder er idag det 
mest kendte. Han har skildret Christian 
Winther, mens han taktløst belurer et

ungt par. Noget i den retning ville Chri
stian Winther aldrig ha gjort, for han 
havde i høj grad stil. Julius Exners idé 
hviler på en gængs, men meget naiv 
tanke om, hvordan digtere biir inspire
rede. Frederiksborg.
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I D YBBØ LSTILLIN G EN

Krigen 1864 var tabt. Lauenburg, Holsten 
og hele Sønderjylland var afstået, Dan
mark var smeltet ind til en lille stat, der 
lå under Tysklands kanoner. Og 1871 
førte Bismarck sin europæiske politik 
videre, med krigen imod Frankrig. Store 
dele af den danske ungdom, og af de 
danske politikere, mente at vi burde gå 
med Frankrig mod Preussen, men den 
franske udsending var til alt held så udi
plomatisk og arrogant, at Frankrig ikke 
fik noget løfte. Og da krigen begyndte, 
sås det øjeblikkelig, at det var blevet 
Danmarks undergang. Hvor meget af det, 
der ligger bag, kan ikke siges, men 1871 
kom Jørgen Sonne, der på den tid var 
70 år gammel, med et billede fra 1864, 
/ Dybbølstillingen.

Da den danske hær trak sig tilbage fra 
Dannevirke, blev general de Meza kaldt 
til København for at gi krigsministeren 
en forklaring, en yderst mærkelig dispo
sition fra ministerens side, der kaldte 
generalen bort fra en hær, der nu var på 
march mellem to stillinger med en for
følgende hær i hælene. Det kunne være 
blevet den danske hærs ødelæggelse, 
men Preusserne og Østrigerne kom i de 
samme dage i varm debat om krigsførel
sen, uden at ane hvilken chance den 
danske krigsminister i sin visdom havde 
skænket dem. Den danske hær slap til

Dybbøl, til de skanser, som soldaterne 
havde hørt om, og som de nu så med 
nogen forfærdelse. De danske ingeniør
tropper havde flere år før sagt, at skulle 
der være flankestilling på Dybbøl, måtte 
det være betonforter med underjordiske 
opholdsrum for mandskabet. Men rege
ringen fandt at det var for dyrt. Skønt 
ingeniørerne pegede på, at små jord
skanser dels ikke kunne holdes, dels 
krævede langt større mandskab og dels 
var det rene mord på soldaterne, blev 
de små jordskanser vedtaget, men meget 
sendrægtigt, og arbejdet blev sat endnu 
senere i gang, så da hæren kom til Dyb
bøl i februar 1864, var de ikke færdige, 
og jorden var bundfrosset. Tyskerne prø
vede et angreb 2. april, men det blev 
slået tilbage. 2. april kom det første store 
bombardement, og fra den dag frem 
gennem de næste uger blev skanserne 
dænget til med granater, ialt i marts-april 
ca. 70000 skud. Hvad Danskerne ople
vede var verdens første skyttegravskrig. 
Billedet viser skanserne skudt delvis sam
men til jordbunker. Det er løjtnanterne 
Tegner og Grave der har kommandoen. 
En officer er død. En kollega står med 
hans sabel, lægen er ved at fjerne hans 
vielsesring. Soldaterne bærer hueover
træk af voksdug, men de har tæpper og 
sjaler om skuldrene. Det kneb med tøj 
til hæren. Frederiksborg.
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C H R IST IERN  DEN ANDEN 
PÅ SØ N D ER BO RG

Da Christiern II i 1523 flygtede fra Dan
mark, blev hans farbror Frederik I konge 
efter ham. 1531 kom Christiern 11 til 
Norge med en hær for at vinde sine riger 
tilbage, men i stedet for at kæmpe for
handlede han, og trods givet frit lejde 
satte Frederik I ham i fængsel på Sønder
borg. Fra 1531 til 1549 sad han her, så 
blev han flyttet til Kalundborg, hvor hans 
fætter Christian III gav ham mildere kår. 
Men bortset fra at fængslet på Sønder
borg var gjort noget strengere under 
Grevefejden, af frygt for at han skulle 
slippe ud, var hans fangenskab hele tiden 
standsmæssigt. Han havde folk til sin op
vartning, og han klager over at hans 
mave blev ødelagt af vin. Han var fange 
i 27 år, og det var en europæisk skandale, 
for han blev aldrig anklaget, der var in
gen proces, og ingen dom. Hans fangen
skab var imod dansk lov, men hans on
kel var også Tysker. Christiern II døde 
som halvfange på Kalundborg 1559, 77 
år gammel.

1871, samme år som Jørgen Sonne ma
lede sit skyttegravsbillede fra Dybbøl, 
udstillede den 37-årige Carl Bloch bille
det af Christiern II i fængslet på Sønder
borg. Legenden siger, at Kongen var mu
ret inde i et tårn sammen med en gam
mel soldat, og at de fik mad gennem et 
hul i muren. Det er galt. Tårnet hørte til 
den række rum, som han boede i. Kon
gen er malet efter Michel Sittows portræt 
(på Kunstmuseet). Han er den første dan
ske konge, som vi har mange portrætter 
af. Hans skjorte står åben, hans sko er 
itu, og han bærer ikke Den gyldne Vliess

758  (den blev revet af ham, da han blev

fængslet, og den lå senere mellem Fre
derik Is efterladenskaber). Kongen går 
rundt om bordet, som sagnet siger, og 
slider en rille med tommelfingeren. Sol
daten må lynhurtigt ha dækket bord 
mellem to rundture, for kongen kan ikke 
passére opdækningen med fingeren i 
sporet. Tinkanden ser yngre ud end kon
gens Sønderborgår, lerdunken virker syd
landsk, stolens model er ialtfald ude af

tiden. Sagnet siger at kongen havde rid
set et billede af Københavns slot på væg
gen. Carl Bloch har sat det i vindues
nichen, men han har givet Blåtårn det 
spir, som det fik til Christian IVs kroning, 
og tårnet har tårnur. Det kom også noget 
senere. Billedet blev højt prist af tidens 
bedste kritikere. Igen havde en god 
kunstner skabt et historiemaleri, der blev 
klassisk. Kunstmuseet/Frederiksborg.



MESTER OLE V IND

Da Grundtvig skrev sit digt om Ole Vind, 
så han nok sig selv i rollen som den djær
ve præst, der sagde sandheden, selv om 
den sved. Men historien er ikke digt. Ole 
Vind var præstesøn, født 1590 i Kirke- 
Hyllinge, og hans mor var søster til bis
pen i Lund. Som ret fattig student boede 
han hos Hans Resen, siden var han i tje
neste hos den udvalgte prins Christian. 
Han blev 1617 rektor i Slangerup, var 
4-5 år i udlandet, blev 1625 rektor i Kø
benhavn, samme år sognepræst ved Hel
ligåndskirken, 1642 provst ved Vor Frue. 
Så krænkede han de højere krese med 
en præken om tidens laster. Christian 
IV sendte bud efter ham og bad om at 
høre den præken. På den blev han så 
1645 hofpræst og kongelig konfessiona- 
rius. Men året efter døde han af skørbug. 
Han var altså ikke »en ringe præste
mand«, men provst ved hovedstadens 
største kirke og godt gift, først med Sjæl
lands biskops datter, så med en borg
mesterdatter i København.

C. Chr. Andersen malede billedet af Me
ster Ole Vind 1872. Noget nyt toner her 
frem i historiemaleriet: nu malede man 
også situationer, fortælling om menne
sker, og ikke kun om fyrster og gene
raler. Chr. Andersen har som scene brugt 
Rosenborgs »kinesiske værelse«. Først i 
vor tid er man begyndt at tvivle på, at det 
så sådan ud i Christian IVs tid. Bordet er 
næsten skjult, men kan genkendes. Indtil 
for få år siden gik det for at være »Chri
stian IVs skrivebord«, for med det navn 
blev det reddet, da Frederiksborg brænd
te. Det er nu diskret sat til side. Men 
m essinguret kan ha stået her. Hvis det

ellers kunne gå endnu, og på Christian 
IVs tid havde man bedre ure. Det er 
Christian llls dronning Dorotheas Steffen 
Brenner-ur fra 1556, årstallet er endda 
malet med. Uret ses nypudset med alle 
ornamenter renset, men det er unægte
lig vokset. Det er i virkeligheden ao.5 cm

højt. Mærkeligst er at kongen som pen
neskafter bruger pigge af hulepindsvin. 
Dem har man næppe haft mange af 
udenfor Ole Worms kunstkammer, løv
rigt var Ole Vind i 1645 ikke en hvidhåret 
og hvidskægget olding, han var 55 år. 
F re d e r ik sb o rg . 1 5 9



TO RD EN SKJO LD  I MARSTRAND

Den store nordiske Krig brød ud år 1700, 
men under den første fase var Torden
skjold en dreng på 9 år, der hed Peder 
Wessel. 1704 kom han til København. 
1706 søgte han om at blie kadet, 1708 
var han med et skib på slavetransport, 
1709 blev han kadet. Han var en usæd
vanlig officer, hastig, dristig, fuld af ener
gi, og godt begavet. Men han var for
voven, til tider dumdristig. Efter sine ne
derlag var Carl XII vendt hjem og ville 
nu erobre Norge. Det lykkedes ikke. 
Peder Wessel, der nu var adlet under 
navnet Tordenskjold, ødelagde en svensk 
transportflåde i Dynekilen 1716. 1718, 
efter at Carl XII var død ved Frederiksten, 
gik Tordenskjold til angreb på Marstrand, 
hvor der lå 13 svenske orlogsskibe. 23. 
juli erobrede han byen. Tilbage var fæst
ningen Carlsten. Dens svenske oberst 
Danckwardt lod sig overtale til at rømme 
den imod hæderlig afmarch. Danckwardt 
blev stillet for svensk krigsret og skudt, 
men Tordenskjolds kup i Marstrand er 
ét af hans mest utrolige.

Den 36-årige Otto Bache malede 1875 
billedet af Tordenskjold i Marstrand. Det 
var hans første egentlige historiemaleri, 
og det er ikke et stort dramatisk emne, 
kun en munter illustration til en anek
dote, der siger, at oberst Danckwardt tø
vede med at rømme fæstningen, men så 
marcherede Tordenskjold selv med to 
mand op i fæstningen og råbte til den 
forbløffede oberst: »Hvad Dælen nøler 
I efter? Tiden er udløbet!« Det er den 
utrolige situation, Otto Bache har grebet. 
Tordenskjold er i pragtfuld rød uniform 
og bærer de pistoler, der idag ligger på



Frederiksborg. De to bådsmænd er jævnt 
klædte, barske, men ærlige, som søfolk 
bør se ud. Blomsteraltanens gitter har 
»C. XII« i smedejern. Der er skudt et 
hjørne af huset, skibene i strømmen fø
rer dansk flag. Klipperne i baggrunden 
er lidt voldsommere, end klipperne på 
stedet er. 1800-tallets historiemalere tog 
sjældent »til stedet«, hvis stedet ikke var 
i København. Scenen er ikke virkelighed, 
den er teater, to skuespillere og to sta
tister. Oberst Danckwardt læner sig ud 
af en flad kulisse. Der er ikke mulighed 
for at han kan stikke hovedet så langt 
ud af vinduet i det solide stenhus. Fyns 
Stiftsmuseum.

TO RD EN SKJO LD S DØD

Da Den store nordiske Krig sluttede, var 
Tordenskjolds saga ude. Han var avan
ceret til viceadmiral, og han var blevet 
en rig mand. Hans planer kender vi ikke, 
men året efter krigens ophør ville han 
på en rejse. Han nåede kun til Hannover, 
hvor han kom i klammeri med oberst 
Jacob Axel Staél von Holstein, der var 
Livlænder, men i svensk tjeneste. Ved en 
due, »i det hildesheimske« blev Torden
skjold dræbt 20. november 1720. Ryg
terne om at Staél var en skrækkelig per
son er uholdbare, som rygtet om ulige

våben i duellen. Efter dansk flådelov 
måtte Tordenskjold nu ikke blie gravlagt 
ved en kirkelig handling, og ikke i kirke 
eller på kirkegård, men kun »i høj og 
heden jord«. Kongen lod dog stilfærdigt 
hans lig bisætte i Holmens kirke. Frede
rik VI lod kisten sætte op i det øvre ka
pel, i en marmorsarkofag.

Vilhelm Rosenstand malede 1887 skitsen 
til billedet »Tordenskjolds død«. Tjene
ren Kold er alene tilbage med den døde 
søhelt. Der var trods alt nogen mystik 
om duellen. Blandt andet stak de andre 
parter af. Det er fra Kold, vi har den fyl
digste beretning om duellen. Privateje. 767



UNIVERSITETETS FESTSAL: GRUN D LÆ GGELSEN  1479

I middelalderens Europa kunne de en
kelte lande ikke uden videre åbne et nyt 
universitet. Universiteternes hovedfag 
var teologien, så der skulle pavelig tilla
delse til. 1474, da Christian I var i Rom, 
forhandlede han med paven om ret til at 
åbne et universitet i København, og Chri
stian Is hustru, der rejste som pilgrim for 
sig selv, fik sagen ordnet året efter, med 
en pavebulle af 19. juni 1475. Hvad man 
har tænkt sig véd vi ikke, men for den 
vaklende nordiske union ville det være 
en mægtig styrke, hvis alle Nordens stu
denter skulle mødes og studere i Køben
havn. På den tid var unionen ikke hel, 
Sverige var faldet fra. Da den danske 
bulle var udstedt, gik Svenskerne i Rom 
straks i arbejde, og skønt Christian I offi
cielt i Rom var regnet for Sveriges konge, 
fik Sten Sture lov til at lave et universitet 
i Sverige, ved en bulle dateret 27. februar 
1477, altså halvandet år efter den danske. 
Men mens det i Danmark trak ud med 
at komme i gang, tog Sten Sture fat 
straks, og på universitetet i Uppsala be
gyndte forelæsningerne samme efterår, 
1477. For Sveriges selvstændighed var 
det vigtigt, at de svenske studenter ikke 
var nødt til at studere i København. Så
dan gik det til, at universitetet i Uppsala 
blev Nordens ældste. Men det satte fart 
i Christian I, og 1. juni 1479 kunne han 
højtideligt indvi det københavnske uni
versitet ved en fest i Frue Kirke.

Københavns universitet blev ødelagt ved 
bombardementet 1807. Et nyt blev byg
get, og efter krigen 1864 fik danske
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malere den store opgave at smykke det. 
Opgaverne blev delt ud, til dels ved kon
kurrence, og tiden fandt det naturligt, at 
motiverne blev historiske. Men som uni
versitetets bygning pænt sagt ikke blev 
en milepæl i dansk arkitekturs historie, 
blev universitetets maleriske udsmykning 
heller ikke en storladen indsats af dansk 
kunst. De fleste af billederne virker som 
forstørrede galleri- og dagligstuebilleder. 
Der var ikke hos de danske malere rigtigt 
greb om at skabe det monumentale. Der 
er ingen helhed over festsalens billeder, 
hverken i komposition, farver eller kvali
tet. Wilhelm Marstrand skabte 1870 bil
ledet af grundlæggelsen 1479, og dels 
er motivet selvfølgeligt, dels er billedet 
et af salens gode. Kongen sidder på 
en gotisk trone i Frue Kirkes kor. Hans 
ansigt er efter den portrætmedalje, som 
blev lavet 1474 af Lodovico Gonzagas 
guldsmed Bartolommeo Melioli. Hans 
dragt og huekrone er lidt fantastiske. 
Foran kongen universitetets lærerstab, 
fire mand, Peder Albertsen, Erik Nielsen 
Rosenkrantz, Peder Skotte og Jesper 
Henriksen. Vi har ingen portrætter af 
dem, så deres ansigter er fantasi. Der har 
næppe stået en mand i rytterrustning 
ved tronen, rustningen er iøvrigt for ung, 
navnlig komulefødderne. Altertavlen er 
en lidt tung gentagelse af Hans Brugge- 
manns tavle i Slesvig, også den er for ung 
til 1479. Gravstenene er også for tidligt 
på færde. Kirken virker rigtig. Fruekirken 
var mage til St. Peders i Malmø, men 
væggene var dækket af kalkmalerier. 
Universitetet.





UNIVERSITETETS FESTSAL: TYGE 
BRAHE OG JACO B AF SKOTLAND

Tyge Brahe blev født 1546. Han var ade
lig, han studerede i udlandet og efter en 
del vanskeligheder blev han kaldt hjem 
og fik af Frederik II Hvén som len. Her 
byggede han 1576 Uraniborg (»Uranien- 
borg« er en senere, tysk form) og 1584 
det underjordiske Stjerneborg. I tyve år 
var hans institut kendt ude i Europa, ef-

764 terhånden til ærgrelse for de lærde i Kø

benhavn. Han bestemte ca. tusind fiks
stjerners plads, han arbejdede med kemi 
og alle videnskaber, lavede sit eget tryk
keri og sin egen papirmølle, og til insti
tuttet kom elever fra alle lande. Alle lan
dets fornemme gæster måtte en tur til 
Hvén, for de kunne ikke komme hjem og 
sige, at de ikke havde set Hr. Tyges insti
tut. Den 24-årige Kong Jacob af Skotland 
blev gift med den 13-årige Christian IVs 
søster. Han kom til København, dels for 
at hilse på sin unge svoger, dels for at

finde nogle hekse, der havde lavet storm, 
endelig for at besøge Tyge Brahe. 20. 
marts 1590 kom han til Hvén. Jacob var 
videnskabeligt interesseret. Han skrev la
tinske vers, og hans lærer var den skotske 
digter Buchanan, så han blev glædeligt 
overrasket over at se hans portræt i Tyge 
Brahes bibliotek.

Da Københavns universitet i sin tid abso
lut ikke havde støttet Tyge Brahe, men 
tværtimod gerne så både ham og hans 
institut borte, var der humor og erken
delse i, at universitetet nu til sin festsal 
bad Carl Bloch male Kong Jacobs besøg 
bos Tyge Brahe. Billedet var færdigt 1878. 
Det er bygget dygtigt op. Blot en raffi
neret enkelthed: Tyge Brahe er vært og 
tar imod, stående på det halvrunde trin, 
der var foran Uraniborgs dør. Kongen 
står lavere, men efter al tradition skal han 
som konge syne højere. Så Carl Bloch har 
trukket det øverste trin helt ind til døren, 
har gjort Tyge Brahe mindre af statur, og 
korrekt har kongen beholdt hatten på. 
Portalen er derimod i detaljerne unød
vendigt ukorrekt, vinduets overligger er 
for lille, kældervindue og grundsten 
mangler. Sidefløjen var halvrund, ikke en 
rundbygning, og den var ikke så høj. In
strumentet er Tyge Brahes sextans astro- 
nomicus trigonicus til at måle afstande 
med. Den stod vist ikke her. Den var 
1,55 m, så størrelsen kan passe. Laurbær- 
baljer ved dørene brugte man på Carl 
Blochs egen tid ved bryllupper og lig
nende. Universitetet.



UNIVERSITETETS FESTSAL: 
H O LBERG  IN STRUERER

Ludvig Holberg blev født i Bergen 1684. 
Han havde vanskelige kår i sin ungdom, 
men han blev student, og med nøjsom
hed og viljestyrke blev han én af monar
kiets mest berejste lærde, vor senbaroks 
store Europæer. Komedierne var, som 
han selv siger, »en poetisk raptus«. 
København ejede ingen teatertradition. 
Man prøvede, og Holberg skrev for det 
lille teater i Grønnegade. Men det gik 
ikke. Teatret endte med at gå fallit, og 
Holberg holdt op med at skrive kome
dier, ikke kun fordi pietismen var uden 
munterhed, men fordi det københavn
ske publikum endnu ikke havde kultur 
til at bære et teater. Det tog flere slægt
led fremover at skabe den basis.

Vilhelm Rosenstand malede i 1891 skit
sen (som ses her) til billedet i Universi
tetets festsal, af Holberg der instruerer. 
Ligesom Tyge Brahe-billedet nok er en 
indrømmelse, men også en tilsnigelse, 
sådan er det også en tilsnigelse, at Uni
versitetet nu smykker sig med professor 
Holbergs komedier, for da Holberg skrev 
dem, var det pænt sagt ikke fra universi
tetet og kollegerne, han fik sin hyldest. 
Holberg ses her, med ansigt efter Rose- 
lius' maleri, brændt med Sorø Akademi, 
men kendt som kobberstik. Han instrue
rer Per Degn og Erasmus Montanus i ko
medien »Erasmus Montanus«, den mest 
svidende satire over hul lærdom, som 
findes på dansk. Det kan umuligt være 
tilfældigt, at Vilhelm Rosenstand har ma
let netop den her, og på den måde biir 
tilsnigelsen til humor. Grønnegadeteatret 
var nok knap så stort og smukt, som det 
her er antydet. Frederiksborg.



UNIVERSITETETS FESTSAL: 
STUDENTERNES UDFALD 1658

Da Svenskerne natten imellem 10. og 11. 
februar 1659 blev kastet tilbage fra Kø
benhavns volde, var det »studenter og 
borgere« der præsterede miraklet, siger 
myten. Så det var naturligt at festsalen 
skulle ha et billede af universitetets ind-

766 sats ved den lejlighed. Sandheden er, at

på volden stod 10850 mand, af dem 4000 
professionelle soldater, 3785 mand af 
borgervæbningen, og så forskellige grup
per. Imellem dem universitetets på ialt 
160 mand. De 160 gjorde deres pligt, 
(bortset fra at studenterne var de første, 
der under belejringen lavede vrøvl over 
pligttjenesten), så det er rimeligt, at de 
er husket her. Men flere malere bejlede 
til opgaven, og mellem dem både Kri

stian Zahrtmann og Vilhelm Rosenstand. 
Ve, var Zahrtmann regnet for en avance
ret maler, men det vil altid være ufatte
ligt, at hans udkast blev kasseret til fordel 
for Vilhelm Rosenstands drengebogsfor
side.

Vilhelm Rosenstand har skildret den si
tuation, som opgaven lød på, ikke storm
natten, men studenternes deltagelse i 
»det store udfald 1658«. Uagtet det skete 
28. august 1658, har maleren gavmildt 
ladet sneen falde, for »Københavns be
lejring« var jo noget med vinter. Og han 
har ladet Frederik III være med til hest, 
hvad han ikke var, udfaldet blev ledet at 
Frederik Ahlefeldt (officeren, ikke den 
senere storkansler af samme navn, han 
var på den tid sammen med Henrik 
Rantzau sendt til forhandlinger i Bran
denburg). Trommeslageren er en lille 
fejltagelse, hentet lige ud af Gustav Ce
derstrøms Carl XI l-bi I leder, der myldrede 
frem i de år. Scenen er iøvrigt uklar. Ka
nonen og folkene til venstre for fanen 
synes at vise, at der marcheres på volden, 
uden forklaring på hvad styrken skal dér, 
når man skal ud af Vesterport. Er dei 
tænkt på ankomsten til udenværkerne 
biir kanonens og mændenes sigte uder 
mening, og de fleste ansigter er for fleg
matiske til at man kan være lige inde pc 
livet af fjenden. Billedet er Vilhelm Ro
senstands udkast, nu på Frederiksborg 
Maleriet i festsalen blev færdigt 1889 
Frederiksborg.



UNIVERSITETETS FESTSAL: 
STUDENTERNES UDFALD 1658

Kristian Zahrtmanns udkast til studenter
nes udfald 1658 lader sig her sammen
ligne med Vilhelm Rosenstands udkast, 
så man omtrent ser, hvad valget stod 
imellem. Zahrtmanns var færdigt 1888, 
og det har en komposition, der skal være 
ganske usædvanlig: en march lige frem 
imod beskueren, ikke på langs eller skråt 
fremad. Her er det ikke vinter, billedet 
har, ialtfald i udkastets form, ingen års
tid. Troppen marcherer ud af Vesterport 
og er nået over broen. Hele kompositio
nen er streng og stram, næsten spartansk 
i midlerne. Af de fem mand i forreste 
linje har de to yderste på hver side ho
vedet drejet en smule ind i billedet, ryt
teren balancerer med den mørke trop til 
højre, portgabet er i midten, men ikke 
banalt set forfra. Til gengæld er hele den 
marcherende række drejet den modsatte 
vej så alle rytmer passer. Porten er enkel, 
uden alle de ornamenter som den havde. 
En volut er antydet ved den ridende offi
cers venstre arm. Om Zahrtmann ville ha 
gjort mere ud af portfacaden i det fær
dige billede, kan ikke siges, men han har 
åbenbart ikke tænkt at den skulle gøre 
sig gældende som andet end en tung fir
kant med det gabende mørke hul. En
kelte af studenterne er mere velnærede, 
end studenter af de årgange havde mu
lighed for at være det. De to forbrydere 
på stejle og hjul ved broens sider er en 
fejltagelse. På Absalons tid kunne der 
sidde Venderhoveder på stager langs 
borgens ringmur, som ved en kafferkraal 
i forrige århundrede, men på Frederik His 
tid var alle hængte og stejlede forlængst 
vist bort til retterstedet. De gode bor
gere gik ikke ud og ind imellem så uær

lige og ildevarslende sager. At byen ligger 
i lys, portflade og voldside i skygge, de 
forreste rækker studenter igen i lys, 
havde givet mulighed for en fin malerisk 
leg. Zahrtmanns billede ville i festsalen 
ha gjort sig meget selvstændigt gældende 
med sin kvalitet og sine farver, og her 
kan man nok søge forklaringen på dom
mernes ængstelse. Det ville ha virket 
som Willumsens portræt af rådmand 
Philipsen, der smadrer hele den pæne 
portrætsamling på Københavns rådhus 
ved sit mesterskab. Men det er tragisk,

at Zahrtmanns billede ikke blev malet 
endeligt, så den fadæse er det eneste, 
som kunsthistorien husker om udsmyk
ningen af Universitetets festsal. Hirsch- 
sprung.
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HANS NIKOLAJ HANSENS B ILLED ER  AF CH RISTIERN  Ils  H ISTO R IE I

Christiern II måtte fængsle historiema
lerne. Her var drama og handling, og alt 
lod sig se som scener i teaterstil. Allerede 
som prins og norsk statholder havde han 
vist usædvanlige evner som rigsstyrer, 
men også en hård og hensynsløs beslut
somhed, når han mente det nødvendigt. 
Han var fuld af planer og af vilje til at re
formere samfundet, så Norden blev revet 
ud af sin isolerede og tilbagestående 
stilling, men det skulle gå stærkt, det 
skulle ske radikalt, og modstand fra dem, 
der ikke forstod, måtte ryddes af vejen. 
Han fik adelen og kirken imod sig. Han 
var regnet for både mistænksom og lune
fuld, han kunne være smålig, og han 
glemte ikke en fornærmelse. Han var gift 
med Kejser Karl Vs søster Elisabeth, men 
samtidig holdt han fast ved sin elsker
inde Dyveke. Det skaffede ham store 
vanskeligheder med kejserhoffet, og da 
Dyveke døde i 1517, var der almindelig 
enighed om at hun var ryddet af vejen 
med gift. Christiern II rettede mistanken 
mod Torben Oxe, der var høvedsmand 
på Københavns slot. Anklagen lød på 
giftmord. Hr. Torben var også mistænkt 
for at ha været nærgående overfor Dy
veke under en fest på slottet, og i tilgift 
anklagede kongen ham for uorden i 
regnskaberne. En adelsmand skulle døm
mes af rigsrådet, men rigsrådet frikendte 
ham. Det ville Christiern II ikke finde sig 
i, så han greb tilbage til de gamle danske 
love, der havde regler for en domstol af 
bønder. Der var unægtelig gået nogle 
hundrede år, siden den lov blev skrevet
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ned, og dengang havde bønderne haft 
en helt anden stilling i samfundet, men 
Christiern II hentede tolv bønder fra 
landsbyen Solbjerg, der lå hvor nu Fre
deriksberg Have er. De trådte sammen 
og dømte Torben Oxe til døden efter 
den gamle formel: ikke vi, men hans 
gerninger dømmer ham. Torben Oxe 
blev halshugget på Kultorvet 29. novem
ber 1517. Fra den dag var der krig mel
lem konge og adel.

