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FORORD
Jens Juel var sin samtids mest yndede portrætmaler.
I det hele taget rager han op i den danske kunsthi
storie ikke alene på grund af sin kunsts lødighed,
men også på grund af dens volumen.
Frederiksborgmuseet har i mange år ønsket at
foranstalte en større udstilling af Jens Juels portræt
ter. Det er der flere indlysende grunde til. Både Juelportrætternes kunstneriske kvaliteter og hans klien
tels bredde gør ham interessant for et historisk por
trætmuseum. Hos Juel møder vi et galleri af de be
tydeligste danske mænd og kvinder fra de sidste tre
årtier af det 18. århundrede. Hertil kommer, at han
under sit udenlandsophold 1772-80 fik lejlighed til
at portrættere adskillige prominente udlændinge.
Frederiksborgmuseet har den største samling
Juel-portrætter overhovedet. Den tæller over hun
drede i alt. Næppe alle egenhændige, ganske vist.
Juel måtte have medhjælpere i atelieret for at over
komme alle bestillingerne. Der er ministre, diplo
mater, embedsmænd, godsejere, købmænd, gejstli
ge, officerer, videnskabsmænd, forfattere og kunst
nere - heriblandt Jens Juel selv - og sidst, men ikke
mindst kongehusets medlemmer. Alle ville males af
Juel, uanset sympatier og tilhørsforhold. I årene
omkring statskuppet i 1784 malede han både kron
prinsens parti og dem, der sympatiserede med
enkedronningen og Høegh-Guldberg. Han malede
de mest fremtrædende mænd i landboreformbevæ
gelsen, Reventlow-kredsen og nordmanden Christi
an Colbjørnsen, den juridiske hjerne bag reformlov
givningen.
Hvordan har Juel, når man ser bort fra det indi
viduelle i fysiognomierne, varieret sine portrætter?
Han gør sig ikke umage med at finde en søgt stil
ling. Hans tidlige portrætter er ofte brystbilleder, og
i en lang årrække var det ovale format det foretruk
ne. Han viser figuren lige forfra eller en anelse dre
jet. Den portrætterede ser næsten altid ud af billedet
direkte på beskueren. Lyset falder jævnt, og bag
grunden er neutral. Juels opfattelse af modellen vir
ker ligefrem og naturlig. Han er venlig uden hver
ken at forskønne eller idealisere. Man fornemmer,
at hans ligefremhed er uopstyltet og uden bagtanke.

Måske var bestillerne glade og kom til ham i masse
vis, fordi de vidste, hvad de fik. Han udleverede
dem ikke. Det psykologiske er ikke hans stærke side.
Han borer ikke dybt i sine modellers karakter, og
dog fortæller hans portrætter altid noget om indivi
derne. Frederiksborgmuseets Juel-portrætter rum
mer mange eksempler på dette.
Dronning Caroline Mathildes hårdtpumpede an
sigt med det påtagede smil på læberne er ikke just
flatterende. Men det er utænkeligt, at maleren har
ønsket at støde. Altså må hun have set sådan ud.
Geheimestatsminister F. C. Rosenkrantz er vindøjet,
generalprokurøren Christian Colbjørnsen har un
derbid, den kongelige livlæge Johan Just von Ber
gers døvhed er udtrykt i hans ludende holdning og
det intense blik.
Thomasine Gyllembourg har han malet i en
tvangfri stilling, der er ny i dansk portrætkunst.
Hun har også inspireret Juel til at slå sig løs med en
raffineret palet. Den unge kvinde med de store då
dyrøjne sidder følsomt og romantisk med hånden
under kind. Hun er moderigtigt klædt i hvid chemisekjole holdt sammen af en rød sløjfe under brystet,
og i den ene hånd holder hun et par gule handsker.
Billedet er antagelig malet kort efter, at hun som 16årig havde ægtet sin langt ældre sproglærer, forfatte
ren P. A. Heiberg. Hendes pendant, ægtemanden, er
skildret på en mere nøgtern måde. Af Jens Juels
portrætter kan vi læse, at det var et umage par. Hei
berg, der få år efter at billedet var malet, skulle blive
politisk martyr, landsforvist på grund af sine revolu
tionære synspunkter, stirrer på os med et fast og
kompromisløst blik.
For den florissante handelsperiodes driftige køb
mand forslog det ovale brystbillede ikke længere.
Nu er omgivelserne med til at angive den portræt
teredes position. Storkøbmand C. W. Duntzfelt er
fremstillet i et knæstykke siddende ved sit skrive
bord. Han var en selfmade mand, der havde tjent
sig op på ostindisk handel og fragtfart. Ved århun
dredskiftet var han indehaver af et af Nordens stør
ste handelshuse. Maleren har afbrudt den travle køb
mand midt i arbejdet, synes portrættet at fortælle os.

• Forord•

dette portræt har en ganske særlig betydning for
Frederiksborgmuseet. De to barnløse mennesker
skænkede en anselig portrætsamling til Frederik VI.
Kongen anbragte den på Frederiksborg (1812) og
lagde hermed grunden til det nationale portrætgal
leri, som siden da har haft til huse på slottet.
Det er imidlertid ikke Frederiksborgmuseets
egen samling, der udgør tyngdepunktet i denne
Juel-udstilling. Udvalget af værker er foretaget med
henblik på, at man her fortrinsvis skulle få lejlighed
til at se billeder, som ikke er offentligt tilgængelige.
Der er således indlånt vigtige værker fra institutio
ner og private i Schweiz, Tyskland, Rusland, Norge,
Sverige, England og Canada. For at afrunde billedet
af kunstneren er de suppleret med værker fra enkelte
danske museer og private samlinger.
I betragtning af Juels store popularitet, er det
forbavsende, hvor få udstillinger af hans værk, der
har været. Kunstforeningen i København arrangere
de én i 1828 og igen i 1909.11975 foranstaltede Den
Kongelige Kobberstiksamling en udstilling af sam
lingens store bestand af Juel-tegninger, og i 1982
viste Kunstforeningen for tredje gang en separatud
stilling af Jens Juels malerier, dog udelukkende vær
ker i privateje. Denne sidste var arrangeret af mag.
art. Charlotte Christensen. Det er også Charlotte
Christensen, som vi har bedt om at arrangere Fre
deriksborgmuseets udstilling og redigere dens kata
log. Enhver, der beskæftiger sig med Juel, må nød
vendigvis tage udgangspunkt i kunsthistorikeren
Ellen Poulsens undersøgelser, der resulterede i det
store tobinds æuvre-katalog i 1991. Ved planlægnin
gen af denne udstilling har Ellen Poulsens arbejde
været af uvurderlig hjælp. Endvidere var Ellen Poul
sen så venlig at skænke sit Juel-arkiv til Frederiks
borgmuseet umiddelbart før sin død i 1995.
Museet har mødt stor imødekommenhed hos de
mange institutioner og private ejere af Jens Juelværker, som har stillet deres billeder til rådighed for
denne udstilling. Museet bringer dem hermed en
hjertelig tak. Endelig takkes Charlotte Christensen,
der med liv og sjæl - og sikker hånd - har løst opga
ven, som Frederiksborgmuseet stillede hende.

Også når det drejede sig om kongelige repræsen
tationsportrætter, tilføjede Jens Juel noget nyt. Han
flyttede de kongelige ud af den symboltyngede fan
tasiverden, som barokken og rokokoens portrætma
lere havde placeret dem i. I helfigursportrættet af
den unge kronprins Frederik (VI) fra 1783, som Jens
Juel malede få måneder før statskuppet, der gjorde
ende på enkedronning Juliane Marie og HøeghGuldbergs styre, befinder prinsen sig i virkelighe
dens verden, nærmere betegnet i en sal på Christi
ansborg. Og kronprinsens søster, Louise Augusta,
har i Juels helfigursportræt bevæget sig ud i en
»engelsk« landskabshave med kilder, fritvoksende
træer og naturlige blomster - roser, pelargonier og
kongelys - der viser Juel som en fremragende blom
stermaler.
At male figurer i det fri var nu ikke Jens Juels
opfindelse. Det havde han lært i Rom og Genève.
Rousseaus naturfilosofi havde smittet af på kunsten
og på modellernes opfattelse af sig selv. Engelske
godsejere og deres fruer lod sig male i det fri af itali
eneren Pompeo Batoni, i hvis atelier i Rom Juel
muligvis har arbejdet, eller af deres egen Gainsbo
rough. Det naturlige slår også igennem i prinsesse
Louise Augustas klædedragt. Hun har til samtidens
forargelse lagt korset og fiskebensskørt og iført sig
en bekvem, løs chemise, der fra midten af 1780’erne
var højeste mode.
Ligesom Jens Juel maler sine modeller ude i
naturen, så bringer han også hjemmet og familieli
vet ind i portrætkunsten. I store gruppebilleder
demonstreres det naturlige og tvangfri forhold mel
lem forældre og børn. Hvem ved, måske poserer de
bare for maleren. Men den lille kronprins Frederik
var blevet opdraget efter de rousseauske principper,
i hvert fald i de år hvor Struensee øvede indflydelse
på dronningen. Arveprins Frederik lod sig portræt
tere en famille med tre spillevende børn. Grevinde
Raben har på Jens Juels portræt knappet korsagen
op parat til selv at amme barnet, hun har på armen,
og statsministeren M. G. Rosencrone har Juel malet
siddende sammen med sin kone, der med nål og
tråd i hånden er i gang med noget syarbejde.
Portrættet af det elskelige, ældre ægtepar er et af
de sidste, Juel malede inden sin død i 1802. Netop

Mette Bligaard
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Fig. 2, kat. 1i8. Marcus Gerhardgreve Rosencrone med sin hustru Agnethe Marie, f. Hielmstieme. (1802).
Frederiksborgmuseet.
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Fig. 3, kat. 33. Selvportræt med tegnemappe. (Dresden 1773/74).
Statens Museum for Kunst.
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Charlotte Christensen

JENS JUEL OG PORTRÆTKUNSTEN
I DET i8.ÅRHUNDREDE
Jens Juels malerier. Øjnene ser på os uden frygt og noter
svig, og mænd, kvinder og børn kendetegnes alle af SIDE13
en »moralsk og fysisk uskyldighed.« Netop derfor er
de mere fjerne fra vor tid, end vi umiddelbart ople
ver det. Portrætterne gengiver ikke personen med
de sjælelige og fysiognomiske brist, som klæber ved
ethvert menneske - Juels kontrafejer er skabt ud fra
en idealistisk opfattelse af menneskeskildringens
funktion, hvor kunstneren arbejder i dydens og
fædrelandets tjeneste - også når det er i et så privat
ærinde som at gengive et andet menneskes træk i et
maleri. Jens Juel maler mere for evigheden end for
øjeblikket, når han skaber sine portrætter.
Opfindelsen af de fotografiske teknikker og fil
mens dokumentation har kuldkastet muligheden for
at portrættere individet i dets ideale skikkelse. Grad
vis blev det umuligt at opretholde traditionen for
en kunst, der behandlede det enkelte menneskes an
sigt som en ikon. Når kunstneren i det 18. århun
drede fremstillede kongen og hans æt, skete det
uden skelen til de uheldige træk, de fysiske eller
åndelige skavanker, som Guds stedfortræder på Jor
den måtte være udstyret med. Portrætterne viser
kongedømmets idé, ikke det skrøbelige kar, denne
idé momentant var udtrykt i. Dette gælder også for
fremstillinger af de øvrige stænder: Malerierne af
spejler rang og køn, placering i familien og i sam
fundet, lige så vel, som de gengiver en helhedsop
fattelse af den portrætterede. De fleste sad jo kun én
gang i deres liv for et portræt; derfor var det ikke
evnen til at fange det momentane indtryk, der var
det vigtigste for hverken maler eller model. Der fin
des én, genial, undtagelse i den repræsentative kunst
i det århundrede, den russiske digter Osip Mandel
stam kalder »det naive og kloge syttenhundredtal«:
Francisco Goya, hvis portrætter af det spanske kon
gehus er så drastisk »realistiske«, at de forekommer
majestætsfornærmende.
En demokratisk tid vil gerne moralisere over de

Lægen og forfatteren Johan Clemens Tode offent
liggjorde i 1791 en roman med tiden »Kierligheds
Nytte eller tre Dages Tildragelser« i tidsskriftet
»Iris«. Han præsenterer os for sin helt i feuilletonens andet kapitel, på Børsen i København, hvor
den unge mand betragter de kobberstik, en hand
lende fra Nürnberg har til salg. Ynglingen har
ansigtstræk, som Tode beskriver som »skønnere end
en Juul kunde male, om han vilde skabe os den
favreste Ungdoms Ideal«.1 For at udbygge denne
henvisning til maleren Jens Juel, skriver Tode for
klarende i en note: »Den bedste Skildrer, som no
gensinde har levet i Kiøbenhavn, og som allerede
for mange Aar siden traf paa det heldigste de Perso
ner, han malede«.2
Det er vistnok det eneste sted, hvor Jens Juel
omtales i samtidens skønlitteratur, men det fore
kommer, at han nævnes som et begreb i andre
bøger, næsten synonymt med »En portrætkunst
ner«. At Tode skriver om Juel i sin roman viser, at
maleren var bekendt for den dannede dansker, også
for personer, der ikke havde set hans billeder. Men
også fortsættelsen af Todes beskrivelse af den unge
mand er interessant, fordi den udtrykker den tro, at
man kan erkende et menneskes karakter ud af dets
åsyn:
»Hans Klæder var ikke kostbare, men rene og
smukke; intet var efter den herskende Dagens
Mode, men alting havde en god og maanedgammel
Smag. Men hvad mere end alt andet viste, at han
endnu var fremmed i dette Fordærvelsens Sæde, det
var den Ærlighed, den Godhjertighed, den Troskyl
dighed, den Sundhed, med et Ord, den moralske
og fysiske Uskyldighed, som man læste i hans
Ansigt. Igennem hans aabne Øjne kunde man skue
lige ind i Sjælen ... «.3
Dette hjertensgode individ, som man kan læse i
som i en åben bog, kan jo godt minde os om de
ligefremme og retskafne fysiognomier, vi finder i

II

• Jens Juel og portrætkunsten i det i8. århundrede •

Fig. 4, kat. 37. Charles Bonnet. Schweizisk naturforsker og filosof (1720-1793)« Genève 1777.

Bibliothèque Publique et Universitaire, Genève.

kunstnere, der ikke klæder deres klienter af. Man
opfatter hofmalerne som en slesk forskønnelsesfore
ning, når de ikke tager hårdt fat på arveprins Frede
riks fysiske defekter eller Christian VIPs sindssvag
hed. Men afsløringer er ikke identiske med »sand
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heder«; det ubevidste taler ikke mere ærligt end den
bevidste, ræsonnerende selvfremstilling. Jens Juels
sanddruhed ligger derfor på et andet plan end vor
tids: Han var ærlig over for en institution, stands
samfundet, og over for en etik, oplysningstidens.

• Jens Juel og portrætkunsten i det i8. århundrede •

For at forstå hans billeder skal vi grave os arkæolo
gisk igennem alle de »sandheder«, der er skabt af
det 19. århundredes realisme og naturalisme, med
fotografiet som korrelat - og siden gennem overlej
ringer af postfreudianske begreber om, at afdæknin
ger af de underste lag og de dybest fortrængte lig i
lasten er de optimale, mest ægte udsagn om indivi
det. Jens Juels samtidige var hjerteligt tilfredse med
den facon, han havde at portrættere dem på. Den
schweiziske naturforsker, Charles Bonnet, som Juel
har afbildet i et af sine ædleste malerier, ytrede om
den danske kunstner: »Han maler med forbløffende
overlegenhed, både kroppen og sjælen« - og det gik
endda rask for sig: »og det på kun tre seancer, den
længste ikke over tre timer«.
Enhver tidsalder gør de opdagelser, den har brug
for. Derfor er fotografiet både et lykketræf, som tek
nisk kunne have været udviklet tidligere, hvis der
havde været behov for det, og et symbol på et nyt
sandhedskriterium. »Le beau idéal«, den ideelle
skønhed, havde udspillet sin rolle som bærer af
mening for menneskets individuelle og sociale livs
projekter. Når majestæten ved fotografiets hjælp
kunne ses i sin fysiske realitet, uretoucheret, måtte
det falde sammen med folkestyrets indførelse. De
jordiske repræsentanter for den himmelske retfærd
havde ringe autoritet i de kødelige hylstre, folket
kunne lære at kende gennem fotografierne. En per
sonkult kan heller ikke baseres på snapshots: Hver
ken Hitler eller Stalin forsynede propagandamaski
neriet med andet end et par ikoner af deres fysiske
fremtrædelsesform. I vor tid kan huset »Windsor«
bringes til afgrundens rand, når den kvinde, der
skulle have været dronning i Storbritannien, beskues
af alle verdens tv-seere som åndeligt forslået ægte
fælle og utro hustru med nervøse spisevanskeligheder i sin bagage.
To ting er således vigtige at holde sig for øje, når
man betragter Jens Juels menneskeskildringer: Hans
forhold til den portrætterede er ikke voyeurens, han
lurer ikke på en afdækning af skjulte dybder - og
hans bevidsthed om maleriet som kunstart er mere
suveræn end realismens, mere upåvirket af »sand
hedskravet«. Denne idealisme og denne kunstneri
ske selvforståelse kan let misforstås som psykologisk
naivitet eller underdanigt smigreri. Der er intet, der
tyder på, at Jens Juel skulle have været mere blåøjet
end en melankoliker som hans ven og kollega Nico

lai Abildgaard, men Juels elskværdighed udlægges
af og til som en beklagelig mangel på dybde. Set
under vor tids synsvinkel er Goyas groteske konger
og dronninger mere fascinerende end Jens Juels
køligt-elskværdige enevældige kongefamilie, por
trætteret i et behersket-ømt og forbilledligt fami
liært samspil; men det er ufrugtbart at nærme sig
Juel på forkerte præmisser og med forventningen
om, at konventionens slør skal falde. Jens Juels por
trætkunst fortæller på sin egen vis fængslende histo
rier om mænd, kvinder og børn i en svunden tid,
når man stiller de rigtige spørgsmål. Og den helt
nutidige glæde far man af hans malerier, når man
husker, at billedkunst er farvernes klange, linjernes
rytmiske spil og en simuleret bevægelse i en intui
tivt fattet rumlig harmoni. Den abstrakte skønhed i
Jens Juels billeder vil da klinge i sindet.

Levnedsløb
Hvorledes Jens Juel kom til at få mulighed for at
uddanne sig og blive maler, har vi ingen viden om.
Født i den fynske landsby Balslev, ikke langt fra
Middelfart, og opvokset i det nærliggende Garn
borg, kan han ikke have haft megen billedkunst for
øje under sin opvækst. Der har været kunsten i kir
kerne, og måske har han kunnet se enkelte malerier
på en og anden fynsk herregård, men ellers har billedføden i Juels fynske barndom vel kun bestået af
abc’er, kistetryk og illustrerede bibler, eller hvis det
gik højt måske portrætter af kongefamilien. Der har
været spekulationer om en »interessant«, adelig pa
ternitet, når Jens Juels familieforhold skulle udre
des; men der er ikke nogen grund til at tro, at hans
forældre var andre end Elisabeth Wilhelmine Juel
og Jørgen Jørgensen, der i 1744 var hjælpelærer i
Balslev, og fra 1751 degn i Gamborg, hvor de to
imposante ligsten, Jens Juel opsatte over dem, end
nu flankerer kirkedøren. Såvidt man kan se af beva
rede dokumenter om Jørgen Jørgensens virke, var
denne en energisk og velanset mand, og moderen
en enkel kvinde, som Juel livet igennem omfattede
med kærlighed. Få dage før sin død sendte hun en
hilsen til Jens Juel gennem nabopræsten, pastor
Bierfreund, og hun ønskede at sønnen skulle vide,
at hun ikke led savn af noget. Hun skriver, at dette
havde hun »en elsket Søns Kærlighed at takke for«.4
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Fig. 5, kat. 2. Kommercerådinde Beylen,f. Sonnerup,

•

Fig. 6, kat. i. KommercerådBeylen, (f. 1719).
Hamburg 1764. Privateje.

(f. 1716). Hamburg 1764. Privateje.

Vor viden om de forskellige stadier af Juels liv
må næsten udelukkende hentes i hans billeder. Der
er nogle få samtidige, der i deres breve eller dag
bøger giver os enkelte glimt af Juel; men fra hans
egen hånd har vi så godt som intet skriftligt overle
veret. Hans hustru, Rosine, brændte, hvad der måt
te have været af personlige papirer, da Juel var død,
og han havde aldrig været udpræget penneførende.
Den svenske billedhugger Johan Tobias Sergel er
klærer det helt fyndigt i et brev til Nicolai Abildgaard: »Juel skriver ikke.« Der findes derfor ikke
breve til hjemmet fra Hamburg eller Rom, eller rej
seberetninger til kunstnerkammeraterne. Den unge
kunstner har ikke ført status over værker og menin
ger i dagbogsform eller i skriftlige afhandlinger af en
art som billedhuggeren Johannes Wiedewelts kunst
teori. Hvad vi har, er kun et par enkelte, men for
bløffende selvbevidste breve fra ungdommen. Jens
Juel som person er derfor svær at fange, selvom han
ikke på nogen måde har gemt sig for sine samtidige.
Han var, særlig efter sin hjemkomst fra den store
udenlandsrejse, i høj grad en offentlig person. At
være portrætmaler betyder også, at man som oftest

har et væsen, der giver folk tryghed, et vist menne
skeligt overskud, der kan skænke kunstnerens »ofre«
mulighed for at føle sig vel tilpasse og fornøjede
under de lange seancer, der kræves i samvær med
maleren. Det har altid været et vovestykke at overla
de sit eftermæle til en kunstner, derfor er det vig
tigt, at denne kan skabe en tillidvækkende atmos
fære omkring sig.
Vi kan derfor gå ud fra, at Jens Juel havde en
naturlig takt og en medfødt gave for at interessere
andre for sin sag. At han i hjemmet, hos degnen i
Gamborg, fik støtte til at komme i malerlære, tyder
på såvel et indlysende tegnetalent som et måske lige
så indlysende fravær af inklination for den akademi
ske løbebane. Desværre har vi ikke hverken tegnin
ger eller små billeder, som kan henføres til hans
opvækst på Fyn, så vi ved ikke, hvordan Jens Juels
første kunstneriske arbejder så ud. Vi ved blot, at
han ikke søgte til det nye kunstakademi i Køben
havn, der var kommet så smukt fra start i 1754 med
den fremragende franske billedhugger JacquesFrançois-Joseph Saly som åndelig motor og garant
for intentionerne om at fremelske kunsterne i Dan-
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mark. Det blev Hamburg, der valgtes til stedet for
Jens Juels lærlingetid. Her kan han tidligst påvises i
1760, hvor Juel signerer en kopi efter et stik og hvor
hans mester blev Michael Gehrmann, hvis virksom
hed det er vanskeligt at danne sig et begreb om, da
ingen af hans værker findes i offentlige samlinger.
Gehrmann var formodentlig en proper håndvær
ker, der kunne give sin danske elev solide kundska
ber om opbygningen af et holdbart maleri. De
første signerede og daterede kunstværker af Juel er
allerede teknisk dygtigt gjort, og som en fanfare
meddeler de ankomsten til parnasset af en ny ung
kunstner. Det er de tre blomstermalerier i Ham
burgs »Kunsthalle« fra 1764 (ep 2-4), samme år, Juel
daterer de djærve portrætter af kommerceråd Beylen
og kommercerådinden (fig. 6 og 5). Farverne er kla
re, tindrende og mangfoldige; over et bredt spek
trum sætter Juel den ene livfulde accent ved siden af
den anden i en broget buket. Blomstermaleri har til
alle tider været malerens bedste mulighed for at
afprøve sin palets muligheder, for at undersøge far
vernes indbyrdes spil og for at finde sin egen tone.
Jens Juel træder med sine blomsterbilleder i Ham-

Fig. 8. Portrat afen kunstner. Tidligere kaldet Michael
Gehrmann. Statens Museum for Kunst.

burg frem som en fornøjet opdager af alle regnbu
ens farver. Det er en Aladdin, vi har for os, ikke
nogen neurastenisk Hamlet.
Der må have gået andre maleriske forsøg forud
for disse ganske djærve udspil; men antagelig blev
han oplært i Michael Gehrmanns værksted ved at
rive farver, grundere lærreder og måske male et og
andet på mesterens billeder. Og selvom Hamburg
ikke omkring 1760 tilhørte den europæiske moder
nitets fortrop, var borgerskabet velhavende og in
teresseret i at erhverve både gammelt og nyt. I de
nordtyske privatsamlinger havde en ung kunstner
fine muligheder for at træne hånd og øje i omgan
gen med kunst fra tidligere tider, især nederlandske
malerier, som fandtes rigt repræsenterede der. Juel
øvede sig flittigt, som man kan se det i de bevarede
skitsebøger, hvoraf den ene indeholder 16 anatomi
tegninger og tekster om »Lys og skygge« og »Om
gevandter«. Den er signeret »Nachgezeichnet von
Jens Jørgensen Juel Hamburg d. 11 Julius des Mor
gens Kl. 9| Uhr 1762« - en overmåde nøjagtig date
ring. Den 21. september 1763 signerer han en afskrift
af en tysk oversættelse af C. A. du Fresnoys »De arte

Fig. 7. Selvportræt. Hamburg (1763). Pensel og tusch.
Den Kongelige Kobberstiksamling.
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selstrøgene er en fremtrædende effekt i disse tidlige
billeder, som siden hen gradvis nedtones til fordel
for en egal overflade i de malerier, Jens Juel maler,
efter at han er kommet til Kunstakademiet i Køben
havn. Selve »arrangementet«, alle udenværkerne i
hamburger-billederne, tilhører endnu ganske barok
kens rekvisitlager og er helt unaturalistiske: Jens
Juel lader paradeportrættets værdighedsgivende
tæpper og grandiose landskaber flankere de gode
borgerfolk, der var hans første klienter. Trods an
vendelsen af de veltjente skabeloner for portrætma
leriet er der alligevel en kæk og veloplagt uimponeret friskhed over portrætter som ægteparret Beylens
og det store maleri, der forsøgsvis er identificeret
som forestillende postmester Frederik Carl Harboe
(ep 7), også dateret 1764.1 de hamburgske portræt
ter har personerne en stærk, fysisk præsens, som
nedtones i de mere diskrete billeder af Juels første
københavnske klientel; men hver periode har kvali
teter, som ikke genfindes til andre tider og i andre
værker.
Et par malerier udførte Jens Juel straks efter ti
den i Hamburg: portrættet af søsteren Anne Sophie
(dateret 1765, fig. 9, kat. 3), og måske det Dennerpåvirkede gruppebillede af postkører Brøndsteds
familie (ep 30). Det er i øvrigt vigtigt at holde sig
for øje, at maleriernes bevaringstilstand kan være i
høj grad vekslende, og at konservatorernes indsats
igennem tiden ikke altid har været til bedste for
Juels malerier. Karl Madsen skriver allerede i 1909 i
sin anmeldelse af Juel-udstillingen i Kunstforenin
gen om portrættet af Anne Sophie Juel:
»Desværre er Billedet blevet skarpt renset af en
unænsom Restaurator« og om Brøndstederne hed
der det: »Postførerens Familjebillede har sikkert væ
ret smukt, men af Juels Arbejde er der ikke stort
mere end en Kaffekande tilbage; Resten er opmalt«.
Sådanne iagttagelser maner til forsigtighed, når
man vil forsøge at indkredse Jens Juels kvaliteter
som kunstner i de tidlige billeder.
Efter endt uddannelse i Hamburg fremstår Jens
Juel allerede som en kompetent kunstner; men alli
gevel søger han, vistnok som 21-årig i 1766, til
Kunstakademiet i København. Dette er ikke så for
bavsende, som det måske kan forekomme, når man
betragter, hvor skikkeligt Juel løser sine portrætar
bejder. Det var nemlig ikke Kunstakademiets opga
ve at lære kunstnerne at male, det håndværksmæssi-

graphica« øg hans først kendte selvportræt, i tusch,
stammer nok fra samme år. Det er tegnet ved kærte
lys, med en gevaldig slagskygge, der dækker det ene
øje som en sørøverklap, og endnu stilistisk ganske
altmodisch (fig. 7). Hans første malede selvportræt
(ep 12) karakteriserer Ellen Poulsen kærligt: »Lyset
er skjult af tegnebrættet. Han poserer og iagttager,
så øjnene næsten render hver sin vej, for at demon
strere, at nu er han udlært, nu kan han selv«.5
Det er et broget udvalg af kunstnere, der er gen
stand for Jens Juels interesse i Hamburg-tiden. Han
lægger sig ikke fra starten fast på portrætterne, men
maler, foruden blomster, livlige genrescener i hol
landsk stil og spidsfindige, næsten manieristiske,
studier af lyseffekter. Hans tidlige billede af en ung
mand i kærteskær (ep i), måske udført i 1763 er en
kopi efter et caravaggiesk maleri, antagelig udført af
Adam de Coster, der levede så tidligt som 15861643. Ellers har han kigget på måneskinslandskaber
af hollandske kunstnere som Aert van der Neer, og
måske studeret de diskrete portrætter og selvpor
trætter af Balthasar Denner. Denne hamburgerma
ler var den førende kunstner fra den by, hvor Jens
Juel tilbragte sine læreår, og hans stilfærdige, genreagtige »conversation pieces«, gruppeportrætter med
figurer i »naturlig« udfoldelse i hjemlige omgivel
ser, har nok haft betydning for Juels egne, første
forsøg på at præsentere familier i deres egne stuer.
Denner var også vellidt som maler i Danmark, selv
om det ikke lykkedes de kunstinteresserede at fa
ham til at slå sig ned her. Ved siden af de ædruelige
nederlandske genremalere udviser Jens Juel i ham
burgertiden også opmærksomhed over for galante
scener i senbarokkens og den tidlige rokokos stil.
Men han foretager ikke nogen ørneflugt mod det
krævende, intellektuelle historiemaleri; Juel holder
sig oftest til det lille format og til det idylliske stem
ningsleje. Et maleri skiller sig ud ved en mere dra
matisk effekt, det såkaldte portræt af Jens Juels lære
mester, Michael Gehrmann (ep ii); blot er det ikke
afgjort, at maleriet forestiller Gehrmann, ej heller,
at det stammer fra årene i Hamburg (fig. 8). Et
andet maleri, i Östergötlands läns konstmuseum,
forestiller antagelig snarere Jens Juels læremester
fig. 130, kat. 119).
Men ægteparret Beylens portrætter kan vi datere
sikkert og de er, som blomsterbuketterne, festligt
brogede og næsten barokke i deres livsglæde. Pen
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Fig. 9, kat. 3
Anne Sophie

Juel, (1747omkr. 1825),
kunstnerens
søster. 1765.
Fyns Kunst
museum.

ge skulle absolveres andetsteds, så Juel var ikke
overkvalificeret i forhold til de øvrige akademiele
ver. Nu gjaldt det de højere luftlag i kunstens ver
den, vejen til historiemaleriet og de medaljer og rej
selegater, som kunne vindes ved Akademiets kon
kurrencer. Jens Juel måtte erhverve en fortrolighed
med menneskefiguren, der kunne sætte ham i stand
til at gestalte ideer og ophøjede aspekter af menne
skets historie, hentet fra Bibelen og mytologien.
Kunstakademiet var desuden endnu, indtil Struenseetidens reform, et kongeligt anliggende, og Jens
Juel stræbte vel også efter at få opgaver for det dan
ske monarki. På Charlottenborg uddannedes malere
til brug på slottene og i kirker, og det var hensigten,
at deres værker skulle virke opbyggeligt i nationens

offentlige rum. Mærkeligt nok var der ikke nogen
ideologisk overbygning på Akademiets uddannelse;
også her gik man pragmatisk til værks. Denne man
gel kommenteres noget senere, i augustnummeret
af tidsskriftet »Minerva« fra 1785 i anledning af
»Premiestykkernes Exposition«, hvor en anonym
forfatter beklager »den aldeles Mangel paa theoretisk Anvisning ved Akademiet hos os« og forklaren
de tilføjer »det er sandt, man underviser i Historien,
Anatomien, og saavidt mig er bekendt i Perspecti
ven, men man har ingen Forelæsninger, hverken
over Mathematik eller over den egentlige KonstnerÆsthetik, det første overseer man og det sidste
lader man komme an paa den blotte Øvelse«.6
I samme afhandling, »Om Konstnere og Konst-
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Familiens udvortes Anseelse maae ødsle paa Perle
stikkere, Vognmagere, Remmesnidere etc., som
dog enhver, der er ved Skillingen, eller forstaaer at
giøre Gieid, kan efterlade.«7
Dette polemiske vue over »the state of the arts« i
1785, med sin bastante nedvurdering af portrætmale
riet som kunstform, er skrevet af forfatteren Tho
mas Thaarup. Her kan man læse, hvorledes det at
tende århundrede betragtede den maler, der som
Jens Juel specialiserede sig i at afskildre sine samti
dige. Hvor let det end faldt den unge maler at finde
kunder til sin kunst, det ville aldrig nogensinde bli
ve en kunstform, der kunne tages alvorligt af intelli
gentsiaen og den litterære kunstkritik, hvor det ale
ne var historiemaleriet, den store stil, man anså for
respektabel inden for billedkunsten. Men kun én
maler i det 18. århundrede var kaldet af Minerva til
at være historiemaler, Nicolai Abildgaard, der var to
år ældre end Jens Juel, og som i juli 1764 havde
modtaget den mindre sølvmedalje i det kongelige
Kunstakademis modelskole.
Hvor meget skribenter og teoretikere end ivrede
for det ophøjede, i praksis var der ikke brug for en
hoben historiemalere i Danmark: Der var en ben
hård konkurrence om de ganske fa, store officielle
opgaver - og nogle kunstnere bukkede under i eksi
stenskampen, som det kom til at ske for Jens Juels
samtidige maleren Erik Pauelsen, der begik selv
mord i 1790 og billedhuggeren Johannes Wiedewelt, der i sin alderdom forhungrede og ligeledes
tog sig af dage ved at gå i Sortedamssøen i det sam
me år, hvor Jens Juel døde, 1802. Da Abildgaard
ved sin hjemkomst fra Italien sikrede sig udsmyk
ningen af Christiansborg Slots riddersal, var opga
verne for en historiemaler i Danmark dermed no
genlunde udtømte, så Jens Juels noget ringe agtede
speciale, portrætkunsten, blev en garanti for, at hans
karriere kom til at ligge inden for det sikre og øko
nomisk magelige, hvor udbuddet af kunstnere ikke
oversteg efterspørgslen blandt de lidet billedhungrende danskere. Lige til det øjeblik, hvor fotografen
overtog portrætmalerens rolle, var der oftest plads i
Danmark til en kunstner, der kunne levere et godt
kontrafej. Gik man ud over denne nytteproduktion,
blæste der kolde vinde, og selv kapable malere måt
te af og til give fortabt.
Et sådant falleret kunstnerliv kunne Jens Juel
gøre sig betragtninger over i sin københavnske ung-

akademiet«, skitseres billedet af en kunstner, der
kan have været af Jens Juels årgang, én af dem, Fru
Fortuna ikke smilede til:
»En Konstners Levnetsløb er intet skiønt Billede;
hans muntre unge Aar gaae hen i Trang og Brød
sorg; endelig naaer han Reisestipendiet, og ReiseAarene ere hans lykkeligste Periode, nu kommer
han hiem som Historiemaler, hans Stipendie er ud
løbet, og intet er at fortiene, vil han nu ikke som
Martyr for sin Konst døe af Sult, saa maae han gribe
til at male Portraiter, og saa i adskillige Aar spæge
sit Genie med at efterligne i ængstelig Nøiagtighed
et par hundrede Hverdags Ansigter lige til Næsehaar, Vorter og Kopar, lyve Roser i længstfalmede
Kinder og Mening i ubetydelige Ansigter, eller end
nu værre, leve af at opfinde Betrækborder og Speilrammer; maaske han da, gammel, udglødet og
kiedsommelig kan naae en tarvelig Professor Plads,
og det er endda et Lod i Lykkens Lotterie.
Man kunde dog vel uden at forurette de Rige og
Store lægge det til deres ufuldkomne Pligter at
understøtte Landets Konstnere med Arbeide. De
Rige vilde herved maaskee ved et par Retters Af
knapning # i deres Giæstebude [ved mærket # ind
skyder »Minerva«s udgiver, K. L. Rahbek, i sin note
et andet forslag »Eller hvad om de holdt en Mai
tresse mindre?«] med ringe Møie komme til et
Mecenat Navn, som ikke vilde klæde dem ilde, og
hvad de Store angaaer, da kunde de paa ingen ædlere Maade anvende deres Overflødige til en anstæn
dig Luxe, som var nyttig tillige. Hvad om de lod
den Bedrift af deres Stamfader male, hvorved han
erhvervede det hædrende Fortrin over sine andre
Medborgere, og dernæst hver sand Adelsdaade, der
siden havde vedligeholdt og udbredet Familiens
Hæder? hvilken sand Agtelse ville ikke den Familie
skaffe sig i Publikum, hvis historiske og allegoriske
Tavler overginge Tallet af de stive kolde Portraiter
med Ridderkapper, Ordenskieder etc.? Hvilken Op
muntring for Sønnen til at indtræde i Fædrenes
Spor, naar hans Fader indførte ham i denne Famili
ens Helligdom, over hvis Indgang denne Adels
Sentenz burde staae med gyldne Bogstaver: »Det er
væmmeligt, at see Ladhed og Uduelighed bryste sig
bag Forfædrenes Skiolde; Adel maae fortienes, ei
blot arves«. En saaledes opdraget Slægt vilde ikke
mangle at give Konstnerne Anledning til Arbeide,
og altid foretrække den Udgift for hin, som de til
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Fig. io, kat. 15. Dronning Caroline Mathilde. (1769).
Frederiksborgmuseet.
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Fig. ii, kat. 29. N. A. Abildgaard, (1743-1809), maler, professor. (1772).
Frederiksborgmuseet.
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nogle portrætter af slægtninge til den familie Klingberg, han logerede hos i Store Kongensgade. I for
hold til de hamburgske bravader er de tidlige dan
ske stykker nedstemte, og man mærker en civilise
rende indflydelse fra den franske kunst, som Juel
kunne stifte bekendtskab med enten ved at betragte
nogle af de mange herligheder, der fandtes i danske
samlinger eller gennem reproduktionsgrafikken, der
viderebragte franskmændenes kunstneriske budska
ber til fremmede lande. Just i tiåret op til Jens Juels
ankomst til København var den danske hovedstad
blevet beriget med ufattelige kunstskatte, hvoraf
næsten intet har overlevet de frygtelige slotsbrande.
På det første Christiansborg Slot fandtes en vældig
samling malerier af periodens fremmeste, franske
malere, og i slutningen af 1750’erne havde den ele
gante portrætmaler Louis Tocqué været i byen og
malet kongelige og adelige. Hans danske portrætter
fik en vældig betydning for den gamle mester, Pilo,
der endnu var hofmaler og en betydelig mand i
Akademiet og ved deres raffinerede diskretion og
eksklusivt dæmpede kolorit tæmmede de også Jens
Juels ungdommelige overmod. Han lærte at anven
de farver ikke som blomster, sat ved siden af hinan
den, men som harmonier inden for en toneskala,
der gennemtrænger hele billedet. Men Juels første
officielle opgave var dog ret vild: Han fik i 1767 i
opdrag at portrættere den hyæne, der levede i
menageriet ved Frederiksberg Slot.
11770 havde Jens Juel håbet, at han ville modta
ge Kunstakademiets store guldmedalje, og da det
ikke blev tilfældet, skrev han et kålhøgent brev til
A. G. Moltke, akademiets stormægtige præses, hvor
han forlanger besked om, hvad der var i vejen med
maleriet og samtidig nægter at betale for modeller
ne, som ikke havde været til nogen nytte. Han hav
de allerede i 1769 søgt om rejsepenge af partikulær
kassen til at perfektionere sig »udi denne Science,
hvortil jeg af Forsiunet er forundt Genie« - så det
skortede ham ikke på selvfølelse, selvom man ved at
betragte de akademiske stykker, som Kunstakademi
et endnu i dag ejer i deres samlinger, kan overbevi
ses om, at den unge mand havde endog overordent
lig meget at lære. Da Jens Juel på et mådeligt maleri
af »Mordechais triumf« i 1771 endelig modtog Aka
demiets store guldmedalje, søgte han det store rej
sestipendium, men der var for mange om buddet:
Også Nicolai Abildgaard og historiemaleren A.C.

dom, hvis han tænkte på den habile portrætmaler
Mathias Wichmann, hvis karriere gik i spåner, selv
om han havde haft en betydelig virksomhed, blandt
andet for hoffet. Christian Elling skriver, at »I 1747
gik han fallit, Gaarden paa GI. Torv blev solgt, og i
de følgende Aar forputtede han sig hos sin gamle
Mor i St. Kongensgade, senere ( fra 1755) levede han
dybt forarmet i en Slippe ved Gothersgade, hvor
han døde«.8 Selv ikke portrætmaleriet var en livsfor
sikring, og end ikke de bedste billedkunstnere i Eu
ropa kunne ernære sig ved at male, hvad de lystede.
Den store engelske maler Thomas Gainsborough
skriver i et brev: »I never got the cost of my colours
by landscape painting« - også han måtte tjene sit
brød ved portrætmaleriet, selvom andre egne af
kunsten lokkede.
Jens Juel blev det setes maler, ikke en skaber af
det tænkte, som Abildgaard, og Juels konkurrence
arbejder til Kunstakademiet viser med al ønskelig
tydelighed, at han ikke var rede til de akademiske
kraftspring. Men at han var stolt og selvbevidst, sy
nes at fremgå af den historie, som berettes i den
første publicerede levnedsskildring over Jens Juel,
kunsthistorikeren Niels Laurids Høyens biografi i
kataloget over mindeudstillingen i 1828. Høyen be
retter, at Juel kom til Akademiet og at han »lagde
sig især efter Portraitmaleriet, idet han roligen gik
sin egen Vei. Da derfor Professor Als, den Tids
meest gjeldende Portraitmaler, engang velvillig til
bod ham sin Veiledning, naar han vilde komme paa
hans Malerstue, svarede Juel, at han takkede Profes
soren for hans Godhed, men han havde sandelig
ingen Tid«.9 Hvor megen tillid man kan fæste til en
sådan historie, der smager noget af romantikkens
genidyrkelse, er det svært at afgøre; men det er sik
kert, at Jens Juel gererede sig med ikke ringe selvfø
lelse allerede i den tidlige tid i København. At være
kunstner er nærmest synonymt med at have en
overbevisning om, at ens egen vej er den eneste ret
te og mulige, men det er alligevel forbløffende,
hvor selvbevidst de unge malere skriver til de høje
herrer, der som protektorer for de skønne kunster
skal sikre dem deres udkomme og som kan forholde
dem understøttelserne til rejserne. Juel er ikke den
eneste, der skriver uforskammet frejdigt; også Vigi
lius Erichsen og Peder Als forsøger at markere sig
med høje meldinger i deres ungdom.
Jens Juels karriere i København indledes med
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Fig. 12, kat. 32. Dameportræt, (Dresden 1773/74).
Eremitagen, Skt. Petersborg.

• 22 •

• Jens Juel og portrætkunsten i det i8. århundrede •

Italien, den vigtigste arena for en malers konfronta
tion med de antikke kunstskatte, med renæssancens
og barokkens mesterværker, med kunstnere som
Rafael og Michelangelo og med al den herlige arki
tektur og det livgivende, varme lys. Nyklassicismens
kunstnere hentede næring både i fortiden og hos de
samtidige kunstnere; men hvad Jens Juel så, følte,
tænkte i Rom - det kan vi kun gisne om. Det er
indlysende, når man ser hans produktion efter tiden
i Italien, at han har fået stor inspiration hos por
trætmaleren Pompeo Batoni, men vi har intet sik
kert kendskab til, hvad Juel skabte dernede. Vi ved
derimod ad indirekte vej, at Juels ankomst til Rom
ikke, som man måske kunne have forestillet sig det,
blev hilst med nogen særlig glæde af Nicolai Abildgaard, for han må have skrevet nogle syrlige kom
mentarer om Juels person i et brev til faderen. Tilsy
neladende har Abildgaard fundet, at Jens Juels ka
rakter var facil, måske har han endda set ham som
noget af en vendekåbe i de turbulente tider, med
deres hastigt og dramatisk skiftende magtkombina
tioner i deres fælles danske studieperiode, i hvert
fald kommenterer Abildgaard i et brev af 3. decem
ber 1774 forsonlige bemærkninger fra sin far såle
des: »Juel siger min Fader har et got Hierte og er
min Ven. Begge Dele troer jeg men den som er god
uden Overbevisning bliver ikke længere ved end
hand finder Fornøyelse derudi, og naar den ophører
falder hand ligesaa let til det onde, som hand først
faldt til det gode, og det er just slige Mennesker, jeg
frygter allermest for«.12
Juel synes dog at være gledet ind som et accepte
ret element i den kunstnerkreds, Nicolai Abildgaard
var kommet i så smukt selskab med og hvor den
svenske billedhugger Tobias Sergel var det livgiven
de midtpunkt. Man må formode, at Juel har taget
næring af Abildgaards lærdom og ekspansive intel
lektuelle nysgerrighed og det strømførende lag mel
lem kunstnerne Sergel og Johann Jacob Füssli (som
Juel ikke givet har truffet). Jens Juels akademistyk
ker havde vist, at hans kundskaber ikke rakte til at
sætte en menneskefigur ordentligt sammen, der var
hverken skelet eller muskulatur i de ynkelige perso
ner, han befolkede sine historiemalerier med. Der
for var det vigtigt, at han i Rom kom til at benytte
sig af de muligheder, der fandtes for at genoptage
modelstudiet, hvilket udenlandske kunstnere havde
lejlighed til at gøre på det franske akademi eller i

Rüde foruden portrætmaleren J. C.Almer, der var
Pilos hustrus søstersøn og dennes protegé, søgte
det kongelige Akademis midler. Man foranstaltede
derfor endnu en konkurrence, som Juel holdt sig
for god til at deltage i. Alligevel fik denne Aladdin
appelsinerne i sin turban, da en kreds ved hoffet,
der talte så fremtrædende personer som A. G. Moltke og medlemmer af familien Revendow, samlede
ind og finansierede hans studierejse med 400 rigs
daler i fire år. 11772 kunne han komme af sted syd
på, som han skrev det i sit takkebrev til Moltke den
14. september: »Min Reyse tour gaar directe til Ita
lien, skiønt jeg denne Vinter over agter meest at
besee de beste Galerier i Tyskland.« Han lover også
sin velynder at »anvende al muelig Flidd for at gjøre
mig meriteret som en saadan extraordinair og lyckelig Pensionair«.10 Rejsen kom til at strække sig langt
over de fire år: Juel var ikke hjemme før i det tidlige
forår 1780 og i denne periode var det ofte svært for
Juel at holde sig til rollen som stipendiat; gang på
gang skete det, at han lod sig friste af muligheden
for at udøve sin kunst på egen hånd. Således gik det
i Dresden, på rejsen mod Italien, hvor han blandt
andet malede nu forsvundne portrætter af den fyr
stelige familie, og under rejsen hjem blev han fast
holdt et par år i Schweiz og i længere tid i Ham
burg, der altid bød på rige muligheder for at male
portrætter af de oplyste og velhavende borgere i
byen.
Da Jens Juels ophold i Dresden på rejsen mod
Italien havde trukket alt for længe ud, forsøger han
gennem den danske gesandt grev Rosencrone at
formå Bernstorff til at bede om godt vejr hos de
danske mæcener. Juel må tilbringe endnu fire uger i
den saksiske hovedstad, da enkekurfyrstinden har
gjort en ærefuld bestilling hos ham på portrætter af
sine døtre prinsesserne Maria Amalia og Marianna,
efter at hun har set hans udkast til et portræt af her
tugen af Kurland. Bernstorff ser sig nødsaget til at
komme med en formaning, der skal holde Jens Juel
til de studier, der er formålet med den store uden
landsrejse: »Det ville være skade, om en for tidlig
succes skulle blive en forhindring for ham i forhold
til det behov, han har for at blive bedre. Så ud
prægede talenter som hans fortjener i særlig grad at
kultiveres, og undfly det middelmådige«.11
For Juels kunstneriske udvikling forekommer det
særligt interessant at få kundskab til hans ophold i
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små grupper, der gik sammen om udgifterne til at
holde en romersk model. Direktøren for det franske
akademi var C. J. Natoire, der havde været Mandelberg en god støtte. Hvordan Juel søgte at perfektio
nere sig, ved vi ikke, men vi kan se hvilke frem
skridt, han har gjort i beherskelsen af menneskeskik
kelsen, da han i Paris portrætterer den danske ge
sandt Otto Biome (fig. 15, kat. 36). I en langt senere
tid kom Sergel til at besøge Nicolai Abildgaard i
København, og da fornyedes også bekendtskabet
mellem Juel og den store skulptør. De havde mun
tre stunder sammen, med spirituel selskabelighed,
og siden hen sender Sergel altid en hilsen til Juel,
når han skriver til Abildgaard fra Stockholm. Men
Juels ulyst til at gribe pennen fornægter sig ikke:
også fra tiden i Rom føler vi stærkt mangelen på
breve og beretninger fra rejsen til slægt eller venner.
End ikke en lille historie om æbleskiver er det blevet
til, som når Abildgaard skriver dernedefra og hilser
sin mor i København. Vi må holde os til de mærke-

Fig. 14, kat. 35. Nicolai Dajon,
(1748-1823), billedhugger. (Rom omkring 1775?).
Frederiksborgmuseet.

lige, spredte vidnesbyrd i Juels produktion om,
hvad han har set og studeret på rejsen, således kopi
en af en pige i et kønt og eksotisk kostume efter den
venetianske maler Pietro Longhi (ep 156) og mange
reminiscenser af Pompeo Batonis romerske portræt
ter. Det er alligevel påfaldende, at vi fra den lange
periode i Rom kun har to usikre kort, portrættet af
billedhuggeren Nicolai Dajon på Frederiksborg
museet (fig. 14, kat. 35), der er forsøgt dateret under
romeropholdet, og det problematiske billede af tig
gerdværgen Bajocco (fig. 13, kat. 34), der måske alli
gevel ikke hører til i Jens Juels produktion. Det
vides også, at Juel udførte et halvfigursportræt af
Nicolai Abildgaard, med en lidt »revolutionsagtig«
klædedragt (ep 157); men dette maleri, der ville have
været et godt sammenligningsmateriale for bestem
melsen af Bajocco-billedet, brændte med Christi
ansborg Slot 1884. Hvor rig havde ikke den danske
kunsthistorie været, var det ikke for de usalige slots
brande!