Hans Nikolaj Hansen malede og tegnede 
en række billeder med motiver fra Chri
stiern Ils historie. Han var en frodig hi
storiemaler, og noget nær den eneste af 
dem alle, der lagde humor ind i bille
derne. Det gjorde lykke, men det var 
alligevel ikke regnet for helt rigtigt. Fre
deriksborg havde ikke brug for morsom
me billeder. Hans Nikolaj Hansen havde 
den humor med i alle sine historiebille
der, også af Frederik II ved festlige lejlig
heder, efter at rigelig vin var drukket. 
Hans billede af bønderne der dømmer 
Torben Oxe, er fra 1883. Scenen er for
modentlig tænkt som Københavns slots
gård. Kongen står bred og streng omtrent 
midt i billedet. Narren har en abe i læn
ke. Bønderne er djærve folk af almuen. 
Billedet er en teaterscene, og for så vidt 
ukorrekt, som bønderne ikke har stået 
midt i gården og dømt, de har haft ting
stokke og hvad der ellers hørte til en 
rigtig gammel bondedomstol. Men bil
ledet er frit for al forloren stil. Husmands
brandkassen for Danmark.
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HANS NIKOLAJ HANSENS B ILLED ER  
A FC H R IST IER N  Ils  H ISTO R IE II

Da Christiern II i 1512 vendte hjem til 
Danmark, efter at han havde styret Norge 
i seks år i sin fars navn, havde han ikke 
alene sin elskerinde Dyveke med sig, 
men også hendes mor, Sigbrit Willums- 
datter. Sigbrit er en af vor histories uløste

770 gåder. Hun var Hollænder og havde vist

nok været gift med en mand, der hed 
Nicolaus. Hun var rejst til Bergen, og her 
traf Christiern II hendes datter, og hende 
selv. Hendes stilling er enestående, ikke 
alene i dansk, men i europæisk historie. 
Christiern Ils tanke var at gøre de nordi
ske lande virkeligt europæiske, og hans 
store forbillede var Hollands handels- og 
søfarts-eventyr. Sigbrit var Hollænder, 
hun havde forstand på handel, og hun

må ha haft usædvanlige evner. Hun blev 
kongens rådgiver, også efter at Dyveke 
var død, og dronning Elisabeth viste 
hende stor agtelse. Hun var hadet af 
Danskerne, og det har fortegnet billedet 
af hende, men sandheden er, at vi aner 
ikke hvordan hun var. Hans Nikolaj Han
sen har malet en situation, som traditio
nen fortæller om: at hun havde for vane 
at lade de adelige råder vente udenfor



døren, til det passede hende at se dem. 
Dm det er sandt, véd vi ikke. Vi véd 
;åre lidt om den person, der spillede en 
neget stor rolle i de års historie. På bil
edet ser vi, at den borgerlige kræmmer 
itolt kan marchere ind for næsen af ri
gets råder, som Hans Nikolaj Hansen ikke 
iar skildret alt for ærbødigt. Malet 1878.

-lans Nikolaj Hansen har lavet to farve- 
agte skitser, også med motiver fra Chri- 
itiern Ils skæbne. Det første er en virke- 
ig hændelse, Christiern Ils flugt fra Kø
jenhavn 13. april 1523. Kongen havde 
’ ivet op. Efter det stockholmske blodbad 
navde han Sverige i sin hule hånd, og et 
?prør i Dalarne kunne han let ha kuet. 
vien i stedet rejste han på en mærkelig 
ejse, kun fulgt af et par mand, til Hol- 
and, for at se eventyret. Imens bredte 
jroen sig hjemme. Det åbne oprør i 
Danmark kom, som så ofte før, i Jylland, 
)g skønt kongen havde sikker magt over 
3erne og Norge, gav han op og rejste til 
Nederlandene igen, fulgt af sin hustru, 
;ine børn, og Sigbrit, der den dag for
binder ud af historien. Den danske flåde 
/ar én af Europas ret imponerende, og 
)å flugten blev kongen fulgt af omkring 
yve skibe. Vi ser ham gå i båden for at 
;ejle ud til skibet. Kejser Karl skyldte ham 
I50000 gylden. Dem satte han sit håb til. 
vien Kar, var altid en dårlig betaler.

Den anden skitse er en tænkt situation, 
congen og Sigbrit står og taler sammen, 
nen kongen har øjnene på Dyveke, der 
3,ir konverseret kraftigt af Torben Oxe. 
Den friske og morsomme skitse er fra 
1921, da Hans Nikolaj Hansen var 68 år 
’ammel. Privateje.



GUSTAV I l ls  SOVEGEM AK PÅ D RO TTN IN G H O LM

Maleren Heinrich Hansen var egentlig 
ikke historiemaler, og heller ikke nogen 
sprudlende kunstner. Det er sagt (Emil 
Hannover) at han »under megen Sirlig
hed i Udførelsen skjulte en stor Over
fladiskhed i Studiet og var en maadelig 
Maler, men en stiv Perspektiviker, og en 
sand Virtuos i Brugen af Linealen«.

Han var især arkitekturmaler, og i bil
lederne af huse og interiører kunne han 
lege med sit mesterskab i perspektivet. 
Næppe nogen anden dansk kunstner har 
overgået ham her, men det er unægtelig 
med sin omhu og sin tekniske dygtighed 
han brillérer.

Her er valgt et svensk motiv, fordi det 
dog har tilløb til en historisk scene, den 
svenske konge Gustav III selv med et par 
hoffolk. Gustav III var gift med Christian 
Vlls søster Sofie Magdalene, et stille og 
fint menneske, som han behandlede 
rædselsfuldt, fordi han var tyranniseret 
af sin tyske mor. Gustav III var det kon
gelige centrum i én af Sveriges største 
kulturepoker, med et slægtled af malere, 
som den danske rokoko ikke har mage 
til, og det var i de år, Carl Michael BelI- 
man digtede og sang -  også en skikkelse, 
som Danmark ikke ejer noget sidestykke 
til. Gustav III var grebet af den franske 
kultur, og Sovegemakket på Drottning- 
holm viser os den dag i dag et kongeligt 
sovekammer bygget til den kongelige 
»levér«, den forestilling, hvor kongen 
hver morgen stod op med forrummet 
fyldt af fornemme tilskuere, der dels 
havde den ære at få lov at se på, dels
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den endnu større at få lov at række kon
gen hans håndklæde eller bukser. Derfor 
er alkoven udvidet til en hel scene. Rum
met er overdådigt forgyldt. Gulvet pragt
fuldt, dørene er gyldne portaler, loftet 
er tungt af gyldne forsiringer omkring 
loftmalerierne. Ved alkoven og bagvæg
gen står store kinesiske porcelænsvaser, 
for Kinahandelen var tidens store even
tyr, og alt hvad der kom fra det fjerne 
land var sælsomt og på mode. Heinrich 
Hansen har gengivet interiøret så præcist 
som et farvefotografi, og han har fanget 
farvetonerne i det kostelige, og mildt 
sagt overdådige rum.

Heinrich Hansens nøjagtighed i kun
sten fik betydning, fordi han i tiden kort 
før Frederiksborgs brand havde malet 
flere af interiørerne på slottet, både rid
dersalen og den navnkundige bedestol 
ved kirken. Desværre har han her moret 
sig med at rekonstruere rummene, som 
han tænkte sig de havde set ud. Vi havde 
været gladere for, om han havde malet 
præcis hvad han så, med samme omhu. 
Men billederne blev til dokumenter, da 
man gik i gang med at genskabe Frede
riksborg efter branden. Man mente den 
gang, at man så trofast som muligt skulle 
søge at få rummene til at se ud som før 
branden, og helst fra før alle andre æn
dringer og svækkelser. Heinrich Hansens 
billeder blev i det arbejde en mægtig 
hjælp, og med al fantasi er de idag de 
eneste billeder vi har af de rum, der gik 
til grunde ved slottets tragiske brand. 
Statens Museum for Kunst.





FRED ERI KSBO RGS U D SM YKN IN G :
CARL GUSTAV LØSNER DET FØRSTE SKUD FRA KRO N BO RG

Da den hollandske flåde stod Sundet 
ned, var Kronborg på svensk hånd, og 
Svenskekongen var selv på batteriet. Han 
håbede, at han kunne forhandle sig til 
rette med Hollænderne, men da han blev 
klar over, at de ikke ville svigte Dan
skerne, fyrede han selv det første skud af 
og åbnede på den måde Slaget i Øresund 
29. oktober 1658.

Da Frederiksborg skulle genopstå efter 
branden i 1859, efter Carl Jacobsens for
slag om »nationalhistorisk museum«, la
vede man et enkelt af rummene »helt 
historisk«. Det var »Frederik lll-salen«, 
der fik faste vægbilleder med historiske 
motiver. Tanken blev uheldigt gennem
ført. Loftet i salen er kopieret efter et loft 
i Dogepaladset i Venezia, hvor det sidder 
ret højt. På Frederiksborg har man det 
næsten nede i hovedet, og da det er me
get voldsomt i stukken, er det helt galt, 
at salens vægge er lavet til luftige male
rier, så der intet er til at bære det tunge 
loft. Ingen af de bestilte malerier blev 
vidunderlige, virkningen er flad, men så
dan løste man den vældige opgave at 
genrejse Frederiksborg, og i det arbejde 
er salen et monument. Malerisk blev den 
krævende opgave tyndbenet og uinteres
sant. Heinrich Hansen, der dog fik lavet 
enkelte egentlige historiebilleder, har i 
1882 malet Carl Gustav på Kronborg, et 
højt, smalt billede ved siden af en dør. 
Morsomt nok blev det netop den lidt 
tørre maler, der malede det mest ond
skabsfulde billede af Svenskekongen, 
som vi ejer. Frederiksborg. DEN HOLLANDSKE FLÅDE 

KOM MER T IL KØBENHAVN EFTER 
SLAGET I Ø RESUN D  1658



hele magten over den vigtige sejlrute. 
København var belejret, og den holland
ske hjælpeflåde måtte slå sig igennem 
den svenske for at nå ned til den danske 
hovedstad. Carl Neumann malede i 1880 
billedet: Den hollandske flåde, der ef
ter slaget står Københavns havn ind. Bor
gerne er gået i bådene (som Københavns 
borgere gjorde det i 1800-tallet) for at 
hilse velkommen. De hollandske skibe er 
stærkt forskudt, men i virkeligheden så 
en del af dem langt værre ud. Byen fik 
forsyninger, og de hollandske matroser 
og soldater gik ind i byens forsvar. I 
stormnatten 10.-11. februar 1659 holdt 
de voldstykket lige vest for Kastellet og 
kæmpede bravt og meget dygtigt. Bille
det er malet til Frederiksborgs »Frederik 
den Tredje-sal«, til et af vægfelterne. Carl 
Neumann har ret god rede på de gamle 
skibe, og han véd hvordan et skib og en 
båd ligger i vandet. De gamle marine- 
malere var fortrolige med sejlføring og 
bjærgning. Ræerne til blinden og boven- 
blinden (på bovsprydet) er blevet for 
små, men dem kendte man heller ikke 
mere i 1880. Vandet er blevet så blåt, så 
det gør billedet malerisk pinligt, men el
lers er scenen livligt fortalt, noget fanta
siløs og død ude til venstre. Billedet er 
jævnligt brugt i skolebøger, men det blev 
aldrig et af de klassiske. Frederiksborg.

Hollænderne havde efter Torstensonkri- 
gen støttet Svenskerne bravt imod Dan
mark, og efter den første Carl Gustavkrig, 
da Skåne, Halland og Blekinge gik tabt til 
Sverige, var Hollænderne tilfredse. Nu

var Sundet ikke mere et dansk indenrigs
farvand. Men da det så ud, som om Carl 
Gustav med sin ny krig ville erobre hele 
Danmark, blev Hollænderne danskven
lige, for Carl Gustav måtte heller ikke få 775



LORENZ FRØ LICH S V IK IN G EFR ISE  
PÅ FRED ER IKSB O R G

Planen for det ny museum på Frederiks
borg var, at samlingerne skulle fortælle 
Danmarks historie fra vikingetiden til vor 
egen tid. Men vi har ingen malerier fra 
vikingetiden, så de måtte laves.

De dansk-norske vikingetogter vestpå 
åbner »officielt« med overfaldet på Lin-

776 disfarne kloster år 793. År efter år duk

kede nu vikingeskibene op hver sommer 
og hærgede på Englands og Frankrigs ky
ster, ned langs Spanien og ind i Middel
havet. Samtidig gik svenske togter østpå 
mod Østersøens kyster og op ad de rus
siske floder. Der var dog Danskere og 
Nordmænd med østpå, og Svenskere 
med vestpå, vikingetogene var ikke na
tionale, de var i reglen småflåder af skibe, 
der var søgt sammen for at plyndre i land 
eller overfalde handelsskibe på havet.

Efterhånden blev det til erobringer. Vi
kinger satte sig fast på Nordtysklands og 
F,anderns og Frankrigs kyst, og endelig 
blev Normandiet, Danelagen, og til sidst 
hele England erobret. Det barske eventyr 
varede ialt mere end 200 år.

Da normannerhertugen William ero
brede England i 1066, blev der broderet 
en lang fortællende billedrulle, »Bayeux- 
tapetet«, som findes endnu. Til Frede
riksborg blev købt en fortrinlig fotogra-



fisk kopi, men så skabte Lorenz Frølich 
sin lange billedrulle af de danskes ero
bring af England, med Bayeuxtapetet som 
forbillede. Det er malet med tempera på 
lærred og delt i ca. 30 scener og »mel
lemstykker«. Der åbnes med scenen 
»Skånes og Bornholms jarler Strutharalds 
og Vesetes gravøl«, hvor Svend Tveskæg 
svor at han ville erobre England, og så 
svor Jomsvikingerne at de ville erobre 
Norge. Jomsvikingerne blev slået i Hjø- 
rungavåg, men Svend begyndte at hærge 
England og udskrive »Danegæld«. Da den 
engelske kong Ethelred ved et blodbad 
på de Danske i England havde gjort hjem- 
medanskerne rasende, blev England til- 
sidst erobret, og tre slægtled af danske 
vikingekonger herskede over England. Vi 
ser Svend Tveskæg sværge over den hel
lige galt, Englænderne der betaler Dane
gæld, mens kong Svend ser til, og ende
lig hans søn Knud den Stores fart til 
England, over et sollyst stille sommerhav. 
Lorenz Frølich så vikingerne romantisk, 
i tidens stil, danske »højskolevikinger«. 
Navnlig møblerne er morsomme, for 
møbler af den art har aldrig eksisteret, 
men de var i 1880-erne den elskede 
»nordiske« stil med drageslyng. Drag
terne er en blanding af Bayeuxtapetet og 
Det kongelige Teater. Den lange billed
rulle, der af praktiske grunde måtte 
skæres op i mange stykker, har selvfølge
lig ikke egentlig historisk betydning, som 
Bayeuxtapetet. Den er et morsomt minde 
om, hvordan man så på vikingetiden, 
da Lorenz Frølich i årene 1883-1886 
malede billedrullen. Mange af scenerne 
er blevet brugt i historiebøger helt op til 
vor tid. 777



NIELS KAAS PÅ D Ø D SLEJET

4. april 1588 døde Frederik II på Antvor
skov, ikke 54 år gammel. Hans søn Chri
stian fyldte 11 år en uge senere. Endnu 
sad i alle Danskere mindet om Grevefej
den ved Christian His tronbestigelse, 
uroen da Christian llls far Frederik l blev

778 konge, oprør, og uro under Christian II,

så der var enighed om, at man nu frem 
for alt måtte undgå fejder og usikkerhed. 
En kres af adelige blev sat ti, at styre lan
det, indtil Frederik Ils søn blev gammel 
nok ti, at gøre det selv. Formynderrege
ringen fik dog alvorlige vanskeligheder 
med prinsens mor, enkedronning Sofie, 
men hun blev nogenlunde lempeligt sat 
ud af spillet. Formynderregeringen var 
adelig, men den misbrugte ikke mulig

heden. Landet blev styret solidt og for
sigtigt, man undgik alle udfordringer ud
adtil og sørgede for ro i rigerne Danmark 
og Norge. Leder af regeringen var Niels 
Kaas. Han var en ærlig og loyal mand af 
høj moral. Men 1594, da han var 69 år 
gammel, blev han syg. Han kaldte den 
unge prins til sit dødsleje, holdt fra sen
gen en fin og bevæget tale til ham, på- 
lagde ham at holde flåden i orden og 
styre retfærdigt og samvittighedsfuldt, 
og så gav han ham nøglerne til den hvæl
ving, hvor rigets klenodier lå. Niels Kaas 
døde 29. juni.

Bestyrelsen for Frederiksborg bestilte 
hos Carl Bloch et billede af Niels Kaas' 
dødsleje til Christian IVs sal. Det var fær
digt i 1880. I et rum med en vindues
niche, der minder svært om Rosenborg, 
står kanslerens seng. Carl Bloch har som 
mode, brugt Nationalmuseets Claus- 
holm-seng, der unægtelig først blev skå
ret af Peder Jensen Kolding ca. 1650. 
Bordet i forgrunden ti, venstre er også en 
del yngre end kanslerens dødsår 1594. 
De forsamlede sørger i de attituder, som 
man brugte på scenen på Car, Blochs 
tid. Prinsen er i luerød dragt og bærer 
den sølvforgyldte landsknægtdolk, som 
vistnok virkelig har tilhørt ham. Den lig
ger på Nationalmuseet. Niels Kaas' hu
stru er også i en noget sen dragt, men 
hun er en af maleriets fine enkeltheder. 
Billedet, der er i tidens smukkeste for
tællende stil, blev et af de meget kendte 
og yndede danske historiemalerier. 
Frederiksborg.



TYGE BRAHES U RAN IBO RG

Da Tyge Brahe havde fået Hven overladt 
som afgiftsfrit len af Frederik II, gik han 
i gang med at bygge et hus, som der ikke 
var mage til i Europa. Det skulle på én 
gang være pragtbolig og videnskabeligt 
institut. Grundstenen blev lagt 8. august 
1576, og først fire år efter var huset fær
digt. Det var ikke kæmpemæssigt: en fir
kant, 15 meter på hver led, med halv
runde udbygninger i hver side. De ra
gede knap 9 meter ud. Firkanten var ind
vendig delt af korsgange og havde i hvert 
stokværk fire rum. løvrigt var huset ind
rettet som lensmandsbolig, med rum re
serveret for kongen, og der var bibliotek, 
naturaliekabinet, laboratorium, og obser
vatorium med plads til alle Tyge Brahes 
instrumenter. Vindfløjen drev en vind
rose inde i loftet, og fire vindroser på 
husets lille tårn. Omkring huset var der 
park, og her lå et par mindre bygninger, 
bl. a. bogtrykkeriet. Nogle år efter byg
gede Tyge Brahe det underjordiske ob
servatorium Stjerneborg, fordi Urani- 
borgs træstilladser til instrumenterne 
ikke var stabile nok.

Frederiksborg bestilte hos Constantin 
Hansen et billede af Uraniborg. Opgaven 
var ikke vanskelig, for Tyge Brahe har 
selv offentliggjort kobberstukne planer 
og billeder af huset. Maleriet var færdigt 
1882. Vi er i haven en tidlig sommermor
gen, og for at få lidt liv har Constantin 
Hansen tænkt sig til en situation, der gav 
endnu mere historie: mens Tyge Brahe 
ser til, afleverer Anders Sørensen Vedel 
sin udgave af de danske folkeviser til en
kedronning Sofie. Til venstre for husets 
hoveddør ses, lavt på muren, den grund
sten, som der endnu eksisterer en stump

af. Huset var lagt strengt i kompasretning, 
så portalsiden vendte stik øst. Solen er 
altså endnu ikke nået til at stå i sydøst, 
så tiden på tårnuret (fem minutter over 
otte) kan passe. Derimod er den gal med 
vindroseuret, der viser, at vinden kom
mer fra vestsydvest, det vil sige nogen
lunde på tværs af vindfløjen, der iøvrigt 
er svagt konstrueret. Den vil ha tilbøje
lighed til at snurre lidt forvirret rundt. 
Den fuglevoliere, som var i murhakket 
til venstre for portalmuren, er ikke malet 
med. Men træstilladserne ses, og det er 
ikke uforståeligt at de har reageret så 
stærkt for varme og kulde, fugt og tørke, 
at instrumenterne har virket unøjagtigt.

Det hus var i tyve år Tyge Brahes hjem 
og værksted. Her samlede han sine ele
ver. Constantin Hansens lidt tørre billede 
prøver at gøre det mærkelige miljø le
vende. Havens træer var i Tyge Brahes 
tid strengere trimmet, i tidens havestil, 
men hvis historiemaleriet virkelig kan 
hjælpe til at gi en svunden scene liv, er 
det lykkedes for maleren. Huset blev re
vet ned kort tid efter Tyge Brahes rejse 
til Pragh. Der er idag bogstaveligt talt 
kun et hul i jorden. Sælsomst virker det 
på museet at se, at man har fundet en
kelte af typerne fra Tyge Brahes bogtryk
keri. Men ellers forbavsende lidt.
Frederiksborg. 179



DE SAM M ENSVORNE RIDE FRA FIN D ERU P
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Da Valdemar Sejr døde i 1241, »faldt 
kronen af de Danskes hoved« siger en 
nordtysk krønikeskriver. En stor tid var 
endt. Under hans tre sønner Erik, Abel 
og Christoffer I var der uro i landet, og 
kongen lå i fejde med ærkebispen Jacob 
Erlandsøn. 1259 døde Christoffer, kun 
40 år gammel, og haris søn Erik, siden 
kaldet Klipping, var kun elleve år. Hans 
mor Margrethe Sambiria, eller Margrethe 
Sprænghest, styrede for ham.

Stormændene ville bremse kongens 
magt, og 1282 skrev han ved et danehof 
på Nyborg under på Danmarks første 
håndfæstning, der gav regler for kongens 
pligter, og satte grænser for hvad han 
måtte. Imens havde kong Erik haft en 
strid løbende med hertug Valdemar af 
Sønderjylland, og i Danmark blev uroen 
ved. Sent på efteråret 1286 var kongen 
på jagt i Jylland. Sankt Cæcilie nat, 22. 
november, sov han i Finderup, måske i 
kirkeladen. Om natten brød en skare 
mænd ind og myrdede ham »med 56 sår, 
men kun ét under bæltet«, altså et nobelt 
drab, men alle, der var med, havde måttet 
stikke, så ansvaret var fælles. Kongen var 
kun 37 år gammel. Ved et danehof i Ny
borg året efter blev ni af Danmarks for
nemste mænd dømt for mordet. Mellem 
dem var Rane Jonsøn, der var noget i 
retning af indenrigsminister, og rigens 
Marsk Stig Anderssøn. De ni brugte den 
ret, som den ny håndfæstning gav dem 
til at vælge landflygtighed frem for dom, 
så de blev ikke landsforvist eller dømt 
fredløse. Marsk Stig blev hærgende vi
king med flådebase på øen Hjelm. Folke
visen hævdede siden, at Marsk Stig An
derssøn myrdede kongen, fordi kongen

havde krænket hans kone Fru Inge. Hun 
var død flere år før mordet, og i de år 
havde kongen nært samarbejde med sin 
marsk, så det lyder utroligt, og i Nyborg- 
processen nævnes noget i den retning 
ikke med ét ord. Mordet var politisk, men 
om Marsk Stig var med i mordet eller 
ej biir aldrig opklaret. Hele sagen er 
mærkelig. Finderup ligger ikke langt fra 
Viborg, hvor kongen kunne ha fået natte
leje, og vi får at vide, at han blev i Finde
rup, fordi vejret var så skrækkeligt, men 
det var dog ikke skrækkeligere, end at 
ni af landets bedste mænd kunne ride 
rundt, til de fandt ud af, hvor kongen sov. 
Vi véd at kong Erik blev myrdet i Finde
rup, og at ni mænd blev anklaget for 
mordet. Mere véd vi ikke.

Ved bestillingerne af »historiske billeder« 
til Frederiksborg fik malerne lov til at 
vælge mellem flere motiver. Otto Bache 
malede 1882 billedet af De sammen
svorne ride fra Finderup og skabte et af 
Danmarks mest kendte klassiske historie
malerier. Laden brænder i horisonten, 
de sammensvorne vender sig i sadlerne, 
en skræmt bonde ligger på brinken. Bil
ledet er pragtfuldt teater, personerne er 
skuespillere, sådan spillede man drama 
i 1880-erne, de armbevægelser brugte 
man. Hestene er også store gode land
brugsheste fra 1880-erne. I 1200-tallet 
var hestene meget mindre (se heste
skoene på museerne). Hvad der end sker 
af fornyelser på Frederiksborg, vil det 
billede næppe nogensinde blie fjernet. 
Det er noget nær ét med det oprindelige 
Frederiksborg, det gamle nationalroman
tiske museum. Frederiksborg.





CHRISTIAN  IVs KRO N IN G

Da Frederik II døde i 1588, var hans 
søn Christian kun elleve år gammel, og 
en formynderregering blev sat til at 
styre. Det gjorde den forsigtigt og godt, 
men de adelige rigsstyrere havde svært 
ved at se i øjnene at prinsen efterhånden 
blev så gammel, så han selv skulle overta 
magten. Stillingen blev den pudsige, at 
den unge prins var myndig og styrede 
selv i Hertugdømmerne, mens han var et 
umyndigt barn i Danmark og Norge. Ef
ter reglerne skulle prinsen være myndig 
12. april 1595, da han fyldte atten år, men 
rigsråderne fik halet tiden ud, så kronin
gen ikke skete før 29. august 1596. Til 
kroningen var der gjort store forberedel
ser. Kronborg var sat i stand, København 
var pudset op, Blåtårn havde fået nyt 
spir, alt var gjort for at gøre det store 
traktement så godt som muligt, for der 
kom udenlandske fyrstelige gæster, så 
det var rigernes ære, der stod på spil.