Fig. 13, kat. 34. Den romerske dværg Bajocco,

(Rom omkring 1775). Statens Museum for Kunst.
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Fig. 15, kat. 36. Otto Blome, (1735-1803), baron, dansk gesandt i Paris. Paris 1777.
Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Gottorp.

Selvom vi kan opfatte Juel som en Aladdin, vil
det være forkert at gå ud fra, at han er ureflekteret:
Han far attråværdige bestillinger, som var han i sla
raffenland og hoffolk finder behag i ham, men han

ejer også en psykologisk begavelse og et vågent
intellekt. Det syner vel ikke af så meget ved siden af
Nicolai Abildgaards encyklopædiske viden - den er
nu også uden sidestykke i den danske kunsts histo-
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af hans berømte Velynders Slægtninger og Venner.«
- Velynderen er den store videnskabsmand og filo
sof Charles Bonnet, der var mæcen for den danske
kunstner Heinrich Pløtz, en gådefuld brik i den
dansk-schweiziske kunstneriske forbindelse.
En syrlig kommentar til Weilbachs tekst leverer
Kunstmuseets direktør Karl Madsen: »Klangen af
saa mange Penge synes ofte at have en sært afmattende Indflydelse paa en Kunstners Muse. Juel hav
de naaet sin Kunstnerbanes kritiske Vendepunkt.
Opgangen var forbi«.13 Det er interessant som en
del af receptionshistorien, når det gælder Jens Juels
kunst, at læse Karl Madsens vurderinger i hans an
meldelse fra 1909 af Kunstforeningens i det år
afholdte, og banebrydende, udstilling. Karl Madsen
ser Juels værk som af stadigt stigende kunstnerisk
værd i den første danske tid, og formoder - uden at
man ved denne tid kendte noget synderligt til den
schweiziske produktion - at årene i udlandet frem
bød et højdepunkt i hans kunst. Han kalder Statens
Museums portræt af Clemens fra Paris for »det for
trinligste mellem alle Galleriets [ = Statens Museum
for Kunsts] Billeder af Juel« (ep 162) og brystbille
det af den unge Hauch ( senere generalpostdirektør
og stiftamtmand Frederik Hauch, ep 160) »det bed
ste af Galleriets Medaljonportrætter«, og om skitsen
til Clemens-portrættet (af Ellen Poulsen dateret før
Juels rejse, ep iio) skriver han: »ogsaa i Tonens Fin
hed er det fuldkomment. Juels Galleri-Billede af
Clemens er herligt, men dette er dog endnu aandfuldere, endnu mærkeligere, virkelig Verdenskunst«.
Hvorledes Karl Madsen ville have vurderet de
mange portrætter fra Schweiz, som først kunsthi
storikeren Henny Glarbo fortjenstfùldt bragte et
pålideligere kendskab til, kan man kun gisne om.
Hans forkærlighed for den franske impressionisme
kunne nok få ham til at se med mistro på de kraftige
signalfarver, der findes i malerier som portrættet af
Jean-Armand Tronchin (ep 193), hvor Jens Juel
ellers brillerer med et par heste, de eneste, han har
malet ind i et portræt. Men for os er de voldsomt
interessante som vidnesbyrd om et intellektuelt kli
ma i 1770ernes Europa. Jens Juel har ikke været
uden fornemmelse for de idéstrømninger, der for
bandt kunstnere og intellektuelle på kryds og tværs
igennem det europæiske syttenhundredtal; det viser
også hans landskabsmalerier, med deres efterklange
af tankerne om det sublime i de schweiziske pro-

Fig. 16, kat. 43. Abraham Paulovitj Vesselovskij, (1687-1783),
russisk diplomat. (Genève omkring 1778). Privateje.

rie - men det viser sig i det gode omdømme, Juel
har nydt, når han blev »rakt« fra den ene kunde
kreds til den næste. Da han efter sit ophold i Paris,
hvor han kunne fa et førstehåndskendskab til det
franske maleri, der stadig gav tonen an, når det
gjaldt om at være mest moderne i Europa, i 1777
kom til Schweiz, lykkedes det på ny i løbet af gan
ske kort tid Juel at finde et klientel, der satte pris på
ham. Igen har vi antydningen af, at de lukrative be
stillinger ikke er Juel uvelkomne, når vi lytter til to
nen i de biografiske oplysninger i Philip Weilbachs
kunstnerleksikon fra 1896: »Uagtet han maaske halvt
for Spøg erklærede, ikke at ville sætte sin Palet op
for mindre end Bestillinger til et samlet Beløb af
100 Louis’dor (der den Gang var paa 24 Livres
hver), lykkedes det Pløtz at tilvejebringe Bestillinger
til det dobbelte Beløb, saa at Kunstneren følte sig
smigret ved den Opmærksomhed, der vistes ham,
og nu ikke alene malede flere Portræter, men endog
forlængede sit Ophold i Genève et Par Aar for at
kunne udføre de Billeder, der blev bestilte hos ham
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Fig. 17, kat. 40. Horace-Bénédict de Saussure, (1740-1799), schweizisk naturvidenskabsmand og alpinist.
Genève 1778. Bibliothèque Publique et Universitaire, Genève.

se, og det er sandsynligt, at det vågne og filosofe
rende borgerskab i Genève har kunnet stimulere
Juels tankeliv. Derved bliver hans portrætter i højere
grad end ved tiden før rejsen til de europæiske kul
turcentre vidnesbyrd ikke blot om de agerende på

spekter og skildringerne af uvejr og nordlys fra dan
ske egne eller familiegruppernes tableauer af rousseausk naturlighed. Juel må have haft et lydhørt
sind, der let registrerede forandringerne i den store
verdens opfattelse af menneskets vilkår og oprindel
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Fig. 18, kat. 126. Susanne Elisabeth Holm, kaldetJulie,

Fig. 19, kat. 47. Jens Juel eller Heinrich Plötz:

(i76o?-i78i). Geneve 1778/79 eller posthumt?. Sortkridt.
Den Kongelige Kobberstiksamling

Susanne Elisabeth Holm, (i76o?-i78i). Geneve 1779?

samtidens scene, men om det attende århundredes
søgen efter de grundlæggende vilkår for menneskets
eksistens og plads i civilisation og natur. I øvrigt
kom Juel i Schweiz til at møde et par store berømt
heder, den unge Goethe, som han tegnede - des
værre er tegningen kommet bort - til tilfredshed for
hertug Karl August af Weimar, i hvis selskab Goe
the befandt sig. Den fysiognomisk interesserede
schweizer Lavater fik dog lavet en kopi af Goethes
portræt, og Juels maleri af hertugen findes i dag i
Weimar. Mere kreperligt er det, at Jens Juel i
Geneve havde sine kunder just i den kreds, som var
mindre end begejstrede for Voltaire - ellers havde vi
måske kunnet fornøje os over et karakterfuldt Juelmaleri af filosoffen.
I Schweiz falder en dårligt oplyst kærlighedshi
storie i Jens Juels liv. Han gjorde i Genève bekendt
skab med forretningsmanden Thomas Andreas
Holm, der var gift med en fransk-schweizisk kvinde
født Elisabeth Catherine Piaget. Med deres datter
Susanne Elisabeth, kaldet Julie, blev den 32-årige

Juel forlovet. Hvorvidt det er sandt, hvad vennen
Clemens har bragt til torvs, at forlovelsen skulle
have ftindet sted imod Juels virkelige tilbøjelighed,
lader sig ikke belyse, men den blev i hvert fald igen
opløst. Senere fulgte fuldmægtig Holm efter Juel til
Hamburg med datteren, som i 1781 i Kiel på ganske
ulykkelig vis kom af dage på rejsen. Da var det igen
hensigten, at hun skulle gifte sig med Juel, selvom
Charles Bonnet i et brev til kobberstikkeren Cle
mens skriver, at hendes helbred var så »delicate«, at
et længere liv havde forgiftet hendes eget og ægte
mandens liv. Efter den tid bar Juel en médaillon
med hendes billede på sig, til sin egen død, og han
opkaldte sit første barn med navnet Julie, så i hvert
fald efter pigen kom af dage har han været fæstet
ved hendes minde. Han tog sig også varmt af hen
des familie, skaffede faderen en plads som inspektør
ved den nyoprettede Fødsels- og Plejestiftelse og
hans ældste datter blev opdraget i Holms hjem. Fru
Gyllembourg har optaget mindet om Juels forlovel
seshistorie i dens tækkeligste form i novellen »De

Miniature. Frederiksborgmuseet.
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Fig. 20, kat.
44- Isabelle
de Charriére,

f. van Tuyll,
(1741-1805),
forfatterinde.
(1778/79).
Bibliothèque
publique et
universitaire,
Neuchâtel.

Forlovede«, hvor det hedder: »Saa stille, saa ædelt
sørgede ogsaa den danske Maler Juel for sin første
Brud, den smukke franske Pige, som fulgte ham til
hans Fædreland, og som Døden berøvede ham,
inden hun blev hans Hustru«. - Og for at blive i det
ubeviseligt fiktive, kan man læse Ph. Weilbachs fod
note i førsteudgaven af hans kunstnerleksikon om
Rosine Juels jalousi over for Julie Holms minde:
»En Familie-Overlevering siger ogsaa, at Juels
Hustru nærede skinsyge Følelser overfor den for
længst afdøde unge Pige, der først skulde have vun
det det Hjærte, hun helst vilde have ejet udelt«.
De malerier, der kendes fra den lange udlands
periode, er særdeles elegante og, for en del af de
schweiziske billeders vedkommende, meget iscene
satte. Her skal man nok søge den væsentligste inspi
ration hos Pompeo Batoni i Rom. En stor del af
Batonis kunder var engelske aristokrater, der får til

delt grandiose opstillinger af ædle møbler, søjler og
antikker som staffage i de ovenud noble portrætter.
Allerede Peder Als havde taget ved lære af Batonis
pompøse, men alligevel ophøjet skødesløse frem
stillinger af disse mange mylords ved målet for »The
Grand Tour«. Jens Juel selv fik brug for sit kend
skab til Batonis mix af det majestætiske og det
underspillede i sine egne portrætter af det danske
kongehus efter hjemkomsten. Og han kom direkte
til at kopiere et Batoni-portræt af danskeren Carl
Adolph von Piessen, kammerjunker hos Juliane
Marie og ejer af Gunderslevholm, en senere mæcen
for portrætmaler Hans Hansen. (Ikke hos ep; i dag
på Sierhagen i Holsten).
Efter de mange år i udlandet vendte Jens Juel dog
til sidst hjem til Danmark, måske ikke upåvirket af
den ulykkelige kærlighedshistorie, han havde ople
vet. Den 3. april 1780 blev han agreeret ved Kunst-
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ved akademiet. Han opnåede da i 1784 at modtage
udnævnelse til »surnuméraire« eller »adjungerende«
professor, med løfte om at træde ind på den første
ledige plads i rækken. Også kunstakademiet i Bo
logna optog ham i 1784 som medlem, og efter Mandelbergs død i 1786 blev han virkelig professor i
København.
Det atelier, man stillede til Juels rådighed, be
fandt sig på Christiansborg Slot; men han fik be
sked på at rømme det allerede i 1790, da hoffet ville
disponere over lokalerne. Ikke før 1799 kunne han
opnå en officiel lejlighed på Charlottenborg, da ar
kitekten Harsdorffs bolig blev ledig. I sit private liv
realiserede Jens Juel det almene i 1790, da han den
9. februar giftede sig med den unge Rosine Dørschel, en datter af slotsgartneren ved Rosenborg
Christoffer Dørschel. Et mærkeligt sidelys kastes på
optakten til dette bryllup, når man læser Jens Juels
brev til pastor Bierfreund, i anledning af arvestriden, med dets håndfaste ironisering over søsterens
optræden under et opgør om pengesager i 1789:
»Da jeg for en halv Snes Aar siden nogenledes lært
at kiende hendes følsomme Hjerte og hendes fine
Udtryk mod mig, som jeg ikke gider nævnet, og
som var Aarsag til, at jeg fik det gode Indfald at gif
te mig, som jeg nok ellers ikke paa min Alder havde
gjort, saa frapperte det just ikke saa meget at se hen
des Stil«.14
Men hvad Juels bevæggrunde til at træde ind i
ægtestanden end har været, så blev hans liv med
Rosine lykkeligt, og i hastig rækkefølge kom syv
børn til verden, hvoraf det sidste endog fødtes efter
Juels død i 1802. Ingen af de fem Juel-sønner levede
til voksen alder, medens de to døtre successivt blev
C. W. Eckersbergs hustruer. Jens Juels børn var: Eli
sabeth Cathrine Julie Juel (26.12.1791 - 19.04.1827),
Susanne Henriette Emilie Juel (2.10.1793 - 30.12
1840), Jørgen Juel (10.01.1796 - død 1801), Henrik
Even Juel (27.06.1798 - 5.02.1816), Carl Juel (24.10.
1800 - 7.02.1802) og Jens Juel (27.07.1803 - død
1807). Eckersberg malede den lille Jens Juels portræt
i 1807, dagen efter han var død. Som enke levede
Rosine Juel lige til 1831, men allerede kort efter
ægtemandens død foranstalter hun en auktion over
en del af de kunstværker, der befandt sig i Jens Juels
samling. Det drejer sig om hans egne malerier,
pasteller og tegninger, men også om andre kunstne
res værker. Her får man et indblik i hvilken kunst,

akademiet på »tvende Portrætter af hans Arbeyde
saavelsom og adskillige Studier han har gjort i
Rom« - og man havde gerne vidst, hvad det var for
to portrætter, Juel valgte at træde op med som de
værdigste udtryk for hans nye kunnen. Det kan nok
være sandsynligt, at det drejer sig om de to billeder,
som Weilbach foreslår, af datidige berømtheder:
Charles Bonnets portræt i den version, der endnu i
dag tilhører Kunstakademiet (ep 165) og det ludke
delige billede fra Hamburg af den endnu fejrede og
berømte digter F. G. Klopstock (findes i flere versio
ner, se kat. 48). Men hvad for »adskillige Studier«,
Juel havde at fremvise fra Rom, det lader sig des
værre slet ikke oplyse; medmindre den evige joker,
Bajocco-skitsen, var deriblandt. Siden falder de of
ficielle embedsposter som det sig hør og bør: Han
blev hofportrætmaler, og i 1782 kunne han frem
komme med sit medlemsstykke, et helfigursportræt
af arveprinsen og blive akademimedlem. Næste år
søgte han om at få en professorstilling, selvom der
ingen vakance var, idet han anførte, at der ikke
fandtes nogen portrætmaler blandt professorerne

Fig. 21, kat. 48. F. G. Klopstock, (1724-1803),
digter. (1780/81). Frederiksborgmuseet.
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Fig. 22, kat. II2. Kunstnerensfem børn i en have. (Sommeren 1801).

Statens Museum for Kunst.

han har interesseret sig for, særlig gennem listerne
over de mange grafiske arbejder, der var i Juels eje.
Jens Juel var i tiden mellem hjemkomsten fra
Rom i 1780 og hans død i 1802 umådeligt produk
tiv; men hans atelier blev også lagt an på at kunne
levere malerier i stort antal, med de dertil nødvendi
ge assistenter, der i forskellig grad stod for med
hjælp ved leverancerne. Det var kutyme, at de store
portrætmalere disponerede over mere eller mindre
specialiserede kunstnere, der kunne lægge billeder
ne an, male dragter eller staffage, udføre gentagel
ser, når der bestiltes replikker af et portræt til bestil
lerens familie eller til kongehusets officielle brug.
Som nævnt havde Jens Juel allerede før sin udlands
rejse haft assistance af maleren Christian Rafn; men
efter hjemkomsten til Danmark blev målestokken
en helt anden. Kun en nøje læsning af det enkelte
billede kan fortælle, hvor meget Juels egenhændige
indsats i portrættets tilblivelse beløber sig til. Det er
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klart, at rutinen bliver en fare, når der således pro
duceres portrætter på løbende bånd, og at der kan
komme et vist monotont præg over nogle af de
mange hoveder, der stammer fra portrætfabrikken
hos Jens Juel.
Det væsentlige er alligevel ikke, at der fremstilles
for mange Jens Juel-portrætter i tiden mellem 1780
og 1802; men tværtimod at der også i de sidste
toogtyve år er et så stort antal fine og inspirerede
kunstværker iblandt dem. Det samlede antal maleri
er og pasteller, der er optaget i Ellen Poulsens cata
logue raisonnée er 884, hvilket end ikke ganske
dækker de malerier, hun har anset for egenhændige.
Af og til gemmer der sig billeder, som Ellen Poul
sen accepterer som Juels egne værker iblandt disse
katalognumre, såvel som nu forsvundne versioner
af Juel-malerier, så til tallet 884 skal endnu lægges
en god del egenhændige juel’er. På trods af Ellen
Poulsens enestående flid med etableringen af Juels
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Fig. 23. DetRybergskefamiliebillede. (1797)- Storkøbmanden Niels Ryberg (1725-1804) med sin søn, Johan Chr. Ryberg
(1767-1832) og sin svigerdatter Engelke Charlotte, f. Falbe (1771-1846). ep 682.

Statens Museum for Kunst.

meget slet af en rheumatisk Feber, som har fulgt
paa en Inflammation,« og en uge efter skriver han:
»Konsterne har gjort et stort Tab i Juul, som er
død«.15 Det næsten uventede dødsfald indtraf kun
omkring fjorten dage efter Wiedewelts tragiske selv
mord, og da man næste morgen samledes til akade
mirådsmøde blev kunstnerne så bevægede, at de
umiddelbart hævede mødet og gik hver til sit.16
Den nærmeste eftertid gjorde skyldig referens for
Jens Juels kunstneriske mesterskab, selvom hans bil
leder for en dels vedkommende tilhørte den forag
tede rokoko. Således foranstaltedes en omfattende
udstilling af hans arbejder i den nyligt stiftede
Kunstforening i 1828, og på grund af C. W. Eckers
bergs stilling som svigersøn til den afdøde maler,
med en samling af Juels malerier på sine vægge og
med en dyb pietetsfølelse over for hans kunst, blev
Juel ikke glemt af den næste generation. Da den

œuvre er der dukket en del sikre og signerede Jens
Juel-malerier op siden trykningen af hendes mono
grafi i 1991 - så Juel har været en flittig maler. Og
en kunstner, der ikke var gået i stå, da døden ind
hentede ham: fra den allersidste tid i Juels liv stam
mer hovedværker som det Rybergske familiebillede
(fig. 23), den lille prins i Kiel (fig. 72, kat. 117) og
portrættet af barnet Marcus Pauli Karenus Holst
von Schmidten, »Den løbende dreng«, på Kunst
museet - malerier, der indgår i den danske mentali
tetshistorie med lige så stor vægt som i den danske
kunsts historie.
Den opvakte prins Christian Frederik, der langt,
langt senere som kong Christian VIII skulle blive
en skuffelse for billedkunstnerne, fulgte Jens Juels
arbejde med interesse. 11801 besøgte han ham ofte i
atelieret på Charlottenborg, men den 20. december
1802 må han notere i sin dagbog: »Prof. Juul er
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eneste begavede romantiske maler i Danmark, Krat
zenstein Stub, døde af tæring i 1816, sprang maler
kunsten i Danmark romantikkens fadermord over.
Dette bidrog til, at Juels renommé vedblev at være
respekteret, selv i en periode, der gjorde op med
»paryktiden«. Men uden for Danmark blev Jens Juel
aldrig for alvor berømt. Selv med de senere års
internationale interesse for dansk kunst er han for
blevet, hvad tyskerne kalder et »Geheimtipp«, et
hemmeligt nummer, blandt en lille skare udenland
ske kunsthistorikere. I den danske bevidsthed er
Jens Juel vel forankret; i den europæiske venter han
endnu på fuldt medlemskab.

En samtidig

polemik

OM PORTRÆTKUNSTEN

På Jens Juels tid fandtes kun spage ansatser til en
kunstkritisk litteratur. Nogle rudimentære forsøg på
at udgive kildeskrifter til en dansk kunsthistorie
anmeldes i tidsskriftet »Minerva« af forskeren Sand
vig, men de nåede ikke at samles i bogform i hans
levetid, og findes kun aftrykt som »Sandvigs Collec
tanea til et dansk Konstner-Lexicon« i »Nye Samlin
ger til den danske Historie«, IV, København 1795.
Heri er dog interesssante arkivalier til supplement
af den beskedne bestand af kunstnerbreve fra det 18.
århundrede, der har overlevet by- og slotsbrande og
eftertidens manglende pietet eller interesse for an
dres brevskaber. Herfra stammer blandt andet de in
teressante henvendelser til Struensee fra Peder Als
om portrætter af Caroline Mathilde, der vil blive
behandlet i det efterfølgende. Til den første kunst
kritik i Danmark findes også bidrag af August Hen
nings, der skriver om billedkunstens stade i Dan
mark i den lille franske bog »Essai historique sur les
arts et sur leur progrès en Dannemarc« i 1778. Men
ellers må man støvsuge de litterært-politiske magasi
ner for at finde spredte bidrag til oplysning om,
hvad skrivende og læsende danskere på Juels tid
mente om billedkunsten.
I tidsskriftet »Minerva« findes i 1786, i juli-num
meret, en meget interessant meningsudveksling om
billedkunstens mål og beskuerens ret til at påskønne
ikke blot en opbyggelig, etisk storladen kunst, men
også den sædeligt neutrale, portrætmaleriet. Den

anonyme skribent, der skriver om sine æstetiske
reaktioner på Jens Juels malerkunst, indleder sin
artikel med en anmeldelse af en linedanser, Spinacuta, der optrådte på teatret i København. Ud over
den indsigt, man får i samtidens vurdering af por
trætkunsten, får man også ved læsningen af det
unavngivne stykke en fornemmelse af, hvor offent
ligt et »udstillingsrum«, Jens Juels atelier har været,
et lille galleri for hver den, der ville se på billeder:
»Alt det skiønne, som tillige er moralsk fortreffeligt, og verbo venia opbyggende, giver jeg Fortrin
net; men det som er skiønt uden enten at opbygge
eller nedbryde Sæderne, vil jeg ogsaa see, og have
uvægret det til at agte og beundre. Jeg gaaer derfor
op i vor Juuls Malerstue, og fryder mig inderligen
over hans uforligneligen rigtige og fortreffelige
Malerier, enten jeg saa seer den ædle dybtænkende
Philosoph Siel malet i hans Ansigt, saa levende, at
jeg tænker mig ind i hans Caracter, og maaske kun
de lade mig det falde ind, ved dette Syn at ønske
mig en Siel, der kunde male mig lige saaledes i mine
Træk som hans; eller jeg seer blot den yndige Skiønhed; ja om jeg endog seer Nederdrægtigheden eller
Fadaisen afbildet i dens Ansigt; som ikke har havt
uden et nederdrægtigt eller et fade Physiognomie at
stille for Kunstneren til at bildes - eller og om jeg
seer et troeligen af Naturen udcopieret Billed af en
Landegn; o.s.v. Jeg finder ingen moralsk Forbedring ved at kiende mine Venner igien, eller ved at beundre den
yndige Hymen, eller den mesterlige Mercur og
Psyche, eller den ophøiede Urania, eller ved at lade
mig indprænte Ærbødighed for de Conincks og
hans Vens Smag ved de magisk speiltroe Efterlig
ninger af Dronninggaard, naar jeg besøger vores
Poulsen [i.e. maleren Erik Pauelsen]. Men jeg fryder
mig, og jeg sælger ikke denne Fryd for den Opbyg
gelse, jeg kan have af et altid mindre skiønt allego
risk, om man saa vil, moralsk Billed, af en mindre
Mester. Og troe mig, det er ikke de andægtige
Straaler om Helgenhovederne, der henrykke os ved
Michel-Angelos, og Raphaels Arbeider, men den
Skiønhed, der har intet med Religionen og Moralen
at giøre ....«I7
Således ræsonnerede kunstelskeren, der satte den
æstetiske nydelse over den etiske. Hvilke malerier,
han i øvrigt hentyder til, når han nævner Hymen og
Urania, kan ikke oplyses, medens »Mercur og Psy-
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ehe« måske er Abildgaards »Amor og Psyche«, som
Jens Juel havde i sin kunstsamling, og som figurerer
på dødsboauktionen. Kunstelskeren far svar af Knud
Lyne Rahbek i samme nummer af »Minerva«:
»De see nu, som De sige, den ædle Siel, eller den
yndige Skiønhed (det er skiønt Hierte og skiøn
Aand) eller Nederdrægtigheden eller Fadaisen ma
let med Sandhed; og glæde Dem end mere! men
føle De ikke, at Portraitmaleren tillige er Moralist?
Føle De ikke, hvorledes det Gode bliver elskvær
digt, det Onde forhadt i Deres Hierte, ved dette
sidste Syn! og sæt, nu denne elskværdige Konstner
levede i et Land, hvor han kunde overlade sig til sit
Genie, hvor han kunne anvende den Kunst, den
Sandhed i Menneskemaling, alle eenstemmig beun

Fig. 24, kat. 67.

Hans Henrik
von Eickstedt,

(1715-1801),
general, over
hofmester.
(Omkring 1785?)
Frederiksborg

museet.

•

dre i hans nøgne Figurer, paa værdige historiske
Æmner, paa at forevige ædle uforglemmelige Hand
linger; tænk Dem vore Helte malede i deres store
Øieblik med den Aand og Ild, De uden Tvivl med
mig har beundret i adskillige af de ideale gamle
Hoveder, man seer hos ham, vore udødelige Dannequinder med den høie Adel, der hersker i hans
Urania, troe de [sic] da, man vilde forlade dette
danske Poecile uden Forbedring, og vilde ikke den
grunde sig paa vor Fornøielse eller rettere være et
med den? Jeg skiænker Dem gierne de allegoriske
Malerier, men jeg veed ikke hvorfor de skulle være
moralske? I mine Tanker vidne de meget snarere om
Malerens eller Æmnets Udygtighed til det moralske
og pathetiske!«18
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Fig. 26, kat. 60. Antoinette Uldall,

Fig. 25, kat. 59. Peter Uldall,
(1743-1798), generalfiskal, godsejer. 1784.

f. Hansen, (1739-1804), gift 1772 med Peter Uldall.

Frederiksborgmuseet.

1784. Frederiksborgmuseet.

På denne vis argumenterer Rahbek for den etiske
kvalitet ved Juels portrætvirksomhed, idet han yder
ligere skriver til den anonyme forfatter: »Jeg har
søgt, at vise Dem, at den tænkende Mands Fornøielse ved Malerens Kunstværker er et med deres mo
ralske Virkning paa ham, grunder sig paa de Sinds
bevægelser, de vække hos ham. Saaledes med Musi
ken, jo mere den maler, og altsaa vækker Sindsbe
vægelser, jo mere fornøies den sande Kiendere, men
Halvkienderen gaber over musikalske salti mortali.«

lamenteres, som det oftest er tilfældet, over at
»Liebhaberie for Malerkonsten er her til Lands al
deles ikke Tonen nu omstunder,« for selv om landet
har billedkunstnere, må forfatteren spørge sig selv:
»Men hvo eier, hvo kiøber, og betaler, deres Arbei
der?« Danskerne har kun sans for et liv i luksus,
med bordets glæder (»Smaasmause«) og for kvin
dernes vedkommende modepynt. Damerne tænker
på deres »Nettelduge [lin af brændenælde], som
med langt ringere Bekostning og lige, om ei større
Skiønhed kunne ombyttes med varigere Tøier.« Og
i boligen anvender man ikke længere malerier til de
koration, væggene beklædes med tapet: »Det er saa
langt fra, at Moden fordrer disse Papirsvægge pry
dede med et enkelt skiønt Malerie, at det tværtimod
nu omstunder er latterligt at anbringe noget Male
rie, hvis man ikke har Evne til at have et nogenledes
fuldbehængt Kabinet.«19 Hvis det endelig bliver til,
at der bestilles et kunstværk, skal det være disse ulyk
salige portrætter, der ikke er virkelig kunst:
»Derfor maa en Maler som Juul, spilde sin Tid

Luksus eller billedkunst
Den forud citerede diskussion om det opbyggelige
versus det æstetisk tilfredsstillende i malerkunsten
er ikke det eneste eksempel på, at Jens Juels kunst
var genstand for opmærksomhed i »Minerva«s spal
ter. I 1791 bragte tidsskriftet en anden, anonym af
handling om kunsternes tilstand i Danmark, med
titlen »Noget om Malerier, Smag og Luxe«. Heri
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Fig. 27, kat. 71. Arveprins Frederik, (1753-1805). 1786.
Vitenskapsmuscct, Trondhjem.
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Fig. 28, kat. 77. Frederik VI, (1768-1839) som kronprins.
(1788/89). Vitenskapsmuseet, Trondhjem.

og sit store herlige Talent paa de evindelige Ansig
ter, hvilket Arbeid, med hvor utrolig megen Varie
tet denne Konstner end veed at bilde den smule
Karacter, hvoraf der oftest er saa lidet at bilde; hvor
megen Afvexling han end anbringer i den ringe For
andring af Stillinger, et blot Portrait tillader, dog i
Tiden nødvendigen maa blive noget eensformigt;
derfor hænge de til saa høi Grad fortræffelige Prospectmalerier, han har stiaalet sig til at male mellem
de Ansigter, som stimle til for at males af ham, Aar
efter Aar i hans Malerstue; der beundres de af
Konstbrødre og fattige Dilettanter, og begabes af de
Riges Physiognomier, som ikke kunne fatte, at
noget er Betaling eller Syn værd, uden speiltroe
Afbildning af deres egne Træk.«20
Forfatteren mener, at man skulle have »ædle og
store Mænd og Quinder« i kunsten, »ikke just frise
rede og kneisende Damers og Herrers intetbetyden
de Skikkelser«. Dette ville være opdragende på den
opvoksende slægt, og den studerende ville blive
mindre fæl, barbarisk og grov. Det er kunstens
opgave at »bidrage til almindelig Forædling, Siæls

•

Dannelse til det Gode og Ypperlige.« Derfor burde
der være et publikum, der støttede malerkunsten
ved at bruge deres midler på andet end deres egne
hoveder:
»Det maatte falde de Rige ind, at det hædrede
dem mere, om de kunde faae Tavler af Abildgaards
store, lærde, opfindelsesrige Hoved og Pensel, end
de skjønneste nyrnbergske Speile; at Papirs, ja Sil
kebetrækket pyntedes nok saa godt ved Juuls fuld
komne Prospecter, som ved hans Portraiter, hvor
fortræffelige disse end ere; at disses, Lorentzens, og
flere Maleres Arbeider dog nok have mere virkeligt
Værd, end den lyonske Damaskvævers, eller Glassli
berens, der giør de kostbare Perler, som dingle om
Lysekroner, eller Blikkenslagerens, der giør Gitteret
om Kakkelovnen.«21
Forfatteren henviser som et forbillede for tarve
lighed, i stedet for luksus, til kronprins Frederik
(VI). Men han skriver også, at kronprinsen ikke har
været tilbageholdende, når det gjaldt at støtte kun
sten: Han »sysselsatte« Erik Pauelsen, hvilket er en
hentydning til de 500 rigsdaler, prinsen skaffede
maleren til rejsen i Norge. Også arveprins Frederik
roses som en beskytter af kunstnerne, ja, alle landets
kongelige må være kunstelskere: »Uden Tvivl ynde
samtlige Personerne af det Kongelige Huus Kon
sterne overhoved; og ønskede alle at bidrage til de
res Opmuntring og Fremme. Det Stempel, Konster
ne efterlade paa deres Adfærd og Handlemaade,
vidner om, at de elske dem ikke blot for den sandselige Nydelses Skyld, men med eftertænksomt Hen
syn paa deres forædlende Kraft.«22
At dette ikke blot er underdanige fraser, men
modsvares af en virkelighed, kan underbygges af
det faktum, at de kongelige modtog en grundig
kunstnerisk dannelse, der gjorde dem udmærket eg
nede til at bedømme værker i adskillige kunstarter.
Det er nævnt, at Pilo underviste Christian VII i bil
ledkunst, hvilket strakte sig over adskillige timer
ugentligt. Caroline Mathilde modtog undervisning
i musik og sang af kapelmester Sarti, og da man
kender de noder, han brugte i sine musiklektioner,
kan det konstateres, at hun må have været en glim
rende kapabel elev. Hendes datter Louise Augusta
modtog også undervisning i tegning, og Frederiks
borgmuseet har fine små nytårskort, som hun ud
færdigede. Om hendes evner skriver den anonyme
forfatter: »... og i det mindste Kronprindsessen
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Fig. 29, kat. 14. Catharina Sophie Wilhelmine Wedell,

f.Moltke, (1737-1806), gift 1752 med Hannibal lensgreve Wedell
til Wedellsborg. 1768. Frederiksborgmuseet.

Louisa Augusta [har] ogsaa i Tegnekonsten frem
bragt med egen Haand Prøver paa, at hun kiender
og føler denne Konstes sande og ædelste Værd.«
Disse kongelige dilettanter, i ordets gamle, smuk
ke betydning, har haft en baggrund for at vurdere
arkitektur, maleri, musik og dans som overgår de
fleste af de kulturforvaltere, nutiden ejer. Den inter
essanteste af dem er prins Christian Frederik, der
ivrigt fulgte billedkunsten og med tiden kom til at
grundlægge en betydelig malerisamling, hvortil han
erhvervede en del væsentlige værker af Jens Juel.
Men hofkulturen er et emne, der endnu venter på

en indsigtsfuld forskning - endnu har ingen fundet
det attraktivt at give en samlet fremstilling af denne
del af Danmarks kulturhistorie.

Jens Juel og samtidens
DANSKE PORTRÆTMALERI

Da Jens Juel kom til København fra Hamburg, om
kring 1765, var tidens store portrætmaler stadig den
svenskfødte Carl Gustaf Pilo. Som hofmaler hos
Frederik V havde Pilo med sine portrætter af kon-
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delbart manifesterede sig som noget menneske
skabt, ikke som naturaftryk på lærredet. Man kan
knap nok komme længere væk fra det naturalistiske
portræt, det billede, der har »virkeligheden« som
ideal, end Pilos billeder fra 1750erne. Christian El
ling har formuleret det således i sin bog »Rokoko
ens Portrætmaleri«: »Pilo har altid opfattet Portræt
tet først og fremmest som et rent kunstnerisk Anlig
gende, han forbeholder sig at give en frigjort male
risk Løsning, føler sig ikke à tout prix forpligtet til
at levere et blot og bart »lignende« Portræt.«23
Med et sådant maleri kunne Jens Juel helt åben
bart ikke føle nogen affinitet, selvom han stilistisk
ikke kom til byen som avantgardist; men der var
andre, mere intime sider af Pilos portrætkunst, der
må have interesseret ham overordentligt. Fra tiden
lige omkring 1760 stammer Pilos portræt af Anna
Margrethe Juel på Valdemars Slot (fig. 30), et må
nebelyst og æterisk kvindebillede, hvor den sølverne
lyssætning forlener den unge kvinde med et melan
kolsk drag. Så fordrømte er den nøgterne Juels
kvindeportrætter ikke, men mange af hans tidlige
billeder viser de samme anatomiske særheder som
portrættet af Anna Margrethe Juel og det samtidige
maleri af Sophie Hedvig Raben på Frederiksborg:
En lysende ansigtsoval, sat på en meget lang hals
over vigende skuldre. Uden egentlig henvendelse,
langt mindre koketteri, er den portrætteredes øjne
henvendte på beskueren, medens torso og hoved
skifter retning et par gange i maleriet. Det er især
Jens Juels gådefulde fremstilling af en ung kvinde,
der traditionelt, men uden tvingende grund, kaldes
»En holstensk pige«, der henter sin »skyggefulde«
skønhed fra efterklangen af Pilos kun få år ældre
malerier. At Pilo selv ikke altid var billeddigter, men
også kunne være nøgtern i sin fremstilling af høje
herskaber, ses i portrættet af Juliane Maries mor,
Antoinette Amalie af Braunschweig-Wolfenbüttel
(Statens Museum for Kunst), der antagelig også
stammer fra 1760.
Skæringspunktet mellem Pilo og den unge Jens
Juel ligger i de malerier, den franske maler Louis
Tocqué udførte af det danske kongehus og af den
moltkeske familie. Tocqués ophold i København i
1758-59 og de billeder, der siden kom til Danmark
fra hans hånd, forandrede radikalt malerkunsten her
i landet. Pludselig var det muligt ved selvsyn at kon
statere, hvorledes man opfattede portrættet i ver-

gen og hans to gemalinder, den blide engelske
Louise og Juliane Marie af Braunschweig-Wolfen
büttel, udført de ypperste malerier i Danmark siden
Karel van Mander og Abraham Wuchters’ billeder af
Christian IV og hans slægt. I Pilos fyrstebilleder,
heriblandt rytterportrættet, en portrætmalers mest
ærefulde bedrift, er enevælden sat til skue i sin aller
mest grandiose form. Hvad man ser, er begreberne
»kongen« og »dronningen«, klædt i silke, hermelin,
kniplinger, og med kroner hensatte på polstrede
puder. Frederik V er iblandt feltherre med stav og i
rustning, antydende en form for maskulin handlen,
men dronningerne er blot ulegemlige drømmesyn i
en gylden eller akvamarin dis. End ikke som mødre
til de kongelige børn er de trådt i eksistens.
Pilo var kommet til det første danske akademi i
1748, som professor, og han var fra 1754 med i det
nye i samme charge. 11771 og 1772 var han direktør
for Kunstakademiet. Gjorde Pilo ikke kunstfiloso
fiske forsvarstaler for sin kunst, som generationen
umiddelbart efter ville komme til at gøre det, var
hans malerier i sig selv så kunstfærdige, at de umid-

Fig. 30. C. G. Pilo: Anna Margrethe Juel,
(1741-1761), gift med geheimekonferensraad Carl Juel.

(Omkring 1760). Valdemars Slot, Taasinge.
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Fig. 31. C. G. Pilo: Jacques-François-Joseph Saly,
(1717-1776) billedhugger. (Vides påbegyndt 1763).

Kunstakademiet.

dens kunstneriske centrum, Frankrig. Louis Tocqué
repræsenterede ydermere en udsøgt, tempereret ele
gance, der passede til Danmarks format. Det ses,
hvorledes Pilo vendte sig med en mere diskret, men
ikke mindre subtil, kurtise mod sine modeller, efter
at Tocqué havde menneskeliggjort monarken og
raffineret kvindeportrættet i Danmark, og Jens Juel
tager selv afsæt i Tocqués tidlige portræt af kunst
kenderen Joachim Wasserschlebe, på Akademiet, da
han maler sine første, modne mandsportrætter i
København.
Hvor langt Jens Juel kommer til at fjerne sig fra
Pilo demonstreres til gengæld af hans svar på Pilos
mesterstykke, portrættet af Akademiets direktør,
Jacques-François-Joseph Saly, der påbegyndtes i 1763
(fig. 31). Pilo, der i sin provinsielle isolation i Dan
mark stod uden for den aktuelle kunst, kan med sin
søgen efter det primært maleriske og det åndftilde
slå ind på veje, der ikke betrædes af andre i hans
samtid. Han giver sig af med at studere Rembrandt,
med en sand kunstnerisk interesse for det sjælelige
udtryk i portrættet og det religiøse maleri og på
dette grundlag kommer Pilo til at skabe en ganske
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enestående beåndet kunstnerfremstilling i sit por
træt af Saly, næsten forudanende de fremmede
kunstneres martyrier i det uforstående og fjendtlige
klima, hvor indfødsret var vigtigere end geni. Man
ser den fremmede billedhugger, der er landet i en
kunstens udørk, i et barbarisk land - sådan kan man
læse følelsen ud af Salys breve - hvor han har skabt
det smukkeste monument, dette land nogensinde
fik, rytterstatuen på Amalienborg Slotsplads. Som
et drømmebillede rider kongen på hesten lysende
ud af mørket, ulegemlig, men tænkt frem af den
franske kunstner. Sådanne rembrandtske visioner
havde ikke plads i Jens Juels sind, hvor der ingen
dunkle kroge var: Hans eget portræt af Saly fra 1772
(ep 135, fig. 32), der er bygget op som et ekko af
Pilos fantasi over kunstnerens skæbne, er dagklart
og uden magi og den visionære kunstner er blevet
til en meget højtstående embedsmand og en aristo
krat blandt sine fæller, direktøren for Akademiet
med »kors og bånd og stjerner på«.
Således lagde Jens Juel distance til den pilo’ske
rokoko, det tågemaleri, der kunstnerisk lå to gene
rationer før hans egen tid og ideologisk var af en
anden verden end det mere nivellerende partis, der
var ved magten i 1772. Men han måtte også forhol
de sig til de kunstnere, der var de toneangivende i
den tid, hvor han selv forsøger at etablere fodfæstet
i Danmarks hovedstad. Den generation, der lå mel
lem Pilo og Juel, beherskedes af malerne Peder Als
og Vigilius Erichsen, der med fynd havde søgt at
sætte en ny dagsorden for portrætmaleriets rolle og
værd. Hvor Carl Gustaf Pilo som portrættør endnu
repræsenterer håndværkstraditionen i sin ypperste
form, fulgt heri af den svenske maler Johan Hörner,
søger både Als og Erichsen at fjerne det stigma, der
hvilede over kunstarten som en lavere genre. Vigi
lius Erichsen var den første, der kom i klemme mel
lem sit kald og Akademiets krav. Hans evner lå for
portrætkunsten, og han ville ikke bøje sig for kravet
om at indlevere historiemalerier til medaljekonkur
rencerne. I stedet for at indordne sig under regle
mentet, stod han stejlt på sin ret til at demonstrere
de talenter, der var ham betroede. Han indstillede
sig med et portræt til Kunstakademiets første guld
medaljekonkurrence i 1755, og begrundede selvbe
vidst sin handling over for A. G. Moltke, den stor
mægtige hersker over Danmarks kunstliv: »Portræt
maleriet er det eneste studium, jeg både mest har
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Fig. ^z.Jucques-Fmnçois-JosephSdly, (1717-1776) billedhugger. 1772.
Statens Museum for Kunst.
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Fig. 33, kat. -22.
Kirstine Bodille
Birgitte von
Munthe af
Morgenstierne, f
Flindt, (17481787). Nasjonal
galleriet, Oslo.

inklineret for og anvendt min tid på, så jeg har den
visse forhåbning i fremtiden at passere, om ikke for
den berømmeligste, så dog blandt de berømmelige
... Deres Excellence begriber selv, at en portrætma
ler er lige så fornøden ved et hof som en historie
maler« - men han hævder yderligere sin kunnen ved
at tilføje, at portrætmaleren »ganske tilforladelig
behøver mere end at male et ansigt og træffe dets
lighed.«24 Portrætkunstneren var ikke nogen hånd
værker, han kunne måle sig med kunstnere inden
for alle genrer, det var, hvad den unge maler ville
belære den mægtige kunstkender Moltke om. Men
der var ikke plads til Vigilius Erichsen i Danmark,
følte han selv, og han forlod snart Danmark for at
rejse til det kunsthungrende Rusland, hvor Katarina
den Store gjorde god brug af hans evner. Af Vigilius

Erichsen kunne Jens Juel derfor i 1765 kun se nogle
enkelte portrætter, til gengæld ligger de hans egne
aspirationer nærmere end nogen andre malerier i
Danmark. Spørgsmålet er, om der havde været
plads for Juel at vokse på, i de første år i Køben
havn, såfremt Vigilius Erichsen var blevet i landet.

Pilo selv stod for fald, som følge af de politiske for
andringer, der hele tiden fandt sted ved det danske
hof. A. G. Moltke var stødt fra magten i juli 1766 og
i 1770 blev Johan Hartvig Ernst Bernstorff afskedi
get, og diplomaten Joachim Wasserschlebe trak sig
tilbage. Struensee reformerede på drastisk vis Kunst
akademiet, der reddede eksistensen ved at slippe
håndværkere ind til en undervisning, der skulle høj
ne det kunstneriske niveau af landets produkter.
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Fig. 34, kat. 21.
Otto Christopher
von Munthe af
Morgenstierne

til BMeskov,
(1735-1809).
1772. Nasjonal

galleriet, Oslo.

Dette var en underminering af de høje intentioner
med uddannelsernes åndelige overbygning, men et
interessant eksperiment i folkeopdragelse. Peder Als
synes at have været noget af en opportunist, der
hjalp med til at udvirke sin gamle lærers fald fra
nåden. Als, hvis karriere Pilo havde støttet, skriver i
hvert fald følgagtigt og chauvinistisk imod fremme
de kunstnere i Danmark: »Har ikke tilforn enhver
Fremmed, som kom hertil søgt at skabe sig selv
straks et eget uafhængigt Departement paa Landets
og dets Borgeres Velfærds Ruin? - De fleste kom
hertil ikke for at nytte Landet, men for at brillere.«25
Hvilke kabaler, der lå bag Pilos endelige fordri
velse fra Danmark, lader sig nok ikke rekonstruere,
men udrensningen af udlændingene ved Kunstaka
demiet blev i hvert fald næsten total, og alle de be

gavede fremmede drog af landet: arkitekten NicolasHenri Jardin rejste i 1771 og Saly begyndte at føle
intrigerne vokse omkring sig i 1770, da han ikke
magtede at fa sin landsmand og elev, billedhugge
ren Dominique Rachette, optaget som medlem af
akademiet. Året efter måtte han opgive Salonen for
1771, som var enstemmigt vedtaget af akademiets
forsamling, men som denne alligevel ikke havde til
sinds at afholde. Efter nogle sørgelige år i dette
kunstens yderste Thule forlod han omsider Dan
mark den 2. juli 1774. Juels generation har haft den
lykke, at de endnu i deres studieår har været i nær
heden af ilden fra kunstens europæiske arnested på
denne tid, Frankrig - siden blev det danske akademi
reduceret til en provinsiel skole af anden rang.
Peder Als var derfor den førende portrætmaler,
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da Jens Juel studerede ved Kunstakademiet, (selv
om den unge maler valgte ikke at lade sig indrullere
i hans parti), og Als søgte energisk at hævde sin
egen position på trods af det handicap, at han måtte
dyrke den ringeagtede genre, portrætkunsten. Ka
rakteristisk er det, at Peder Als selvmægtigt, om end
med de fornødne baslementer, henvender sig til
hoffet, ja ved en lejlighed næsten uforskammet pin
der ud for Struensee, hvor vanskelig portrætkun
stens udøvelse er. Pilo havde været hoffets tjener og
arbejdede for kongehusets større ære ved at give
sine bestillere eventyrlige og storladne fremstillinger
af enevældens idé. Peder Als, derimod, vil nyde
større respekt for sit åndelige skaberarbejde, og han
pointerer, at han selv står inde for alle penselstrøge
ne. Ingen skal tro, at Als arbejder på rutinen, eller
med værkstedsbistand, og han distancerer sig ken
deligt fra Pilo, når han skriver til Struensee:
»Ew. Hoch = Gräflicher Excellenz wird gnädigst

Fig. 35, kat. 18.

Bernt Anker,
(1746-1805) som
ung-, jernværksejer.
(Omkring 177072). Privateje.
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hieraus gesehen, wie viel Zeit ein rechtschaffener
Künstler employiren mus, ehe er nur einen gefälli
gen Gedancken zu einem Werke hervorbringen kan
( den eine Erfindung kan in seiner Art demonstrablement gut seyn und doch nicht dem der es ordinirt gefallen) und wie schwer es hernachher seyn
muss, sein originale Creation ohne alle Plagiat zu
soutiniren und auszufiihren in dieser Genre welcher
in der Mahlerey der alzudifficilester ist, und welcher
keiner als der die Historien-Mahlerey aus dem
Grunde studirt, wie ich ganz fünf Jahre zu Rom mit
denen berühmten Mengs und Pompeo Batoni gethan habe, im stande sey zu entomiren.« (Brevkopi
ernes ortografiske form bibeholdt. Oversættelse: De
res Høj-Grevelige Excellence vil nådigst heraf kun
ne se, hvor megen tid en retskaffen kunstner må an
vende, før han kan bringe blot en tanke til et værk
frem, der kan vække behag (thi en idé kan bevisligt
være god på sin måde og dog ikke passe den, der
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Fig. 36, kat. ii. Ung mand i rød dragt. 1768. Ribe Kunstmuseum.

har bestilt det) og hvor vanskeligt det siden må væ
re, at holde fast ved sin originale creation uden et
hvert plagiat og udføre den i denne genre, som er

den allervanskeligste inden for malerkunsten, og
som ingen, uden den, der har studeret historiemale
riet fra grunden, som jeg, der har været fem hele år i
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Fig. 37, kat.
64. Juliane
(Julie) Reventlow, f. Schim

melmann,

(1763-1816).
1785. Schles
wig-Holstei
nisches Lan
desmuseum,
Gottorp.

fleste kunstnere må være godt tilfredse, når de kan
hitte på en eneste komposition at udføre, og man
vil ved denne tid blot kunne finde ganske fa malere i
Europa, der er i stand til at udføre et sådant familie
stykke).27
Som Als så emfatisk fremhæver det, har han lært i
Rom af Anton Raphael Mengs, og der portrættere
de han også nyklassicismens profet, Winckelmann,
men dette portræt er desværre forsvundet. Han var
den nye mand, det skulle der ikke herske tvivl om,
og A. P. Bernstorff skrev om ham fra Paris: »Han er
meget stærk som portrætmaler, og jeg håber, han vil
komme os til stor nytte. Vi har længe savnet sådan
en mand. Den, der hidtil har været nummer eet er

Rom med de berømte kunstnere Mengs og Pompeo
Batoni, er i stand til at opdyrke (?))?6
I sin beskrivelse af de kompositioner, han har
udkastet til et planlagt portræt af Caroline Mathilde
i hvad han betegner som »stile familier moderne«,
roser han sig af, at han selv kan digte et portræt
»ohne alle Beyhülfe von andern schon gemachte
Sachen«. Da Als nu har set sig om i verden, kender
han også sit værd, som han stikker i næsen på Struensee: »Die mehresten Künstler müssen sehr froh
sein, wen sie nur eine executable Composition er
finden könne, und es wird sich jetzt in Europa sehr
wenige Mahler finden, die im Stande sind einen sol
chen Familie-Tableau gehörig auszufuhren.« (De
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Fig. 38, kat. 53. Friedrich (Fritz)greve Reventlow til Emkendorf,
(1755-1828), gesandt, kammerherre. 1782.
Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Gottorp.
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Fig. 39, kat. 26. Constance Knuth, f. rigsgrevinde Cosel,
(1756-1804), gift med Johan Henrik greve Knuth til Gyldensteen
og Knuthenborg. 1772. Privateje.