Til kroningen var smeddet en ny kro
ne. På den tid var kronen ikke det vig
tigste »regalie«. Det var »rigssværdet«. 
Det danske rigssværd, der eksisterer 
endnu, var smeddet til Christian lll. Kro
nen var kongernes private, og det var 
almindeligt, at der blev lavet en ny til 
hver konge. Christian IVs blev skabt af 
guldsmeden Didrik Fyring. Den er idag 
på Rosenborg og er vel den smukkeste 
af samtlige kroner i Europa, et overdå
digt, men let og mesterligt barokværk i 
guld med emalje og stene. Kongen red 
fra slottet til Frue Kirke, hvor han blev 
kronet, og her blev han også klædt om, 
så han i hele sin ny kongelige pragt red 
til slottet gennem byen. Herolder smed

782 penge i grams, der blev stegt hele okser

på spid, springvand sprang med rød og 
hvid vin, der var æreporte, og den dan
ske adel med fruer var mødt i hele sin 
pragt -  med rustninger og rendetøj, for 
der var dystløb i de følgende dage.

Til Frederiksborg skabte Karel van Man- 
dern en række gobeliner med Christian 
IVs historie. Mellem dem også et af kro
ningen, men det brændte 1859. Nu be
stilte man hos Otto Bache et maleri af



kroningen, og det var færdigt 1887. Det 
gamle gobelin kendte han fra en tegning, 
og den har han brugt, men iøvrigt lykke
des billedet ikke ganske. Han prøvede 
sig med intime morsomheder. Den hvid-

skæggede herre i vinduet er brygger 
Jacobsen. Ud for den forreste herolds 
løftede højre hånd står arkitekt Meldahl, 
Frederiksborgs genskaber, og bag ham 
står Otto Bache selv. Vi ser iøvrigt den

unge konge på den hvide hest, adelige 
der bærer baldakinen og rigsæblet, og 
billedet har morsomme enkeltheder, men 
stort og festligt blev det ikke, det virker 
idag kun forældet. Frederiksborg. 783



ARKONAS FALD 1169

Efter vikingetidens kraftpræstation fik 
Danmark en svag tid. Knud den Store 
havde i nogen grad glemt hjemlandet, 
mens han sad i England. En stor del af de 
bedste og mest vågne stormænd og bøn
der var vandret ud til Normandiet og 
Danelagen, og det danske hjemland var 
gledet tilbage til tiden før rigssamlingen, 
de enkelte bygder styrede noget nær sig 
selv. Landet blev samlet igen, men den

784 gamle kraft var borte. Ikke engang i de

hjemlige farvande var der så mange vi
kinger som før. En jagtmark for sørøvere 
var ledig, og her kom de nordtyske Ven
der, der nu begyndte at hærge på de 
danske kyster, som Danskerne før havde 
hærget andre steder. Først da Valdemar 
den Store i slaget på Grade Hede havde 
vundet eneherredømmet i 1157, kom der 
igen fasthed over rigsstyrelsen. Ved siden 
af kongen var Absalon den ledende skik
kelse. Han var sjællandsk høvdingesøn, 
han havde læst til præst i Paris, han blev 
bisp i Roskilde, og iøvrigt én af lederne i 
kampen mod Venderne. Den blev ført

ved at angribe dem i basen, i deres hjem
land, og 15. juni 1169 blev deres hoved
stad Arkona på Rygen erobret. Deres 
hovedtempel blev plyndret, og gudestøt- 
ten af deres hovedgud Svantevit blev 
styrtet og hugget til brænde. Absalon 
nævner i sit testamente guldskåle fra 
tempelskatten på Rygen. Den fyldigste 
skildring af Rygens erobring har vi fra 
Saxo, der gør Absalon til hovedhelten i 
hele sidste del af sin krønike, for det var 
Absalon, der havde sat ham til at skrive. 
Valdemar har nok spillet en noget væ
sentligere rolle, end Saxo gir ham. Men



hvad han fortæller om Arkonas fald er så 
levende, så det bogstaveligt er en øjen
vidneskildring.

Frederiksborgs store billede af Arkonas 
fald er malet af professor Lauritz Regner 
Tuxen. Han var 41 år, da han var færdig 
med billedet i 1894, det vi, sige på alder 
med billedets to hovedpersoner. I 1169 
var Absalon 41 år, Valdemar 38. Tuxen 
eksperimenterede tit med modlys i sine 
billeder. Vi ser enkelte huse i Arkona 
brænde. I horisonten er havet. Tempel
skattens kister bæres ud. Templet selv

ses til højre, og pjaltede mænd slæber 
Svantevits statue. Saxo siger, at Rygboer
ne satte trælle og fanger til at slæbe 
guden, for de turde ikke gøre det selv. 
Svantevit havde fire hoveder, ét mod 
hvert verdenshjørne. Historien om at de 
krigende Danskere her kæmpede for den 
kristne tro passede godt i den nationale 
historieforkyndelse i 1800-tallet, så Ar- 
kona-affæren var et af de store stykker. 
Valdemar kan ha set omtrent sådan ud, 
selv om han nok ikke bar hermelinskåbe, 
når han var i krig. Absalons dragt er helt 
utrolig, ringbrynje over fodsid bispe

dragt, en umulig kostymering at færdes i. 
Bispehuen sidder ikke på tværs af van
vare. Tuxen har den fra middelalderlige 
skulpturer, men her betyder den unæg
telig, at så er bæreren ikke bisp, men 
jødisk ypperstepræst, og iøvrigt har Ab
salon næppe haft huen på ved den lej
lighed. Soldaten til højre i forgrunden er 
morsom. Tuxen véd intet om økseskafter, 
og krigerens hjelm er en kræfthjelm fra 
Trediveårskrigens tid, 1600-tal,et. Både 
Christian den Fjerde og Car, Gustav hav
de hjelme af den model, men ingen af 
Valdemars krigsfolk. Frederiksborg. 185



SØREN NORBY I LIER
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Da Christiern II 13. april 1523 flygtede 
fra København sammen med sin hustru 
Elisabeth, børnene og Mor Sigbrit, sej
lede han til Nederlandene. Hans plan var 
at søge hjælp hos Elisabeths bror, Karl V, 
og i England. Karl skyldte ham stadig en 
stor sum, men havde ingen planer om 
at betale sin gæld. Cardinal Wolsey slap 
uden om Christierns ønsker ved at un
dre sig, ikke uden grund, over at Chri
stiern var flygtet fra sine lande »i utide«. 
Vel var der oprør i Sverige, men det lod 
sig vel dæmpe. Der var oprør i den jyske 
adel, men ikke i resten af Danmark, og 
ingen uro i Norge. Christiern slog sig 
ned i Lier, hvor huset fik navnet »Het 
Hof van Denemarken«. I Danmark var 
hans onkel Frederik blevet valgt til kon
ge (Frederik I), men i byerne længtes 
mange borgere efter »den gamle ørn« 
(han var 42, da han rejste fra Danmark), 
og mange af hans folk var ham tro. Mel
lem dem først og fremmest søhanen 
Søren Norby, en af den danske histories 
eventyrlige mænd. Han var Fynbo, lav
adelig, og allerede i søen som kriger un
der kong Hans. Christiern II satte ham 
højt for hans mod og hans usvigelige tro
skab. 1518 blev Søren Norby lensmand 
på Gulland (Gotland), og her sad han 
som øens herre i otte år, i fejde med 
Hansestæderne og Svenskerne. Han var i 
Stockholm 1520, men han regnede blod
badet for en unødvendig dumhed. Da 
Christiern II flygtede til Holland, tog 
Søren Norby sig af hans sag i Norden, 
og i flere år førte han på egen hånd, 
men i Christierns navn, bogstaveligt ene 
mand, krig imod Frederik I, Sverige og 
Hansestæderne. 1526 måtte han gi op.

Han rejste til Lifland, og han prøvede at 
få den russiske zar til at gå i krig mod 
Gustav Vasa i Sverige. Han var nærmest 
i russisk fangenskab, men slap væk og 
kom 1528 til Christiern II i Lier. Gensy
net var hjerteligt, men Christierns situa
tion var endnu på den tid uden meget 
håb. Først tre år senere lykkedes det ham 
at rejse den hær, som han skulle erobre 
Norge med. I Lier var der trist. Dronning 
Elisabeth var død to år før, kun 25 år 
gammel, og Christiern Ils humør var 
skidt. Søren Norby rejste til Karl V, gik i 
hans tjeneste, og faldt ved belejringen af 
Firenze i marts 1530.

Vilhelm Rosenstand malede i 1900 Fre- 
deriksborgs billede af mødet i Lier, mel
lem Søren Norby og Christiern. Igen er 
situationen set som teater. Michel Sit- 
tows portræt af kongen er også brugt 
her. »Den gyldne Vliess« hænger i et 
bånd om hans hals. Søren Norbys støvler 
er teatergarderobe, kongens dolk lidt 
tidligt på færde. Drabantens og Søren 
Norbys morionhjelme er også et halvt 
hundrede år for tidligt fremme. Søren 
Norby har ikke brugt kyras og ringsærk 
som rejsetøj, og han var ikke såret. Der 
findes ikke noget portræt af Søren Nor
by, så her har maleren haft frie hænder. 
De visne blade er nok symbolske, men 
ellers korrekte: Søren Norby kom til Lier 
i november. Hans trofasthed blev et 
sagn. Han sagde nej til alle russiske fri
stelser, skønt hans skibe og alt blev taget 
fra ham. I den blekingske fejde mistede 
han 3000 gylden, i Rusland 1000 duka- 
ter, men han sveg aldrig Christiern II. 
Frederiksborg.





MAX M ÜLLER

Da Frederiksborg stod genrejst efter 
branden 1659 og skulle gøres til mu-

788  seum, var de to sønderjyske krige 1848-

50 og 1864 endnu så friske hændelser, at 
de kom til at fylde meget i museets bil
ledfortælling. Der blev bestilt portrætter 
af krigens navnkundige mænd, og imel
lem dem fire generaler, der siden blev 
noget af et kors for museet, fordi de store

billeder var malet til en bestemt sal, de 
kan ikke flyttes, og det er én af grundene 
til, at der ikke blev plads til den nyere 
tid. Otto Bache malede tre af dem. Ge
neral Carl Philip Friedemann Maximilian 
(»Max«) Müller var i 1864 56 år gammel 
og hed mellem venner »Gamle Max«. 
Han var kendt som en god officer fra den 
første sønderjyske krig. Nu var han chef 
for syvende brigade og fik det hverv 6. 
februar 1864, efter tilbagetoget fra Dan
nevirke, at standse de forfølgende tyske 
tropper, så resten af divisionen kunne 
slippe uskadt ind i Flensborg. Det var 
ikke en plan, der blev lavet på stedet. Der 
var »rekognosceret« allerede i 1861 og 
en plan lagt for et forsvar mod angreb 
sydfra langs vejen. Desværre holdt Max 
Müller ikke planen, men ændrede den, 
og det svækkede stillingen væsentligt. 
Men han var en modig og koldblodig 
officer, så selv om hans taktik var svag, 
var hans føring så god som forholdene 
gjorde det muligt. Kampen blev hård og 
blodig. Danske tab 210, tyske 680, på 
et par timer, var den gang meget. Max 
Müller døde 1884, så da Otto Bache ma
lede hans billede i 1887, måtte han bruge 
fotografi. Det er måske grunden til, at 
billedet virker lidt upersonligt og stift. 
Otto Bache har gjort mere ud af de me
nige af »1. og 11. regiment«, der den dag 
blev kendt landet over. Officeren (det 
øverste af soldaterhovederne, med det 
spidse fuldskæg) er kaptain Weyhe. San- 
kelmark-kampen endte med at soldater
ne trak nordpå i panik, dødtrætte, over- 
anstrengte og ødelagte af for store krav. 
Men kampen var en smuk præstation 
under umulige vilkår. Frederiksborg.



EDO UARD SUENSON
VED HELGOLAND

Edouard Suenson var eskadrechef under 
kampen ved Helgoland 9. maj 1864. Han 
var 59 år, kendt som en streng, men dyg
tig og højt respekteret søofficer. Han 
står på »Niels Juel«s kommandobro, højt 
hævet over skibets dæk. Broen gik fra 
lønning til lønning og ydede ikke de 
øverste officerer værn af nogen art. Suen
son var officer af den gamle skole. I en 
træfning i Østersøen bebrejdede han en 
løjtnant, at han rystede på hånden, mens 
han så i en kikkert. Men da han selv fik 
kikkerten, sagde han: »Bevar mig vel, jeg 
ryster jo selv!« Så gik det op for de 
to sejlskibsofficerer, at det var fordi de 
stod på et nymodens maskinskibs hjul
kasse. Otto Bache malede billedet i 1882, 
da Suenson var 82 år gammel, så egent
ligt modelmaleri er der ikke tale om. De 
mesterligt malede hænder skal han ha 
malet efter sin egen fars. Maleriet hører 
ikke til suiten »de fire generaler«. Frede
riksborg.

SCH LEPPEGRELL VED ISTED

Frederik Adolf Schleppegrell var født i 
Brunlaug ved Laurvig i Norge i 1792. Han 
og Olaf Rye havde i 1814 valgt at gå til 
Danmark, da unionen mellem Danmark 
og Norge brast og Norge gik ind i en ny 
union med Sverige. Han var dog først et 
år i preussisk tjeneste. Han blev dansk 
officer, og under krigen havde han i 1848 
og 1849 gang på gang vist sig som en 
fremragende, men meget dristig officer. 
Han var i større kampe og fægtninger ved 
Bov, Slesvig, Nybøl, Dybbøl, Kolding, 
Gudsø og Fredericia. Ved Kolding gik 
han for hurtigt frem, så hans del i slaget 
i nogen grad blev uheldig. Han var chef 
for anden armédivision, der som den 
første gik i aktion ved Isted. Over Øvre 
Stolk skulle han med den midterste ko
lonne gå over landtangen mellem Lange
sø og Isted Sø. I landsbyen Øvre Stolk lå 
fjendtlige styrker, så han lod angribe, 
men han blev ramt i panden af en kugle. 
Det hævdedes, at det var en tysksindet 
bonde i byen, der skød ham. Der kom 
skillingstryk, som viste bonden og hans 
kone, og soldater hævdede at ha set 
bonden blie ført som fange henad skibs
broen i Flensborg. De Meza afløste den 
faldne Schleppegrell. Sadlen, som bar 
ham, er på Frederiksborg. Otto Bache 
malede den 58-årige general i 1896, altså 
46 år efter hændelsen. Her var naturligvis 
kun muligheden for et »posthumt« por
træt, det vil sige et portræt malet efter 
den maledes død. Otto Bache har set si
tuationen dramatisk, den iltre Nordmand 
til hest i spidsen for sine folk under an
greb i regn. Otto Bache var hestemaler, 
og han kunne sine heste. Mens de andre 
høje officerer er malet i mere statiske

og værdige situationer, har Otto Bache 
åbenbart ikke kunnet stå for den profes
sionelle krigskarl. Han er set, som man 
så på dristige og ivrige officerer for snart 
hundrede år siden, da krig endnu var 
anerkendt som et djærvt håndværk for 
gode sønner. Billedet er et af de fire store 
generalmalerier. Frederiksborg.
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OLAF RYE

Olaf Rye var, som Schleppegrell, Nord
mand, født på Bøe i Telemark. Også han 
rejste fra Norge i protest mod unionen 
med Sverige (den tredje af Nordmæn- 
dene var Helgesen. De var alle tre i 
preussisk tjeneste, men kun Helgesen 
kom med i slaget ved Waterloo). Olaf 
Rye var en dygtig officer, elsket af kolle
ger og menige. Hans »strategiske tilbage
tog« op gennem Jylland er klassisk, og 
fra det kom han over Helgenæs til søs til 
Fredericia og var med ved det store ud
fald 6. juli 1849. Det er svært præcis at 
få rede på, hvad der skete i den forbit
rede kamp i sommernatten og morgen
tågen. Man har ment at Olaf Rye gik vel 
hurtigt frem, men det har egentlig ikke 
noget at gøre med hans skæbne: hans 
hest var skudt under ham, og han stod på 
marken og blev ramt af en kugle i brystet. 
Da han blev fundet, stønnede han endnu, 
men han døde kort efter. For hæren var 
hans fald en tragedie midt i den øre sejrs- 
jubel, »Hvi tøve I, Soldater? Er Eders 
Mod da brudt? -  Hr. Løjtenant, ak nej, 
men de siger, Rye er skudt!« August 
lerndorffs maleri af Olaf Rye ved Frede
ricia er malet 1895. Det er én af de fire 
»store generaler«. Hvis man gir mig lov 
til en privat oplevelse: jeg har stået foran 
billedet med et barnebarns barnebarn af 
August Jerndorff. Da han så at der ikke 
var skudhuller i lærredet, tabte han alt 
for sin tipoldefar. Det er ikke malet af 
en mand, der, som Sonne og Simonsen, 
selv var med i felten, men det er i sin 
tids stil et smukt og værdigt posthumt 
mindeportræt. Frederiksborg.
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EN RICO  DALGAS

Enrico Dalgas blev født i Napoli 1828, 
for hans far var dansk konsul dernede. 
Syv år gammel kom han hjem til Dan
mark, fordi hans far døde. Han blev mili
tær, var med i den første sønderjyske 
krig, men som militæringeniør kom han 
til de store vejarbejder i Jylland. Som 
kaptain fik han sit eget distrikt, for Jyl
lands ny vejlægning sorterede for en stor 
del under hæren og ingeniørkorpset. 
Han fik et enestående kendskab ti, Jyl
lands natur og geologi, og sammen med 
den energiske og idealistiske Niels Georg 
Morville stiftede han Det danske Hede
selskab i 1866. Det var ikke Dalgas, der 
formede slagordet »Hvad udad tabtes 
skal indad vindes«, men mere end nogen 
anden realiserede han tanken. Han var 
heller ikke den første, der skabte jyske 
plantager, men med Dalgas og Morville 
og Hedeselskabet tog tanken fart. Arbej
det drejede sig om plantning af skov, 
om jordforbedringer, og om afvandinger. 
Idag spørger man, om hedeselskabet nu 
ikke kan regne værket for færdigt, så de 
sidste åløb kan få lov ti, at være åløb, 
men på Dalgas' tid gjaldt det om at 
erobre vældige arealer tilbage, som var 
agerland i ældre tider og siden var ble
vet lyngørken. Dalgas var manden, der 
kunne tale med hedebønder og, omend 
med tålmodigheden spændt til det yder
ste, forhandle med ministerielle embeds- 
mænd. Da Frederiksborg fik sine gene
ralsuiter, så man at fredens mænd hørte 
også med i billedet. August Jerndorff ma
lede det store billede af Dalgas i 1895. 
Han ligner unægtelig en general i civil, 
men det gjorde han vistnok virkelig. Fre
deriksborg. 797



HESTGARDEN UD SKIBES 
I KO RSØ R

1888 havde Christian IX 25-års regerings
jubilæum, og rundt i landet lagde man 
planer om passende gaver. To komi
téer fik den idé at bestille et maleri hos 
Otto Bache, og han sagde ja til begge 
ordrerne. Motiverne måtte naturligvis 
være historiske hændelser fra de 25 år, 
som kongen havde været med i, og 
begge billeder kom til at dreje sig om 
de sønderjyske krige.

Det ene af dem viser hestgarden, der 
skal gå i en dampbåd i Korsør for at

792 sejle til Sønderjylland. Prins Christian af

Glycksborg var chef for garden til hest. 
Han ses stående, åbenbart i samtale med 
skibets kaptain, under skibets forreste 
mast. Hestgarden var hærens pragtfulde- 
ste korps, med lysegule skindbukser, 
kyrasser af messing og sorte hjelme med 
Pallas Athenekam. I baggrunden Korsørs 
middelalderlige tårn. Den nedre part af 
det er bygget i Valdemar den Stores tid. 
Dampbåden har hjulkasse, og på den 
hviler kommandobroen. Skibet fører sejl, 
for man brugte vinden mest muligt. Det 
sparede brændsel, og det hændte ret tit, 
at maskineriet svigtede. Hestgarden hav
de den indre vagt på Christians
borg. Prins Christian, senere Christian

IX, var meget glad for korpset, så det var 
ikke mindst for at drille ham, at rigs
dagen nedlagde hestgarden for at spare 
på militærudgifterne, men på den tid var 
garden unægtelig reduceret til et præg
tigt paradekorps, for den militære udvik
ling var ved at løbe fra så vidunderlige 
skuespil i krig. Tilhører H. M. Kongen.



CH RISTIAN  IX
I SKANSERNE PÅ DYBBØ L

Det andet af Otto Baches jubilæumsbil
leder fra 1888 havde motiv fra Dybbøl. 
Her er ingen blinkende gyldne kyrasser 
og klassiske hjelme, ingen pragt, vi er i 
Europas første skyttegravskrig, et varsel 
om hvad krig skulle blie til i 1914 til 
1918. Soldaternes uniformer syner mindst 
muligt, selv om knapperne stadig skul
le være blanke (først helt op i tiden 
omkring anden verdenskrig fandt den 
danske hær ud af at det var upraktisk). Vi 
er i én af de elendige billige jordskanser, 
som det danske ingeniørkorps havde fra

lagt sig ansvaret for, men som var alt 
hvad rigsdagen undte de danske soldater 
af værn i den krig, som blev fremkaldt 
af novemberforfatningen. En nyere fæst
ningskanon ses i baggrunden, men til 
venstre er kanonen af bronze og bærer 
Classens mærke, delfinen i form af et 
elefanthoved. Løbet er fra 1700-tallet. 
Mod preussisk bagladeskyts. Soldaterne 
er på jordarbejde, til dels i træsko. Chri
stian IX var på besøg i skanserne, og man 
mente at han håbede at blie ramt af en 
granat, så han var ude af den fortvivlede 
historie. Det var natten mellem 22. og 
23. marts, kongen var på Dybbøl. Otto 
Bache har reddet maleriet ved at lade

månen lyse, og det gir en malerisk virk
ning i samspil med lygten, der lyser på 
kongen. Natten var tiden, da det var 
muligt at sætte skanserne nogenlunde i 
stand efter dagens skyderi, men dag for 
dag blev det mere håbløst, så da stormen 
kom, var de hårdest beskudte skanser 
mod syd kun uformelige jorddynger. 
Blokhusene var skudt sønder og sammen. 
Som ingeniørerne før krigen havde sagt, 
at det ville ske. Tilhører H. M. Kongen.
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TROPPERNES IN D TO G I KØBENHAVN 1849

Kun langsomt kom Danmark over lam
melsen i 1864, den krig, der i almindelig 
europæisk historie knap nok er noteret, 
men som delte Danmarks historie i et før 
og et efter. De få realistiske malerier med 
motiver fra 1864 var uden klang. Men 
man søgte tilbage til den første sønder
jyske krig, med dens ildhu, dens »ånd 
fra -48«, dens følelse af sammenhold og 
sejre og jubel. David Monies havde i 
1850 malet sit stille billede af troppernes 
indtog i København. Her var sejrsmar
chen baggrund, det menneskelige var 
hovedsagen: en soldat vendte lykkelig 
hjem til kone og børn, og en sortklædt 
enke stod alene med sin spørgende søn, 
men hun var dog med.

Det var ikke nok for mindet, da 1864- 
choket havde sat sig noget. Frederiks
borg bad Otto Bache male et virkeligt 
billede af indtoget, sådan som man gerne 
ville huske det, sejrsindtoget efter slaget 
ved Fredericia, lidt luft, for krigen var 
jo hverken vundet eller endt, men man 
sagde den dag de brave bondesoldater 
tak, en modtagelse helt anderledes end 
den dybt pinlige aften, da soldaterne fra 
1864 stille og hemmeligt vendte tilbage. 
I 1849 var alt jubel -  så vidt man huskede 
i 1894, da Otto Bache malede sit billede. 
Vi er igen på Østergade, men nu er trop
per og sejrsmarch hovedmotiv. Den lille 
hornblæser er ikke glemt, banalt rørende
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er han sat i spidsen. Men hvad sagde 
soldaterne? Smedesvend Knud Olsen af 
Ramløse skrev i sin digre dagbog, efter 
en skildring af den festlige modtagelse i 
Roskilde: »Den 9. (september) reiste vi 
igen derfra og til Kjøbenhavn. Kl. 7V2 
reiste vi fra Roskilde, og Kl. IV2 var vi 
ved Valby Bakke, hvor vi ligeledes blev 
imodtaget af en stor Menneskemasse, 
saa der var en Trængsel, saa at Gaderne 
vare os næsten ufremkommelige, og vi 
kom igjennem Frederiksberggade og over 
Gammeltorv og igjennem Vimmelskaftet 
og over Amagertorv og igjennem Øster
gade, hvor alle Haandværkslaugene stod 
med deres Laugsfaner og Velkomster, og 
dér igjennem var det næsten ufremkom
meligt, og der var da saa overmaadig 
smukt! Nu kom vi da endelig over Kon
gens Nytorv og op ad Gothersgade og 
ind i Kongens Have, og dér maatte jeg 
først ryste alle Blomsterne af mig, som 
jeg havde haft at bære paa, for jeg havde 
saa mange, saa at de vare meget tungere 
end hele min Oppakning. Og i Kongens 
Have var nu alle Sorter Spise og Drikke
varer, men deraf nød jeg ikke meget, jeg 
drak kun et Glas gammel Vin og spiste 
et lille Stykke Smørrebrød«. Og hvorfor 
det, efter en hel dag uden vådt eller tørt 
og en lang march? Vel fordi han var for 
bevæget til at få en bid ned. Helt løgn er 
Otto Baches billede ikke. Frederiksborg.