48 •

• Jens Juel og

portrætkunsten i det i8. århundrede

højt regnet middelmådig.«28 Det må siges at være
en ualmindelig arrogant måde at feje Pilos kunstne
riske fortjenester af vejen på! Peder Als blev i 1763
hofmaler, med højere gage end Pilo, så han må have
følt, at han havde årsag til at sætte sig selv så højt i
sine henvendelser til Struensee.
De malerier, Jens Juel kunne studere af Als i den
nyklassicistiske stil, var først og fremmest portræt
terne af Wiedewelt og J. E. Mandelberg (Frederiks
borg), begge fra 1758, og Kunstakademiets billeder
af den franske arkitekt Jardin, der var kaldt til Dan
mark for at opføre Frederikskirken, og af kobber
stikkeren J. M. Preisler, fra 1765. Her ses, for første
gang i Danmark, en mandig, republikansk stil, ken
demærket for en ideologisk nytænkning, men som
det fremgår af anekdoten om Juel, der ikke ønsker
undervisning af Als, fremmed for den yngre kunst
ners ambitioner ved denne tid. Så meget kan man
nok tillade sig at lægge i den overleverede historie,
især da Juels egne malerier viser, at han ikke modta
ger påvirkning fra den strenge stil hos Peder Als.
Tilsyneladende havde Juel ikke den fornødne intel
lektuelle ballast til med ét spring at nå frem til ny
klassicismen. Man skulle nok have været i Rom, for
som ung maler at lade sig overbevise af denne stil.
Juels kunstnerportrætter fra akademiårene, disse bil
leder af venner, der så ofte er værker, hvor maleren
over for sine kammerater giver frit løb for en ufor
beholden karakteristik uden smiger og samtidig
yder sit bedste for at overbevise de kritiske kolleger,
ligger endnu tæt op ad Pilos sobre kammeratpor
trætter på Charlottenborg. Frederiksborgmuseets
portræt af Nicolai Abildgaard (fig. 11, kat. 29), skal
være malet i 1772 og afleveret til hans bror, naturfor
skeren P. C. Abildgaard. Det er ganske nøgternt og
uden kunstnerbravader, og heller ikke kobberstikker
Clemens (ep iio, ca. 1771?) er udstyret med allegori
er eller træk, som kunne mytologisere kammeraten
som et særligt betydningsfuldt eksemplar af menne
skeslægten. Man ser de to unge kunstnere i deres
mørke frakker, eftertænksomme og alvorlige, men
langt fra den genidyrkelse, som allerede var på vej i
den europæiske portrætkunst, men som først intro
duceres for alvor i Danmark med Eckersbergs Thorvaldsen-portræt fra 1814. Heller ikke efter mødet
med Rom giver Jens Juel sig af med at heroisere
den skabende kunstner: Hans fremstilling af den i
alle henseender store, svenske billedhugger Johan

•

Tobias Sergel (fig. 123, kat. 95) fra 1794 er næsten
skuffende afdæmpet: Her kunne Juel godt have an
vendt det fulde udtræk!
Ud over professor Pilo kunne Jens Juel på Aka
demiet møde historiemaleren J. E. Mandelberg, der
også var født i Sverige, men som i Paris havde stif
tet bekendtskaber med kunstnere af familien Vanloo, med François Boucher og kobberstikkeren Co
chin. Måske var det endda Mandelberg, der blev
Juels egentlige lærer på Charlottenborg. Mandel
berg var uddannet som bataljemaler, men den genre
havde ikke gode kår i Danmark, hvor slagmaleri
ikke var efterspurgt. På grundlag af de overleverede
historiemalerier fra Mandelbergs hånd, især bille
derne i Kuppelsalen på Fredensborg, har man nok
været tilbøjelig til at nedvurdere ham for kraftigt
som billedkunstner. I Paris var han under alle om
stændigheder en ganske respekteret maleraspirant,
og i Rom gjorde han, i lighed med Als, bekendt
skab med kunsthistorikeren Winckelmann, med
Pompeo Batoni og den tyske kunstner Anton Ra
phael Mengs. Selvom Mandelberg ikke tilhørte no
gen winckelmann’sk avant-garde, som Peder Als
gjorde det, har han sikkert kunnet bidrage med en
fin håndværksmæssig kultur til Juels kunstneriske
udvikling. Oven på de altmodische lærdomme fra
Hamburg, hvor Juel var optaget af de manieristiske
og barokke effekter, har Mandelberg vel ledet ham
videre til den franske rokoko, der også i København
var så rigt repræsenteret med alle de kunstskatte,
der gemtes i Christiansborg Slot og de store adelige
samlinger. Givet er det, at Jens Juel kopierede kopi
er, udført af Mandelberg efter Boucher, og således
lettedes det tunge hamburger-præg gennem den
franske rokoko. Juels kunstneriske idealer er andre
end dem, der kan ses i portrættet af søsteren fra 1765
og selvportrættet på Kunstakademiet fra 1766, men
neskeligt indtagende i deres troskyldighed, men
endnu meget mangelfulde i henseende til anatomi
og komposition.
Blandt de samtidige havde Jens Juel en konkur
rent, der kunstnerisk ikke var af samme gehalt som
ham selv, men som familiemæssigt var bedre place
ret til at nyde de akademiske privilegier, Johan
Christian Almer (1741-1792), der var søstersøn af fru
Pilo og derfor nød professorens protektion. I 1762
logerer han og Herman Koefoed ( senere en betroet
medarbejder i Juels atelier) som lærlinge hos Pilo,
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Fig. 40, Jens

Juel?: Johan
Hartvig Ernst
BernstorfJ (1712-

1772), greve,
statsminister.
Privateje.

get maleri, som man ser med fornøjelse. Nogen stor
kunstner var han måske aldrig blevet; men det kan
dog tænkes, at han var så habil, at et par anonyme
portrætter fra hans hånd er blevet optaget i Ellen
Poulsens fortegnelse over Jens Juels œuvre: Jeg
tænker på den unge pige, siddende med sit sytøj (ep
71) og »Dameportræt« (ep 92). De er begge lidt
mindre substantielle end Juels signerede værker fra
tiden, lidt diffuse i karakteristikken, som man kunne
forvente det af en ung maler, der var i slægt med
Pilo.
Sådanne sondringer ville være lettere at foretage,
såfremt portrætkunsten i det 18. århundrede havde
været genstand for nyere kunsthistorisk forskning,
men det er i det hele et forbavsende uopdyrket felt,
man begiver sig ind på, hvis man søger at danne sig

der også huser kopist Christen Sparkier. Almer ken
des som elev på Akademiet fra 1759 og fik i 1772
mulighed for at rejse på det stipendium, Juel tragte
de efter, til Paris og Rom, hvorfra han vendte tilba
ge i 1776. Han blev syg i Rom, hvor han pintes af
katolikkernes forsøg på at omvende ham, således at
Abildgaard fandt ham bastet og bundet på sit logi i
Rom, næsten sindsforvirret. Han kom sig så vidt, at
han kunne fortsætte sin informatortjeneste på
Kunstakademiet, men han kom næppe til at male
siden, så hvor berettiget eller uberettiget den un
derstøttelse var, som Pilo gav ham, kan man ikke
gøre sig nogen begrundet mening om. Det ene por
træt, der har bevaret Almers navn i kunsthistorien,
billedet af sprogforskeren Fr. Th. Hurtigkarl som
barn ( Københavns Universitet), er et muntert, bro
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et begreb om såvel de store kunstneres, Pilos og Als’
œuvrer, som de mindre ånders. Siden Christian
Ellings udgivelser i tiden omkring 2. verdenskrig,
har kun V Thorlacius-Ussing og Torben Hoick Colding, med sine bøger om Cornelius Høyer og mini
ature-kunsten i Danmark, gjort forskninger i nogen
større udstrækning i dette emne. Mærkeligt er det,
at den danske kunsthistorie, der har kortlagt hver
time på dagen, hver vekslen af sol og regn og hver
sten i Kongens København i den såkaldte »guld
alder«, ikke har fundet det umagen værd at monografere hverken Pilo eller hans begavede protegé
Peder Als. Heller ikke Vigilius Erichsen, eller de
små profeter, som vi har navnene på, er behandlet i
selvstændige værker. Blandt disse mindre kendte
malere er den nok mest interessante Georg Mathias
Fuchs (ca. 1719-97), der var uddannet hos ingen rin
gere end den venetianske maler G. Amigoni og som
kom til Danmark fra Wien i 1753. Han kunne levere
både mytologiske stykker og portrætter, og blev en
tid lang anvendt af både hoffet og adelen. Han fik
indfødsret i 1776, men det lykkedes ham ikke at bli
ve professor ved Akademiet. Fuchs’ bestræbelser på
at opretholde sin position i den danske kunstverden
blev i hans senere år formørket af Jens Juels lys.
Men så befæstet var Juels position endnu ikke i
1760erne. Da Jens Juel kom til København som et
endnu ubeskrevet blad, måtte han forholde sig til
den umiddelbart foregående portrættradition. Det
var ikke blot aflyst, når han fandt inspiration hos de
malere, der kort forinden havde virket i Danmark,
men også af hensyn til kundernes ønsker. Det er
oftest dunkelt, hvor megen andel bestilleren har i et
kunstnerisk værk, og når det gælder portrætter er vi
meget ringe stillet. For middelalderlige religiøse
værker kan vi have sidelange specifikationer over de
farver og kompositioner, kunstneren skal anvende,
og meget udførlige ikonografiske programmer, men
det nære samvær mellem kunde og kunstner, der er
nødvendigt i portrætmaleriet, gør, at diskussioner
om kunstværkets indhold har været ført mundtligt.
Da samtidig portrættet er et så personligt anliggen
de, stilles kunstneren ikke frit over for opgaven som Peder Als skrev det til Struensee: Der kan være
glimrende kompositioner, som ikke falder i bestille
rens smag! Et portræt skal som regel være moderne,
udført i den nyeste stil, ligesom personen helst vil
være alamodisk påklædt. På den anden side kan en
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ældre generation netop vælge ikke at følge den nye
ste mode, men betone traditionelle kvaliteter.
Modellen vil ytre ønske om at fremtræde som auto
ritær, maskulin samftmdsstøtte eller som øm, am
mende, moder, som madame Massé-Diodati i rousseausk idyl (ep 199, fig. 74). Selve periodens menne
skeopfattelse sætter unævnte grænser for dekorum i
billederne. Når man ser det lille billede af Anne
Sophie Juel, som broderen malede ganske kort efter
opholdet i Hamburg, fremtræder den syende pige
ved sit håndarbejde som naiv ingenue, den perso
nificerede jomfruelige ærbarhed og sky, men tillids
fuld forventning til livet. Det er en meget tilbage
holdende jomfru, der er gengivet i det fynske por
træt. Men man skal ikke af den grund forledes til at
tro, at der kan psykologiseres over Anne Sophies
reelle karakter ud fra maleriet, dertil er det alt for
stærkt forankret i den samtidige konvention for den
unge kvindes fremtræden i samfundet. Jens Juels
søster kan sagtens have været en lille rappenskralde,
allerede i sin pure ungdom det opfarende stykke
kvindfolk, som vi far nogle glimt af det under stri
dighederne om den mødrene arv.
At Jens Juel også efter hjemkomsten til Danmark
kunne modtage opgaver, der ikke drejede sig om
egentlige portrætter, kan ses i det ret ydmyge kopi
arbejde til Horsens lærde skole og en del portrætter
af afdøde, som han tid efter anden måtte udføre. Til
disse hører måske et stort maleri af Johan Hartvig
Ernst Bernstorff på det lauenburgske familiegods
Wotersen, der hidtil har gået under Peder Als’ navn
(fig. 40). Det er da også meget ligt de brystbilleder,
Als udførte af Bernstorff, typificerede i eksempla
rerne på Christianssæde, Wotersen og Frederiks
borg (Inv. A 736), men den siddende figur i knæ
stykket ligner en variation af de juelske kompositio
ner i portrætterne af Otto Biome (fig. 15, kat. 36) og
receptionsstykket af arveprins Frederik (ep 234) på
Kunstakademiet. Det er da muligt, at A. P. Bern
storff, der var J. H. E. Bernstorffs nevø, har ønsket
sig et maleri til Wotersen i et mere storslået format,
end de billeder, der var skabt af Als i onkelens le
veår. Måske er det malet efter hans tilbagekomst til
magten i Danmark i 1784, hvor han var den egentli
ge leder af landets udenrigspolitik. Det er ellers net
op portrætter som Juels fremstillinger af A. P. Bern
storff, der gør, at man af og til kan beklage, at der
er så lidt menneskeligt drama i Jens Juels maleri.
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Han malede med lige stor sindsro alle de agerende i
det vældige danmarkshistoriske spil, der lod den
ene betydelige mand efter den anden falde ned ad
trappen foran Lykkens Tempel, som det sker for den
stakkels tumlende hofmand på Nicolai Abildgaards
kaminskærm fra Johan Bülows forgemak på Christi
ansborg Slot. Vi har for eksempel et portræt af
Andreas Peter Bernstorff (fig. 41, kat. 52), malet af
Juel umiddelbart efter at Guldberg havde afskediget
ham og kort før han drog til sine godser i Holsten
for at afvente bedre tider. Maleriet omtales i et brev
fra Reventlow til Louise Stolberg fra februar 1781:
»Jeg kommer lige fra Juel med Bernstorff, der har
ladet sig male. Han har siddet fem Gange. Portræt
tet er smukt og overordendig vellignende og har
meget udmærket denne værdige Mands gode, roli
ge udtryk. Nu nærmer den Tid sig, da vi skal miste
ham. Ak! Ak!«29
Trods disse ret bevægede omstændigheder er der
ingen emotioner at spore i Juels portræt, der blot
viser os en meget mild og affabel mand, slet ingen
detroniseret storhed. Det er i det hele taget skuffen
de at søge danmarkshistoriens hovedagerende i Jens
Juels œuvre, idet ingen af hans portrætter af de
mægtige i rigerne hører til hans fremragende vær
ker. Hverken A. G. Moltke, A. P. Bernstorff, Struensee, Høegh-Guldberg eller de øvrige førende delta
gere i periodens politiske spil lærer vi bedre at ken
de ved at søge at læse deres karakter ud af de ansig
ter, Juel har givet dem. Kun Caroline Mathildes
karakter kan man måske blive lidt klogere på gen
nem Juels billeder af hende. Det mest fascinerende
portræt, der blev skabt af den danske kongefamilie
efter Pilos tid, kom Jens Juel ikke til at se, da det var
sendt ud af landet inden hans tilbagekomst i 1780:
Vigilius Erichsens maleri af enkedronning Juliane
Marie, fuldført i 1776, der sammen med hans por
træt af arveprins Frederik var bestemt for det russi
ske hof og afsendt hertil i 1778. Efter at Vigilius
Erichsen i 1772 var vendt hjem fra Rusland, forlang
te han eksorbitante summer for disse to malerier,
4000 rigsdaler for parret. Pilo havde kunnet bereg
ne sig 100 til 300 rdl. for sine helfigursbilleder, og
Abildgaards historiemalerier til Christiansborg ind
bragte ham kun 1000 rdl. stykket, medens Als’ pris
var 800 rigsdaler. Men man måtte gå ind på Vigilius
Erichsens krav: »Saa høi Priis som end Prof. Erich
sen har sat paa de tvende Portraits i Legems Størrel-
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Fig. 41, kat. 52. A. P. lensgreve Bernstorff,

(1735-1797), statsmand. (1781).

Frederiksborgmuseet.

se, hvilke han efter det Russiske Hofs Forlangende
har malet, saa kan det dog ei være andet, end at Vi,
som allerede til Høibemeldte Hof erklæret at ville
Selv betale disse to gode Stykker over Vores kiere
Frue Moder og Hr. Broder, maae med de af Kunst
neren forlangte 4000 Rdl., som skal være, hvad
ham i lige Tilfælde er givet i Petersborg, tilfredsstille
hans Fordring« - dette var Høegh-Guldbergs udta
lelse i kong Christian VII’s navn.30
Jens Juels priser var anderledes overkommelige:
For de ovale portrætter tog han normalt 80 rigsda
ler, for mere ambitiøse trekvart-figurer som maleri
erne af Raben og hans hustru cirka 200 rigsdaler, og
til sammenligning kan det anføres, at Juels årlige
huslejeudgift i 1783 for den herskabelige lejlighed,
han beboede i Holmens Kanal, var 220 rdl. Legemsstore helfigursportrætter for kongehuset var natur
ligvis særligt kostbare, omkring 600 rigsdaler og
derover - men der er stadigvæk et langt spring til
Vigilius Erichsens priser. Det er måske også forkla-
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ringen på, at Erichsen kom til at male så lidt i Dan
mark, efter hjemkomsten fra Rusland og før han
forlod landet igen i 1780. Da Erik Pauelsen efter en
meget sørgelig ansøgning om midler til at overleve
for får bevilget en understøttelse af kongen den 20.
juni 1788, er den på 500 rigsdaler for et års under
hold, mod at han leverer to malerier til kongehuset.
Det er for øvrigt meget interessant, at Pauelsen i sit
bønskrift betoner sin danske nationalitet: »Jeg er et
af Landets egne Børn; ieg har fra min tidligste Ung
dom anvendt alle mine Sieleævner paa at giøre mig
duelig i den Kunst, hvortil Naturen og min indvor
tes Tilbøjelighed kaldte mig, men desværre! denne
Kunst har i Danmark ikkun faa Elskere, og end ikke
disse have altid Ævne og Ledighed at sætte Kunst
nere i Virksomhed.«31
Efter Erik Pauelsens selvmord i 1789 indeholder
tidsskriftet »Minerva« flere gravskrifter over ham,
og i 1790 trykkes her både en »Elegi«, hvori forfat
teren henvender sig til en opvoksende, ung kunst
ner, og opfordrer ham til at standse ved Pauelsens,
Clemens’ og Juels kunst såvel som et digt med titlen
»Ved Professor Pauelsens Grav«, der taler om
»Avind« og »Det lumske, tusindtunged’ Dyr, Cabalen«. Kunstlivet i den florissante tid var ikke den
rene idyl, og det var ikke de ringeste, der gik under;
men hvilke intriger, der hentydes til i elegien over
Pauelsen, findes ikke belyst andetsteds, om end
Juels gunst hos det velhavende publikum har været
sørgelig at følge for den mindre begunstigede
maler.
Men det er ikke blot den gode smag og bestille
rens forventninger til sit portræt, der bestemmer
billedets udformning, især når det gælder en ung og
endnu ikke særligt respekteret kunstner; der kan
også være ydre forhold, der virker ind på stilen i bil
ledet. Ofte måtte kunstneren male en pendant til et
allerede eksisterende maleri, når en mand for ek
sempel fik en ny hustru, eller når den afdøde ægte
fælle skulle fremstilles som sidestykke til et nyt
maleri af en person, der havde arbejdet sig op i gra
derne. På den måde kan der fremkomme billeder,
der synes problematiske, idet maleriets stil og den
portrætteredes klædedragt ikke stemmer overens.
Forklaringen kan da være, at Jens Juel har arbejdet
ud fra et tidligere portræt, måske blot i form af en
tegning eller en miniature af den afdøde. På den
anden side har han også til tider været stillet over
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for den opgave at modernisere sine kontrafejer, såle
des antagelig i Frederiksborgmuseets Frederikke
Louise Reventlow (fig. 42, kat. 30) fra 1772, der
vistnok på et langt senere tidspunkt er blevet forsy
net med nogle skrækkelige krøller under turbanen.
Særligt, når det drejer sig om kongelige portrætter,
er det interessant at følge modens skiften, da disse
dannede udgangspunktet for undersåtternes kontra
fejer. Ellen Poulsen meddeler de mange overvejelser
ved tilblivelsen af et maleri af Louise Augusta, der i
1786 blev gift med hertug Frederik Christian II af
Augustenburg (se ep 41 i), belyst af Johan Bülows
dagbog den 3. januar 1786:
»Prof: Juel, Hofmaler, bragte mig Esquisse af
Printsesse L. Augustas Portrait malet som en grædsk
Nymphe, jeg sagde at det ikke var en anstændig
Dragt, hvori han var enig med mig, og ønskede, at
han maatte gøre det anderledes, men at det var ham
udtrykkelig befalet saaledes at Kronpr. og Pr. af
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Fig. 42, kat. 30. Frederikke Louise Reventlow,
(1746-1824), gift med kammerherre Chr. Gramm;
gift 20 med rigsgreve, amtmand Chr. Stolberg.
(1772). Frederiksborgmuseet.
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Aug: endelig vilde have det paa den Maade.« Bülow
forsøgte at sige, at det var uanstændigt »hun er jo i
den bare Særk«. »Finder De det«, sagde Kronprin
sen, »jeg finder, det gaaer gierne an«. Bülow: »Man
maler saaledes Actriser, sin Maitresse, men en Print
sesse! og Juel er af samme Tanker som jeg og vist
mange andre.« Kronprinsen: »Saa - og blev meget
vred - Læs nu Depescherne« ... Louise Augustas
version fortælles i C. H. Holtens erindringer ...
»Strax efter at jeg var blevet formælet med Hertu
gen, skulde jeg males af Professor Juel. Jeg ønskede
ikke at fremstilles i min sædvanlige Paaklædning, da
denne var Moden underkastet, og Portraitet saale
des for tidligt ældedes. Min Gemal havde hørt, at
Prinsessen af Bayern nyelig havde ladet sig aftage i
græsk Dragt; denne Ide gefalt ham og mig, og der
besluttedes, at min Person ogsaa skulde omslynges
med sligt Gevandt. Imidlertid havde daværende
Marskalk Bülow, der formodentlig dengang ikke
maa have haft saa megen Smag for Malerier, som
han nu har, faaet dette at vide. Han henvender sig
til min Kammerfrøken Møsting og forsikrer hende,
at »græsk Dragt, det er nøgen.« Den forfærdede
kammerfrøken kommer ind til Louise Augusta:
»Jeg leer naturligvis over Marskalkens underlige
Tale og søger at forklare hvad og hvorledes Græker
indernes Dragt havde været; men him kendte kun
Korset og Pocher, og Udfaldet blev, at jeg maatte
lade mig male i et smagløst Costume, der forlængst
er gaaet af Brug; hvorfor jeg nu hænger som et
Spektakel på Slottet.«32
Den foregående disput synes at gælde et maleri,
der befandt sig på Christiansborg Slot, hvilket må
ske kan betyde, at et helfigursportræt blev udført i
1786, svarende til den nu forsvundne skitse (ep 410).
Det kunne altså være, at Louise Augusta måtte ven
te et år på at få gennemført at hun blev afbildet à la
grecque, i Frederiksborgmuseets maleri, der er da
teret 1787 (fig. 43). Til gengæld kan det aflæses af
portrættet af kronprins Frederiks hustru Marie So
phie Frederikke (fig. 87, kat. 44), dateret af Jens Juel
1792, at den vordende dronning har fået modernise
ret sit kostume i slutningen af 1790erne. Men ikke

Fig. 43, kat. 75. Prinsesse Louise Augustu, (1771-1843),
gift: med hertug Frederik Christian II af Augustenborg.