8. BR IGAD ES M O D STØ D VED DYBBØL

Efterhånden som man kunne se krigen i 
1864 mere nøgternt, fik man øje for, at 
der var dog smukke episoder, også ud 
over slaget ved Helgoland og kampen 
ved Sankelmark. Efter Dannevirkes røm
ning trak en del af hæren sig ud til Dyb
bøl. Andre dele gik til Fredericia og op i 
Jylland. På Dybbøl holdt styrken ud i de 
elendige skanser, men med et passivt 
forsvar. General Gerlach satte ingen væ
sentlige udfald i scene, hæren tog blot 
imod skylregnen af granater. 18. april løb 
Tyskerne storm mod den sydlige del af 
skansekæden, og Danskerne blev presset 
ned mod brohovedet ved pontonbroen 
til Als. Men en stor del af den danske 
styrke kom på den måde i klemme og 
kunne ikke nå ned til broen. For at skaffe 
dem luft blev 8. brigade sendt ti, mod
angreb, en desperat aktion, men den 
blev gennemført med lige så desperat 
indædt energi, og det lykkedes virkelig 
at kaste Tyskerne en lille halv kilometer 
tilbage. Den danske styrke blev beskudt 
af en dansk gruppe, men det lykkedes at

få fat i en kompagnifane, der blev ført 
med videre frem. Målet var at storme 
Dybbøl Mølle. Det lykkedes ikke, og 
styrken blev kastet tilbage med meget 
blodige tab, men der var skaffet tid ti, at 
væsentlige dele af de danske tropper slap 
over til Als. Vilhelm Rosenstand malede 
i 1894 sit billede af brigadens fremryk
ning. De fleste af officererne er portræt
ter. Premierløjtnant Willerup fører og 
peger med venstre hånd, mens han lidt 
urealistisk ser på maleren. Den halvt lø
bende mand foran ham er sekundløjt
nant Baumann og foran ham regiment
chefen oberstløjtnant Scholten, der blev 
skudt under angrebet. Til venstre, med 
løftet sabel, sekundløjtnant Knub, og 
»længere inde« (ifølge Otto Andrup) 
løjtnant Jantzen og aspirant Petersen- 
Plaun. Vilhelm Rosenstands tro, at man 
biir ligbleg i ansigtet i samme sekund 
man er ramt af et skud i brystet, er ikke 
helt realistisk. De løftede arme hos de 
to ramte tyder på hjerteskud. Frederiks
borg.
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FR ED ER IKSB O R G  RIDDERSALS 
G O BELIN ER

Idag har hvert slot og hver herregård en 
»riddersal«, hvis man skal tro omviserne. 
Det havde de ikke. Det romantiske ord 
er temmelig nyt, og Christian IV har 
aldrig hørt om »riddersale« på Kronborg 
og Frederiksborg. Man talte om salen, 
den store, eller den lange sal, dansesa
len, men det hændte, at den blev pragt
fuldt smykket, som det netop skete både 
på Kronborg og Frederiksborg. Til Frede- 
riksborgs sal blev der lavet en suite go
beliner, som Karl van Mandern stod for. 
De havde motiver fra Christian IVs kro
ning og hans sejre i Kalmarkrigen. Alle 
salens vægge var dækket. Salen var lidt 
vanskelig, for da Christian IV kom hjem 
fra England og havde set engelske slotte, 
lod han Frederiksborgs slotskapel bygge 
højere, end planen egentlig var (man var 
midt i byggeriet), og det førte til at salen 
ovenover blev meget lav. Den er idag, 
efter Meldahls restaurering, noget højere 
end den var. Karl van Manderns tapeter 
var navnkundige, fordi de var meget 
smukke, langt værdifuldere både som 
kunstværker og som vævning, end Chri
stian Vs tapeter med billeder fra den 
skånske krig. Carl Gustav havde set dem, 
da han var gæst på Frederiksborg efter 
freden i Roskilde, og i fredstraktaten 
blev det krævet, at tapeterne skulle stry
ges over med limfarve, fordi de var kræn
kende for den svenske ære. Det helt 
barbariske krav blev aldrig fulgt. Men 
tapeterne mørnede. I salen hang kort før 
branden blandt andet en del malerier af 
den engelske Stuart-familie -  og en del 
af tapeterne. Ved et underligt held blev 
en del af dem kopieret af F. C. Lund kort 
før branden, ganske vist kun i ikke alt

for gode tegninger, men man havde dog 
nogle af motiverne.

Da salen blev »genskabt«, ønskede 
man naturligvis også at genskabe tape
terne. Men gobeliner til alle væggene 
salen rundt kunne der ikke være tale om, 
det ville være vanvittig kostbart. Man 
nøjedes med enkelte. 1897 stiftedes i 
praksis museets »gobelinvæveri«, med 
Frøknerne Bindesbøll, Konstantin Hansen 
og Dahlerup som ledende. Det blev til 
en række gobeliner i »riddersalen«, med 
gobelinrammer om vægfelterne og go
beliner i vindueslysningen, alt i meget 
smukt og omhyggeligt arbejde, men bil
lederne blev unægtelig feminint nyde
lige, uden megen barokkraft, og med 
pasteldæmpede farver, meget smukke 
eksempler på kunsthåndværk omkring 
sidste århundredskifte. Karl van Manden 
genopstod ikke.

Christian IV åbnede Kalmarkrigen i

1611. Hans plan var at erobre Sverige.
Han førte stadig de tre svenske kroner i 
sit våben og hævdede de danske kongers 
ret til at herske over Sverige ifølge Kal- 
marunionen. Men Karl IX havde unægte
lig også lagt svært op til en krig, og i 
Sverige var der splid og uro. Krigen blev 
ingen stor succes for Danmark, men den 
svenske konge døde, og freden diktere
de, at Sverige skulle betale en uhyre sum 
i erstatning. Et af gobelinerne viser den 
unge Christian IV, der inspicerer sine 
tropper foran Kalmar slot. Det andet bil
lede er den danske landgang på Øland, 
der blev erobret 1612. Med Kalmarkrigen 
blev én af spirerne lagt til de svenske 
følelser, der førte til Torstenssonkrigene, 
og siden til panikfreden i Roskilde 1659 
og tabet af det østlige Danmark. Kalmar
krigen var ikke noget at fejre, men det 
kunne Christian IV ikke vide da tape
terne blev skabt. Frederiksborg. 199



DET N O RD ISKE
N ATURFO RSKERM Ø D E 1847

Erik Henningsens billede af det nordiske 
naturforskermøde i København 1847 er 
malet i 1897 i universitetets solennitets
sal og hører kun indirekte til Frederiks- 
borgbillederne, men tidligt blev Frede
riksborg kritiseret for i nogen grad at 
glemme åndslivet (kritikken kom fra 
medlemmer af museets egen bestyrelse), 
og Erik Henningsens skitse til naturfor
skerbilledet havnede på Frederiksborg. 
Den er væsentligt bedre end det færdige 
værk på universitetet. To ting gled i ét, 
da der blev kaldt til lærd møde i Køben
havn. Den nordiske tanke var vokset 
stærk, og de unge naturvidenskaber 
havde oplevet det samme. Naturviden
skaberne var siden renæssancen udviklet 
støt, og de nordiske lande var i høj grad 
med. I 1847 havde Darwin allerede skre
vet sit første bredere udkast til »Arternes 
Oprindelse«, og en ny æra i menneske
hedens historie var ved at fødes. Med i 
stævnet hørte en udflugt til Roskilde, og 
her er man samlet, i palæets gård, med 
kirken i baggrunden. H. C. Ørsted står på 
talerstolen. Herren med grå høj hat i hån
den er den svenske kemiker Berzelius. 
Bag ham står Japetus Steenstrup. Manden 
bag ham i svensk præsteornat bisp Tho- 
mander fra Lund. Bag Schouw, til højre, 
Grundtvig, og bag dem begge H. N. Clau
sen. Ved bordet, vendt mod talerstolen, 
i grå frakke, geologen Forchhammer. Ved 
siden af talerstolen, i lys vest, skaldet, 
lægen Ole Bang. De to unge mennesker 
skal være zoologen Krøyer (malerens 
stedfar) og den svenske anatom Retzius. 
Frederiksborg.



FRA ASKOV HØJSKOLE

Hvad Nordahl Grieg sang om Norge un
der besættelsen gjaldt for Danmark efter 
krigen i 1864: »Vi er så få her i landet«. 
Men det havde Danskerne set allerede 
før. Med folkeskolen, og siden højsko
len, gik man i gang med at udvikle og 
mobilisere så vidt muligt hele nationen. 
Rødding højskole i Sønderjylland fik 
umulige vilkår, efter at landsdelen var

blevet preussisk. Den flyttede til Askov, 
lige nord for grænsen, så Sønderjyderne 
stadig kunne være med. De danske fol
kehøjskoler byggede i høj grad på 
Christian Flors og Grundtvigs værk, men 
en række kvinder og mænd arbejdede 
videre med idéen. Højskolen blev en 
efterskole, navnlig for landboungdom
men, med det resultat, at bønderne blev 
den første stand i Danmark, hvor man
den og konen var uddannet og skolet 
lige godt. Askov blev Danmarks førende

højskole. Erik Henningsen har 1902 ma
let Frederiksborgs billede af skolens sal 
under en time eller et møde. På taler
stolen Ludvig Schrøder. Forrest, med ka
lot, H. Feilberg. Bag ham Poul Bjerge.
Ved siden af ham fysikeren Poul la Cour. 
Stående Jacob Appel. Ud for ham kom
ponisten Nutzhorn. Yderst Fru Schrøder 
og datteren Fru Appel. Bag Schrøder 
Agnes Slott-Møllers relief »Dronning 
Dagmars død«. Flagene markérer det 
nordiske. Frederiksborg. 201



Ø STERBRO S ELEKTRIC ITETSVÆ RK

Naturvidenskaben og teknikken gik frem, 
også i Danmark, i anden halvdel af 1800- 
tallet. Overalt så man optimistisk på 
fremtiden, for skønt der var stor social 
nød, og politisk uro med ustandselige 
attentater på fyrster og politikere, var 
man ved at finde ro i den tanke, at Eu
ropa havde bragt menneskehedens civi
lisation videre end nogen anden part af 
verden. Europa herskede over den del af 
kloden, som hed »de fremmede verdens
dele«, og videnskab og teknik gik stadig 
frem, her og i Europas aflægger Amerika,

202 så alt måtte gå mod stadig større udvik

ling og fuldkommenhed. Krig var noget, 
man kunne være nødt til i kolonierne. 
Danmark havde en række idealistiske 
foregangsmænd, forrest mellem dem 
»den gamle« brygger Jacobsen, kaldet 
»kaptainen«, fordi han med ære var 
kaptain i Københavns borgervæbning. 
Han skabte sit moderne bryggeri, han 
skænkede hovedstaden en dampsprøjte, 
tegnede væksthusene i Botanisk Have, 
beregnede centralvarmeanlægget til Frk. 
Zahles Skole og grundlagde Carlsberg- 
laboratoriet. Det offentlige stod ikke til
bage. Man havde fået gas, nu fik man 
elektricitet. Man fik telefon. Fabrikkerne 
groede op, der kom sporvogne, jernba
nenettet var allerede spundet som et ed-

derkoppevæv ud over hele landet. Der 
var, trods politiske kampe, en rolig stolt
hed over at Danmark havde fuldbragt sit 
genrejsningsværk efter 1864, havde skabt 
et førende landbrug, og havde vist, at 
trods lemlæstelser kunne landet klare sig 
selv. Hele det kapitel måtte også mindes 
på Frederiksborg, men var det malerisk? 
Det spørgsmål blev løst af maleren P.S. 
Krøyer. Han var egentlig Nordmand, født 
på et fattighjem under ulykkelige vilkår, 
hans mor var en stakkels halvt sindsyg 
kvinde, og hans far var vistnok hjemmets 
forstander. Drengen kom til sin mors sø
ster i København. Hun var gift med zo
ologen Henrik Krøyer, en flittig og højt 
begavet mand, der var lidt indesluttet og



PENGENES GENERALER

ejendommelig, men en god far for Peter 
Severin, der fik hans efternavn og blev 
en af Danmarks fejrede malere i »Drach- 
mann-tiden«. Hans skæbne blev ret trist. 
Han var hele sit liv bange for at blie 
sindsyg som moderen, han mistede sin 
elskede hustru, fordi hun forelskede sig 
i en anden, og med hartad ufattelig for
ståelse har han malet konen og elskeren 
stående alene i baggrunden i det kendte 
billede af Sankt Hans-bålet på Skagen 
strand. Men han kunne male andet og 
mere. Hans billeder fra Skagen »opda
gede« den lyse sommernat, og han me
strede også at skildre den unge industri.

Billedet af Østerbros Elektricitetsværk 
1902 leger med vindueslys og elektriske 
lamper og blankt metal og høje hatte, 
for værket har besøg: Herren, der står 
med ryggen til og taler, er belysnings
direktør Windfeld-Hansen. Ved siden af 
ham professorerne Julius Thomsen og 
S. M. Jørgensen. Til højre F. Johannsen 
(Telefonselskabet), Hauberg (Titan), Reck 
(Opvarmning), Harald Bing (Bing og 
Grøndahl). Til venstre brygger Carl Ja
cobsen, Alfred Benzon (med ryggen mod 
midtergruppen) Philip Schou (Kgl. Por- 
cellæn), Edouard Suenson (Store Nordi
ske). Den meget krævende maleriske op
gave gir en parade af, hvad der var fø
rende i dansk teknik og industri. Men 
som alle de store bestilte gruppebilleder 
er det for overlæsset ti, at være helt 
spændende. Frederiksborg.

Danmarks penge blev styret af en lille 
inderkreds, der repræsenterede politik, 
industri, handel, søfart og de rene penge. 
De mænd var nok i mange måder kon
kurrenter, men de arbejdede sammen på 
mange andre måder, så der kom linje og 
mening i pengepolitikken, så vidt noget 
så levende lader sig styre. August Jern- 
dorff gik i 1904-05 i gang med et billede 
af »de fem store« men på grund af syg
dom gik han i stå, og Frants Henningsen 
malede det færdigt efter hans død. Ved 
forreste bordende Isak Glückstadt, ved
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siden af ham Ø.K.s skaber og direktør 
H. N. Andersen. Midt for bordet, med 
front frem, admiral Richelieu. For den 
fjernere bordende Axel Heide (Privat
banken). Yderst ti, højre konseilspræ
sident, professor jur. Deuntzer. Isak 
Glückstadt var leder af Landmandsban
ken. Som maleri er billedet tørt og kede
ligt, som gruppebillede arrangeret og 
ulevende, men det skildrer dog et miljø, 
en tung og solid velstand. Det frem
går ikke klart, hos hvem mødet holdes, 
så miljøet er ansigtsløst. Frederiksborg.



KUN STDO M M ERE

Den danske kunst var længe undervejs. 
Med guldalderen i første halvdel af 1800- 
tallet blomstrede den op, pludseligt, til 
en fin og stilfærdig, men stor kvalitet. 
Men så kom der en slappelse over feltet. 
I nogen, grad fordi publikum ikke var i 
stand til at følge med. Landet var lille, og 
den del af borgerskabet, som virkelig 
havde lært sig sans for kvalitet og ople
velse i kunsten, og som samtidig havde

204 råd til at købe, var en såre lille kres, og

den kunne kunstnerne ikke leve af. Det 
var heller ikke inspirerende, at kunstde
batten førtes i så små cirkler, de samme 
mennesker ustandseligt, de samme argu
menter. Og de danske kunstnere var 
mærkeligt længe om at se hvad der var 
ved at ske i Paris, med impressionisterne. 
Det var på udstillingen i Paris 1878, at 
den efterhånden noget vitaminløse dan
ske kunst fik stødet, der virkede. På ud
stillingen var i »Nationernes Gade« en 
dansk afdeling, og den blev sablet totalt 
ned af den franske kritik som forældet 
og tom og uden interesse.

De unge kunstnere rejste stadig til 
Tyskland og til Rom, men nu begyndte 
de at opdage Paris. Enkelte havde været 
der, uden at deres oplevelser havde in
spireret ret mange kolleger. Men der 
skabtes nu også hjemlige kunstnerkolo
nier. Det var kommet på mode at rejse 
på landet om sommeren. Der kom kunst
nerkoloni i Hornbæk, men navnlig i Ska
gen. Her samledes år efter år en kres af 
malere og skribenter, og de havde ho
vedsæde hos købmand og hotelvært 
Degn Brøndum, der havde en levende 
sans både for kunst og for de lidt aparte



mennesker. Siden købte flere af kunst
nerne eget hus på Skagen. Mellem dem 
var Bornholmeren Michael Ancher. Han 
blev nært knyttet til Skagen, fordi han 
giftede sig med den unge Frk. Anna af 
Brøndum-dynastiet, og det endte med 
at ægteparret Ancher boede på Skagen 
året rundt. Michael Ancher bragte resten 
af landet bud fra fiskerne i Skagen, fra 
kramboden og fra de sandede stier mel
lem husene, fra fritid på stranden og fra 
det væltende hav når redningsbåden gik 
ud. Han malede den druknede fisker på 
bordet, båret hjem af kammeraterne, og 
han elskede Skagen. En del af billederne 
fik noget udvendigt illustrationsagtigt 
over sig, de kunne minde svært om folke
komedie på en lille scene, og han var i 
sit maleriske syn ret gammeldags, men 
der er smukke hilsner imellem, fra de 
store dage på Skagen. Den, der slog ham 
ud, og malerisk lagde sig mange skibs
længder foran ham, var hans unge hustru 
Anna Ancher. Hun begyndte at male, og 
fik venligt at vide, at det måtte hun hel
lere opgi. Men hun blev ved og arbej
dede sig frem til at være en af den dan
ske kunsts dejlige malere. Men det er 
Michael Ancher, der fra Skagenmiljøet 
har malet Frederiksborgs billede »Kunst
dommere«. Fra venstre sidder Lauritz 
Tuxen, Peter Severin Krøyer, Holger 
Drachmann og J. F. Willumsen. De ser 
åbenbart på et nyt billede, som Michael 
Ancher har malet. For i den mærkelige 
kunstnerkres på Skagen var der både 
jalousi, uvenskaber og alt andet menne
skeligt. Men der var et samhør. Man le
vede med i hinandens værker. Frederiks
borg.

KRISTIAN ZAHRTMANN
OG HANS ELEVER

Der var andre kunstnerkrese end »Ska- 
genmalerne«. De eksisterede ikke alle 
helt på samme tid, i nogen grad afløste 
de hinanden, men den zahrtmannske kres 
var dog nogenlunde samtidig med maler
eventyret i Skagenkresen. Maleren Johan 
Rohde (1856-1935) har malet Kristian 
Zahrtmann i atelieret mellem eleverne, 
den fynske malergruppe. I midten Zahrt
mann, ellers fra venstre: Peter Hansen, 
Johannes Larsen, Fritz Syberg og Karl 
Schou. Den fynske malergruppe skabte 
ikke et så fast miljø som Skagenmalerne, 
gruppens privatliv blev ikke så mondænt 
stof, men med »Fynboerne« blev igen 
skabt et stort kapitel i dansk kunst. I 
Skagen by ligger museet, hvor man får et 
overblik over Skagenmalernes værk, for
skellen på dem, og alligevel hos de fleste

en tone af et vist fælles malersyn. Fyn
boerne fik deres museum i Fåborg, byg
get af Mads Rasmussen, og skænker man 
en gang sig selv den oplevelse at køre fra 
museet i Skagen til Fåborg, biir man slået 
af en forskel. Det ligger for en del i land
skaberne. I det fynske er der ikke mange 
vejrbidte fiskere, ikke meget sand og 
marehalm, ikke så mange strandinger, 
men heller ikke Skagens enestående lys. 
I det fynske er der noget mere nøgternt, 
en dagligdag med haver og jord, marker, 
og de mildere danske indre farvande, en 
anden verden, målt med de fine grader 
af forskel, som den danske natur skal 
måles med. Zahrtmann selv var kolorist, 
man tør sige: i randen af det kulørte. 
Hans elever kan deres farver, men de kan 
også styre sig, de kan se, og gi os det 
de så. Frederiksborg.
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VIDEN SKABERNES SELSKAB

P. S. Krøyers evner blev brugt. Han mag
tede at male de store lærreder med man
ge portrætter, uden at det hele døde alt 
for grelt i stivnet kedsommelighed, og 
han fik bestillinger. Danskerne har altid 
set på det svenske akademi med en na
tionalejendommelig blanding af hån og 
misundelse, men det er der ingen grund 
til. Det kongelige Akademi for de skøn
ne Kunster er grundlagt i samme epoke, 
og Det kongelige danske Videnskaber-

206 nes Selskab er grundlagt i 1742. Dan

skerne har bare altid storladent overset 
de institutioner og ladet dem passe sig 
selv, og de har ingen maleriske ceremo
nier. Men Videnskabernes Selskab har en 
ærværdig historie, og det har løst store 
opgaver. Da I. C. Jacobsen stiftede Carls- 
bergfondet i 1896, blev det knyttet til 
Videnskabernes Selskab, og Bryggeren 
lod bygge et hus ti, selskabet. Det er det 
stilfærdige grå palæ, der ligger overfor 
Glyptoteket. Og til det malede Krøyer 
i årene 1896-97 sit store billede af Et 
møde i Videnskabernes Selskab. Kroner 
og sølvkandelabre er tændt. Den gamle 
Japetus Steenstrup holder foredrag (til

højre). Som gæst midt for bordet kron
prins Frederik (den Ottende). På kron
prinsens venstre hånd præsidenten, ke
mikeren Julius Thomsen. På hans venstre 
hånd arkæologen J. L. Ussing, og ved 
hans venstre side fysikeren S. M. Jørgen
sen, og så runologen Ludwig Wimmer. 
Manden ved højre bordside, med hån
den under kinden, er Vilh. Thomsen. 
Ved foredragsholderen Julius Lange, der 
holder hånden bag øret, fordi han var 
døv. Den lille hvidhårede herre i for
grunden er Eugen Warming. I gruppen 
til venstre Harald Høffding. Stående til 
venstre, som den højeste, med det lan-



ge skæg, grækologen J. L. Heiberg. Ne
den under hans skæg professor Gertz.

de stående langs gobelinvæggen er 
manden nærmest kandelabren professor
Fridericia, og på hans højre hånd står 
professor Erslev. Bag foredragsholderen, 
Duttet lidt til side, lektor Boas. Hans titel 
?r også den mest beskedne i det lærde 
»elskab på ialt 51 personer. Igen har 
Krøyer, så vidt gørligt, leget med lysvirk- 
lingerne i den vanskelige opgave at skil
dre et halvt hundrede mennesker samlet 
en halvkedelig sal, uden at krænke no- 

*en af de lærde herrer ved at få dem 
forputtet. Videnskabernes Selskab.

FINSENS INSTITUT

Lægen Niels Ryberg Finsen var Færing, 
født i Thorshavn 1860. Han døde i Kø
benhavn 1904, kun 44 år gammel. At han 
opdagede og indførte lysbehandling véd 
de fleste, men det epokegørende var 
blandt andet, at indtil den tid mente 
man, at sollys var skadeligt. At være sol
brændt var ikke på mode, tværtimod var 
det kun noget, bondepiger var. Unge 
frøkner bar maske eller gik med parasol 
når de kom på landet, for en hvid teint 
var det fine. Men da Finsen havde for
klaret, at lyset er sundt, rystede han folks 
tiltro ved at forklare at det også kan 
dræbe, for eksempel sygeligt væv, som 
det findes i hudtuberkulosen lupus. Hans 
lysinstitut blev banebrydende. Det ar
bejdede i lang tid uden penge, selv tjente 
han aldrig noget videre, og da man som 
en hæder tilbød ham en donation, rejste
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han sig febrilsk og sagde, at det kunne 
han ikke ta imod. Men instituttet virkede 
og levede. P. S. Krøyer har lavet et par 
pastelskitser af det, vel som udkast ti, et 
egentligt maleri. , hallen står Finsen i 
gruppen ti, venstre. Han taler med Vil
helm Jørgensen og G. A. Hagemann, der 
støttede instituttet. Ved Hagemanns side 
Finsens søn Halldor. De to læger, der lyt
ter, er Axel Reyn og H. Forchhammer. 
Over bårerne ses de kulbuelamper, som 
man brugte, fordi det danske sollys så 
ofte svigter. Finsens speciale var bl. a. 
enkle løsninger af problemer. Når lyset 
blev samlet af en linse, blev varmen for 
stor, for det var jo et brændglas der vir
kede. Finsen lod lyset gå gennem vand 
mellem to glasplader, og varmen var 
borte. Selv var han uhelbredeligt syg i 
mange år. Finseninstituttet.



CA RO LIN E M ATHILDE OG 
STRUENSEE

Dramaet omkring Caroline Mathilde og 
Johann Friedrich Struensee er et af den 
danske histories utroligste kapitler. Den 
velbegavede, men nervesvage Christian 
VII var 17 år, da han ægtede den 15- 
årige engelske prinsesse Caroline Ma
thilde. Struensee var 31 år, da han 1768 
blev kongens og dronningens læge. Han
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tor og blev dronningens elsker, indtil 
det hele brød sammen. Hun blev lands
forvist, og han blev henrettet. Kristian 
Zahrtmann malede i 1881 billedet af en 
idyl, hvor den lidt fedladne Struensee 
morer barnet på dronningens skød med 
en vifte. I en stol ved vinduet sidder 
Kongen. Barnet skal være Louise Augu
sta, som Struensee var far til, men hun 
blev født 7. august 1771, og Struensee 
blev fængslet 17. januar 1772, så barnet 
kan højst være 4V2 måned. Den barnløse

Zahrtmann har ikke set, at det er hans 
malede barn for stort til at være. Dron
ningen ser også ældre ud end de tyve år 
hun var. Rokokkointeriøret er hentet fra 
Moltkes Palæ, dragter og stole er også i 
stilen, men de svære gardiner, der gør 
salonen halvmørk, hører hjemme i Zahrt- 
manns egen tid, belysningen i rummet er 
1880-erne. Et bonet parketgulv, mere 
lys, og en lidt anden møbelopstilling 
ville hjælpe på sceneriets kulturhistori
ske sandhed. Hirschsprung.



SO PH IE AMALIES DØD

Sophie Amalie var Frederik llls dron
ning. Hun var datter af hertug Georg 
af Braunschweig-Lüneburg. Femten år 
gammel blev hun gift med prins Frederik, 
der fem år efter blev konge af Danmark. 
Ved hoffet havde Frederiks halvsøster 
Leonora Christina været første dame, og 
hun veg nødig pladsen for den ny dron
ning. Der kom bitter strid mellem de to 
svigerinder, og Leonora Christina opførte 
sig jævnligt udfordrende, uklogt og højst 
mærkeligt. Da Leonora Christina siden 
blev fængslet og sat i Blåtårn, var det 
Sophie Amalie, der sørgede for at hun 
ikke kom ud. Det skete først, da Sophie 
Amalie døde 20. februar 1685, og Leo
nora Christina sad i Blåtårn i næsten 22 
år. Historien var tidligere hård ved So
phie Amalie. Hun fik skyld for at ha hid
set sin mand op til krigserklæringen imod 
Carl Gustav i 1657, for at være en leden
de ånd bag indførelsen af enevælden, og 
at være ødsel og pragtlysten ud over alle 
mål. De svære anklager holder ikke gan
ske, og når hun blev nævnt som Leonora 
Christinas onde ånd, er det vel rigtigt at 
hun hadede hende, men Leonora Chri
stina havde unægtelig selv lagt op til 
situationen. Men Leonora Christina skrev 
sit mesterværk, erindringsbogen »Jam
mers Minde«. Den blev først kendt og 
trykt 1869, og den vakte stor opsigt i 
Danmark hvor man lige efter 1864 sym
bolsk så historien om den stolte og tål
modigt lidende kongedatter som et bil
lede på Danmarks uskyld og resignation 
i alle ulykker. Kristian Zahrtmann blev 
dybt grebet ved at læse Jammersmindet, 
og gennem en del år malede han en lang 
række billeder af Leonora Christinas liv.