1787. Frederiksborgmuseet.

blot klædernes stil var bestemmende for portrætter
nes udformning: Ofte måtte maleren tage hensyn til
en yderligere faktor, de omgivelser, hvori de skulle
hænges op. Det var i 1750erne kommet på mode
blandt de store adelsfamilier at samle den foregåen
de slægt i anegallerier, hvilket tidligst forekommer
på Ledreborg og på Gaunø, og til sådanne rum ville
man bestille portrætter i givne mål og passende farveholdninger. Men også i de tilfælde, hvor det dre
jede sig om et mindre rum, hvor enkelte malerier
fandtes i forvejen, kunne dette være bestemmende
for, hvordan man ønskede en ny portrætopgave
løst. Stilbrud må ikke være for drastiske, hvis har
monien i spisesalen skal bibeholdes, så bestilleren
vil gøre maleren klart, hvorvidt han ønsker noget
meget moderne, eller, modsætningsvis, et par ret
traditionelle billeder.
Man skal derfor ikke forundres over de mange
stilistiske spring i Jens Juels produktion før rejsen til
Italien - hvor det ellers ville være svært at forlige sig
med, at det hørnerske, postkasserøde og »barokke«
portræt af Christopher von Munthe af Morgenstier
ne til Bækkeskov, dateret 1772, skulle være malet
samme år som det diskrete, moderne dobbeltpor
træt af C. D. Reventlow og hans hustru (ep 124) og
det virtuose pragtstykke af Saly. Da Juel siden hen
kommer hjem i 1780 er han med ét slag så stort et
navn, at han selv kan sætte dagsordenen, ikke blot
for sit eget maleri, men også for de portrætmalere,
der ellers arbejdede i landet. Da Vigilius Erichsen
ikke længere var nogen konkurrent, fik Juel nær
mest monopol på portrætter i det danske rige, det
vil sige også blandt nordmænd og de store familier i
Schleswig-Holsten. Til gengæld forspildte han, da
han bosatte sig i København, muligheden for en
international berømmelse i lighed med den fascine
rende dygtige og åndfulde svensker Alexander Ros
lins, der i Paris kunne vække den store verdens op
mærksomhed. Men lige til sin død havde Jens Juel
fuldt op at gøre, hans åndelige spændstighed var ik
ke taget af, så hans kunst forandrede sig med tiden
og menneskenes syn på sig selv. Derved kom han
ikke til at opleve det beskæmmende at være gået af
mode, før hans livsbane var afsluttet. Sergel skriver
således i et brev til Abildgaard den 12. august 1800:
»Je ne suis pas étonné que Juel a toujours a faire, ici
c’est de même, les peintres des portraits sont plus
fabricants qu’artists.« (Det undrer mig ikke, at Juel
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dre format vil man stå over for de vanskeligheder,
der var udgangspunktet for tilblivelsen af det hol
landske Rembrandt Research Project, der gennem
går de malerier, der i tidens løb har været tilskrevet
den store maler. For Jens Juel som for Rembrandt
vil samme vilkår gælde: Der vil aldrig kunne opnås
noget endeligt, videnskabeligt ægthedskriterium for
de kunstnere, der arbejder med elever, familiemed
lemmer og assistenter som medhjælp i deres atelie
rer. Så længe »en Rembrandt«, med kunstnerens og
klientens billigelse, også kunne være et kollektivt
værk, kan eftertiden ikke fastsætte en arbitrær skille
linje mellem det fuldstændigt egenhændige og re
sten. Det vil stadigvæk kunne hævdes, at et maleri
kan være »en Rembrandt« allerede på idéplanet som mange moderne installationer og malerier er
det. Hvis kunstneren selv har accepteret en frem
med hånds arbejde som del af sit skaberværk, skal
eftertiden da fraskrive ham ophavsretten? Dette er
ikke en diskussion, der blot gælder den ældre kunst
- man kan tænke på de malerier af Fernand Leger,
som er malet af Franciska Clausen, og på et utal af
»værkstedsarbejder« fra vor egen tid, hvoraf nogle
camoufleres, mens andre flager med den kollektive
proces, som Andy Warhol’s Factory-værker. På sam
me måde kan man diskutere, hvilken grad af egen
hændighed, man finder rimelig for at give præ
dikatet »Jens Juel« til et billede. Man må naturligvis
fraregne kopier, gjort uden for værkstedet, men alle
rede når det drejer sig om gentagelser, udført under
Jens Juels opsyn i hans eget atelier, vil grænserne
være svære at trække. Som det er tilfældet med
Rembrandt-kommissionen, der for nylig er blevet
reorganiseret og skal arbejde efter nye, mindre connoisseur-prægede kriterier, vil kunstkritikken ikke
kunne nå frem til definitive konklusioner, da til
skrivninger og fraskrivninger til en kunstners værk
ofte er udtryk for nye prioriteringer hos en efterføl
gende tids kunstkritikere. Når det gælder de rigtigt
store kunstnere, kan udrensningen også komme til
at tendere imod at skabe en værkfortegnelse, der er
luget for »skæve« billeder, de malerier, som er ble-

stadig har fuldt op at gøre; det er det samme her,
portrætmalere er mere fabrikanter end kunstnere).33
Stadig den samme sang: De eneste kunstnere, der
har kunder nok, er portrætmalerne. Men det var
ikke så sært, at Juel stadig formåede at vinde publi
kums yndest, særlig inden for den delikate pastelkunst, der vel ved at smigre modellerne. August
Hennings besøgte i Juels dødsår København, og
han gjorde visitter hos sin gamle bekendt Nicolai
Abildgaard og havde også lejlighed til at bese Jens
Juels nyeste arbejder den 24. juli 1802, hvor han
noterede, at Juel nu maler i pastel - til 25 rdl. per
billede. Hennings ville gerne have råd til at anskaffe
billeder af prins Christian Frederik og hans søstre,
og han beundrer også Juels landskaber i lægen
Bodendicks samling ved et besøg den 27. i samme
måned. Han skriver: »Dieser Mahler hat einen sehr
lieblichen Pinsel. Wie glücklich denkt man beim
Anblick seiner Gemählde, muss den Mann seine
Kunst machen! Welche Pein muss der Mahler emp
finden, ruft man aus, wenn man Abildgaards Arbei
ten sieht.« (Denne maler har en meget yndefuld
pensel. Hvor lykkelig, tænker man ved at se hans
billeder, må ikke denne mand blive ved sin kunst!
Hvilken pine må ikke denne maler føle, udbryder
man, når man ser Abildgaards arbejder.)34

Jens Juel og hans elever
Værkstedet
Med Ellen Poulsens monografi over Jens Juels ar
bejder afsluttedes et værk, hvis genesis strakte sig
over mere end et halvt århundrede. Et så langt sam
liv med en kunstner fører til en ganske særlig for
nemmelse for hans kunst, og det katalog, som er
hovedelementet i Ellen Poulsens bog, er det vigtig
ste redskab for enhver kunsthistoriker, der ønsker at
gå videre med forskninger i Jens Juels værk. Men
definitiv kan selv Ellen Poulsens æuvre-fortegnelse
ikke være, og det har allerede siden bogens frem
komst i 1991 været muligt at føje sikre værker til
hendes liste. En del af dem fik Ellen Poulsen selv
kendskab til inden sin død i 1995, hvilket bragte
hende stor fornøjelse, medens andre er dukket frem
siden. Det kan på den anden side også diskuteres,
om der i Jens Juel-bogen er inkluderet malerier,
som man må debattere egenhændigheden af. I min

Fig. 44, kat. 87. Marie Sophie Frederikke, (1767-1852),
gift med kronprins Frederik (VI). 1792. Hendes Majestæt
Dronningen.
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Fig. 45, kat. 55. Frederik VI, (1768-1839) som kronprins. 1783. Frederiksborgmuseet.

• Jens Juel og portrætkunsten i det i8. århundrede •

vet til på en dårlig dag - selvom de lige så godt kan
være geniets kunstneriske afkom som de anerkendte
mesterværker. Derfor vil der i al fremtid blive dis
kussion om Jens Juel-tilskrivninger, selv efter Ellen
Poulsens grundlæggende skillen klinten fra hveden.
Nogen større undersøgelse af Jens Juels assisten
ter og deres andel i hans værk kan ikke foretages
her, men det bør nævnes, at allerede før udenlands
rejsen, så tidligt som i 1760erne, havde Juel en atelier-medhjælp, den lidt ældre portrætmaler Christi
an Rafn (1740-1825). Vi kender enkelte, signerede ar
bejder af Rafn, således et portræt af en ukendt mand
på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiks
borg (inv. A. 7042) samt tre morsomme portrætter,
daterede 1770, på Arreskov. Fra det følgende år
stammer de nydelige billeder af Albrecht Christo
pher von der Heinen og hans søster Karen von der
Heinen på Gaunø. Det seneste billede, man har
kendskab til fra Rafns hånd, er et portræt af Frede
rik Bagger til Juulskov, stukket af Meno Haas, der
bærer indskriften »Rafn pinxit 1783«. Siden hen tog
Rafn sin faders bestilling som mejerist op, mellem
1786 og 1792 som forvalter på Frederikslund og fra
1793 som »hollænder« på Brahesborg på fødeøen
Fyn.
Når V Thorlacius-Ussing i sin bog om Reventlow-Museet på Pederstrup formoder, at Jens Juel
kan have udført dørstykker til Christianssæde, kun
ne disse måske lige så vel være af Rafn: »Muligvis
har Juel haft endnu flere Bestillinger for Reventlowerne; i hvert Fald kan man ikke lade være at tænke
paa ham, naar man læser Referatet af en Kunstdis
kussion, paa Christianssæde i 1773 mellem »den go
de Greve«, Mme Gramm, Ludvig Reventlow og en
Kancelliraad Hahn, Provincialmedicus for Lolland.
Talen falder da paa et Par Dørstykker, om hvilke
Greven fortæller, at »han har ladet dem lave her af
en Maler fra Fyen«. Det er derfor næppe dristigt at
formode, at Juel har malt paa Christianssæde, paa
Vej til Udlandet, hvor han forblev i en Række Aar,
og hvorfra han først vender tilbage til Danmark i
1780.«35 Snarere end at formode, at man i den
reventlowske kreds, der var Jens Juels mæcener, så
sent som i 1773, hvor man havde understøttet hans
studierejse, ville omtale denne som blot en fynsk
maler, kunne man vel forestille sig, at Rafn, der nu
ikke havde sit arbejde i Jens Juels atelier var blevet
sysselsat af »den gode greve«, C. D. Reventlow.

Men det var efter Juels hjemkomst i 1780 at hans
bestillinger blev så omfattende, at der var brug for
konstant ateliermedhjælp i atelieret, der først lå i
Stormgade i København. Den faste medhjælp var
Herman Koefoed (1743-1815), der var født i Rønne
på Bornholm. Han opnåede i 1771 at få tilkendt
Akademiets lille sølvmedalje, og også af ham kendes
enkelte signerede værker, omend de ikke giver no
get udgangspunkt for at definere hans selvstændige
stil. løvrigt var der brug for assistenter til mange,
forskelligartede opgaver, da det juelske atelier ikke
kun var beskæftiget med portrætmalerier, men også
udførte kopierings- og restaureringsopgaver for
hoffet. Når man således erfarer, at Jens Juel så sent
som i 1782 har været beskæftiget med at udfærdige
kopier til Horsens lærde Skole, kan en sådan opgave
vel for en stor dels vedkommende have været udført
af Koefoed. Det drejer sig om to malerier, skænket
af borgmestersønnen, kommissionær Mouritz Frydenberg, forestillende Hans Svane (efter Abraham
Wuchters) og Poul Vendelbo Løvenørn (efter A.
Briinniche), der sammen med et portræt af Ove
Høegh-Guldberg blev ophængt den 22. august 1782,
på et tidspunkt, hvor Guldberg var i unåde. Kun det
sidste portræt har faet eget katalog-nummer i Ellen
Poulsens æuvrekatalog (ep 210) - og det er des
værre et af de mest intetsigende af Juels bud på lan
dets virkelige herskere. Blandt de kunstnere, der tid
efter anden vides at have arbejdet i Jens Juels atelier,
kan nævnes Søren Læssøe Lange, der især er kendt
for sine fynske prospekter, og som tilhørte den
kreds, der kom hos Johan Bülow på Sanderumgaard, og Peder Linderoed, som ikke er optaget i
Weilbachs kunstnerleksikon, men nævnes af Ellen
Poulsen.36 Da Jens Juel fungerede som professor
ved Kunstakademiet, behøver et medhjælpsforhold
ikke altid at have været formaliseret: De studerende,
han underviste, har kunnet lære i atelieret og kopie
re hans malerier, når det var tjenligt. Hvor udbredt
denne kopiering er, ses bedst af den uvurderlige, og
med sin naive trohjertede fremstilling uendeligt
charmerende, »Portrætmalerens Dagbog«, ført af
Hans Hansen, der var hos Juel fra 1791 til 1793.
Hvad Hansen har noteret sig om Juel vil her blive
anført, da det er de mest umiddelbare betragtninger
vi har om Juel som den agtede, beundrede - og
fåmælte, akademiprofessor.37
Hans Hansen omtaler ofte Jens Juel i denne dag-
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bog, der giver forskellige småtræk af publikums syn
på portrætkunsten, også langt fra de finere cirkler i
hovedstaden. Under sit ophold i Horsens skriver
Hansen om et selskab hos kammerherre Christian
Christopher Gersdorff til Merringgaard og Ussinggaard, hvor man er forarget over de høje priser,
malerne nu betinger sig for portrætter (2.maj 1794):
»Her spilte jeg et Partie l’Ombre med Kmh.inden,
Frøkenen og Kammerjunker Gersdorf [Frederik G.],
spiiste derpaa til Aften og gik hiem. Der blev talt
noget om Juel, at han var for dyr, og sagde man: i
forrige Tider kostede et Portrait aldrig meer end 10
Rdl. og 4 Rdl. en Copie, dette var almindelig Priis,
og saa kunde man faae saa mange man vilde. Skade
at man ikke kunde kiøbe dem i Boderne som andre
Galanterie-Vahre!«38 Selskabet har nok ikke hørt
om Vigilius Erichsens 4000 Rigsdaler for to hel
figursportrætter, og da Hans Hansen den 12. august
tager afsked hos Gersdorff noterer han om sin beta
ling, at den var »miserabel nok«.
Den 21. juli samme år er der faret en lille djævel i
den ellers så fromme Hans Hansen: »Nu har Kam
merherre Lilienskiold [Anton Jacob Lillienskiold,
1734-1818, hofchef ved det russiske hof i Horsens]
bedet Provsten sige mig, han vilde have en copie af
sit Portrait, som Juel har maled [ses ikke at være
omtalt af Ellen Poulsen], thi han gad ei sidde selv.
Men Provsten er Aarsag, at jeg 2 Gange har gaaet til
Lilienschiold og faaed en ubehagelig Afviisning,
den tredie Gang vil jeg nok vogte mig derfor, thi
Lilienschiold veed, hvor jeg boer, og Provsten be
høver ikke at være hans Postbud, det er desuden ik
ke een Maade at behandle en Konstner paa, men nu
er det hans Maade at gaae frem paa, og min Maade
er, at lade, som jeg ikke forstaaer det og forresten
lade Portrait være Portrait, thi Hævnen er sød.«39
Men han kryber til korset, og den 10. august skriver
Hans Hansen i dagbogen: »Jeg fik ei Tiid til at gaa i
Kirke i Dag for at faae Resten af sidste Prædiken,
men maatte blive hiemme for at male Lilienskiolds
Portrait og beundre Juels mesterlige Haand i Origi
nalen, thi han fortiener sandelig at beundres, og
hans skiønne simple Methode er uforlignelig.«40 To
dage senere træffer han en anden herre, ritmester
ved det jyske dragonregiment Christoffer Frederik
Ingenhaeff von Sundt, bekendt for sin skønhed, der
også vil lade Hansen måle sig med Juel: »Da jeg
kom paa mit Kammer, hørte jeg ham giøre en

•

grumme Støy, hvoraf jeg intet forstoed uden dette:
Kom kun herind! som han ofte repeteerte baade paa
Tydsk og Dansk, og strax efter kom hans Tjener og
bad mig komme til ham. Han spurgte mig, om jeg
var Maleren her i Byen, og derpaa forlangte han af
mig, at giøre hans Portrait færdig til i Morgen Kl. 9,
som naturligvis blev besvaret med Nei; endelig
maatte jeg part tout love ham at begynde strax, som
ogsaa blev iværksat. Medens han sad, fortalte han
mig, at han havde sit Portrait meget skiønt af Juel
[heller ikke dette findes i Ellen Poulsens fortegnelse
- og man kan naturligvis betvivle, at det nogensin
de har eksisteret], og at han alleene vilde have det af
mig for at see, hvor nær jeg kunde komme ham,
forlangte at faae det flint giort, og bad mig vogte
mig for ham, da han selv var Maler, men i Morgen
maatte det være færdig, at han kunde tage det med
sig. Alt dette hænger sammen som Ærtehalm, og
een, som blot har tegnet i 8 Dage, er i Stand til at
lee i 14 Dage over saadan Pølse-Snak.«41
En morsom bonde, som Hans Hansen træffer på
en forfærdelig sørejse mellem Horsens og hovedsta
den, giver som vox populi udtryk for, hvor lidt en
maler regnes (26. august 1794): »Mig kalder han
Skælder (Skildrer) og spørger, om jeg reiser paa
Haandværket, samt om jeg har noget Lærebrev.
Han siger, mit Hoved har nok ikke duet eller været
stærk nok til Bogen, og mit Mæle siger han er gan
ske uduelig til Præst.«42 Vi er næsten endnu i Eras
mus Montanus’ verden: Nogen stor folkelig respekt
for billedkunstens udøvere sporer man ikke!
I efteråret 1794 er Hans Hansen da igen i Køben
havn, hvor han frekventerer Akademiet. Den 24.
oktober skriver han i dagbogen: »I Formiddag har
jeg været hos nogle af Professorerne ved Maler-Academiet for at giøre min Opvartning. Jeg var sidst
hos Juel, og her opholdt jeg mig længst, men naar
jeg seer denne Mands Arbeide, saa falder Modet
temmelig paa mig, thi han er stor og stærk i sit Fag
over al Maade. Skiønt var et Stykke, hvorpaa han
malede. Om Engle male, saa troer jeg neppe de giør
det meget bedre. Jeg beundrede Manden og gik
bort med en Slags Misundelse.«43 Fire dage efter
går Hansen i gang med et kopiere et landskab af
Erik Pauelsen, som ejes af den døve portrætmaler
Matthias Møller Henrichsen, og den 2. november
kan han skrive: »Jeg gik til Justice-Raad Abildgaard
forat complimentere ham; han spurgte, hvor jeg
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Fig. 46, kat. ^6. June McEvoy, f. Low,
gift med plantageejer Christopher McEvoy. 1791.
Danmarks Apotekerforening.

plantageejer på St. Croix, storhandelsmand. 1791.

havde været saa længe, og hvad jeg havde bestilt.
Audiencen var meget kort.«44 Man aner en af
grundsdyb afstand mellem justitsråden og den unge
akademielev. Den 12. november følges han med
Henrichsen til kunstkammerforvalter Spengler »for
at forlange Malerier fra Konstkammeret«, og to da
ge efter hedder det: »Hos Juel og viste ham mit
Landskab. Han forlangte at see noget af, hvad jeg
havde malet efter Naturen, hvorefter han bedre
kunde bedømme mig. Dette blev lovet. Derpaa en
Audience hos Hr. Koefoed [Juels medhjælp]. Saa
stor en Nar har jeg endnu ikke kiendt, han vilde
giøre sig vigtig og klagede over, at han havde for
meget at bestille; jeg trøstede ham det bedste jeg
kunde og lagde til, at jeg havde for lidt at bestille,
hvorpaa han med en gravitetisk Mine spurgte, om
jeg vilde copieere et Par Portraiter for ham efter
Juels Originaler, som jeg besvarede med et skjelven
de ja; thi herved kan jeg lære noget, og lige saa vel
kan jeg giøre det, som slet intet. Der er ellers en saare aristocratisk Aand, som hersker blandt Konstner-

ne i Almindelighed og med Koefoed i Særdeleshed,
thi dersom man ei kunde oversee ham en lille Smu
le, saa var han utaalelig.«45
Næste dag gik det dog bedre: »Hos Juel igien
med Henrichsen. Koefoed var i Dag i meget got
humeur og usædvanlig artig ... «, men den 24.
november er Hansens humør sløjt: »Jeg spadseerte
en Tour og mediteerte paa Konstnerens Skiebne,
som jeg fandt temmelig ufordelagtig ... alle andre
Stænder have dog noget vist at leve af, og Konstneren maae leve af Guds Forsyn alleene.« Svært er det
at være studerende på Charlottenborg, som det
fremgår af Hansens betragtninger den 30. novem
ber: »... thi vi stakkels Elever regieres af et saare ari
stocratisk convent, som stedse holder os bag For
hænget, saavel i Konsten som hvad dertil hører, og
naar en af Professorerne lader sig see, da er det, som
man saae en Aand, som kan indjage Skræk og Bæ
velse og hvorved enhver Catholik vilde korse sig;
han forstaaer kun Aandernes Sprog og nedlader sig
ikke til os uden i afbrudte Ord, som han troer ere

Fig. 47, kat. 85. Christopher McEvoy, (1720-1792),

Danmarks Apotekerforening.
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Fig. 48, kat. 98. Thomasine Heiberg, f. Buntzen, (1773-1856), forfatterinde.

(1790erne). Frederiksborgmuseet.

»I Dag med Henrichsen ude paa Palaierne for at see
Værelserne og besynderlig for at see den, som er
malet under Abildgaards Direktion; vi traf ham selv

fattelige for Skabninger af en ringere Classe.«46 Der
er heller ikke nogen større hjertelighed, da han træf
fer Abildgaard på Amalienborg den 8. december:
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Fig. 49, kat. 97. Peter Andrens Heiberg, (1758-1841), forfatter.
(1790erne). Fredcriksborgmuseet.

derude, men vi fik kun et Nik af ham. Det meeste er
nogle Blafonds og lidt Løvværk paa Kanterne. Disse
blafonds ere ret artige inventeerte i Mosaik, men

det er dog lidt for broget i mine Øine i Henseende
til Tegningen og jeg troer, at Efterkommerne vil
sige, at de Folk, som har giort det, have havt liden
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Fig. 50. Kunstneren og hans hustru Rosine, f. Dørschel. 1791.
Statens Museum for Kunst.

Smag.«47 Bedre held har han den 5. januar 1795,
hvor han finder Juel »overmaade galant saavelsom
Høyer« og på en fransk visit den 19. januar »til Juel,

hvor Koefoed og jeg fortalte hverandre, at det var
meget koldt.« Den 30. i samme måned tilbringer
han »Formiddagen hos Juel og beundrede hans ska-
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bende Haand. Samtalen var temmelig kort, thi han
taler ikke meget, men tænker vel des meere.«48
Efter en mindre fejde på akademiet den 9. febru
ar, hvor en af de tyske elever viste sig som »en stor
pralende Snude«, og enkelte danske mukkede, at
»de Tydskere vare forbandet næsviise«, er Hansen
igen hos professoren den 13.: »Besøgte Juel i For
middag og vederqvægede mig | Times Tiid med at
see paa hans fortræffelige Arbeider; som jeg stoed
og fordybede mig i disse Betragtninger, kom Koe
foed; han har den Gave, at jeg gierne bliver vreed,
hver Gang han taler til mig, og at see paa ham er for
mig det samme som at laxeere.« Endelig, den 18.
december, er han på afskedsrunde hos sine lærere
før sin studierejse: »Juel var meget artig og lovede
at være mig behielpelig, om jeg skulde trænge der
til; Abildgaard var fiin som en Hofmand, bad mig
besøge sig endnu engang, førend jeg reiste, som
blev lovet.«49
Sin egentlige studietid hos Juel har Hans Hansen
resumeret således: »Paa Juels Malerstue gik jeg i
nogle Aar, men da jeg af Naturen er meget frygt
som og Sal. Juel, som jeg ærer af mit ganske Hjerte
i sin Grav, dog just ey bekymrede sig meget, hvad
enten hans Elever lærte noget eller ey, saa maatte
jeg tage til Tacke med Hr. Koefoeds Undervisning,
som dentid var hos Juel og fordrev desaarsag min
Tiid der for det meeste paa min egen Haand og
havde i den heele Tid, hvad Maling angik, icke vun
det et eneste Princip at gaa frem efter«.50

Charlottenborg. Runge skriver den 13. juni 1800, at
han er begyndt at male hos Jens Juel. Han er yderst
utilfreds med undervisningen på Akademiet, og kri
tiserer hårdt Juels apati over for de studerende og
hans intellektuelle deficiens: »Professor Abildgaard
er selv en yderst habil mand, men han er nu for ti
den meget hypokondrisk, da han har set alle sine
værker gå til grunde sammen med slottet. Han sæt
ter sig særligt ind for de danske, nu for tiden, og det
var mig ikke muligt at komme til at male hos ham.
Professor Juel var så god at lade mig male i sit ate
lier. Han har på den ene side en vældigt omfattende
praktisk erfaring, men han kan på den anden side
ikke formulere den i ord. Man kunne meget vel be
nytte sig af Antiksalen, så lidt der end var dér. Men
det skorter på enhver fremtidsudsigt. Således har
jeg plaget mig der i i| år, indtil englænderne i den
sidste ende fordrev mig. Hvis jeg har gjort frem
skridt dér, så har jeg blot nogle enkelte venner at
takke derfor, der sluttede sig sammen med mig. Vi
gav os selv hver fjortende dag et emne, hvorfor man
udlovede en lille pris til den, der kunne fremstille
det på den mest fatbare og tydelige måde; på teg
ningen så man ikke. Jeg hørte anatomi hos en ki
rurg, der forelæste meget tydeligt derover. På Aka
demiet forelæste man også heri, men kun meget
middelmådigt. I det at male har jeg ikke kunnet gø
re nogen praktiske fremskridt, da jeg ikke kunne få
noget at kopiere fra den derværende samling, og da
professor Juel slet ikke gav os nogen vejledning, så
vi kunne få noget ud af det, vi så. Han har nu om
stunder en manér, hvori han fremstiller sine bille
der, som efter min opfattelse ikke er at anbefale;
han retoucherer dem næsten fra begyndelsen og ud
fører dem delvist, man ved ikke selv hvordan, og
man må forbløffes over, hvor smukt det dog i sidste
ende bliver.«51
Nogle af Runges påstande i denne sammenfat
ning af hans studietid i København stemmer ikke
ganske med de oplysninger, man kan hente i breve
fra perioden; således fremgår det af en skrivelse til
H. I. Hetterich i Hamburg, dateret 26. november
1799, at Abildgaard har interesseret sig for Runge,
men at denne vil bringe sit »Familienstück« til Juel,
»weil ich doch lieber bei ihm malte«.52 Til broderen
skriver han 31. december 1799: »Jeg har så ofte villet
bede Abildgaard eller Juel om hjælp, men altid først
gjort små sonderinger og blev da stedse med pro-

Philipp Otto Runge og
Jens Juels lærergerning
Indtrykket af, at Jens Juel var en fjern og ikke over
drevent ivrig pædagog kan suppleres med oplysnin
gerne om Kunstakademiet i de breve, som den ene
af hans to berømte elever, Caspar David Friedrich
og Philipp Otto Runge, sender til Tyskland. Det er
Runge, der er særligt meddelsom i sine episder til
familie og venner og i et længere resumé af den
danske tid, som han sender til digteren Goethe fra
København, hvor han studerer i tiden mellem 1799
og 1801. Man finder heri de mest omfattende beskri
velser af livet ved det københavnske akademi, hvor
for de vil blive citeret her, i den udstrækning de
bringer oplysninger om Jens Juel som lærer på
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Fig. 51, kat, 88.
Ulrike Eleonora
Wedel Jarlsberg,
f. Brockdmff,
(1764-1790),
posthumt por
træt. (1792).

Privateje.

test sendt tilbage. De siger ikke videre end, hvis
man for eksempel har tegnet et hoved: »De må altid
holde det højeste lys på den del, der stikker længst
frem, ligeså den dybeste skygge; nedad må alt lys
være mere neddæmpet og ved det, der ligger indad i
billedet må såvel lys som skygge holdes lettere og
mere tåget.« Det er vel altsammen ting, der er san
de, men når de ikke siger mere, så er det forbandet
lidt, thi det indser man jo i sidste ende selv og man
kan kun lære det igennem en større praktik. Så siger
de yderligere: »Det er ellers ret godt; tegn De blot
mere.« Hvis jeg så tager mod til mig og spørger, om
jeg kan skitsere efter hel figur eller studere på per
spektiv eller anatomi hjemme, om aftenen, osv. osv,
så lyder det straks: »Ja, det er for tidligt; bliv De
blot ved med at tegne efter mine tegninger - og så

perspektivet? Det har De ikke brug for, og anatomi
en? Hvis De blot vil vente med det, De spilder kun
tiden dermed.« Nu sig mig da for Guds skyld, hvad
skal jeg sige mere til de mænd? De gør i øvrigt også
altid, hvad de kan, for at blive af med én. De par
timer, hvor man tegner hos dem, kan dog vel ikke
være alt, hvad de mener, man skal gøre, eller mon
de mener, at man er et sådant æsel, at man ville hol
de det for kunst, at kunne udføre et smukt, glat
ansigt eller at kunne tegne en figur efter modellen?
Om jeg blot havde én, der var af samme sind som
jeg selv. Jeg har allerede villet gå til Juel og på lykke
og fromme stille ham min hele situation for øjnene;
men jeg har aldrig haft modet dertil; men hvis du
mener det, vil jeg dog gøre det. De kan dog ikke
gøre mig mere end at le mig ud. Jeg står så ganske
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Fig. 52, kat. 91.
Arveprinsesse
Sophie Frederikke,
(1758-1794).
1793. Rosen
borgsamlingen.

»Jeg glæder mig alene af den grund over at kunne
komme hos familien Brun, at der gives mange kon
certer, musikken kan dog bringe én iorden igen.«54
Den 14. januar skriver Runge et brev til broderen
Daniel med en længere beskrivelse af Frederike
Bruns salon, musikken og et rum med kunstigt
månelys. Fra broderen får han at vide, at han må
forsøge at vinde Jens Juel for sig, da han næppe
nogetsteds blandt de nulevende malere kan finde en
så anbefalelsesværdig kunstner. I løbet af vinteren
1800 studerede Runge så geometri og perspektiv,
men længtes bort til mere fuldkomne uddannelses
institutioner end det københavnske Akademi og
han drømte især om at komme til Paris. Han fik
dog fra Tyskland en formaning om, at han skulle
forsøge at fa lagt en god bund i kundskaberne om,

alene blandt alle disse folk. Ellers var alt så levende
for mig, og når jeg havde en tanke og ville tegne
den, så faldt mig hundrede andre småting ind der
ved; men nu ved jeg stadig ikke, hvad jeg skal lave;
det forskrækker mig frygteligt, jeg føler, at jeg er
alene og alene strækker man ikke til.«53
Hele denne klage over at være ladt så grusomt i
stikken får én til at tænke på, hvor anderledes alt vil
le komme til at gå til under den gode Eckersberg,
der i sin professortid så faderligt og omhyggeligt
søgte at hjælpe alle sine elever. Men Runges brev
fortsætter med den opmuntring, han dog har i
København, det »alternative«, genidyrkende og be
mærkelsesværdigt vågne miljø omkring Frederike
Brun, der allerede så tidligt havde »opdaget« Runge
- som hun »opdagede« Caspar David Friedrich:
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hvorledes man maler. Til alt held var Juel i mellem
tiden blevet opmærksom på Runges evner, og hav
de lovet ham, at han kunne arbejde videre under
Juels opsyn.
Den 30. august kan han aflægge et beretning til
faderen, hvoraf det fremgår, at han nu virkelig er
nået sine ønskers mål: Han holder et »privatakade
mi« med en »Stubenkumpan« fra Hamburg og med
maleren Böhndel, »og så dyrker man mandag, ons
dag og fredag geometri, og denne anvendt på per
spektivet, hvorved jeg først er præsident, da jeg alle
rede har praktiseret heri forrige vinter; tirsdag og
lørdag historie; torsdag er fri eller også tilegnes
denne de skønne videnskaber. Men min hovedårsag
til, at jeg bliver her, er at jeg har en plads, hvor jeg
kan male hos Juel og også må benytte denne af alle
kræfter. Mit ønske går i den retning, at jeg kan brin
ge det så vidt denne vinter, at jeg kunne male et
portræt efter naturen i oliefarver.«55
Efter nytår 1801 var Runge kommet endnu vide
re, som det fremgår af et brev til J. M. Speckter af 13.
januar: »Jeg har hele december ikke været i maler
atelieret, da dagene er så korte; så spurgte Juel mig
fornylig på Akademiet, hvad jeg lavede; jeg skulde
dog engang vise ham det. Forleden bragte jeg ham
mine skitser, som han var meget tilfreds med; men
han sagde, at jeg hellere skulle udføre dem i olie, da
jeg derved ville vænne mig til farven samtidigt; da
er jeg begyndt på at kopiere efter hans forlæg, og vil
gå frisk til værket. Han har nu givet Eiffe tilladelse
til at male hos sig; så er vi tre; i det hele taget er han
blevet venligere, selvom han stadigvæk intet siger eller kun lidt.«56 Ja, det hørte vi allerede fra Hans
Hansen - med den karakteristiske venlige tilføjelse,
at »han tænker vel des mere«.
Om end Runge havde så meget at udsætte på kø
benhavnertiden i brevet til Goethe, skyldes det må
ske nok også, at han i den moderne genistil, som
Asmus Jacob Carstens havde været den første blandt
de studerende på Charlottenborg til at anlægge, selv
ville fremstå som sprunget ud af Athenas pande.
Men i virkeligheden var Runge på det rene med, at
han både havde lært teknik og højere begreber om
kunstens væsen, og at Jens Juels kunst havde været
en betydningsfuld inspirationskilde. De skiltes på
venskabelig fod, og Juel var til stor hjælp for Run
ge, da frygten for englænderne fik den unge kunst
ner til at søge til Dresden, idet han medgav ham en

introduktion til den førende portrætmaler der, An
ton Graff. Runge skaffede siden hen Juel materialer
til malerier fra Dresden, og stod derved i en kort tid
i korrespondance med ham, og da han modtog
underretningen om Juels pludselige død, blev han
meget bedrøvet.
For den anden af de to tyske romantikere, der
kom til at revolutionere billedkunsten i deres hjem
lande, efter at de havde forladt det kongelige danske
kunstakademi, Caspar David Friedrich, var det ikke
Jens Juels portrætter, der fik den største indflydelse,
men hans landskaber. På dette felt står Friedrich i
dyb gæld til Juels malerkunst, hvilket sjældent er til
strækkeligt værdsat af hans tyske biografer. Et stort
materiale om dette emne er samlet i kataloget for
udstillingen på Statens Museum for Kunst »Caspar
David Friedrich og Danmark« i 1991.57

Juel og det europæiske
PORTRÆTMALERI

Jens Juel lærte tidligt af udenlandske kunstnere,
helt fra de unge år i Hamburg, hvor han studerede
den tyske og den nederlandske malerkunst. Det var
hér, han først stiftede bekendtskab med Balthasar
Denners portrætmaleri, og han har også haft lejlig
hed til at se værker af kunstnerslægten Tischbein,
som har en del lighedspunkter med hans egne frem
bringelser. J. H. Tischbein var just i 1765 beskæftiget
i Hamburg, hvor han udførte en altertavle til
Michaeliskirken, der siden er brændt, men som var
meget berømt i samtiden. I hele det nordtyske og
skandinaviske område fandtes en rodfæstet interesse
for det nederlandske maleri, der også med mellem
rum dyrkedes af de franske kunstnere. For så bety
delige malere som Watteau og Chardin var inspira
tionen fra den hollandske kunst af allerstørste vig
tighed, og heller ikke de engelske portrætmalere,
Gainsborough og Reynolds, var uden ærbødighed
for nederlandske mestre som Rubens og Rem
brandt. Det var derfor ganske i traditionens ånd, at
Jens Juel søgte lærdom hos dem, sådan gjorde også
hans samtidige. Når man kan pege på værker af
Godffied Schalcken (1643-1706), der i den kongeli
ge kunstsamling var repræsenteret med et delikat lil
le natstykke af en dame, der forsegler et brev (kms
Sp. 317), som en mulig kilde til inspiration for Juel,
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må man hertil føje, at også billeder af Johan Hör
ner, som var den første, der dyrkede natstykket
iblandt de danske malere, og Peter Cramer ligger
inden for samme felt.
Efter Hamburg bragte akademitiden i Køben
havn Juel inden for den franske malerkunsts sfære,
der dominerede samlingerne og ved de mange ind
køb til Christiansborg, hvortil 165 franske billeder
var ankommet, kort tid før Juel selv blev københav
ner. Som det er anført, var det ikke blot af selvsyn,
Juel var bekendt med den nyeste malerkunst i
Frankrig, men også ved hjælp af reproduktionsstik
kene, de hurtige budbringere om ændringer i stil og
smag, søgte han at holde sig ajour med de nyeste
moder i sit fag. Dette betød dels en afdæmpet kolo
rit i de mandlige portrætter, og en mere inderlig,

»naturlig« tone i de genreprægede portrætter, tid
ligst i det lille, beskedne billede af Karen Lund (fig.
54), som er skabt over kobberstik efter det borgerli
ge familielivs uovertrufne beskriver, Jean-BaptisteSiméon Chardin. Christian Elling har peget på Surugues stik fra 1747 efter Chardin, »L’instant de la
meditation«, i sin stadig meget læseværdige artikel
»Jens Juels Gennembrud«.58 Man kunne måske,
med lige så megen ret, henvise til Chardins maleri
»La Serinette« eller »Dame variant ses amusement«,
der blev stukket af Laurent Cars (fig. 55). Her findes
også et ftiglebur, som i Karen Lunds portræt, men
Juel kan meget vel have kombineret elementer fra
de to forlæg i sit billede. Vigtigt er det at holde sig
for øje, at det troskyldige, danske billede ikke er et
impressionistisk glimt af en ung kvinde ved håndar-

Fig. 53, kat. 6. Jacob Schuback, (1726-1784), Syndikus i Hamburg. 1766.
Museum fur Hamburgische Geschichte, Hamburg.
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Fig. 54. Karen Klingberg, f. Lund, (1733-1860), gift med landsdommer Jacob Klingberg.

(1767). Privateje.

bejdet, men en stiløvelse i den franske smag. I dette
tilfælde kan man måske gætte på, at det er maleren,
der har foreslået modellen, hvorledes portrættet
skulle tage form.
At portrætmaleren indsætter sine personer i hjem
lige omgivelser var en mode, som allerede Peder Als
havde søgt at indføre i sine forslag til Struensee og
Caroline Mathilde vedrørende gruppebilledet af
dronningen og de kongelige børn, som tidligere er
omtalt. Det ville have været et epokegørende maleri
inden for det europæiske maleri, et kongeligt por
træt af en uhørt enkelhed og næsten borgerlig fami
lielykke, men Struensees fald og Caroline Mathildes
tragedie førte til, at maleriet ikke nåede ud over
skitsestadiet.59 Jens Juel bliver derfor banebrydende
i den danske portrætkunst med dobbeltportrættet af
Christian Ditlev greve Reventlow til Brahetrolleborg og dennes hustru Charlotte Amalie, født Holstein-Ledreborg (ep 124). Det er et bemærkelses

værdigt maleri, det første danske billede af den nye
standsopfattelse blandt de højeste i landet, en næ
sten spartansk enkelhed, hvor hustruen er optaget af
håndarbejde og omgivelserne ganske prunkløse.
Den samme ånd, som finder udtryk i landborefor
merne, kan vi udlede af portrætter af den hovedrige
og betydelige mand, som i ægteskabelig ærbødig
hed står hos sin hustru, der har været optaget af sit
håndarbejde. Dette, at personerne skal være beskæf
tiget med noget nyttigt, er en ny konvention, som
Juel har kunnet studere i det franske portrætmaleri.
At kvinder af alle stænder skulle dyrke huslige sysler
finder man også som del af den moraliserende litte
ratur i tiden: Det var både opbyggeligt for kønnet
og til nytte for nationen, såfremt kvinderne var i
stand til selv at fremstille klæder og tekstiler til
hjemmet. Medens den store verden var ved at blive
industrialiseret, prises nu håndarbejderne som for
ædlende og valutabesparende. Men det er ikke blot
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Fig. 55. Laurent Cars:
»La Serinette«, Kobber
stik. Den Kongelige
Kobberstiksamling.

patroniserende, når kvinderne sendes tilbage til de
huslige sysler - som Juel har gengivet allerede i bil
lederne af sin søster og af Karen Lund, senere gift
Klingberg. Det er også udtryk for en prioritering af
den selvstændige værdi af kvindeverdenens opgaver:
husgerning, barnefødsler og opfostring, der pointe
res i familieportrætterne. Hvor kvinderne tidligere i
paradeportrætterne aldeles intet havde at tage sig
til, var ørkesløse som kineserinder med liljefødder,
så gengiver portrætmalerne nu en ny, feminin akti
vitet, hvor de er »herrer« inden for deres egen virke
kreds. Herved tjener de adelige kvinder som eksem
pler for de lavere stænder, og der er således afgjort
også noget programmatisk ved den ostentative
»borgerdyd«, Charlotte Amalie Reventlow udvi
ser.60
Ellers er det bemærkelsesværdigt, hvor tilbage
holdende Jens Juel er med iscenesættelsen af sine
portrætter: I de allerfleste tilfælde holder han sig til

et ganske enkelt skema, hvor personerne afbildes
uden kulisser og uden et anekdotisk indhold i male
rierne. I den tidlige produktion kan det skyldes en
endnu mangelfuld teknik: Anatomi og komposition
var Juel ikke stærk i, som det så tydeligt fremgår af
hans jammerlige akademiske stykker. Siden hen bli
ver det vel også til en vis grad et spørgsmål om,
hvad bestillerne vil give ud for deres portrætter: I
en seriel produktion koster det tid og anstrengelse,
hvis maleren skal gå uden for de arbejdsrutiner, der
er indarbejdet i atelieret - og det kan også skyldes
en konservatisme hos bestillerne. Det er livgivende
for Juels kunst, når han enten af egen drift, eller ved
mere end vanligt ambitiøse opgaver, kommer til at
arbejde med større og mere krævende kompositio
ner, som i den fine serie af familiebilleder. Man kan
se, at han går til disse opgaver med lyst og alvor:
Der findes skitser af forskellige mulige stillinger og
grupperinger, både i form af tegninger og små olie-
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Fig. 56, kat. 31. Mar
garethe Amalia Meyer,
f. Bausch, (1754-1806),
gift 1771 med senator
Johan Valentin Meyer.

(Hamburg 1773).
Museum fur Ham
burgische Geschichte,
Hamburg.

billeder. Disse familiegrupper indtager en ganske
særlig plads i hans produktion, fra det kongelige
familiebillede af arveprins Frederik med Sophie Fre
derikke og børnene til det store maleri af den
rybergske familie ved deres landejendom Frederiksgave. Men kun dobbeltportrættet af Reventlow og
hustru har Jens Juel udført inden for denne genre
før rejsen.
Med studierne i Italien, og erfaringerne fra Dres
den, Paris og Schweiz, bliver Juels register udvidet.
Det gælder hans palet, som far nye, kraftige toner,
og det gælder regiet i portrætterne. Særlig har ind
flydelsen fra Pompeo Batonis malerkunst været stor,
og der har været spekuleret på, om Juel mon havde
arbejdet i dennes atelier. Det er nok ikke sandsyn
ligt, at Juel ligefrem har været assistent der, hvori
mod det er muligt, at han har fùlgt undervisningen
i et af de »akademier«, Batoni forestod.61

og hvis Juel havde mulighed for at frekventere hans
studio, må man håbe, at han ligeledes havde tilla
delse til at overvære de musikalske soiréer af meget
høj klasse, der fandt sted under medvirken af Bato
nis begavede døtre. Den kendte engelske musikel
sker Charles Burney beskriver med velbehag en så
dan musikaften i 1770. I øvrigt var Batoni en mand,
der forstod at spille på sit image som malerfyrste,
medens klagerne over hans høje priser ikke var reel
le: I virkeligheden fik de engelske mylords deres
portrætter til en meget favorabel pris, når man sam
menligner med Gainsborough’s og Reynolds’ stan
darder. Fra 1754 var Batoni forstander for l’Accademia capitolina del nudo, en croquis-skole i et rum
under Pinacoteca Capitolina i Palazzo dei Conservatori på Kapitol. Her kunne unge malere tegne efter
model under Batonis opsyn, og man ved, at han
bestyrede klasserne i 1756, 1758, 1759 og 1762, og
sandsynligvis har han udført dette hverv oftere end
nu. Mon ikke det er her, Peder Als modtog den

Pompeo Batoni boede i Via Bocca di Leone nr. 25,
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undervisning, han omtaler i brevet til Struensee?
Gamle laugsregler forhindrede Jens Juel i at arbejde
selvstændigt som portrætkunstner i Rom, når han
ikke var medlem af det romerske akademi, opkaldt
efter den hellige maler-evangelist Lukas. Hvorledes
han har lært af Batoni, om det har været som teg
nende elev eller blot ved at studere hans malerier i
atelieret og i kirkerne, ved vi ikke, men det er evi
dent, at Batoni har sat sit aftryk på Juels nye farvesyn - rent bortset fra, at det italienske lys må have
livet hans palet op. Batoni var en meget dristig ko
lorist på trods af, at han pralede med at han købte
færdigrevne farver, og en fremragende iscenesætter,
der kunne give enhver kunde en indfatning, der sat
te såvel hans intellekt som hans høje stand i relief.
Hvis Jens Juel tegnede hos Batoni, har det sandsyn
ligvis betydet, at Juel tilegnede sig en ny respekt for

•

de forberedende studiers værdi, som måske er
grundlagt i Rom, men som man kan glæde sig over
i de vidunderlige skitser i forskelligtfarvet kul fra
tiden i Schweiz. Batoni var staffagens mester, og
Batoni blev beundret og efterlignet af mange por
trætmalere fra forskellige egne af verden. Dette kan
måske være forklaringen på, at Juels billeder har lig
hedspunkter med malerier af den amerikanske ma
ler John Singleton Copley, som var i Rom fra 1774.
Den anden store stjerne på det nyklassicistiske
Roms firmament, Anton Raphael Mengs, kom Jens
Juel ikke til at kende i Rom. Mengs var beskæftiget
i Madrid ved den tid, og hans atelier blev ledet af
svogeren Anton Maron.
Hvilke franske malere, der i Paris blev taget i øje
syn af Jens Juel, ved vi ikke, men det mondæne por
træt af Otto Blome, der brillerer med den ædle sorte

Fig. 57, kat. 76. Joseph Greenway, (d. 1821), storhandelsmand. 1788. National Gallery, London.
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medspiller i portrættet, hvilket han også havde kun
net se i Batonis malerier, hvor Ellen Poulsen har
fremdraget et enestående billede af en engelskmand,
hvilende i græsset, som kan have været bekendt for
Juel.62 Portrætter af mennesker i naturen forbindes
dog først og fremmest med det engelske maleri,
hvilket Christian Elling har behandlet i den mor
somme afhandling »Kavalerer i det Grønne«, som
er overset i de udenlandske værker, der beskæftiger
sig med emnet.63 Han forfølger her motivet fra
Watteau over yngre franske malere til de engelske
portrætkunstnere, blandt hvilke særlig Thomas
Gainsborough udførte mesterværker i genren. El
ling omtaler derefter Jens Juels schweizer-billeder
og det fornøjelige portræt af den engelske diplomat
Mr. Joseph Greenway i et sjællandsk landskab, og
noterer ligheden mellem Jens Juel og den tyskfødte
maler Johann Zoffany, hvis portrætter og conversa
tion pieces blev udført i England og Indien.
Nu var Jens Juel aldrig i England, og det har der
for til dels været uforklarligt, hvorledes det engelske
portrætmaleri kunne have inspireret ham til sine
»figures in a landscape«, når man bortser fra repro
duktionsgrafikkens formidling af portrætkunstens
muligheder. Men der er et missing link, et maleri
netop af Johann Zoffany, som Juel har set i Schweiz
og som forestiller en af hans kendteste modeller fra
denne tid.64 Maleriet er i privat eje, men det vistes
på en udstilling på National Portrait Gallery i Lon
don, og med venlig hjælp fra dette museum kan et
fotografi af Johann Zoffanys portræt gengives i det
te katalog (fig. 59). Den portrætterede er Matilda
Cleveland (1758 eller 1759-1817), en englænderinde
fra North Devon, der kom til Schweiz med sin sø
ster Selina i 1776 som ledsagersker til tanten Juliana
Cleveland, der var gift med en schweizisk bankier
ved navn Louis Guiguier. De slog sig ned hos deres
slægtning Louis-François Guiguier de Prangins,
med hvem de i 1777 foretog en rejse til Italien. Det
er under et ophold i Firenze, at Johann Zoffany
udfører Matildas portræt, med en charmerende ind
fatning af den italienske natur. Billedet rejste med
tilbage til Schweiz; men Selina blev i Italien, idet
hun giftede sig med Sir John Udny i Livorno og
bosatte sig der.
I november 1777 tager Matilda tilbage til Eng
land; men Louis-François de Prangins følger hende
i april det følgende år, og den 4. juni 1778 vies de og

Fig. 58. Pierre Alexandre Aveline: »La Rêveuse«.
Kobberstik efter A. Watteau. Den Kongelige Kobber
stiksamling.

farve som koloristisk hovedelement, kan minde om
en kunstner som Joseph Duplessis, der i Danmark
er repræsenteret på Statens Museum for Kunst ved
det elegante billede af »kulturministeren«, Grev
d’Angiviller. At arbejde med sort, en farve for de
store malere som Rubens, Velasquez, Manet og
Matisse, er ikke en bedrift, som Jens Juel gentager.
Selvom den svenske portrættør på moden Alexan
der Roslin var i Rusland for at portrættere Katarina
den Store, da Juel var i Paris i 1776, er det utænke
ligt, at danskeren ikke skulle have opsøgt malerier af
Roslin - der i øvrigt havde malet Blome før Juel.
Roslin havde støttet Mandelberg under dennes stu
dier i Paris, og han var også en god bekendt af Juels
ven, Clemens, så mange tråde forbandt ham med
dansk kunst.
De schweiziske malerier udgør en gruppe for sig,
både koloristisk og hvad iscenesættelsen angår. For
første gang inddrager Jens Juel naturen som en
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i august bosætter de sig på Prangins. Deres ægte
skab er lykkeligt og velsignes med seks børn; men
allerede i 1786 dør ægtemanden. Matilda fører som
gift hustru dagbog, og det er igennem denne, vi kan
fa en mængde detaljer at vide om Jens Juels arbejds
måde, som hun har beskrevet mere indgående end
nogen anden af hans tusind modeller. Dagbogen
findes i dag på Chateau de Prangins, Siège romand
du Musée National Suisse og er tidligere publiceret
af Kasper Monrad i Kunstmuseets Årsskrift 1993 i
artiklen »Med Jens Juel på arbejde«.65 Den første
omtale af Jens Juel, som Mme de Prangins kalder
»Joel«, findes under den 21. august 1778, hvor en M.
Pallard foreslår, at Juel tilkaldes for at male et por
træt af Matilda til søsteren Selina i Livorno. Hans
accept noteres under den 29. august, hvor Juel er
kommet på besøg. Næste dag foretager herrerne en
spadseretur for at finde et point de vue, hvor man
kan se slottet Prangins i landskabet og som vil egne
sig for at danne baggrund i maleriet. Det har altså
fra begyndelsen været bestillernes ønske, at det nye
portræt af Juel skulle forestille husets frue udendørs,
således som Zoffany havde malet hende i Firenze hvilket man vel har diskuteret med maleren ansigt
til ansigt med dette billede. Mellem den 18. oktober
og den 25. december 1778 er Matildas dagbog ikke
ført; hun ventede sit første barn, og befandt sig ikke
vel. Men den 25. december 1778 skriver Mme Pran
gins et resumé af begivenhederne i den foregående
tid:
»Vi har undladt at tale om den danske maler Joël.
Det er en ung mand, en meget habil kunstner; og
beskeden. Han rejser med understøttelse af den
danske Majestæt, han har opnået tilladelse til at til
bringe vinteren i Genève, ikke for at gavne sit ta
lent, men til fordel for sin pengepung. Denne be
rømte maler vil sende en søster til en søster i Livor
no. Allerede ved den første séance var portrættet
meget fint komponeret. Han tager et vue af slottet
Prangins og af søen lige til bjergene bag Lausanne
og Vevey i baggrunden. Han vil bringe det påbe
gyndte maleri til Genève og kommer siden tilbage
for at gøre ansigtet færdigt i nogle séancer, og fuld
ende ligheden. Men han er kommet tilbage på et
lykkeligt tidspunkt, for vi er blevet smukkere.«
(Matildas egen henvisning til svangerskabet).
Den 6. januar 1779 skrives det ned, at »M. Joël«
bliver tilkaldt for at lægge en sidste hånd på »ho

vedværket i sin kunst«, og igen den 19. januar for at
fuldende maleriet under aftenoplæsningen. Juel fo
reslår ved den lejlighed, at han udfører en crayonskitse af husets herre, de Prangins, hvilket denne går
ind på, selvom han er i nathue. Matilda skriver kær
ligt om Juels portræt, at »Denne fremstilling er me
get vellignende, hvad Monsieur så end siger.« Den
20. januar noteres, at Juel indleder den første séance
på »det store portræt«, hvilket stadigvæk er Matil
das billede. Antagelig har selve figuren kun været
tegnet op i landskabet, som er fuldført i tiden indtil
da. Allerede de første penselstrøg giver megen lig
hed. Om aftenen, hvor dagslyset ikke skal udnyttes
til maleri, men hvor hånden heller ikke hviler, teg
ner Juel en anden af husets kreds, den M. Pallard,
der kom med den første forespørgsel til ham om
fruens portræt. Også det slipper han fra til hendes
fulde tilfredshed; Matilda noterer, at billedet viser
»une vérité frappante.« Dagen efter følger anden
maleri-séance og et crayon-portræt af M. Renz ved
aftenstide, og den 22. januar er det store portræt
færdigt. Det skal så ferniseres efter nogle ugers for
løb, hvorpå Juel vil sende det til Livorno. Også den
ne aften går med at forfærdige et crayon-portræt af
kapellanen i Prangins, dr. Marc-Etienne de Ribeaupierre - og igen bliver resultatet frapperende ligt.
Man kommer overens om, at Juel skal blive en dag
til på slottet, da han foreslår at udføre også Matildas
billede i crayon.
Den 23. januar tegner Juel igen sin model, men
med langt større omhu end de små billeder, han har
udført om aftenerne på Prangins; han bruger hele
dagen til arbejdet, ja, til og med en time mere efter
middagsmaden. Men så mener Mme de Prangins da
også, at denne skitse er lige så velgjort i sin genre,
som maleriet i sin. Næste dag rejser Juel, og ventes
tilbage om nogle uger. I mellemtiden kopierer M.
Pallard nogle af de små portrætter, Juel efterlod i
huset - endnu et eksempel på hvor mange kopier,
der kan eksistere af Juels kunstværker. Havde vi M.
Pallards værker i dag, uden at kende den her citere
de dagbog, ville de nok volde kunsthistorien hoved
brud. Men hverken den schweiziske dilettants kopi
er, eller Jens Juels crayonportrætter fra slottet Pran
gins er det desværre lykkedes at finde, selvom fami
lien de Prangins satte tilstrækkelig stor pris på dem
til at indramme billederne og hænge dem op. »M.
Joël« kommer tilbage for sidste gang den 25. april,
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Fig. 59. Johann Zoffany: Matilda Cleveland, (1758 eller 1759-1817), 1777. Privateje.

om maleren er fra den 28. april 1779, hvor Juel rejser
med billedet, som han vil forestå indpakningen og
afsendelsen af. Da Selina Udny i 1784 vendte tilbage

og arbejder til den 27. april, hvor han så også får
tegnet Prangins søster Sophie-Elisabeth de Mestral
de St.-Saphorin. Matildas sidste dagbogsoptegnelse
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Fig. 60. Matilda Cleveland, gift med Louis-François Guiguier de Prangins.