Hun var for ham den uskyldige, store 
og ædle kvinde, som onde og lave men
nesker gav en grusom skæbne, men med 
sin værdige holdning gjorde hun dem 
alle til skamme. Som et led i serien ma
lede han Sophie Amalies død. Han ha
dede Sophie Amalie mere indædt, end 
hun havde hadet Leonora Christina, og 
han undte sig den fryd at fordybe sig i 
hendes død to gange. Han malede to 
farverige billeder, hvor han svælgede i 
det pragtfulde barokinteriør, der viste

hendes ødselhed -  og gav ham lejlighed 
til at male den pragt, som han elskede. 
Med fryd gjorde han den døende så 
overpyntet og grim som muligt og lod 
hende dø en meget pinefuld død. Skønt 
Zahrtmann livet igennem malede mange 
historiebilleder, fik han aldrig et maleri 
på Frederiksborg. Hans syn og hans mo
tiver lå noget fra den linje, som museet 
fulgte, og han var af mange regnet for at 
være alt for moderne og dristig. Hirsch- 
sprung. 209





KAN O N BÅD SKRIGEN

De danske malere, der malede historie
billeder, drømte naturligvis jævnligt om 
at Frederiksborgmuseets bestyrelse ville 
købe, men skete det ikke, var der andre 
muligheder: kongehuset, institutioner og 
private købere. Der var skabt en ret solid 
mode i historiemaleri, og produktionen 
var ikke lille. 1887 malede Christian Møl
sted billedet En engelsk Brig erobres. 
Mølsted var en solid maler, der kunne 
håndværket, her kniber det kun en anel
se med perspektivet i gallionen.

Da Englænderne i 1807 invaderede 
Danmark uden krigserklæring og hen
tede flåden, havde det billigste for Dan
mark og Norge naturligvis været at se i 
øjnene hvad der var sket og så blot prøve 
at slippe igennem resten af Napoleon- 
tidens truende situationer så godt som 
muligt. Men kronprins Frederik og Dan
skerne var på én gang lamslåede, skuf
fede og rasende over bombardementet 
og tabet af flåden, og over den hovne 
holdning overfor Danmark, som aktio
nen røbede -  selv om Englænderne el
lers gennemgående opførte sig korrekt, 
mens de var i landet.

Flåden var borte, men Danmark var nu 
i krig med England. Den kom til at vare 
i syv år og blev et sviende nederlag. 
Unionen mellem Danmark og Norge 
blev hævet, og Norge blev af stormag
terne kommanderet ind i en union med 
Sverige. Danmarks handel og søfart var 
ødelagt, og 1813 gik landet fallit. Krigen 
førtes til søs. Straks efter tabet af flåden 
strømmede gaver ind fra alle kanter af 
rigerne, og der blev taget fat på at bygge.

Det lod sig ikke gøre i en hast at bygge 
en ny flåde som den gamle, og især satte 
man ind på at bygge kanonbåde. En ka
nonbåd er et stort åbent rofartøj, der har 
en kanon ombord, med sigte agterud. 
Kanonbådenes mandskab var stærkt ud
sat, for der var ingen dækning, men bå
den skulle i første øjeblik kun på kanon
skudhold af det skib man angreb. Bådens 
kanon var placeret lavt og kunne gi et 
fjendtligt skib farlige skud i vandlinjen. 
Men i hovedsagen måtte kanonbådene 
vælge små fjendtlige skibe. For Englæn
derne betød de nålestik så at sige intet. 
Under hele kanonbådskrigen erobrede 
Danskere og Nordmænd ialt 9 engelske 
krigsskibe, på tilsammen 114 kanoner. 
På samme tid erobrede Englænderne (ud 
over flåderanet 1807) 3 danske skibe 
med ialt 146 kanoner, men ti! dem kom 
sænkede og erobrede kanonbåde. Hvor 
lidt de 9 små tabte orlogsskibe betød for 
England ses af, at i de samme krigsår mi
stede England ialt 218 skibe, af dem blev 
60 erobret på andre fronter, de 158 gik 
tabt ved at de strandede eller sank under 
storm. På Mølsteds maleri er ca. fem ka
nonbåde gået til angreb på en engelsk 
brig. En brig er et mindre, tomastet skib 
med mers på begge master. Det har rå
sejl, på stormasten iøvrigt et bomsejl, og 
måske et gaffelsejl på fokkemasten. Selv 
om kanonbådsangrebene ofte slog fejl, 
virkede sejrene som en trøst, men krigs
mæssigt betød de ikke noget afgørende. 
Kaperkrigen betød mere, men den var til 
gengæld rent sørøveri. Tilhører H. K. H. 
Arveprins Knud.

211





RENDSBO RGSLAVERN E VENTES I 1848

Maleren Hans Smidth, der ellers var fol
kelivsskildrer, har et par gange malet bil
leder med historisk motiv. Et af emnerne 
arbejdede han med, så det blev til en 
række billeder, malet i årene omkring 
1893. Fra selve det år er billedet her. I 
1848 var aviser ikke almindelige. I køb
stæderne kom avisen til de nogenlunde 
solide borgere, på landet var det præsten 
og herregården, der holdt den. Ganske 
enkelte steder var man begyndt at holde 
en avis, som tre, fire eller fem bonde
familier slog sig sammen om, og så gik 
den fra hus til hus efter tur, men i store 
egne af landet kom der ingen aviser ud 
til bønder og husmænd. Der kom sladder 
og rygter. I de dramatiske dage omkring 
oprøret i Rendsborg, forspillet til krigen, 
gik de vildeste rygter op gennem Jylland. 
Der blev skabt en stemning af uro og 
ængstelse, som nok var en smule hyste
risk. Et af rygterne tog fart og rev flere 
troende med sig, end noget af de andre: 
»Rendsborgslaverne er brudt ud! De er 
på vej op gennem Jylland!« Rendsborg
slaverne var tugthusfanger, der havde 
tvangsarbejde i Rendsborg fæstning. Der 
stod altid rædsel om rygter, der sagde at 
fanger var brudt ud. Når syndige men
nesker, som én gang havde gjort skræk
kelige ting, slap ud og blev desperate, 
kunne de gøre hvad som helst. Nu sagde 
rygtet, at alle tugthusfangerne i Rends
borg var sluppet løs på én gang. Hvor 
mange fanger der egentlig var i Rends
borg gjorde man sig ingen tanker om, 
eller rettere: man tænkte sig uhyre skarer 
af tyve, røvere og mordere på hærgende

togt op gennem halvøen. Rygterne sagde 
endda, hvor langt de var nået, og hvor 
forfærdelige ting de gjorde, hvor de kom 
frem. Besked fra Rendsborg kunne man 
ikke få, de jyske embedsmænd vidste 
ikke noget, og rundt i landsbygden sam
lede bønderne sig for at organisere en 
modstand. Det var et mærkeligt fæno
men, helt middelalderligt. Man samledes 
i reglen ved kirken, for endnu på den tid 
var kirken det naturlige samlingssted i 
sognet. Her hørte kirkestævnet hjemme, 
og landsbytingene eksisterede ikke mere, 
så man samledes sognevis. Våben skaf
fede man sig på alle måder, men også 
væbningen blev nærmest middelalder
lig. Ikke alle bønder havde en bøsse, og 
de fleste skydevåben var gamle rustne 
tingester. Man stolede mere på håndvå
ben og stagevåben. Gennem århundre
der har europæiske bønder rettet deres 
leblade ud og sat dem på skaft, når eg
nen var truet. Og man mødte med hø
tyve og møggrebe, plejle, og knive bun
det på skaft. Mange smede gik i gang 
med at lave spyd, og en del steder havde 
man endnu stående de partisaner og 
stagevåben, som strandvagterne havde 
brugt under Englænderkrigen 34 år tid
ligere. De væbnede bondeskarer holdt 
våbenøvelser og lagde planer, mens der 
var sat vagter ud til at rapportere når de 
første skarer af skrækkelige umennesker 
kom dragende syd fra. Men det hele var 
snak. Ingen slaver var brudt ud og på vej 
nogen steder hen. Hvor det vældige rygte 
egentlig stammede fra blev aldrig opkla
ret. Nordjyllands Kunstmuseum Ålborg.
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W ILLEM O ES I SLAGET PÅ REDEN
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Det var under Slaget på Reden 2. april 
1801, at Peter Willemoës blev kendt af 
hvert menneske i Danmark. Han var 
ukendt før, blandt andet af den gode 
grund, at sekondløjtnanten kun var syt
ten år gammel og helt nybagt. Det lyder 
for os utroligt, at en så ung mand var 
chef for et fartøj, men på den tid kunne 
man få styrmandspatent når man var 
femten, og ombord i den franske flåde, 
der kæmpede ved Trafalgar, var en for
bavsende del af mandskabet ikke fyldt 
fjorten, ikke få var kun elleve år gamle. 
Willemoës var under Slaget på Reden 
chef for Flådebatteri Nr. 7, én af Gerners 
»synkefri defensionsflåder«. Det var en 
tung og solid tømmerflåde bygget som et 
sejlende gulv af mange lag tætlagte tøm
merstokke. Der var en lav lønning om 
platformen, men kun en slags rækværk, 
ikke en klædning der dækkede. Der var 
24 18-punds kanoner ombord, krudtkas
serne stod frit på dækket, og flåden var
pede sig frem med sine ankre. Willemoës 
lagde flåden »nærlig tværs« af Nelsons 
flagskib Elephant, og lod sine kanoner 
hamre kugler ind i det store skibs skrog. 
Fra skibet skød man så med skrå ned på 
det åbne flådedæk, men selv om det gik 
blodigt til, blev Willemoës liggende i 
3V2 time. På den tid var af hans besæt
ning på 129 mand, de 49 døde eller hårdt 
sårede. Nelson havde i begyndelsen ikke 
ænset den primitive tømmerflåde, men 
han blev klar over, at det var ikke ufarligt 
at ha den liggende under kommando af 
den vilde unge mand med evindeligt 
skyderi ind i hans skibsskrog. Efter kam
pen rådede han kronprins Frederik til at 
lade den uforfærdede sekondløjtnant

avancere til kaptain, men kronprinsen 
svarede, ikke uden stolthed, at skulle han 
forfremme alle sine modige løjtnanter, 
så var der ikke flere løjtnanter i flåden. 
Gerners synkefri defensionsflåder blev 
egentlig kun prøvet for fuldt alvor i den 
ene kamp. Tanken var at skabe et effek
tivt kanonbatteri, der ikke lod sig skyde 
i sænk, men batteriet sejlede for tungt, 
og det åbne kanondæk uden værn af no
gen art var rent mord på mandskabet. 
De fritstående krudtkasser var heller ikke 
ufarlige under skydningen. Endelig trak 
det svære plankedæk vand, så flåden 
skulle hales på land med mellemrum for 
at tørre, og den var såre tung at ha med 
at gøre. Endelig var flydebatteriet ikke 
helt billigt, for det slugte en utrolig mas

se tømmer. Trods kronprinsens ord til 
Nelson avancerede Willemoës. Han var 
beundret og elsket og en glimrende bal- 
kavalér. Den unge Grundtvig oplevede 
under sit ophold på Egelykke på Lange
land, at Willemoës var ballets helt, og 
uden al ond tanke, kun vemodigt, som 
Grundtvig kunne være det, ligger det vel 
bag, da han skrev sit sørgekvad over 
Willemoës efter hans død: »Kommer hid, 
I Piger smaa, Strengen vil jeg røre -«. 
Chr. Mølsteds billede af Willemoës på 
den synkefri, fra 1901, er ikke noget op
sigtsvækkende billede. Det hang i Assens 
kirke, til det nu er ført over i museet. 
Willemoësmuseet, Assens.



W ILLEM O ES' d ø d

Da Englænderne i 1807 røvede den 
dansk-norske flåde, var enkelte skibe 
ikke hjemme. Det største af dem, 94-ka- 
noner-skibet P ri rids Christian Frederik, 
var vort sidste linjeskib. Det var på togt, 
mens København blev bombarderet, og 
da det vendte hjem, kneb det at få det 
udrustet. Holmens lagre var tomme, så 
takkelage og andet grej måtte lånes hos 
private redere. Af mandskabet var 200 
syge, og skibet fik 200 nye mænd om
bord og gik så til Storebælt for at jage de 
engelske vagtskibe bort, men der var

flere end man var klar over, så kaptain 
Jessen trak med sit skib nordover for at 
gå oven om Sjælland til Sundet. Men 
Englænderne standsede ham, og 22. 
marts hen under aften kom han ved Sjæl
lands Odde i kamp med fem engelske 
skibe. Kampen varede i tre timer. Så satte 
Jessen sit skib på grund og strøg. Men 
under kampen var den unge helt fra Sla
get på Reden, Peter Willemoës, stået op 
på en kanonrapért for at se ud over løn
ningen. Han blev ramt i hovedet af en 
kanonkugle, vaklede ned på dækket og 
døde i armene på en officerskammerat. 
Han er gravlagt på Odden kirkegård, 
hvor de andre faldne ligger. Kampen

vakte sorg landet over, men Jessen havde 
klaret kampen så godt det lod sig gøre. 
Man kritiserede, at skibet i det hele taget 
var sendt af sted, men det var for sent. 
Det sidste linjeskib var tabt. Til monu
mentet på graven skrev Grundtvig verset 
»De Snekker mødtes i Kveld paa Hav-«. 
Christian Mølsted malede motivet i 1905. 
Det ret mørke billede kan minde en 
smule om engelske billeder af Nelsons 
død. Motivet er unægtelig også omtrent 
det samme, men 1882 var Christian Møl
sted i Paris og London for at se på kunst. 
Frederiksborg.
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STEEN STEENSEN BLICH ER

De danske historiemalere havde mest 
sans for det enkle og dramatiske, søslag, 
kampe, eller de kendte historiske situa
tioner og anekdoter. Noget sjældnere tog 
de sig af det danske åndsliv og videnska
ben. Det hændte, men så søgte man igen 
gerne de kendteste mænd (Tyge Brahe,

276 Holberg). Men Hans Smidth, der malede

billederne af de jyske bønder under 
Rendsborgslavernes oprør, har malet et 
af de billeder, som har prøvet at skildre 
Blicher. Den jyske digterpræst havde en 
mærkelig særstilling. Han havde som ung 
været velhavende. Pengene var gået. Nu 
sad han i et jysk sogn og digtede. Man 
var mest vant til, at en rigtig digter boede 
i København og hørte til kliken. Rygtet 
sagde, at præsten derovre holdt vel me
get af romtoddyer og havde evigt klud

der i sine pengesager. Og h/ad skrev han 
om? Bønder og husmænd, og zigeunere, 
tatere. Det er sagt jævnlig', at hvis de 
bedste af Blichers noveller var skrevet på 
engelsk eller fransk, ville han høre til 
verdenslitteraturen. Det er muligt. At han 
med sine fineste ting skrev noget af det 
bedste, der overhovedet ble/ skrevet på 
den tid, er der ingen tvivl om. Hans jagt
ture og strejftog rundt i hedeegnene blev 
legende. Han blev også en af vore første 
store folkeskildrere, ikke fuld af social- 
reformérende ildhu, men dybt bevæget, 
indlevet i de menneskers verden og tan
ker. Man havde tidligere, både på teatret 
og i litteraturen, nærmest gjort nar af 
bønder og alle mennesker fra landsbyg
den. Ewald havde skrevet syngestykket 
»Fiskerne«, hvor han gjorde de jævne 
brave mennesker til helte, men noget set 
og sandt billede havde han ikke prøvet 
at skrive. Blicher fortalte, så mar pludse
lig kunne se at de var mennesker. Chri
stian Dalsgaard havde 1866 malet et bil
lede af Blicher til Orla Lehmann-serien. 
På det står Blicher oprejst over tre yd
myge tatere. Hans Smidth lader ham se 
ind gennem en rude i en hytte, nvor der 
er kjæltringebal. Billedet er morsomt og 
fint malet, men som i Exners Christian 
Winther-billede er her igen den meget 
naive tro på, hvordan digtere biir inspi
reret og får deres stof, ved »studier« og 
direkte lurenkikkeri. Statens Museum for 
Kunst.



OLE BORCH I O RD RU P MOSE

Maleren Valdemar Neiiendam dyrkede 
historiemaleriet med dyb interesse, og 
han skabte en række smukke billeder, 
men med deres dæmpede farver og stil
færdige holdning blev de aldrig publi
kumstykker. Og så blev de malet, da det 
danske historiemaleri var ved at dø hen. 
Hans billede af Ole Borch på botanisere- 
tur med studenterne i Ordrup Mose er

et af hans morsomste. Navnlig studenten, 
der midt i billedet monumentalt står med 
enden ud mod beskueren, er en over
raskende effekt gennemført rigtigt. Ole 
Borch var født 1626, præstesøn fra Nørre 
Bork. Student 1644, med på volden 1659, 
da Svenskerne blev kastet tilbage. Si
den professor, med studierejser ud i Eu
ropa. Han blev velhavende, grundlagde 
»Borchs Kollegium«, og var én af Frede
rik Ilis mest yndede lærde. Han stod i 
skellet mellem den gamle og den ny tid.

Han studérede virkelig ved iagttagelser, 
men samtidig var han, når det for eksem
pel gjaldt ædle stenes virkning som læge
midler, ret sikker på, at de gamle sæl
somme tanker var rigtige. Han støttede 
guldmageren Borri, der plukkede kongen 
for temmelig mange penge. Siden kom 
Borch væsentligt videre i studierne. Han 
døde 1690, 64 år gammel, af blæresten. 
Den kom på Kunstkammeret, med vers 
på, skrevet af Kingo. Haderslev Museum.
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SLAGET PÅ Ø XNEBJÆ RG

Peter Hansen arbejdede med sit billede 
af Slaget på Øxnebjærg fra 1918 til 1925, 
og her er igen, som i de bedste historie
billeder, maleriet det bærende, historien 
nok vigtig og alvorlig, men alligevel det, 
der må bøje sig for maleriets krav.

Grevefejden, Danmarks eneste borger
krig, var så blodig og bitter som borger
krige i reglen biir, men det var en for
virret fejde, og borgerkrigen var ikke 
»ren«. Magter udefra blandede sig i høj 
grad i sagen. Efter Frederik Is død blev 
kongevalget svært, fordi hans søn Chri
stian var luthersk, og den danske adel 
var overvejende katolsk. Christians lille
bror var katolsk. Christian var også tysk 
opdraget. Store dele af borgerne i køb
stæderne ønskede at få Christiern II til
bage. Lybecks borgmester støttede Chri
stiern Ils sag for på den måde at få magt 
i Danmark. Borgerkrigens linjer var så 
spegede, at kun få kunne hitte ud af dem. 
Grev Christoffer af Oldenburg kom til 
landet for at slås i Christiern Ils navn, 
derfor blev fejden kaldt »Grevens«. Men 
katolikker stod mod protestanter, bor
gere og bønder mod adelen, dansk mod 
tysk, Lybeck var dybt boret ind i det hele, 
de danske lutherske købstæder ønskede 
at få Christiern II tilbage, skønt han nær
mest var katolsk og blev støttet af Ty
skerne, der ønskede at få magt over han
delen i de danske byer. Adelen ville ha 
en katolsk konge, det vil sige den jyske 
adel ville ha Christian, den østlige ville 
ikke, og imens måtte adelshære knuse 
bondeoprør i Skånelandene og i Nørre
jylland. Og på Fyn. Her gik Christian IIIs

holstensk-tyske feltherre Johann Rantzau 
løs på den danske bondehær, der blev 
støttet af lybske tyske hjælpetropper. 
Præsten Hans Madsen i Svanninge for
rådte de fynske bønder til Johann Rant
zau, der så rykkede frem og massakre
rede dem i Slaget på Øxnebjærg 11. juni 
1536. Fem dage efter, 16. juni, stod sø
slaget i Svendborg Sund, hvor Lybeck
erne blev slået. Da Grevefejden endte, 
i 1536, var Christian III konge, den ka
tolske kirke var faldet, Lybeckerne var 
skubbet ud af billedet, købstædernes 
trang til at hævde sig var dæmpet. Og 
bønderne var slået ned. Siden rejste de 
danske bønder sig aldrig i et alvorligt op
rør. Peter Hansen har skildret situatio
nen, da de holstenske pansrede ryttere 
rykker frem og driver bønderne foran sig 
i flugt og panik. Bønderne er elendigt 
væbnet, med forke og høtyve, som på 
Hans Smidths billede af bønderne i 1848, 
der venter Rendsborgslaverne. De er 
presset sammen i gabet i et stendige, 
men der er en ejendommelig og uvirke
lig ro i panikken. Ansigterne er ikke skri
gende eller vilde, som en maler ville ha 
prøvet at male dem et halvt hundrede år 
før, og her er ingen pinlige studier i klæ
dedragt. Forrest en hætte, der vist er lov
lig middelalderlig, men iøvrigt er de fle
ste af bønderne klædt som husmænd i 
1918, kasket, trøje, og bukserne ned i de 
langskaftede plovstøvler (gummistøvler 
kom efter første verdenskrig). Peter Han
sen vil vise bøndernes undertrykkelse, og 
den var for ham ikke kun Grevefejden. 
Folketinget.
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UDVANDRERE PÅ LARSENS PLADS
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De danske genremalere tænkte næppe 
på historiemaleri, når de malede deres 
så vidt muligt livsnære situationer, skil
drende, til tider socialt anklagende. Men 
for eftertiden er genremalerierne ofte 
både kulturhistoriske og historiske. Ed
vard Petersen malede i 1890 billedet af

Udvandrere på Larsens Plads. Naturligvis 
studerer vi udvandringen bedre i arkiver, 
og i de lande, som udvandrerne rejste til, 
men billedet har grebet et miljø, der kun 
levede ret kort tid. Med den enorme ud
vikling i De forenede Stater i Amerika, 
kom der uro i tusinder af mennesker i 
Europa. Det amerikanske vestland blev 
bondejord, byerne og industrien derovre 
voksede eksplosivt, og rygtet om de

enorme chancer måtte ægge folk, der 
mente at de hjemlige muligheder var for 
små. I Sverige, Norge og Finland blev 
udvandrerepidemien et problem. Sejl
skibsfarten var ved at bryde sammen i 
konkurrence med dampskibene, og i de 
tre lande betød skibsfarten så meget, at 
det var langt større krese, der blev ramt. 
Men også i Danmark kom der fart i rej
serne. På den tid, da Edvard Petersen ma-



lede sit billede, var udvandringen fra 
Danmark ca. 8000 mennesker årligt, fra 
1820 til 1910 ialt 285.000. De gik til hårde 
vilkår, men mange klarede sig smukt, til 
tider imponerende godt. Skibet ligger 
ved kaj, drosker kommer med udvan
drere og deres bagage. Afsked. De fleste 
havde klaret penge til udrejsen, ikke 
mere. Det var lotteri. Et dybt alvorligt 
træk i de års historie. Århus Museum.

EN FOLKETALER

Erik Henningsen malede sit billede af 
En Folketaler i 1890. Skitsen er mindre 
kendt, men som de fleste skitser mor
sommere og bedre. Man har diskuteret, 
hvem den talende mand egentlig er, men 
mødet er socialdemokratisk, og på Fæl
leden i København. På det færdige bil
lede ses St. Johanneskirken tydeligt i ho
risonten. Det var bevægede politiske 
dage. Endnu var socialdemokraterne reg
net for farlige revolutionære, der ville 
styrte samfundet i grus, men der var en 
alvor, en nød og en usikkerhed, som 
gjorde den folkelige politik til alvor. Par
tiet havde haft modgang, og en svag 
start. Et par af de første ledere var stille 
gledet ud af billedet. Nød og håbløshed 
havde skabt en resignation, der grænsede
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til sløvhed. Men år for år kom ændrin
gen. 1884, samme år som Christiansborg 
brændte, var de to første socialdemokra
ter blevet valgt ind i folketinget. Fyrre år 
efter, i 1924, blev Stauning statsminister 
med en socialdemokratisk regering bag 
sig. Men ved møde efter møde, i fri luft, 
i sale og lokaler, på arbejdspladserne, 
havde folketalerne hamret deres pro
gram, deres klager og krav, fast i de ny 
folkelag, som den stadig voksende in
dustri havde skabt. Fra højskolen havde 
de arvet »det levende ord«, og ved de 
politiske møder var det nødvendigt, 
navnlig i begyndelsen, for det tog tid at 
få de brede lag til at læse. Og dog gik 
udviklingen hurtigt, da den først var i 
skred. Frederiksborg.



NIELS EBBESØN

For den danske historieforkyndelse i an
den halvdel af 1800-tallet måtte Niels 
Ebbesøn blie en af de store nationale 
helte. Han dræbte Grev Gert, Tyskeren 
der havde taget magten i Danmark. Si
den Valdemar Sejrs dage var det gået til
bage for Danmark. Økonomien blev rin
gere og ringere, til sidst gik landet fallit. 
Det skete selvfølgelig ikke fordi Valde
mars sønner skændtes, og heller ikke 
fordi kongerne var uenige med ærke
bispen i Lund. Det var heller ikke Erik 
Menveds ridderlige vaner, der gjorde 
landet fattigt. Det var et sving i det eu
ropæiske landbrugs status, og så blev 
samtidig den nordiske søfart konkurreret 
ud af den nyere, der havde baser i de 
tyske havnebyer. Den danske stormands
stand forstod intet. Kongen prøvede at 
klare landets gæld ved at sætte landsdele 
i pant. Kristoffer II er én af vore mest 
fængslende konger, men han tabte spil
let. Landet var pantsat, hovedsagelig til 
greverne Johan den Milde og Gerhard af 
Holsten. Grev Gert blev en mellemting 
imellem dansk diktator og besættelses
magtens hærchef, og under en uro i Jyl
land kom han op i halvøen med en hær 
og tog kvarter i Randers. Her blev han 
dræbt søndag morgen 1. april 1340 af 
væbneren Niels Ebbesøn. Det er muligt, 
at Niels Ebbesøns vrede ikke så meget 
var national, men skyldtes Grev Gerts 
indgreb i en jysk arvestrid, men det er 
usikkert. Han dræbte greven, og fol
kevisen prøver at bortforklare, at han 
unægtelig gjorde det i helgen, søndag 
morgen. Grev Gerts sønner opgav hele 
det danske spil. Det åbnede vejen for
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den unge Valdemar Atterdag. Niels Ebbe
søn faldt i kamp i oktober 1341 ved Skan
derborg, så han var ialtfald på den tid 
med i den nationale kamp mod Holste
nerne.

Malerinden Agnes Slott-Møller er en 
mærkelig skikkelse i det danske historie
maleri. Ikke mange andre malere tog det 
så alvorligt som hun. Det blev hendes liv 
at mane Danmarkshistorien frem på lær
redet. Hun malede en lang række bille
der med motiver fra folkeviserne, hun 
malede dronning Margrethe, der døm
mer jyske adelige, og hun endte med at 
male den krævende række af vældige 
lærreder med Valdemar Sejrs historie. 
Det var hendes store drøm at komme 
ind på Frederiksborg med sine billeder. 
Valdemarsuiten er ligefrem malet efter 
mål. Men hun nåede det aldrig. For det 
første var man på den tid ved at gå bort 
fra at købe historiemaleri, man købte nu 
originale portrætter, møbler og ting. For 
det andet var Agnes SIott-Møllers mål 
større end evnerne. Hendes Valdemar 
Sejr-lærreder har foreløbig fået plads på 
Nyborg Slot, ellers er de fleste af hendes 
billeder gledet ud i privatsamlinger eller 
i museumskældre. Niels Ebbesøn-billedet 
hænger dog på museet i Randers, og det 
er ét af hendes hæderlige. Hun brugte 
en jysk bondesøn som model. Hesten 
står ikke rigtig på jorden, og den svære 
jyske hest er alt for drabelig til at være 
en middelalderhest. Frederiksborg sagde 
nej tak til billedet. Det er ét af dem der 
røber hendes dybe kærlighed til, og hen
des romantiske sværmeri for historie. 
Kanders Museum.
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C O R FITZ  ULFELDTS DØD

Det danske historiemaleri har, trods al 
forskel på malerne, sin danske tradition 
og sin egen tone. Det er svært at sige, 
hvad den tradition er og hvordan tonen 
viser sig, men her og i endnu nogle op
slag er nogle ikke-danske malerier, og 
det vil uden videre ses, at imellem de 
danske virker de lidt fremmede, selv om 
forskellen ikke er grel. Det er malerier 
med motiver, der direkte eller i nogen 
grad hænger sammen med den danske 
historie.

2 2 4  Den norske maler Eilif Petersen boede

i München en del år. Her malede han 
1875-76 Corfitz Ulfeldts død. Efter Sven
skekrigene boede Ulfeldt og Leonora 
Christina i Danmark. Han fik lov til at 
rejse på en baderejse. Han var på den 
tid syg, også vistnok sindsyg. Han rejste 
til flere hoffer med vilde planer, mens 
hans hustru rejste til England for at kræve 
den engelske konge for de penge, han 
skyldte dem. Men han sendte hende i 
stedet som fange til København. Ulfeldt 
flakkede fortvivlet og fredløs rundt. 
Overalt blev han vist bort. 20. februar 
1664 døde den syge mand »i en båd på 
Rhinen« ved Basel. Hans sønner grav
lagde ham, og graven er ukendt. Højt

begavet og meget dygtig havde han haft 
sit lands højeste poster, men han var 
tøjlesløst ærgerrig, hans syn på en adels
mands ret var tiden for længst løbet fra, 
og da han blev helt utilregnelig, var hans 
skæbne ude. Da han døde, havde Leo
nora allerede siddet et halvt år i Blåtårn. 
Eilif Petersen er grebet af den ustyrlige 
mands tragedie, landflygtigheden, en
somheden, venneløsheden, og en død 
under åben himmel på den bare mark. 
Næppe nogen dansk maler ville ha fun
det på at male den situation, der også 
kræver mere nerve for menneskeligt dra
ma, end de fleste danske historiemalere 
har røbet. Privat eje, Norge.



TORBEN OXES D Ø D SD O M

I de følgende to år i München, 1875-76, 
malede Eilif Petersen igen et maleri med 
motiv fra den danske historie: Christiern
II nægter at benåde Torben Oxe, skønt 
dronning Elisabeth og hendes damer går 
i forbøn for ham. Både Corfitz Ulfeldt og 
Torben Oxe hører for så vidt også hjem
me i den norske historie, fordi Danmark 
og Norge på den tid var i union, men 
navnlig Torben Oxes skæbne er alligevel 
en lokal dansk hændelse. Han var født 
ca. år 1486. Han var søn af rigsråd Johan 
Oxe og kendt som en voldsom og rå 
herre. Man tænker sig gerne, at han var 
en midaldrende blodskudt brutal adels
mand, glad i vin og kvinder, men han var 
tværtimod ung. Kun 23 år gammel købte 
han sig part i Næsbyholm, men han 
tvang den anden parthaver til at aner
kende ham som fuld herre. Den sag blev 
ordnet ved dom, da Torben Oxe var 27 
år, dommen gik ham imod, og hans rygte 
var ikke godt, selv om godsprocesser 
mellem adelige var noget ganske almin
deligt. Han var kun 28 år, da han blev 
høvedsmand på Københavns slot, så det 
lyder ikke helt utroligt at han virkelig har 
været nærgående overfor kongens el
skede Dyveke ved en fest på slottet. 
Slotsskriveren Hans Fåborg fortalte histo
rien til kongen, i håb om et kannikeem- 
bede i Roskilde, men i stedet blev han 
hængt for falsk anmeldelse, og kongen 
troede virkelig at Hans Fåborg havde 
løjet. Men da der »viste sig lys over hans 
hoved« i galgen, blev kongen urolig, og 
da Dyveke døde og Torben Oxe blev 
mistænkt for giftmord, blev han ankla
get, også for uorden i regnskaberne. Rigs
rådet frikendte, men som det blev fortalt

til Hans Nikolaj Hansens billede (side 
168) lod kongen 12 bønder fra Solbjerg 
dømme Torben Oxe til døden. Der var 
herredag i København, mange adelige var 
samlet med deres fruer. Herredagens 
mænd bad om nåde for Hr. Torben, men 
kongen sagde nej. Så gik den unge dron
ning Elisabeth med sine hofdamer i for
bøn for ham, men kongen sagde stadig 
nej. Eilif Petersen ser scenen, som om en 
ung husfrue af 1870-erne sammen med 
sine nærmeste prøver at formilde en vred 
husfader, men det gik anderledes til. 
Kongen var i slottets store sal med sine 
nærmeste mænd. Dronning Elisabeth 
kom ind med sine hofdamer og alle

herredagens adelige fruer. De var alle 
klædt i sort, og de gik frem over gulvet 
mod kongen som til en stor ceremoni.
De knælede alle, og så bad dronningen 
om nåde for Hr. Torben. Og kongen sva
rede, at der var ingen nåde at få. Det 
mærkelige sceneri virker som noget der 
nu engang skulle gøres. Torben Oxe blev 
henrettet på Kultorvet 20. november 
1517, kun 30, måske 31 år gammel. Men 
igen har Eilif Petersen valgt et motiv, der 
rummer sjælelig spænding. Begge bille
derne, Corfitz Ulfeldt og Torben Oxe, er 
fulde af drama og tragedie, men de er 
begge to teater, scener hentet lige ud af 
et scenestykke. Privat eje, Norge. 225



SKOTTERNE I ROM SDAL 1612

1876 leverede de to norske malere Adolf 
Tidemand og Morten Müller et billede 
på to gange tre meter, bestilt af den nor
ske grosserer Astrup, der boede i Stock
holm. Motivet er Skottetoget 1612. Un
der Kalmarkrigen hvervede Svenskerne 
skotske tropper, ialt 1100 mand. De gik 
i land nord for Stad og plyndrede og 
hærgede i bygderne ved Romsdal. 800 af 
dem slap til Sverige over Merakfjeldene. 
300 gik sydpå, ikke -  som legenden hæv
der -  ført af Hr. Sinclair, men af Alexan
der Ramsay. Sinclair var kun én af kaptai- 
nerne. 26. august blev de massakréret af 
Nordmændene i slaget ved Kringen. Men 
motivet er troppernes landgang i Roms
dal. De to malere delte rollerne imellem 
sig, så Müller malede scenen, hele land
skabet, og Tidemand tog sig af de optræ
dende -  for igen er det teater. Eller hvad 
den ældre skole kaldte »et anskuelses
billede«, for alt er vist: transportflåden, 
plyndrende tropper, røvet gods, bonden 
Per Klungnæs, der tvinges til at være vej
viser, sorg og fortvivlelse, en ung pige 
der krænkes, en kommandérende chef 
og -  henrivende, men ganske usandsyn
ligt: en Skotte, der spiller sækkepibe 
midt i det hele, for det gør Skotter. Som 
en del af de danske krigsbilleder fra før
ste sønderjyske krig er handling sat ind 
i et pænt dansk landskabsmaleri, er det 
også her den norske landskabsmalertra
dition, der skal bære en handling, som 
virker lidt overflødig. Og også her ses, at 
tonen i et norsk historiemaleri ikke helt 
er som den danske. Nasjonalgalleriet, 
Oslo dep. Romsdalsmuseet, Molde.
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EID SVO LL 1814

Unionen mellem Danmark og Norge 
blev egentlig født allerede 1376, da den 
norske kong Hakon Vis og Margrethe 
Valdemarsdatters søn Oluf blev valgt til 
konge af Danmark efter Valdemar Atter- 
dags død. Men en virkelig union blev der 
først tale om efter at kong Hakon og 
Oluf var døde og Margrethe havde taget 
styret i både Norge og Danmark. Mens 
unionen med Sverige kun førte til ulyk
salige fejder og krige, holdt unionen 
mellem Danmark og Norge, i de første 
århundreder fordi Norge var blevet så 
dybt svækket. Under den store pest i 
midten af 1300-talIet var mere end halv
delen af Nordmændene døde, og det 
store umagtelige land uden ordentlige 
veje faldt fra hinanden i enkelte bygder. 
Hele den styrende klasse var svækket ved 
dødsfald og fattigdom. Unionen holdt. 
Kun få gange kom der uro, og den blev 
aldrig alvorlig. Ludvig Holberg regnede 
unionen for en selvfølge. Den norske 
digter Petter Dass taler om, at langs fjeld
kæden Kjølen går grænsen mellem Sven
ske og Danske, og først sent i 1700-talIet 
begynder en bevidst selvstændig norsk 
nationalfølelse at finde unionen tyngen
de. Da Englænderne i 1807 overfaldt 
Danmark og der kom syv års krig, blev 
det klart for Norge, at unionen kunne 
være skadelig. Hele Norges handelsfart lå 
vestpå, ikke mindst på England, og nu, da 
havene var lukket, kom der mangel på 
fødevarer i Norge. Det var et gammelt 
svensk ønske at få Norge lokket fra Dan
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mark til Sverige, og en del Nordmænd 
begyndte nu at finde tanken rimelig. Da 
Napoleon var slået, krævede den ny 
svenske tronfølger, den franske marschal 
Bernadotte, at få Norge som løn for 
svensk indsats mod Napoleon. England 
og Østrig sagde ja og Frederik VI havde 
intet valg. Nordmændene blev lamslå
ede, men norske sendebud fik i England 
yderst hovent at vide, at i spørgsmålet om 
Norges skæbne havde Nordmænd ikke et 
ord at skulle ha sagt, den sag var afgjort. 
I Norge sad den danske prins Christian 
Frederik som statholder. Han gik nu ind 
for Norges selvstændighed og blev valgt 
til Norges konge. Bernadotte blev meget 
vred, men Nordmænd var samlet på her
regården Eidsvoll, og her havde man 17. 
maj 1814 underskrevet »verdens frieste 
grundlov«. Derfor er Eidsvoll en national 
helligdom i Norge. Det kom til krig mel
lem Norge og Sverige. Nordmændene 
klarede sig godt, men våbenhvilen kom 
hurtigt. Det blev til norsk-svensk union 
(indtil 1905), men Bernadotte måtte finde 
sig i den norske Eidsvollforfatning, der 
satte ganske solide bremser på svenske 
muligheder i Norge. Eidsvollhandlingen 
kommer altså også dansk historie ved, 
men historien er naturligvis norsk. Oscar 
Arnold Wergelands billede er på bænke
enden til venstre dateret 1885. Vi er i 
salen på Eidsvoll, som den ser ud endnu 
idag. Igen et billede, der er lidt skarpere 
og strammere i tonen, end det danske 
historiemaleri. Stortinget, Oslo.





STEN BO CKS KU R IR

Det svenske historiemaleri er i sin tone 
noget forskelligt fra både det danske og 
det norske. Sveriges historie er farverig 
og dramatisk, og i den epoke, da histo
riemaleriet blomstrede, var historiesynet 
endnu romantisk, i Sverige i høj grad he
roisk, for krig har spillet en stor rolle. 
Sverige var stormagt og førte sine trop
per Mellem- og Østeuropa rundt. I 1800- 
tallet blev »stormaktstiden« dyrket, i 
skolen, i teatret, i litteraturen, stærkere 
end i Danmark, hvor krigshistorien er 
knap så gloriøs. Navnlig var dyrkelsen af 
Carl XII steget til uvirkelige højder, og en 
svensk maler som Gustaf Olof Ceder
strøm havde Carl XII på hjernen. Han 
malede også billedet af Stenbock i Mal
mø (nu på Malmø rådhus), men Nils Fors
berg valgte i 1911 et andet motiv, inspi
reret af et populært digt, der handler om 
slaget ved Helsingborg, eller rettere om 
hvad der skete efter slaget.

I Den store nordiske Krig var Danmark 
først med i 1700, da Carl XII uden krigs
erklæring gik i land ved Humlebæk. Efter 
det svenske nederlag ved Poltava 1709

kom Danmark med igen, og målet var at 
erobre Skåne, Halland og Blekinge og de 
tabte norske lande tilbage. Igen stod 
Danmark stærkt til søs, men Svenskerne 
var dygtigst til lands. Efter katastroferne 
i Rusland og andre ulykker var de sven
ske hære ret elendigt rustet, mandskabet 
var ikke det bedste, men officerskorpset 
var fremragende. Den danske hær var 
bedre udstyret, større, og i det hele i 
bedre stand, men officererne var tyske, 
det kneb med penge, og de få danske 
officerer var ikke betydelige. De havde 
ikke, og kunne ikke ha, Svenskernes tra
dition og erfaring, skabt gennem krige i 
hundrede år. 28. februar 1710 tørnede 
den danske og den svenske hær sammen 
tæt udenfor Helsingborg. Jørgen Rantzau 
var dansk chef, men de svenske styrker 
blev ført af en af Sveriges dygtigste og 
klogeste generaler, Danskerne kæmpede 
indædt og rasende, men den danske le
delse var for svag, Stenbock en alt for 
overlegen taktiker og feltherre, til at Jør
gen Rantzau havde skygge af chance. 
Den danske hær blev totalt slået. Havde

Danskerne vundet det slag, er det rime
ligt at tro, at Skåne igen var blevet dansk. 
Tabene på begge sider var ret rystende: 
danske 4500, svenske 3000. Den danske 
hær gik ind i Helsingborg, og Stenbock 
ville ikke risikere et angreb med de dår
lige tropper, der nu var yderligere svæk
ket af den hårde kamp. Så fulgte det 
sælsomme efterspil som man mindes 
hver gang man går i Helsingborgs gader: 
Danskerne trak sig tilbage til Helsingør, 
men først slagtede de fem tusind heste, 
der lå døde i gaderne efter dem. Da sla
get var vundet, sendte Stenbock en ri
dende kurér til Stockholm med bud om 
sejren. Det er ham vi ser, sunket om i en 
stol af udmattelse. Carl XII selv sad nede 
i Tyrkiet. Hans mor Ulrikka Eleonora af 
Danmark var død i 1693, men hans bed
stemor, Gottorperen Hedvig Eleonora, 
Carl Gustavs hustru, levede. Det er hen
de, der tar imod budskabet, mens alle 
stirrer på hende. Igen et billede, der er 
rent teater og anekdotemaleri, men da
tiden følte stemninger af den art meget 
stærkt. Helsingborg Museum.
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MAKALÖS EROBRES

Endelig til sammenligning et billede fra 
en fremmed verden, et tysk historiema
leri, men med nordisk, også dansk motiv, 
selv om det danske er gledet bort. Under 
Den nordiske Syvårskrig (1563-70) var 
lybske skibe sammen med den danske 
flåde imod den svenske, og det kom til 
en del dramatiske søslag. På Lybecks råd
hus hænger et maleri af Hans Bahrdt fra 
1901, som viser det lybske skib Engelen, 
der erobrer svensk Makalös. Det er for 
så vidt rigtigt, men når de danske skibe 
ganske mangler, er situationen lidt skævt 
skildret. Til søkrigssæsonen 1564 løb 
Herluf Trolle i søen med 26 skibe fra Kø
benhavn. Da den danske flåde kom un
der Bornholm, stødte 6 lybske skibe, 3 
jagter og et armeret handelsfartøj ti, den 
danske flåde. Fem danske småskibe og 
de tre lybske jagter blev sat til at rekog
noscere, så kampflåden var på 21 danske 
og 6 lybske skibe. Den svenske flåde var 
løbet ud med Jacob Bagge som chef. Han 
førte Nordens største skib Mars, kaldet 
Makalös eller Jutehataren (Danskerhade
ren). Det førte 173 kanoner (mange dog 
af lille kaliber) og havde 800 mand om
bord. Mellem Øland og Gotland mødtes 
flåderne 30. maj 1564. Trolle gik med sit 
langt mindre skib, Fortuna, imod Maka
lös kl. 3 em., støttet af de to danske skibe 
Arcken og Byens Løffue. To svenske ski
be støttede Makalös. Det var svært at 
komme det svenske skib ind på livet for 
entring, fordi der var surret bjælker som 
ragede langt ud fra skibssiderne. De 
seks skibe kæmpede til det blev mørkt. 
Fortuna havde mistet sit ror, og takke
lagen var stærkt forskudt. Kl. 6 morgen

begyndte slaget igen. Trolle og de to 
danske skibe, der var i hård fægtning 
med Makalös og tre andre svenske skibe, 
fik nu støtte af Lybeckerne. Otto Rud 
med Byens Løffue entrede Makalös agter 
fra. Makalös satte sejl, men blev samtidig 
entret fra lybsk skib Engelen, der blev 
støttet af lybsk skib Fuchsen. Trolles For
tuna måtte holde af for at reparere. Rud 
og Lybeckerne erobrede Makalös i for
ening, men så sprang en granat og tænd
te, så Makalös røg i luften med næsten 
hele sit mandskab, plus tre hundrede 
Danskere og Lybeckere. Carl Bagge blev 
reddet og taget som krigsfange. Den 
svenske søofficer Claes Flemming trak de 
andre svenske skibe ud af kamp og sej
lede mod Stockholm. Så uklar var situa
tionen, at der kom strid imellem Dan
skerne og Lybeckerne om, hvem af dem 
der skulle ha de overlevende fanger fra 
Makalös, men at det var en dansk flåde 
med en mindre lybsk hjælpeflotille, og 
at Danskerne havde haft særdeles meget 
at gøre med Makalös, før Lybeckerne 
kom til, og at det endelig var Otto Rud 
og den lybske admiral Knebel, der sam
men erobrede det, står fast. Billedet er 
yderst dramatisk. Lybsk Engelen var må
ske ikke så kneben over agterkastellet. På 
ræerne hager, der skal gribe fat i fjen
dens takkelage. De gik af brug, da de 
også kunne hage sig fast når man ikke 
ønskede det. Der var ikke så høj sø i 
Ølandsfarvandet med den vind som sla
get stod i. Ingen dansk marinerna,er har 
lavet noget lignende. De vidste lidt mere 
om at sejle. Billedet virker som illustra
tion ti, en sørøverroman. Lybecks rådhus.
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KO N GEFAM ILIEN  PÅ 
FRED EN SBO RG

Aktuelt, men idag historie, er professor 
Lauritz Tuxens store billede af konge
familien samlet i Fredensborg havesal. 
Tuxen fik bestillingen 1883, og billedet 
blev udstillet i 1886. Fredensborg var 
Christian IXs sommerresidens, og her 
samledes familien jævnligt. Det danske 
kongepars ene datter var gift med zaren 
af Rusland, en anden var gift med kron
prinsen af England, en dansk prins var 
blevet konge af Grækenland, og den 
danske konge var Europas bedstefar. Det

234 smigrede Danskerne, efter alle ydmygel

ser, at Europas store monarker var sviger
sønner hos den danske konge. Det vakte 
uro i Tyskland, hvor man troede at Fre
densborg var Europas store spion- og 
kabalecenter, men alt var vist såre frede
ligt. I sofaen sidder Christian IX med 
dronning Louise. Til venstre den engel
ske kronprins Edward (VII), bag ham hans 
hustru Alexandra med sønnen Albert 
(død 1892). Til højre for midten står zar 
Alexander III med kejserinde Dagmar. 
Bag hende, i hvid bluse, prins Christian 
(X). Mellem Christian IX og Louise prins 
Valdemar. Ved zarens venstre albue 
kronprins Frederik (VIII). Salens loft er 
lavet af Brenno, vægbillederne af Jacob

Fabri, rammerne skåret af J. F. Hännel, sat 
op 1749. Fredensborg var kun tænkt som 
et sommerslot, der ikke i udstyr og pragt 
kunne måle sig med Hirschholm og Chri
stiansborg. Nu er det et af vore smukkest 
bevarede slotte med interiører fra 1700- 
tallet. Tuxens billede vakte sensation. 
Det blev udstillet på Charlottenborg en 
halv snes dage før den egentlige årlige 
maleriudstilling, og ti tusind mennesker 
stod i kø i fem graders frost for at få det 
kongelige billede at se. Selv »Illustreret 
Tidende« var ironisk. Christiansborg.



CH RIST IA N SBO RG S BRAND 1884

28. februar 1794 mellem kl. 3 og 4 efter
middag brød ilden ud i det store første 
Christiansborg. Den rasede slottet rundt, 
og Haussers hovedbygning blev fuld
stændig ødelagt, så kun de nøgne mure 
stod tilbage. Slotskirken var også brændt. 
Tilbage var kun bygningerne rundt om 
ridebanen. Trods fallit 1813 og fattige ti
der blev slottet genrejst, med C. F. Han
sen som arkitekt, i en ny stil, den »klas
siske«, og væsentligt mindre end det 
brændte slot. Det ny havde kun tre fløje, 
og slottets mure var lavere. Her blev 
grundloven givet 1849, og her fik folke
ting og landsting lokaler, da den ny fri 
forfatning krævede plads til folkestyret. 
Christian IX boede på Amalienborg, og 
Christiansborg blev efterhånden »rigs
dagens« bygning, og så var her konge
lige repræsentationslokaler og plads til 
højesteret. Der var gjort en del for, at 
ikke også det ny slot skulle brænde. Men 
ikke nok. For det første var C. F. Hansen 
ikke tilfreds med de former, som rum
mene fik, når han skulle rette sig efter de 
gamle mure, så mange sale og kabinetter 
var træbarakker, der stod inde i slottet. 
Og han havde ikke nænnet at føre brand
mure op gennem taget, så selve tagkon
struktionen var i ét stykke. Slottet var 
brandfarligt. Og 3. oktober 1884, da der 
første gang i sæsonen blev fyret i kakkel
ovnene, udbrød der brand, og hele C. F. 
Hansens hovedbygning blev ødelagt. Kø
benhavnerne strømmede til, og mellem 
dem maleren Hans Nikolaj Hansen, der 
har malet skitsen lige så levende, som 
C. D. Fritsch havde gjort det 90 år før. 
Privateje.



SØ N DERJYSKE PIGER G IR 
CH RISTIAN  X DET GAMLE FLAG

Efter første verdenskrig bad Danmark om 
at få det sønderjyske spørgsmål ordnet 
efter nationalitetsprincippet. Både freds
konferencen og Tyskland sagde ja, og 
efter en afstemning vendte den nordlige 
del af Sønderjylland tilbage til Danmark. 
9. juni 1920 vedtog man i Danmark loven 
om genforeningen. 10. juni red Christian 
X over grænsen, og 11. juni var hoved
festen for genforeningen på Dybbøl 
Banke. Her fik kongen som gave et flag 
fra før 1864. Alt var ikke idyl. De politi
ske skænderier havde været bitre, og det 
mærkedes endnu bag ved feststemnin
gen. Men Sønderjylland havde fået -  
omtrent den grænse, som en afstemning 
i 1864 ville ha trukket. Endnu på den tid 
var det en selvfølge, at flere malere fik 
bestilling på at ta ned til festlighederne 
og skabe »historiebilleder« af hændel
sen. I de sønderjyske billeder mærkes 
alvorligt for første gang, at tanken var 
ved at overleve sig selv. Selve reportagen 
havde fotografiet overtaget for længe 
siden. Som kunst hævede ingen af bille
derne sig over det jævne. Man mærker, 
at malerne ikke troede på, at det de la
vede var særlig væsentligt. Hans Nikolaj 
Hansen var næsten 70 år. Han malede 
blandt andet scenen, hvor kongen tar 
imod det gamle flag, men navnlig i det 
billede har det stemningsbårne nationale 
fået overmåde meget rødt og hvidt til at 
vaje om personerne. Det virker idag sen
timentalt og overdrevet, men morsomt 
nok: det er her, maleren er sand. Så 
overvældende rød-hvid-følsom var stem
ningen i de mærkelige uger omkring 
genforeningen. Frederiksborg.



CHRISTIAN  X
R ID ER  OVER GRÆNSEN

Også maleren Stefan Viggo Pedersen 
malede Christian Xs ridt over grænsen 
(det er ham, der også har malet Apollon- 
fortæppet til Det kongelige Teaters »Ny 
scene«). Genforeningsbilledet var fær
digt i 1920. Det er friskere i farverne end 
Hans Nikolaj Hansens, og som maleri 
også mere af sin tid, 1920. Men det ses 
at opgaven er bundet og ikke inspire

rende, ikke fordi øjeblikket ikke var 
mærkeligt og gribende, men fordi det lå 
udenfor de veje, som kunsten var langt 
henne ad. Kongens ridt var det symbol
ske øjeblik. Jomfru Fanny havde i sine 
syner »set«, at en dag ville den danske 
konge komme på en hvid hest, og »for 
at det skulle opfyldes, som var sagt af 
profeten«, skete det, selv om det nær 
var gået galt. Kongen havde et rideuheld, 
mens han prøvede den hvide hest. En 
rideknægt havde ikke spændt buggjor-

den ordentligt, så sadlen gled ned og 
kongen styrtede af hesten og blev hårdt 
slået. Men grænseridtet blev gennemført. 
Genforeningsbillederne hænger på Fre
deriksborg, hvor de markérer en harmo
nisk slutning på de tidligere sales billeder 
fra de sønderjyske krige, men der er ikke 
den selvfølgelige sammenhæng mellem 
genforeningsmalerierne og hændelsen, 
som mellem krigsbillederne og krigen. 
Tiden var ved at glide fra historiemale
riet. Frederiksborg. 237





CH RISTIAN  X PÅ GRØNLAND

Frederik VI11 var den første danske konge 
siden Christian IV, der kom nord for 
polarkresen. Det skete, da han var på 
Island 1907. Men Christian X var den før
ste danske konge overhovedet, der kom 
ti, Grønland, i 1921. Grønland var opda
get af Islænderen Gunbjørn. Da Røde 
Erik blev dømt til at rømme Island i tre 
år for drab, drog han til Grønland. Han 
tog bolig på Brattahlid, og i ca. fem hun
drede år var der nordbobygder i Grøn
land. 1261 gav de sig ind under den 
norske kong Håkon Håkonsøn. Grønland 
gled på den måde med ind i unionen 
mellem Danmark og Norge. Christiern II 
havde tanker om en ekspedition til 
Grønland for at genfinde landet. Frede
rik II havde det samme, og under Chri
stian IV lykkedes det at få skib derop. Nu 
sejlede både Danmark, England, Holland 
og Hamborg på Grønland. Men først 
1721, med Hans Egedes rejse, kom der 
fast forbindelse. Da unionen mellem 
Danmark og Norge gik itu 1814, beholdt 
Danmark de gamle norske lydlande 
Grønland, Island og Færøerne. Hverken 
Bernadotte eller det norske storting pro
testerede. Det meste af vestkysten blev

dansk koloni, men resten af Grønland 
var ingenmandsland. Efter første verdens
krig gjorde Danmark krav på suveræni
teten over hele Grønland. Norge prote
sterede. Det førte til en dansk-norsk 
traktat om norske interesser i Grønland 
1924. Men 1931 okkuperede en privat 
Nordmand en del af den grønlandske 
østkyst, og den norske regering gik efter 
nogen tøven ind for okkupationen. Dan
mark bragte sagen til den internationale 
domstol i Haag, der ved dom af 5. april 
1933 gav Danmark medhold. En ny aftale 
med Norge tog endelig spændingen 
gradvis af spørgsmålet. En række danske 
ekspeditioner havde forsket landet igen
nem, og mellem de rejsende forskere var 
der gode skribenter, med Knud Rasmus
sen i spidsen, så Grønland gik nu op for 
Danskerne. Christian Xs besøg i 1921 var 
naturligvis ikke bare en lystrejse. Den 
markerede, at nu regnede Danmark hele 
Grønland for knyttet ti, Danmark. På 
turen var professor Lauritz Tuxen med 
som maleren, der skulle skabe billeder 
af hændelserne. Han lavede flere male
rier og skitser. Her er det folkefesten i 
Juliedal 14. juli 1921. Frederiksborg.
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9. APRIL 1940

Efter besættelsen fik Frederiksborg det 
problem at skaffe billeder, der fortalte 
om det ny historiekapitel. Men det var 
svært. Tidligere var det tradition, at man 
bad landets gode mænd og kvinder (mest 
mænd) om at lade sig male til Frederiks
borg, og kun ret sjældent måtte man 
klare sig med »posthume« portrætter, 
billeder malet efter modellens død. Men 
nu var pludselig en lang række menne
sker kommet i forgrunden, og mange af 
dem havde man aldrig hørt om før, så 
der var ingen malede portrætter, i flere
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tilfælde var der knap nok et amatørfoto
grafi, og »modellen« var død. Og ikke ret 
mange malere havde under besættelsen 
malet billeder af, hvad der skete. Det lå 
langt fra 1940-ernes malerkunst, de unge 
malere malede abstrakt. Man søgte, og 
man bestilte, men mange billeder blev 
det ikke til. Den 9. aprils hændelser var 
chokerende og vemodige, men svære at 
se malerisk. Der var jo fotografierne. De 
var med deres nøgterne glimt en direkte 
hilsen fra den utrolige, bitre og dybt 
modbydelige dag. Det danske forspil var

ikke imponerende, men i nogen grad 
undskyldt med, at dansk civiliseret tanke
gang nægtede at tro på, at mennesker 
kunne opføre sig på den måde. Dansk 
politik før besættelsen kan kaldes dilet
tantisk og naiv, men ialtfald vidste man 
8. april, at noget ville ske. Garnisonerne 
i Sønderjylland var alarmerede, men or
drerne var forvirrede: grænsegendarmer
ne måtte ikke skyde og skulle gå tilbage, 
militæret måtte ikke rigtig gå frem i de 
forberedte stillinger, og resultatet var, at 
meningsløst små styrker tog imod de ty
ske kolonner, da de væltede nordpå over 
grænsen. Et af de første kampsteder var 
ved Hokkerup syd for Søgård. Anne 
Marie Mehrns billede fra 1946 viser tre 
danske soldater bag et lille dige. De har 
en maskinkanon i funktion, rettet mod 
de tyske panservogne, der rykker frem, 
og sporskud tegner kuglebanen frem 
mod forreste vogn. Soldaterne bærer 
mellemkrigstidens danske stålhjelm, der 
ikke var alt for meget værd, og vel nok 
den grimmeste der nogensinde er kon
strueret. De tyske kolonner var rappor
teret på vejene syd for Flensborg dagen 
før, tyske flyvere gik i vældige formatio
ner over grænsen om morgenen, enkelte 
mindre tyske maskiner smed flyveblade 
ned over soldaterne, samtidig med at de 
skød med maskingeværer. Kampene stod 
især ved Hokkerup, ved Søgård, ved 
Åbenrå og siden i Haderslev, men den 
danske situation var håbløs. Billedet ejer 
en 9. april-stemning som huskes, men 
om det kan gi den videre til ny slægtled, 
er sværere at sige. Frederiksborg.



VÅBEN NEDKASTN I NGERNE

H. Essendrops billede af en våbenned
kastning trækker en linje fra 1848-bi I le
derne, for han var selv med. Billedet er 
malet 1946, og han har selv skrevet:

» . . .  Vor Modtagelsesplads laa nær ved 
Saltø Hovedgaard ved Dronnning Mar
grethes Høj. Af de Kast, vi fik, var dette 
det smukkeste og mest egnede til Gen
givelse. I Forgrunden paa Højen staar 
Lederen, der tæller Skærmene, saaledes 
at vi kan være vis paa at faa dem alle

indsamlet. Den liggende og den knælen
de Figur betjener Pejleren, ved hvilken 
Maskinen finder Modtagerpladsen. Bag
grundsfigurerne løber frem for straks at 
gaa i gang med at indsamle de nedka
stede Containers . . .«. Frederiksborg.
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GARDEN OVERTAR VAGTEN PÅ AMALIENBORG

9. april 1940 om morgenen gik tyske styr
ker løs på Amalienborg. Men garden ryk
kede ud, og det kom til skudveksling, 
der først standsede, da Christian X gik 
ned på slotspladsen og sagde til gardi
sterne at de skulle holde op. Det er fan
tastisk, midt i den europæiske væmme
lighed, at gardisterne den morgen var i 
bjørneskindshuer, lyseblå bukser og hvidt 
krydsbandolér, mod verdens mest avan
cerede militærmagt. Deres korte kamp 
førte til, at Tyskerne accepterede dansk 
gardervagt ved Amalienborg. Da den 
danske hær helt blev sat ud af spillet, 
kom der en vagt af dansk politi, og selv 
da politikorpset var fjernet, blev politi
vagten på Amalienborg ikke rørt. Den 
havde vagten resten af besættelsen. Un
derligere gik det til ved kongens som
merresidens Sorgenfri, hvor Tyskerne 
skød omkring sig så kuglerne fløjtede ind 
gennem ruderne. I de uhyggelige år, hvor 
ingen kunne skimte hvor galt det ville gå, 
før det nazistiske mareridt var overstået, 
blev kongen et symbol og et samlings
punkt for Danskerne. Derfor betød det 
meget, at man med lidt god vilje stadig 
kunne se hans status urørt. Da besættel-
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sen endelig var ovre og Danskerne havde 
jublet sig gennem befrielsen 5. maj 1945, 
kunne garden ikke straks ta vagten på 
Amalienborg igen. Der måtte indkaldes 
gardere, og uniformer og grej måtte i 
orden. Tyskerne havde haft garderkaser
nen, og her som alle andre steder havde 
besættelsesmagten ikke på nogen måde 
skånet lokalerne. Men 10. juni 1945 trak 
garden igen gennem byen. På Amalien
borg Plads afløste den politiet. K. Raa- 
schou-Nielsens maleri fra 1948 viser po
litiet marcheret op i baggrunden, garden 
foran, og pladsen iøvrigt pakket med 
mennesker. Det er et øjeblik i gardens, 
og i politiets, men også i Danmarks hi
storie. Men først og fremmest er det 
korpshistorie, og derfor er det rimeligt 
at billedet hænger i Garderforeningen. 
Den ret moderne malemåde har ingen 
mulighed for at lægge det gribende eller 
bjergtagende ind i fortællingen, for bil
ledet er malet i en tid, hvor billeder 
egentlig ikke mere måtte fortælle. Kunst
historisk rummer billedet et overgangs
problem, der er blevet til en morsom 
konflikt, og den er ve, nok hovedfortæl
lingen i billedet. Garderforeningen.





FR IH ED SRÅD ET

Danmarks Frihedsråd groede frem under 
besættelsen, i protest mod de danske 
politikeres kurs, og med folkestrejken 
blev rådets autoritet slået fast, så der ikke 
var tvivl: Danskerne fulgte rådets, ikke 
politikernes paroler. Det var i nogen grad 
hasard, og politikerne havde naturligvis 
ret i, at det kunne være gået galt. Men 
rådet fortsatte frem til befrielsen, og her 
løstes en lidt delikat situation ved at fri
hedsrådsmedlemmer kom med i den 
første regering. Endnu var maleriet en så

fast tradition, at man mente at der måtte 
males et billede af rådet. Fra politikere 
kom der protest: så måtte der ialtfald 
politikere med. Men den smålige konflikt 
døde bort. Georg Jacobsen malede grup
pebilledet 1951-53. Det er som maleri 
bedre end de fleste gruppebilleder, men 
det er også mærkeligt: tolv mand er ma
let, som om de hver for sig er alene i lo
kalet. Her er ikke skabt nogen kunstig 
handling eller situation, for »det fortæl
lende« var nu kunstnerisk set en døds

synd. Men sandheden er også den, at 
hele Frihedsrådet var aldrig nogensinde 
samlet i ét lokale. Og bortset fra deres 
syn på besættelse og vejen frem var de 
både i menneskelighed og livssyn så 
forskellige som tænkes kan. Men fra ven
stre: Niels Banke, C. A. Bodelsen (sid
dende), Mogens Fog, Arne Sørensen, 
Aage Schock, Frode Jacobsen, Børge 
Houmann, Peter Alfred Jensen, Erling 
Foss, Ole Chiewitz (siddende), Hans Øll- 
gaard, Erik Husfeldt. Frederiksborg.

244

9



DEN NY G RU N D LO V AF 195 3

1953 blev grundloven ændret. Hoved
punkterne var kvindelig tronfølge og 
Grønlands ny status som dansk amt. Den 
blev skrevet under på den gamle grund
lovsdag 5. juni. En del danske dagblade 
skænkede kongen et maleri af statsrådets 
møde ved underskrivelsen. Frederik IX 
ved bordenden. Bordet rundt med solen: 
statsminister Erik Eriksen, Thorkild Kri
stensen, Jens Sønderup, Aksel Møller, 
Poul Sørensen, Knud Rée, Jørgen Jørgen

sen, Aage Rytter, Helga Pedersen, Flem
ming Hvidberg, Carl Hermansen, Harald 
Petersen, Ole Bjørn Kraft, arveprins 
Knud, og helt til venstre, som sekretær, 
departementchef Elkjær Larsen. Vægma
leriet er J. L. Lunds store billede »Kristen
dommens Indførelse i Danmark«, som 
han 1827 malede til C. F. Hansens Chri
stiansborg, og som blev reddet ved 
branden 1884. Grundlovsbilledet af 1953 
er malet af August Tørsleff 1955. Tanken 
må gå til Krøyers gruppebilleder, der al
tid fik en levende handling eller dog 
satte mennesker levende ind i et miljø.

Tuxens gruppebillede af kongefamilien 
på Fredensborg har ikke et Krøyersk 
samlende centrum, ingen foredragshol
der, ingen handling, personerne må pas
sivt sidde og stå og se på maleren. 
Grundlovsbilledet har dog en handling, 
men det er alligevel i opbygningen fladt 
og fantasiløst, i malemåden ferskt, i por
trætterne kedsommeligt høfligt og smig
rende. Så uinteressant og tomt lod det 
sig gøre i 1953. Der er malet bedre »hi
storiebilleder« i tiden omkring 1953, men 
det ses: en århundredlang epoke i ma
leriets historie var endt. Christiansborg. 245
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A b i l d g a a r d ,  N i c o l a i  A b r a h a m  (1743- 
1809) f. i København. Uddannet på Aka
demiet, studierejse til Rom og Paris. Blev 
efter hjemkomsten professor og »kgl. 
historiemaler«. Ledede Akademiet i to 
perioder. Var også arkitekt, tegnede 
møbler og rum, og monumenter som 
Emiliekilde og Frihedsstøtten. En af lan
dets betydeligste malere ved indgangen 
til den danske guldalder.
S .  8 4 - 8 5

A n c h e r ,  M i c h a e l  P e t e r  (1849-1927) f. i 
Hasle på Bornholm. Gik på Akademiet. 
Arbejdede som portrætmaler. Boede fra 
1875 på Skagen og malede en lang række 
billeder med Skagen-motiver. Gift med 
malerinden Anna Brøndum Ancher.
S .  2 0 4

A n d e r s e n ,  C a r l  C h r i s t i a n  (1849-1906) f. 
i København. Uddannet på Akademiet. 
Maler og malerikonservator, arbejdede 
for Frederiksborg og Rosenborg, var især 
interesseret i historiemaleri og kostyme- 
historie.
S .  1 5 9

B a c h e ,  O t t o  (1839-1927) f. i Roskilde. 
Var på Akademiet elev af Marstrand, 
blev selv professor. Har malet en lang 
række genremalerier og historiebilleder 
og portrætter og var én af sin tids fø
rende og samtidig populære malere.
S .  1 6 0 ,  1 8 0 - 1 8 1 ,  1 8 2 - 1 8 3 ,  1 8 8 ,  1 8 9 ,  1 9 2 ,  

1 9 3 ,  1 9 4 - 1 9 5

B a l l i n g - H a n s e n ,  egti. O l e  P e t e r  H a n s e n  

B a l l i n g  (1823-1906) f. i Norge. Var på 
Akademiet i København, da krigen i 
1848 brød ud, og gik med som frivillig. 
Drev det ikke vidt som maler, men kom 
som frivillig med i den nordamerikanske

borgerkrig, hvor han også malede batal
jebilleder.
S .  1 3 0 - 1 3 1

B a l s g a a r d ,  C a r l  V i l h e l m  (1812-1893) f. i 
København. Gik på Akademiet. Figurma
ler, porcellænsmaler, blomstermaler, fik 
tilsyn med kongens private malerisam
ling. Testamenterede sin formue til 
kunstneres efterladte.
S .  1 1 5

B e n d z ,  V i l h e l m  F e r d i n a n d  (1804-1832) 
f. i Odense. Var på Akademiet elev af 
Eckersberg. Var tidligt en moden maler, 
og hans arbejder hører til det fineste, 
den unge guldalder skabte. Døde kun 
24 år gammel på studierejse i Italien.
S .  1 0 4 - 1 0 5

B e n z o n ,  C h r i s t i a n  A l b r e c h t  v o n  ( 1 8 1 6 — 

1849) f. i København. Kom ret sent på 
Akademiet, efter den tids mål. Malede 
kun 19 år gammel et portræt af H. C. 
Andersen, som H. C. A. kaldte »ganske 
skrækkeligt«. Det er på Frederiksborg. 
Studerede i Düsseldorf. Malede flere bil
leder med motiver fra Normannernes hi
storie. Døde i Paris af kolera, 33 år gam
mel.
S .  3 3

B l o c h ,  C a r l  H e i n r i c h  (1834-1890) f. i Kø
benhavn. Uddannet på Akademiet. Hans 
produktion spænder over genrebilleder, 
landskaber, historiske billeder og en 
række store bestillingsopgaver til univer
sitetet og Frederiksborg, en række alter
tavler, og han var én af sin tids førende 
og mest beundrede malere. Også som 
radérer blev han kendt og skattet.
S .  1 5 8 ,  1 6 4 ,  1 7 8

B l u n c k ,  D i t l e v  C o n r a d  (1798-1853) f. ved 
Münsterdorf i Holsten. Kom på Akade
miet i København. På studierejsen kom 
han ind i kresen omkring Thorvaldsen i 
Rom. Han sluttede sig til den slesvig- 
holstenske oprørsbevægelse og rejste fra 
Danmark. Død i Hamborg.
S .  1 0 6 - 1 0 7

B o h r d t ,  H a n s ,  født i Berlin 1857. Han ud
dannede sig selv autodidakt og kom alle
rede som meget ung på sørejser langs 
Europas kyster, ved Amerika, Afrika og i 
Sydhavet. Har malet en række marine- 
billeder og malerier af søslag, hvor dra
matikken gør sig væsentligt mere be
mærket end farveholdningen.
S .  2 3 2 - 2 3 3

C l e m e n s ,  J o h a n  F r e d e r i k  (1748-1831) f. i 
Golnau ved Stettin. Hans far kom som 
væver til København, sønnen blev som 
elev af J. M. Preisler sin samtids førende 
kobberstikker. Hans blade er omhygge
lige, og af langt større kunstnerisk lødig
hed end danske kobberstikkere hidtil 
havde magtet. Han reproducerede i stik 
en lang række malerier og portrætter. 
S .  9 2

D a h l ,  N i e l s  C a r l  M i c h a e l i u s  F l i n d t  (1812- 
1865) f. i Fåborg. Var en tid på Akade
miet, men blev uddannet på Eckersbergs 
atelier som sømaler. Blev lærer for Aka
demiets perspektivklasse. På flere uden
landsrejser malede han søstykker. »Sla
get ved Helgoland« var hans sidste større 
billede.
S .  1 3 4 - 1 3 5 , 1 4 8

D a h l b e r g ,  E r i k  (1625-1703) f. i Stock
holm. Oprindelig forrådsskriver ved den 
svenske hær i Pommern. På grund af



hans evner i tegning og matematik blev 
han fortifikationsdirektør i en alder af 22 
år. Fulgte Car, Gustav på hans felttog. 
Tegnede forlæg til stikkene i Pufendorfs 
værk om Carl Gustavs krige. Hans kunst
neriske hovedværk blev »Svecia antiqua 
et hodierna« med prospekter af svenske 
byer og monumentale bygninger.
S .  2 3

D a l s g a a r d ,  C h r i s t e n  (1824-1907) f. på 
Krabbesholm ved Skive. Uddannet på 
Akademiet. Hans hovedværk er genre
billederne, der med blichersk fortællen
de evne lever sig ind i -  i reglen vemo
dige -  scener af landalmuens liv. Med 
deres fine ærlighed står de langt over de 
fleste danske fortællende genremalerier. 
S .  8 ,  4 3

D a r d e l ,  F r i t z  v o n  (1817-1901) f. i Neu- 
chåtel i Schweiz. Var militær og over- 
intendent, men meget interesseret i 
kunst og præses i Akademien for de fria 
Konsterna. Arbejdede ivrigt for både 
kunst og kunstindustri og morede sig 
med at tegne og male.
S .  3 7

E c k e r s b e r g ,  C h r i s t o f f e r  V i l h e l m  ( 1 7 8 3 -  

1853) f. i Blåkrog, Sundeved. Kom på 
Akademiet med privat støtte. Først efter 
et Pariserophold, hvor han arbejdede i 
Davids atelier, fandt han sin form og 
blev førende i den ny danske maler
kunst, af samtiden regnet for revolutio
nær og moderne i sin stil. Hans arbejder 
og hans virksomhed som lærer gav ham 
den nøglestilling, der skabte hans tilnavn 
»den danske malerkunsts fader«.
S .  2 6 - 2 7 ,  2 8 ,  9 4 - 9 5 ,  9 6 - 9 7 ,  1 0 7 - 1 0 8 , 1 1 2

E i c h e n ,  B e r e n d  v a n  d e r  (fødsels- og 
dødsår ukendte). Han blev af Christian V 
kaldt til Danmark og arbejdede sammen 
med sin bror på tapetfabrikken ved Køge 
i årene 1684-98. Efter skabeloner tegnet 
og malet af Peder Andersen (»Peder 
Nordmand«) skabte han som sit hoved

værk de tolv vævede tapeter til Rosen
borgs lange sal, som for tiden er lånt ud 
til Christiansborg.
S .  7 0 - 7 1

E s s e n d r o p ,  H . ,  f. 1901 i Bindslev ved Sin
dal. 1920 Kunstakademiet professor Ej
ner Nielsen. Fra tyverne fast udstiller 
på Charlottenborg. Studierejser Italien, 
Frankrig, Belgien, Holland. 1930 Serdin 
Hansens præmie. 1935 Akademiets guld
medalje. 1943 Södrings præmie. 1944 
Eibehützs pris.
S .  2 4 1

E x n e r ,  J o h a n  J u l i u s  (1825-1910) f. i Kø
benhavn. Var på Akademiet. Hans livs
værk blev genremaleriet med scener 
navnlig fra Amager. Hans motiver kan 
flygtigt minde om Christen Dalsgaards, 
men han havde ikke Dalsgaards malende 
evne og ikke hans indlevelse i motiverne, 
der i reglen blev venligt overfladiske, og 
det ses at han (Otto Andrup:) »var By
mennesket, som først sent kom ud blandt 
Landboerne«.
S .  1 5 5

F o g o l i n o ,  M a r c e l l o ,  f. i slutningen af 
1400-tallet, vistnok i San Vito al Taglia- 
mento. Var Venetianer, men blev dømt 
til at rejse fra byen på grund af et mord. 
Arbejdede senere i Trento og andre ste
der i nærheden. Der kendes en del fre
sker, som han har arbejdet på.
S .  5 6 - 5 7

F o r s b e r g ,  N i l s  (1842-1934) f. i Riseberga 
i Skåne. Boede 1867-1905 i Paris og var 
elev af Bonnat. Han har malet social 
samtidskunst, men også historiebilleder, 
og i sine senere år navnlig portrætter.
S .  2 3 0 - 2 3 1

F r i e d r i c h  ( F r i d r i c h ) ,  J o h a n  G e o r g  (1742— 
1809) f. i Nürnberg. Kobberstikker. Blev 
hentet til Danmark for at stikke plancher 
til naturforskeren O. F. Müllers værker. 
Han stak en del danske portrætter, en

kelte stik efter større malerier, og iøvrigt 
aktuelle lejlighedsblade.
S .  8 6 - 8 7

F r ø l i c h ,  L o r e n z  (1820-1908) f. i Køben
havn, navnet fransk-schweizisk. Han gik 
nu og da på Akademiet og havde iøvrigt 
som lærere både Rørbye, Hetsch, Bissen 
og Eckersberg, men han blev mere teg
ner og grafiker end maler. Han illustre
rede en lang række værker, ofte med hi
storisk og mytologisk motiv. Hans for
nemste grafiske arbejde er den raderede 
udgave af fadervor på engelsk.
S .  1 7 6 - 1 7 7

G e r t n e r ,  J o h a n  V i l h e l m  (1818-1871) f. i 
København. Kom på Akademiet som 12- 
årig. Han malede en del landskaber, men 
han malede og navnlig tegnede en lang 
række portrætter af sin samtids mere el
ler mindre kendte. Flere af tidens føren
de skikkelser kendes bedst i hans teg
nede portrætter.
S .  1 1 0 - 1 1 1

H a b b e ,  N i k o l a j  F r a n c i s  (1827-1889) f. i 

Helsingør. Han var genremaler, men 
mest produktiv i sine yngre år. 1875 rej
ste han til Australien med sin mor. Han 
boede i Sydney til sin død og dyrkede 
navnlig glasmaleri.
S .  1 3 3

H a n s e n ,  C a r l  C h r i s t i a n  C o n s t a n t i n  (1804- 
1880) f. i Rom. Var på Akademiets byg
ningsskole, men gik over i tegner- og 
modelskolen. Hans første væsentlige ar
bejder var portrætter. Kun 23 år gammel 
mistede han forældrene, der døde af ty
fus, og måtte forsørge sine yngre søsken
de. Han fik siden ni års studieophold i 
Rom. Hjemkommen fik han bl. a. den 
opgave at dekorere universitetets forhal. 
Over det store billede af Ægirs Gæste
bud nåede han til det endnu større af 
den grundlovgivende rigsforsamling, løv
rigt en fin portrætmaler.
S .  1 4 4 - 1 4 5 , 1 5 4 , 1 7 9 247
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H a n s e n ,  H a n s  N i k o l a j  (1853-1923) f. i 
København. Gik på Akademiet, og stude
rede siden i Paris under Bonnat. Han ma
lede både landskaber og portrætter, men 
hans historiemalerier er enestående ved 
at han, som den eneste, har lagt et fint 
og frodigt, uimponeret lune i billederne. 
S .  1 6 8 - 1 6 9 ,  1 7 0 - 1 7 1 ,  2 3 5 ,  2 3 6

H a n s e n ,  H e i n r i c h  (1821-1890) f. i Hader
slev. Begyndte som malersvend, kom si
den på Akademiet, var med til flere store 
dekorative opgaver (Thorvaldsens Mu
seum, Christian IVs kapel). Han var en 
mester i perspektivet, og hans lange 
række af interiørstudier af historiske mil
jøer fik navnlig betydning, fordi han kort 
før Frederiksborgs brand havde lavet en 
række studier af slottets indre.
S .  1 7 2 - 1 7 3 ,  1 7 4

H a n s e n ,  P e t e r  M a r i u s  (1868-1928) f. i Få
borg. Elev af Zahrtmann. Hørte til »Fyn
boernes« malerkres og nævnes som dens 
»frodigste begavelse« (Sigurd Schultz). 
Han var af mentalitet egentlig genrema
ler, men billedets landskab biir altid i 
hans billeder det meget væsentlige.
S .  2 1 8 - 2 1 9

H e i m b a c h ,  W o l f g a n g  ( ? )  f. i Oldenburg. 
Kaldtes »den stumme maler«, men det er 
lidt usikkert (»Jørgen Maler« kaldes også 
»stum«). Var 12 år på studierejse i Neder
landene og Italien. Kom til Danmark un
der Christian IV som portrætmaler. Det 
seneste kendte billede dateret 1675.
S .  6 6 - 6 7

H e l l q u i s t ,  C a r l  G u s t a f  (1851-1890) f. på 
Kungsör. På det svenske kunstakademi. 
Studierejser i Tyskland og Frankrig. Ma
lede adskillige historiemalerier. Mens 
han arbejdede meget med billedernes 
historiske og dramatiske sceneri, kunne 
det knibe med det maleriske. Blev pro
fessor ved Berlinakademiet. Brød sam
men og døde på et sindsygehospital.
S .  3 8 - 3 9

H e n n i n g s e n ,  E r i k  L u d v i g  (1855-1930) f. i 
København. Uddannet på Akademiet. 
Var én af sin tids beundrede genrema
lere. Hans fortællende billeder var i reg
len socialt prægede. Hans fortælling er 
ærlig, men også banal, og malerisk har 
hans billeder ikke kunnet hævde sig.
S .  2 0 0 ,  2 0 1 ,  2 2 1

H o n t h o r s t ,  G e r a r d  ( G e r r i t )  v a n  (1590— 
1656) f. i Utrecht. Studerede i Italien, 
kom 1622 hjem til Utrecht og fik rigeligt 
arbejde for diverse europæiske hoffer, så 
han blev meget rig. Leverede adskillige 
billeder til Christian IV, navnlig til Kron
borgs og Rosenborgs udsmykning og til 
den store historiske serie.
S .  6 0

H v i d t ,  D a n i e l  (f. 1889) f. på Frederiksberg. 
Gik på tegneskoler, teknisk skole, og 
kom på Akademiet. Har malet landska
ber og bybilleder, og de frederiksborg- 
ske kopier af Malpaga-freskerne.
S .  5 6 - 5 7

J a c o b s e n ,  G e o r g  (f. 1887). Gik på Akade
miet fra arkitektskolen over til malersko
len. Medlem af Den fri Udstilling. Var 
professor ved akademiet i Oslo 1935-40. 
Har arbejdet med fresko i flere monu
mentale opgaver. Hans stil er blevet 
kaldt en forening af »natur og abstrak
tion« (Pierre Lübecker).
S .  2 4 4

J e r n d o r f f ,  A u g u s t  A n d r e a s  ( 1 8 4 6 - 1 9 0 6 )  

f. i Oldenburg. Uddannet på Akademiet. 
Arbejdede i Skovgaards atelier. Malede 
især portrætter, men også landskaber, og 
illustrerede digterværker, f. eks. Drach- 
manns »Troldtøj«.
S .  1 9 0 , 1 9 1 ,  2 0 3

K n i e p e r ,  H a n s  (?—1587) vistnok f. i Am
sterdam. Blev fra Brabant hentet til Dan
mark 1578 som kongelig maler. Han 
malede en række portrætter, men ho
vedværket er Kronborgtapeterne. De be

varede er for tiden delt mellem National
museet og Kronborg, mens tronhimlen 
er i Stockholm som krigsbytte fra Carl 
Gustavkrigene.
S .  5 8 - 5 9

K r ø y e r ,  P e t e r  S e v e r i n  (1851-1909) f. i 
Stavanger. Han blev adopteret af sin 
mors søster og hendes mand, den danske 
zoolog H. N. Krøyer, der gav drengen sit 
navn. Kom på Akademiet. Han blev én af 
sit slægtleds førende malere og skabte 
en lang række portrætter, landskabsbil
leder, figurstykker, og store bestillings
arbejder. Navnlig mestrede han kompo
sitionen af billeder med mange portræt
figurer. Vurderingen af hans livsværk har 
været dalende, men han er nu igen 
værdsat som en væsentlig og usædvanlig 
malerbegavelse.
S .  2 0 2 - 2 0 3 ,  2 0 6 - 2 0 7

K y h n ,  P e t e r  V i l h e l m  C a r l  (1819-1903) f. 
i København. Blev uddannet som kob
berstikker og kom så på Akademiet. Han 
blev en af sin tids fineste landskabsma
lere og tog del i debatten om den ny 
franske påvirkning af dansk kunst. Han 
lagde selv sin teknik om, så han gjorde 
sine billeder færdige i marken. I hans 
atelier samledes kunstnerkresen i »Hu
len«.
S .  1 5 0 - 1 5 1

L e m k e ,  J o h a n  F i l i p  (1631-1711) f. i Nürn
berg. Efter sin uddannelse som maler 
boede han i tyve år i Italien. Carl XI af 
Sverige kaldte ham til Stockholm som 
»bataljmålare«, navnlig til opgaven at 
male bataljebilleder til Drottningholm af 
Carl Gustavs og Carl Xls egen krigshisto
rie. Han var en fin tegner og iagttager, 
hans skitser er fængslende, hans billeder 
er set uden smålighed, og han falder al
drig hen i det kulørte.
S .  6 9

L o r e n t z e n ,  C h r i s t i a n  A u g u s t  ( 1 7 4 9 - 1 8 2 8 )  

f. i Sønderborg. Blev først opdaget af



hoffet på Augustenborg. Kom på Akade
miet, og arbejdede dels som kopist, dels 
som portrætmaler. I tre år var han på stu
dierejse i Europa. Han malede landska
ber, ikke mindst norske, og fremdeles 
portrætter, men også historiebilleder og 
aktuelle hændelser.
S .  7 9 , 9 2 - 9 3 , 9 8 - 9 9

L u n d ,  F r e d e r i k  C h r i s t i a n  (egti. C h r .  F r . )  

(1826-1901) f. i København. Først maler
svend, så på Akademiet. Var med i den 
første sønderjyske krig og blev hårdt så
ret ved Fredericia. Han malede siden 
navnlig genrebilleder og historiske og 
nationale billeder. Han udførte serier i 
lithografi (danske folkedragter, danske 
uniformer), men hans historiebilleder er 
dukketeateragtige, uden styrke i det ma
leriske. Hans største arbejde, loftet i V i
borg Domkirke, blev udslettet, da Joa
chim Skovgaard kom til.
S .  1 4 0 - 1 4 1

L u n d ,  J o h a n  L u d v i g  G e b h a r d  ( 1 7 7 7 - 1 8 6 7 )  

f. i Kiel. Kom på Akademiet i København 
og blev elev af Abildgaard, var senere i 
Paris elev af David, kom endelig til Rom 
og gled ind i kresen omkring Thorvald- 
sen. Blev efter sin hjemkomst professor 
ved Akademiet. Malede en del altertav
ler, en del portrætter, og har skabt moti
vet til Det kgl. Teaters klassiske for
tæppe, kopieret i større format i det nuv. 
teater. Malede flere malerier til C. F. 
Hansens Christiansborg.
S .  1 0 9

L ø n n i n g ,  T o r k i l d  ( T e r k e l )  S a m u e l  E r i k s e n

(1762-1823) f. i København. Blev sø
mand, men kom på Akademiet. Blev teg
ner ved flådens konstruktionskammer, 
med bolig i Nyboder. Tegnede gallioner 
og spejl, og malede udenfor tjenesten 
søstykker og søbataljebilleder.
S .  8 8 - 8 9

M a r s t r a n d ,  W i l h e l m  N i k o l a j  (1810-1873) 
f. i København. Blev elev hos Eckersberg

og kom på Akademiet. Vakte tidlig in
teresse ved sit usædvanlige talent og ved 
sit lige så usædvanlige lune. Var i Rom i 
fire år, siden på rejse i tre år og kom 
også senere flere gange ud i Europa. 
Han blev sin tids mest beundrede kunst
ner, malede historiebilleder, genrebille
der, men især figurbilleder. I sine skitser 
og udkast når han i reglen højere end i 
de til tider lidt tørre færdige værker, men 
han er en af vort 1800-tals største kunst
nere.
S .  9 , 1 0 2 - 1 0 3 , 1 4 2 - 1 4 3 , 1 6 2 - 1 6 3

M e l b y e ,  D a n i e l  H e r m a n  A n t o n  ( 1 8 1 8 — 

1875) f. i København. Ville egentlig til 
søs, men blev marinemaler. Kom på flere 
studietogter med flådens skibe, og bo
ede ca. tyve år i Paris. Kom med et fransk 
togt til Konstantinopel, og Napoleon III 
og Sultanen blev hans kunder. Han var 
en dygtig og omhyggelig maler, der 
kendte sit hav og sine skibe, men male
risk blev han aldrig mere end den dyg
tige håndværker.
S .  1 3 8

M e h r n ,  A n n a  M a r i a ,  f. i Fredericia. Fade
ren var officer og ville gerne ha været 
maler. Datteren gennemgik Akademiet. 
Har malet på Fanø, og en række religiøse 
billeder. Billedet af kampen ved Hokke- 
rup 1940 blev malet, fordi hun selv øn
skede at male et billede, der sagde at 
soldaterne havde gjort deres pligt den 
9. april. En gentagelse af billedet blev 
bestilt til Søgårdlejren. Billedet blev præ
mieret på udstillingen »De bedste bille
der fra besættelsen« og købt af Frede
riksborg.
S .  2 4 0

M o n i e s ,  D a v i d  (1812-1894) f. i Køben
havn. Trods hjemmets fattigdom kom 
han på Akademiet. Var to år i München. 
Han var navnlig en god og meget brugt 
portrætmaler. Hans svaghed var de lov
lig tyske farver, og han arbejdede så

hårdt, at alt ikke nåede det helt gode. 
S .  1 3 6 - 1 3 7

M o e ,  L o u i s  M a r i a  N i e l s  P e d e r  H a l l i n g

(1895-1945) f. ved Arendal i Norge. Ud
dannet på studieskolen og på Akademiet 
i København. Var tegner og grafiker. Han 
illustrerede, og forfattede selv, en lang 
række børnebøger og hæfter, hans pro
duktion af illustrationer er meget stor, 
hans raderinger af fantastiske motiver 
(dyr, trolde etc.) hang og hænger i mange 
hjem, og hans klare billedfortælling og 
venlige lune gjorde ham meget populær. 
S .  4 4 - 4 5

M ü l l e r ,  M o r t e n  (1828-1911) f. i Holme
strand, Norge. Han blev i Düsseldorf elev 
af Schirmer og Gude, og kom hjem til 
Norge hvor han blev lærer på Eckers- 
berg-skolen i Christiania. Han var land
skabsmaler, men nåede aldrig frem i for
reste række.
S .  2 2 6 - 2 2 7

M ö i n i c h e n ,  C l a u s  å  (?—1710) f. i Køben
havn. Blev under Frederik III hoftegner 
og maler. Hans suite af billeder fra Skån
ske Krig blev skabt 1686-88 (ialt ti). Han 
malede adskillige billeder til hoffet, bl.a. 
med klassiske mytologiske motiver, og 
nogle portrætter.
S .  7 4 - 7 6

M ø l s t e d ,  C h r i s t i a n  F e r d i n a n d  A n d r e a s

(1862-1930) f. i Dragør. Uddannet på 
Akademiet. Han kom på togt med fregat
ten Jylland og havde studierejser til Paris 
og London. Har malet genrebilleder og 
landskaber og søstykker, men hoved
vægten ligger i søkrigshistorien. Billeder
nes fortælling er altid klar og populær, 
men den stjæler i reglen vægten fra det 
kunstneriske.
S .  2 1 0 - 2 1 1 , 2 1 4 ,  2 1 5

M ø l l e r ,  J e n s  P e t e r  (1783-1854) f. i Få
borg. Blev malersvend i Egernførde, hvor 
han boede hos sin plejefar. Kom til Kø- 249
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benhavn og kom på Akademiet. Fik kon
gelig understøttelse og kom på to års 
studierejse. Var en nær ven af Eckers
berg. Malede landskaber, blev restaura
tor ved den kongelige malerisamling og 
førte tilsyn med malerier på samtlige 
slotte. 1826 blev han professor. Han nå
ede i sine senere år en smuk stilling som 
landskabsmaler.
S .  1 0 0 - 1 0 1

M ø r c h ,  D e a  T r i e r ,  f. 1941 i København. 
Kom på Akademiet som elev af Poul Sø
rensen og Egill Jacobsen, senere studier 
på østeuropæiske akademier. Dea Trier 
Mørch arbejder med malerier og grafik, 
hun har illustreret bøger og skabt sceno
grafi, altid klart politisk bevidst i sin 
kunst.
S .  5 1

N e i i e n d a m ,  V a l d e m a r  C a r l  (1870-1956). 
Uddannet på Akademiet, og i Zahrt- 
manns skole. Han har malet en lang 
række historiebilleder, og han er mellem 
de danske historiemalere ret enestående 
ved at vælge motiverne fra videnskaben 
og litteraturhistorien (Johan Herman 
Wessel, Johannes Ewald, Niels Steensen, 
Ole Borch, Marie Grubbe og Holberg). 
Motiverne er i reglen alvorlige, som bil
lederne er mørke i farverne.
S .  2 1 7

N e u m a n n ,  J o h a n  C a r l  (1833-1891) f. i 
København. Var først i malerlære, kom 
så på Akademiet, og blev marinemaler. 
Han elskede skibe og sø, han var på flere 
studieture i udlandet, og fra rejserne 
stammer en del af hans søbilleder og 
landskaber. Hans søkrigsbilleder er de 
mest kendte, men netop i det søkrigs
historiske var han »ikke altid lige heldig« 
(Otto Andrup).
S .  1 3 9 , 1 4 9 , 1 7 4 - 1 7 5

O w e n s ,  J ü r g e n  ( J u r i a n )  (1623-1678) f. i 
Tønning. Fra det rige købmandshjem 
sendt til Amsterdam for at blie maler,

vistnok som elev af Rembrandt. Han skal 
dog være mere påvirket af van Dyck. 
18 år gammel malede han sit tidligste 
kendte signerede billede. På rejser i Eu
ropa (Rom?). Kaldtes 1652 til Holsten, 
boede i Frederikstad og arbejdede for 
hertug Frederik III på Gottorp. Rejste un
der Svenskekrigene til Holland. Vendte 
tilbage til Holsten og arbejdede for her
tug Christian Albrecht. Var siden hos 
Christina af Sverige efter hendes tronfra
sigelse. Han var en søgt maler af euro
pæisk format, en god portrætmaler, 
»men med slet Farvesans og usalig Lyst 
til at sauce Billederne ind i en rødbrun
lig, ulden Tone« (Otto Andrup).
S .  6 4 - 6 5

P e d e r s e n ,  S t e f a n  V i g g o  (1854-1926) f. i 
København som søn af maleren Viggo 
Pedersen, sønnesøn af tegneren Th. Vil
helm Pedersen (se nedenfor). S. V. P. var 
landskabsmaler med stærke tilløb til im
pressionismen.
S .  2 3 7

P e d e r s e n ,  T h o m a s  V i l h e l m  (1820-1859) 
f. på Karlslundegård. Som søn af en kom
mandør kom han til flåden. Fik 1842 fire 
års orlov for at uddanne sig som tegner i 
Marstrands atelier og på Akademiet. 
Hans ret få billeder er fine arbejder. Som 
tegner skabte han de klassiske, og uover
trufne, illustrationer til H. C. Andersens 
eventyr.
S .  1 2 8 - 1 2 9

P e t e r s e n ,  E d v a r d  F r e d e r i k  ( 1 8 4 1 - 1 9 1 1 )  f .  

i København. Uddannet på Akademiet. 
Landskabsmaler, siden især genremaler. 
Hans billedfortælling er nøgtern og ær
lig, men som kolorist var han jævn. Han 
syslede også med skulptur og har præ
steret »Storkespringvandet« i Køben
havn.
S .  2 2 0 - 2 2 1

P e t e r s e n  ( P e t e r s s e n ) ,  E i l i f  (1852-1928) f. 
i Christiania. Uddannet i den eckersberg-

ske skole i Christiania, på Akademiet i 
København, men navnlig i Karlsruhe og 
München. Han var 23 år, da han malede 
»Torben Oxes dødsdom«. Han malede 
flere historiebilleder, men blev navnlig 
førende i norsk kunst som naturalist. Han 
var også en fremragende portrætmaler. 
S .  2 2 4 , 2 2 5

R o h d e ,  J o h a n  G u d m a n n  (1856-1935) f. i 
Randers. Opr. mediciner, men gled helt 
over i kunst. Han var aktiv som kunstde
battør, tog levende del i udstillingsvirk
somhed og var navnlig virksom i arbej
det for at få den nyeste franske kunst 
kendt i Danmark. En stor del af sit ar
bejde har han lagt i kunstindustrien.
S .  2 0 5

R o m a n i o  ( R o m a n i n o )  G e r o l a m o  ( G i r o -  

l a m o )  (1484 (87J-1510 (59)) f. i Brescia. 
Hans ældste daterede arbejde er fra 1510. 
Fik en ret væsentlig stilling som olie- og 
frescomaler.
S .  5 6 - 5 7

R o s e n s t a n d ,  V i l h e l m  J a c o b  (1838-1915) 
f. i København. Kom på Akademiet, var 
med i krigen 1864, var i Italien 1869- 
1881, afbrudt af et ophold i Paris. Han 
har malet en lang række genrebilleder. 
Hans historiemaleri kan glide over i det 
banale og teateragtige.
S .  1 6 1 , 1 6 5 , 1 6 6 , 1 8 6 - 1 8 7 , 1 9 6 - 1 9 7

R u g e n d a s ,  G e o r g  P h i l i p  (1666-1742). Bil
ledet er formodentlig malet af Georg 
Philip »den ældre«. (»Den yngre« 1701- 
1774). Familien er vistnok emigreret fra 
byen R. ved Pyrenæerne. Den holdt 
især til i Augsburg. Gennem et par hun
drede år var en halv snes af slægten ma
lere, kobberstikkere og kunstforlæggere, 
mens tre-fire af dem var ur- og kompas
magere. Den ældre Georg Philip var 
både maler, kunstforlægger og billed- 
stikker.
S .  7 8



R a a s c h o u - N i e l s e n ,  K n u d  (f. 1915). Fra 
1949 tegnelærer ved Sorø Akademi. Ma
ler bl. a. bybilleder i en fast farvehold- 
ning; efter 2. verdenskrig med motiver 
fra modstandsbevægelsen.
S .  2 4 2 - 2 4 3

S c h n e i d e r ,  C h r i s t o f f e r  (årstal og fødested 
ukendte). Var i Danmark 1670 til ca. 1700 
og kaldes »Stempelstikker« eller »Stem
pelsnider«. Han udførte stemplerne til 
en lang række medaljer. Hovedværket er 
medaljen for sejren i Køge Bugt, vistnok 
den største medalje, der nogensinde er 
præget i Europa. (De medaljer der ken
des, som er større, er ikke præget, men 
støbt).
S .  7 7

S i m o n s e n ,  N i e l s  (1807-1885) f. i Køben
havn. Var først i malerlære, så på Akade
miet, og i lære hos J. L. Lund for at lære 
lithografi. Ville så være billedhugger, 
men gled over i maleriet. Var 1834-45 på 
studierejse i Europa (München, Tyrol, Al
gier, Italien). Var feltmaler i begge de 
sønderjyske krige. Foruden slagmalerier 
malede han altertavler, søstykker og bil
leder af folkelivet.
S .  1 2 2 - 1 2 3 ,  1 2 4 ,  1 2 5 ,  1 2 6 - 1 2 7 ,  1 4 6 - 1 4 7

S l o t t - M ø l l e r ,  A g n e s  (1862-1937) f. i Kø
benhavn. Elev på kunstskolen for kvin
der, og af Krøyer. Hun var medstifter af 
Den fri Udstilling, men gik siden til Char- 
lottenborg. Tidligt blev hun grebet af hi
storiemaleriet og malede en lang række 
billeder med motiver fra folkeviserne, 
siden fra Danmarkshistorien.
S .  2 2 2 - 2 2 3

S m i d t h ,  H a n s  L u d v i g  (1839-1917) f. i 
Nakskov. Studerede medicin, tegnede 
hos arkitekt Ferdinand Jensen, kom på 
Akademiet, elev hos Niels Simonsen. Af 
økonomiske grunde måtte han holde op 
på Akademiet og uddannede sig selv 
videre. Hans stilfærdige skildringer af 
»landalmuen« glider i ét med hans fine

naturmaleri og har placeret ham meget 
langt fremme mellem tidens malere.
S .  2 1 2 - 2 1 3 ,  2 1 6

S o e s t ,  P i e t e r  C o r n e l i s z  v a n .  Årstal usikre. 
Blev 1642 borger i Amsterdam. Har ma
let en del billeder af søslag, bl. a. mellem 
Englændere og Hollændere. Den svenske 
suite på en halv snes billeder er hoved
parten af, hvad der kendes fra hans hånd. 
S .  6 8

S o n n e ,  J ø r g e n  V a l e n t i n  (1801-1890) f. i 
Birkerød. Begyndte på militærvejen, men 
blev i stedet elev som maler hos Ge
bauer. Kom på Akademiet. Studierejse 
til München og Rom. Malede oprinde
lig bataljebilleder, men gik over til land
skaber og folkelivsskildringer. Krigen i 
1848 bragte ham tilbage til krigsbille
derne. Han var med hæren som feltma
ler, og han skabte en lang række billeder, 
der er væsentlige, fordi de bygger på 
skitser og iagttagelser gjort i felten. Hans 
hovedværk er dog »Sonnes Frise« på 
Thorvaldsens Museums ydermur, malet 
1846-48.
S .  1 1 6 - 1 1 7 ,  1 1 8 - 1 1 9 ,  1 2 0 - 1 2 1 ,  1 5 3 ,  

1 5 6 - 1 5 7

S t e v n s ,  N i e l s  L a r s e n  (1864-1941) f. i 
Gevnø ved Store Heddinge. Oprindelig 
husflidslærer, med billedskæren som fag. 
Malersvend og over Teknisk Skole til 
Akademiet. Elev hos Zahrtmann, arbej
dede hos Joachim Skovgaard, og siden 
hos Niels Skovgaard som stenhugger. 
Hos Skovgaard lærte han freskomaleriet. 
Hans største arbejde af den art er vægbil
lederne i H. C. Andersens hus i Odense. 
Det er trist, at Danmark ikke bød ham 
større og flere opgaver i det store mur
maleri, som han vel mestrede bedre end 
de fleste og fuldt på højde med Skov
gaard.
S .  4 7

S t i b o l t ,  A n d r e a s  H e n r i k  (1739-1821) f. på 
Christianshavn. Søofficer, avancerede til

kommandørkaptain 1789. Blev chef for 
kadetkorpset og tegnede fartøjer ti, ka
detundervisningen. De blev stukket i 
kobber af Clemens. Han malede vel 
mest for sin egen fornøjelse, nogle sø
slagbilleder.
S .  8 0 - 8 1

T i d e m a n d ,  A d o l p h  (1814-1876) f. i Man
dal i Norge. Malede på egen hånd, til 
han kom på Akademiet i København, si
den til Düsseldorf og München. Var først 
historiemaler og portrætmaler, men blev 
siden landskabs- og genremaler. Hans 
billeder af norsk folkeliv blev meget 
kendte og populære, og han er en cen
tral skikkelse i sin tids norske malerkunst. 
S .  2 2 6 - 2 2 7

T u x e n ,  L a u r i t z  R e g n e r  (1853-1927) f. i 
København. Uddannet på Akademiet, si
den hos Bonnat i Paris. Blev professor 
ved Akademiet. Han blev først kendt ved 
billedet »Susanne i Badet«, og det førte 
til at den kun 28-årige maler fik opgaven 
at male »Frederiksborgbilledet« af den 
danske kongefamilie. Det førte videre til 
arbejde for diverse europæiske hoffer. 
Han malede landskaber og figurbilleder. 
Som en af de første arbejdede han eks
perimenterende og med held med 
»modlys« i billederne, og selv om de 
mange bestillingsopgaver sled på hans 
talent og tid, når han i sine bedste bille
der en betydelig malerisk virkning.
S .  1 8 4 - 1 8 5 ,  2 3 4 ,  2 3 8 - 2 3 9

T ø r s l e f f ,  A u g u s t  V a l d e m a r  ( 1 8 8 4 - 1 9 6 8 )  f .  

i Flensborg. Gik på Akademiet og var 
iøvrigt elev af Tuxen og Krøyer, videre 
studier i Paris. Har malet en del figur
billeder, men blev navnlig søgt som por
trætmaler.
S .  2 4 5

V e l d e ,  W i l l e m  v a n  d e  (1633-1707) f. i 
Amsterdam. Kaldet »den yngre«, som 
søn af »den ældre« af samme navn. Der 
er iøvrigt en række malere af navnet 257



v. d. V. Han var elev af faderen, og fulgte 
så troligt hans stil at der er tviv, om, 
hvem af dem der har malet enkelte af 
billederne. Han var sømaler, af stor 
kunstnerisk lødighed, og de fleste store 
europæiske samlinger har billeder af ham. 
S .  6 2 - 6 3

W e r g e l a n d ,  O s c a r  A r n o l d  (1844-1910) f. 
i Christiania. Elev i den eckersbergske 
malerskole i sin hjemby, siden på Akade
miet i København, videre studier i Paris 
og München. Blev overlærer ved Kunst
og Håndværkerskolen i Christiania. Var 
præget af Düsseldorf i sine ældre arbej
der. Malede en række genrebilleder og 
historiemalerier. Hovedværket blev bille
det af den grundlovgivende forsamling på 
Eidsvoll 1814, til det norske stortings sal. 
S .  2 2 8 - 2 2 9

V e r m e h r e n ,  J o h a n  F r e d e r i k  ( F r i t s )  (1823— 
1910) f. i Ringsted. Student fra Sorø, på 
Akademiet, elev af Jørgen Roed. Studie
rejser i Belgien, Frankrig og Italien. Har 
malet landskaber, men flest figur- og 
genrebilleder. Han var en fin naturskil
drer, selv om naturen i reglen kun er 
baggrund for den fortællende scene. 
Med sin fine farvesans og sin store dyg
tighed kan han til tider glide over i en 
omhu, der nærmer sig en fotografisk 
tørhed. Han var en søgt lærer og var også 
en god portrætmaler.
S .  1 3 2

W h i t c o m b e ,  T h o m a s  (ca. 1760-?). En
gelsk marinemaler. Billeder af ham kom 
frem på Royal Academy i årene 1783- 
1824.
S .  9 0 - 9 1

Z a h r t m a n n ,  P e d e r  H e n r i k  K r i s t i a n  ( C h r i 

s t i a n )  (1843-1917) f. i Rønne. Var på Aka
demiet som Marstrands elev, iøvrigt elev 
af Wenzel Tornøe og arkitekten Ferdi
nand Jensen. Var i mange år, i flere pe
rioder, på studieophold i Italien, og blev 
siden fast gæst i Civita d'Antino, men var 
også på malende rejser i Spanien og Por
tugal. I Italien havde han ofte elever hos 
sig. Han malede landskaber og figurbil
leder, og en lang række historiemalerier, 
hvor han, alvorligere og inderligere end 
de fleste danske historiemalere, levede 
sig ind i de mennesker og situationer, 
som han skildrede. Hans farvesyn var 
meget selvstændigt, og hans betydning 
som lærer var væsentlig, blandt andet 
fordi han lagde vægt på at eleverne ikke 
kopierede hans form, men fandt deres 
egen.
S .  1 6 7 ,  2 0 8 ,  2 0 9