(Genève 1778/79). Statens Museum for Kunst.

til England, bragte hun maleriet dertil, hvor det for
blev, til Kunstmuseet erhvervede det i 1954 som en
gave fra Ny Carlsbergfondet. (Fig. 60).
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Fig. 61, kat. 38. Suzanne De La Rive, f. Tronchin, (1758-1818).

Genève 1777. Privateje.
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den højst interessante kunstner Jean Etienne Liotard, der i stor udstrækning havde arbejdet for de
samme familier, som Jens Juel kom til at portrætte
re. Både Tronchin’erne og Prangins’erne var i rigt
mål blevet afbildet af Liotard, der var en ypperlig
kunstner, særlig i et medium, som Jens Juel ikke tid
ligere havde givet sig af med, pastelmaleriet. Der
var visse forbindelseslinjer mellem Juels vennekreds
og familien Liotard, men der kom ikke noget ven
skabeligt forhold til veje imellem dem. Pløtz havde
gjort sig forhåbninger om at komme til at ægte
Liotards datter, Marie-Thérèse, men blev afvist og
behandlet med mistro.
Hjemvendt til Danmark udfører Juel kun et
enkelt maleri i den angelsaksiske stil, hvilket kan
være modellens ønske, da han er englænder, Natio
nal Gallery’s Mr. Joseph Greenway, der med sin
hund ligger i græsset. Juel synes ikke at kunne bru
ge Reynolds som inspiration i sin egen kunst, den
nes bestræbelser for at hente den store stil ind i sine
portrætter gennem citater fra Rafael, Michelangelo
og Rembrandt, har ikke ligget for Juels stemme.
Der er dog et enkelt tilfælde, hvor man også i en af
hans fremstillinger af moder og barn synes at høre
et ekko af højrenæssancen: portrættet af grevinde
Eleonora Sophie Bille Brahe med sin ældste søn
Henrik fra 1798 (fig. 62, kat. 103), i dag i Axel Sprin
ger-samlingen på Schierensee i Holsten. Her for
moder jeg, at en rafaelsk madonna med et jesus
barn, der griber efter et symbol på passionen har
været udgangspunktet for kompositionen med den
smægtende moder og det meget store barn, hvad
enten det så skyldes et ønske fra bestilleren eller er
et sjældent greb i kunsthistoriens godtepose fra Jens
Juels side. Efter Juels tidlige dage i København,
hvor han tyede til Chardin for at bygge en interes
sant komposition op, er der yderst fa kunstneriske
citater i hans billeder. Det var ellers meget moderne,
og meget meriterende, at skabe »efterbilleder« af
antikken, af Rafael og Tizian, eller at give den por
trætterede en antik gestalt. Reynolds’ portrætter er
fulde af lærde lån, ligesom der bag næsten hver ene
ste af Abildgaards figurer gemmer sig en klassisk
statue eller en michelangelesk skikkelse. Sådanne
fordulgte reminiscenser af ældre kunst har ikke haft
Juels interesse: Louise Augusta er ikke en niobide,
og herr Ryberg ikke en Belisaurius og hverken van
Dyck eller Rembrandt kan påduttes nogen paterni-

version af dette charmerende emne. Om det så er
ham selv, der har set Mme de Prangins som en ver
densdame, der fører salonens atmosfære med sig ud
i den tæmmede natur - i modsætning til den vestaliske og mere drømmende unge pige, som Zoffany
afbildede, eller det er den gifte, og svangre, frue,
der har sat sig selv i scene som en besøgende i det
frie, det kan ikke afgøres på grundlag af dagbogsno
taterne. Endnu en gang mangler vi at vide, hvad der
blev sagt i den lille kreds, der samtalede igennem de
lange aftener, uden elektricitet og uden tv, uden
musikvideoer eller cd’er. Og meget blev jo sagt,
medens Jens Juel, som Matilda til vor glæde beteg
ner som »beskeden«, udførte sine frapperende vel
lignende crayon-portrætter. I øvrigt var det måske
en teknik, som Clemens havde bibragt Juel i Paris;
men Matilda de Prangins ved at berette, at Juel ikke
havde nogen stor succes med sådanne billeder.
Johann Zoffanys portræt er antagelig det eneste
engelske portræt af en person i et landskab, som
Jens Juel fik lejlighed til at studere i form af et male
ri; men han fik meget ud af den lære, han hentede
heri. Såvel portrættet af videnskabsmanden og alpepioneren Horace-Bénédict Saussure (fig. 17, kat.
40), med vandringsstok og vildsom bjergnatur, fra
1778 som det elegante billede af Jean-Armand Tronchin fra det følgende år er prøver på at indføje men
nesket i naturen. Det er da også højst sandsynligt,
at Juel i Schweiz har studeret reproduktionsgrafik
sammen med sine kosmopolitiske kunstkendere,
som antagelig har fulgt kunstens nyeste moder med
interesse. Her genopfriskede han måske sit kend
skab til de franske værker, hvor Watteau havde an
bragt sine modeller i det fri. (Se fig. 58). At han,
bortset fra Zoffany-maleriet kun har kendt sort
kunstbilleder og andre grafiske blade efter de store
engelske maleres billeder, blandt dem først og frem
mest Reynolds og Gainsborough, gør vel, at han
ikke som englænderne forstår at lade den samme
atmosfære ånde i naturen og i mennesket: Juels
schweiziske modeller er alle placeret som påklæd
ningsdukker i parker eller bjerge, de er ikke som
Gainsboroughs Mr. and Mrs. Andrews (National
Gallery, London) vokset ud af deres egne agre. Men
det fremgår jo også af Matilda de Prangins’ dagbog,
at Juel malede landskabet og portrættet hver for sig:
Fruen sad ikke for ham med slottet og søen bag sig.
En anden inspirationskilde i Schweiz har været
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Fig. 62, kat. 103. Grevinde Eleonora Sophie Bille Brahe, f. Rantzau (1779-1800)
med sin ældste søn Henrik, f. 1798, gift med Preben Bille Brahe til Hvedholm. 1799.
Kunstsammlung Axel Springer, Gut Schierensee.

kom Jens Juel ikke til at lære at kende på første
hånd. At han har interesseret sig for de åndelige
kræfter, der lå bag den franske revolution, kan man
se af hans bogsamling, og også de skiftende moder i
dragterne afspejler sig naturligvis i hans kunst. Fun
damentalt tilhørte han dog det 18. århundrede,
medens den næste generation, Eckersberg og J. L.
Lunds, ville søge til Frankrig for at finde nye kilder
for portrætmalerens kunst.

tet til grossererne og de ædle slavehandlere, som
Jens Juel afbilder. Naturligheden i hans konstrukti
oner, især i familiebillederne og billederne af de
kongelige børn og hans egen familie, giver Juels
malerier deres særlige plads i den europæiske kunsts
historie.
Portrætkunstens videre udvikling i Europa, med
J. L. Davids revolutionære og republikanske kunst
som udtryk for de stærkeste af de nye strømninger,
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Fig. 63, kat. in. Engelke Margrethe Colbiømsen,

f. Falbe (1763-1848), gift med Chr. Colbiørnsen. (omkring 1800).

Privateje.
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TIDSTAVLE
1767 Bestilling fra Kunstkammeret; Christian VII
ønsker maleri af hyænen i menageriet ved Frederiks
berg Slot.

1745 Jens Juel fødes den 12. maj, antagelig i Balslev
på Fyn.

1749 Christian VII fødes.
1768 Frederik VI fødes.
1751 Caroline Mathilde fødes.

1769 Portræt af dronning Caroline Mathilde.
1760-1765 Studier i Hamburg; i lære hos maleren
Michael Gehrmann.

1769 Jens Juel søger rejsepenge af partikulærkassen
for at perfektionere sig »udi denne Science, hvortil
jeg af Forsiunet er forundt Genie«.

1765 Jens Juel portrætterer søsteren Anne Sophie
Juel, og dekorerer kisten til hendes bohave med
hendes navn og årstallet 1765.

1770 Jens Juel modtager ikke guldmedalje. Arbej
det på Frederikskirken standses. Forholdet mellem
Caroline Mathilde og Struensee indledes. Kongen
afskediger J. H. E. Bernstorff.

1766 Christian VII og Caroline Mathilde formæles.
1766 eller tidligere; Jens Juel indleder studier på
Kunstakademiet i København.

1771 Jens Juel opnår den store guldmedalje på
Kunstakademiet. Struensee bliver gehejmestatsminister. Saly nedlægger alle sine hverv ved Kunst
akademiet.

1767 Jens Juel modtager den lille guldmedalje ved
Kunstakademiet for »David salves af Samuel«
(N. A. Abildgaard modtog den store guldmedalje).
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Fig. 65, kat. ioi. Skitse til det Rybergske familiebillede. (Omkring 1795/96). Statens Museum for Kunst.

1772-74 Hamburg og Dresden. Udfører portrætter
af Hertugen af Kurland og de sachsiske prinsesser
Maria Amalia og Marianna - ikke bekendte i dag.

1781 I Kiel, hvor »Julie« Holm er død.

1784 Kronprins Frederik (VI) tager magten
ved et statskup.

1772 Struensee og Brandt henrettes.
1790, 9. februar. Ægteskab med Rosine Dørschel.

1774 Jens Juel ankommer antagelig dette efterår
til Rom.

1793 Johan Bülow afskediges fra hoffet af
kronprins Frederik.

1775 Caroline Mathilde dør i Celle.

1776 Jens Juel drager i følge med maleren
Simon Malgo til Paris.

1777-79 Jens Juel arbejder i Genève.

1779 Jens Juel er den 25. december i Kassel.
1780 Jens Juel er den 9. marts i Korsør på vej til
København. Agreeret ved Kunstakademiet.

1794 Restaureringsarbejder for hoffet efter
Christiansborg Slots brand.

1796 I Gamborg efter faderen Jørgen Jørgensens
død.
1799 Jens Juels moder dør. Intermezzo med
søsteren Anne Sophie om arv. Juel maler portrætter
på Wedellsborg.
1802, 27. december. Jens Juel dør.
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Fig. 66, kat. 8i. Arveprins Frederik (1753-1805) med familie. (1790).

Staatliches Museum, Schwerin.
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Hunne Lopdrup

OPDAGELSEN AF BARNET

Aldrig før i dansk portrætkunst har vi set så mange
børn på portrætterne som hos Jens Juel. I Ellen
Polisens katalog finder vi børn på op imod en tien
dedel af værkerne. Det vidner om en hidtil uset
interesse for barndommen, der ikke var et lokalt
dansk fænomen, men som opstod og udviklede sig i
Europa i anden halvdel af det 18. århundrede. Ikke
mindst i den engelske portrætkunst er tendensen
tydelig. Her blev Hogarths barnebilleder fra 1750erne banebrydende for en sand strøm af barneportrætter, som fremkom med Thomas Gainsboroughs,
Joshua Reynolds’, George Romneys og Thomas
Lawrences virksomhed for det engelske aristokrati.1
Barnebillederne er det synlige bevis på oplys
ningstidens nye opfattelse af barndommen, som
med Jean-Jacques Rousseaus medrivende formule
ringer i opdragelsesromanen »La Nouvelle Héloise«
fra 1761 og i det pædagogiske skrift »Émile, ou de
l’éducation« fra 1762 spredtes over Europa som en
løbeild. Hos Rousseau bryder den opfattelse igen
nem, at barndommen er noget værdifuldt i sig selv.
Den af hans grundtanker, som har vundet størst
betydning, også i nyere tid, er, at børn skal behand
les som det, de er, nemlig børn, og ikke som små
voksne, hvilket før ham havde været den mest ud
bredte opfattelse. Barndommen har sine egne må
der at se, tænke og føle på, og barnet bør derfor ik
ke påtvinges den voksnes normer. Da Rousseau an
så mange af de virkninger, der udgik fra samfundet
og kulturen for ødelæggende for menneskenes ud
vikling, anbefalede han, at man vendte tilbage til et
simplere og naturligere liv og opdrog børnene efter
deres natur.2 Det betød, at barnet skulle have fuld
bevægelsesfrihed og ikke spændes ind i et fast svøb.
At det skulle ammes af sin moder, og at faderen
skulle være dets opdrager, eller i hans sted, en hus
lærer. Siden skulle det lære sig alt gennem erfaringer
ved at bruge sine sanser. Først fra 12-års alderen
kom boglige færdigheder på tale.
I Danmark fik »Émile« en noget kritisk medfart

af J. F. Snedorff i »Den patriotiske Tilskuer« 1763, og noter
P. F. Suhm rubricerede den blandt »slette nye bø- SIDE B
ger«, idet han var skeptisk over for muligheden af at
realisere de pædagogiske tanker og tillige fandt dem
for revolutionerende.3 Skortede det således på aner
kendelse af Rousseau som pædagog, blev hans ind
flydelse på litterære kredse snart mærkbar. Kamma
Rahbek gav sin mand tilnavnet »Rousseau«, Baggesen var i »Labyrinten« sværmerisk betaget af Rous
seau og Johannes Ewald havde et forsæt om at ud
brede opdragelsestankerne gennem en oversættelse
af et tysk pædagogisk ugeblad og omtaler i den for
bindelse Rousseaus tilbedere.
Først 20 år efter udgivelsen af Émile kan man tale
om en egentlig Rousseau-dyrkelse i Danmark, som
især findes i de akademiske og tyskdannede adelige
kredse.4 De rousseauske opdragelsesidealer blev for
første gang praktiseret af Struensee og Caroline Ma
thilde under den lille kronprins Frederiks opvækst.
Hans liv med sin jævnaldrende kammerat Carl er
motivet for en charmerende samling tegninger og
raderinger udført af Johan Edvard Mandelberg og
Peter Cramer i 1771.5 De hverdagsagtige scener fra
barnekammeret og de nyttebetonede lege i haven
afspejler forestillingerne om et enkelt, naturligt liv,
men idyllen skæmmes unægtelig af, at projektet var
sat i gang af Struensee for at imødegå en overvæl
dende kritik fra kredse omkring hoffet af, at kron
prinsens opdragelse var alt for hårdhændet.
Fra 1760erne til omkring 1800, hvor et nyt syn på
barndommen efterhånden vinder indpas i Dan
mark, er Jens Juels helt samtidige portrætprodukti
on interessant som mentalhistorisk kilde til foran
dringerne i barnets status. Barneportrætterne falder
tematisk i tre grupper: barnet alene, barnet med sin
moder og barnet i familien, og for alle tre grupper
kan mærkbare ændringer iagttages, når billederne
ses i relation til barndommens og barneopfattelsens
historie.
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Jens Juels første barneportrætter fra tiden efter
læreårene i Hamburg er interessante ved at vise al
mindelige borgerlige børn. Modellerne er fundet i
familien og i hans nærmeste omgangskreds.
Det er prunkløse bryst- eller halvfigursbilleder,
hvor børnene ligesom de voksne på den tids por
trætter ser direkte på beskueren med et lille smil, og
malet i den nederlandsk inspirerede nordtyske stil,
som var karakteristisk for Juel i disse år. Fra tiden på
Kunstakademiet før udenlandsrejsen er det værd at
bemærke sig billedet af Hermann Junge malet ca.
1771, da han var 5 år (fig. 67, kat. 19). Det er et bryst
billede med figuren anbragt mod en ensfarvet flad
baggrund som de øvrige. Dragten i rokokostil med
kalvekrøs i halsen, vest og kjol, og frisuren med de
to karakteristiske krøller over ørerne og hårpisk i
nakken, er som de voksnes, men billedet skiller sig
ud fra de øvrige barnebilleder ved et fint, indad
vendt udtryk, og ved at han ikke ser direkte på
beskueren, men til siden. Det giver portrættet et
stille liv af eftertænksomhed, der mest af alt ligner
Chardins billede af en dreng med en snurretop,8
men fordi Juels billede er uden legetøj minder det
om, at livets alvor med læretid og arbejde begyndte
ved 7-års alderen.
Fra den tidlige rokokoprægede periode stammer
også dobbeltportrættet af søstrene Ravn (fig. 68, kat.

Fig. 67, kat. 19. Hermann Junge, (1766-1791) som barn,
tømrermester. (Omkring 1771). Ny Carlsberg Glyptotek.

Barneportrættet
Danske barneportrætter fra tiden før midten af det
18. århundrede er karakteristiske ved, at det er børn
af høj byrd, som fremstilles. De kongelige og adeli
ge børn blev malet på samme måde som de voksne i
officielle portrætter, hvor det drejer sig om at frem
hæve en arving til en trone eller et gods, og børnene
males med de attributter, som hører sig til i den
sammenhæng, kroner, ordener, våbner og sværd.
Efter den spædeste barnealder er de klædt fuldstæn
dig som de voksne og ligner derfor voksne i lille
putformat. Dette er i overensstemmelse med den
tids opfattelse af barndommen som en periode af
ufuldkommenhed, hvor det gjaldt om hurtigt at til
egne sig de voksnes færdigheder. Så snart børnene
havde lært det fornødne, måtte de deltage i arbej
det. På landet kunne børn i 4-5-års alderen blive sat
til at vogte gæs og senere kreaturer, der gik på fælles
græsningsarealer, som ofte lå langt fra hjemmet.6
For de adelige børn gjaldt, at de blev sat i pleje og
opdraget uden for hjemmet hos slægtninge og i
mange tilfælde fandt dette sted allerede fra den spæ
de alder.7

Fig. 68, kat. 17. Anne Sophie Ravn (1767-1777) og Helene
Cathrine Ravn, (1765-1777).(Omkring 1770). Privateje.
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Fig. 69, kat. 46. Octavie Diodati, (f 1769), datter af Antoine-Josué Diodati. (Genéve 1778/79). Privateje.

17). Igen ser vi de to småpiger udstyret som voksne
med blomster og kniplinger i håret, ørenringe og
favnen fuld af roser, en yndet rekvisit både til små
piger og voksne kvinder, som det vil fremgå siden

hen. Bemærkelsesværdig er derimod den kærlige
omfavnelse, som er i pagt med den kommende tids
interesse for følelser mellem familiemedlemmer.
Under opholdet i Schweiz 1777-79 kom Juel til at
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arbejde for en kreds af naturvidenskabsmænd og
filosoffer, der var langt mere optaget af landsman
den Rousseaus tanker om børneopdragelse. Det
spores straks i den lydhøre og fintmærkende Juels
kunst. Blandt portrætterne for familien Diodati er
et af den yngste datter Octavie fra 1778-1779 (fig. 69,
kat. 46), som er præget af en Rousseau-inspireret
moderne opfattelse af barnet. Hun adskiller sig fra
de voksne ved en ny frisure, der virker mere natur
lig med de korte lokker og pandehåret. Hun har
aflagt den kulørte rokokodragt, og er i en hvid
enkel kjole, og frem for alt er hun anbragt ude i
naturen med en ketsjer og fjerbolde ved hånden,
som vidner om en fri, sund opdragelse, der lægger
vægt på fysisk aktivitet. Noget for piger på den tid
temmelig usædvanligt, hvor pigeopdragelsen, også
ifølge Rousseau, sigtede mod huslige færdigheder.
Havde det ikke været for rosen, der fæstner tørklæ
det, og nederdelens vidde kunne man have taget
hende for en dreng.
Den eneste gang Juel igen anvendte ketsjer og
fjerbold er da også i et drengeportræt af Johann
Valentin Meyer (ep 206) malet 1780, da Juel på sin
vej hjem gjorde ophold i Hamburg. Også her ses
barnet siddende i det fri, men denne gang i hel
figur, hvilket giver lejlighed til at bemærke, at vi nu
har en barnedragt, som adskiller sig fra de voksnes,
et tegn på at man er begyndt at se på barndommen
som en periode, der skiller sig ud som noget sær
ligt i menneskelivet. Johan Valentin er uden hals
bind og kalvekrøs, og har i stedet en udringet skjor
te med flæsekant, en kort knappet jakke tilsynela
dende uden voksendragtens lange skøder bagpå, og
et par lange bukser med vidde, som var mere be
kvemme at røre sig i end de voksnes stramme knæ
bukser.
Tilsvarende kraver og viltre frisurer findes på
portrættet af andre små drenge fra denne periode
(ep 269, 270 og 285). Af Carl August Damkier fin
des desuden et usædvanligt portræt (ep 284), som
viser den 5-årige dreng let påklædt med skulderen
bar, mens han blæser sæbebobler, og med den muslingeformede sæbeskål i hånden. Sæbeboblen er
skrøbelig og brister hurtigt, ligesom livet for mange
af den tids børn. Sæbeboblen som forgængeligheds
symbol er velkendt i barnebillederne.9 Hos Char
din, som også har malet et barn med sæbebobler,
har man tillige set hans brug af snurretoppen, der

Hg. 70, kat. 80. Carl Bernstorff, (1788-1792), søn af
A. P. Bernstorff. 1789. Den danske Ambassade, London.

hurtigt standser, og korthuset, der falder sammen,
som tegn på barndommens skrøbelighed.10 Selv om
børnedødeligheden var faldende i slutningen af
1700-tallet var den dog endnu overvældende og me
re frygtet end tidligere, fordi man var begyndt at
omfatte sine spædbørn med større følelser end før.11
Dette afspejles også hos Juel. Det første spæd
barnsportræt fra hans hånd er den lille prinsesse
Juliane Marie, datter af arveprins Frederik, malet i
1784 (ep 309). Hun blev knap 6 måneder gammel,
og det vides ikke hvornår i hendes levetid, portræt
tet er malet.12 Hun er fremstillet stift siddende fron
talt med ansigtet og blikket drejet mod den ene
side. Ganske enkelt klædt uden attributter, og så
ubevægelig og uden forsøg på at komme i kontakt
med beskueren, at det næsten er påfaldende. Men
det lille runde barneansigt med de svulmende kin
der og den skaldede isse er rørende i al sin alvor.
Om denne skyldes, at barnet er malet posthumt og
portrættet derfor afspejler hendes moders usigelige
sorg, er uvist.13 Sidst i 1780erne er en række små
børnsportrætter, hvor barnet er fremstillet i hel fi-
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vidner noget opvakt og beslutsomt i udtrykket, som
passer sig for en søn af en stor statsmand.
Barnets stand fremgår naturligvis tydeligere, når
modellerne er kongelige børn. Den lille »høysalige«
prinsesse Maria Louise, kronprinsens førstefødte
(fig. 71, kat. 92), er anbragt på en guldgaloneret pu
de med draperi i baggrunden. Hun er mere påklædt
med kyse, sko og sløjfer på ærmerne. Også hun ses i
barnlig bevægelse med udstrakt hånd. Det samme
gælder den lille ukendte pige (fig. 126, kat. no),
som afgjort er en pige på grund af det smægtende
blik, hun retter mod rosengrenen i hånden. At attri
butterne i børnebillederne er kønsbestemte ses
tydeligt på den 2-årige prins Frederik Emil August
prins af Augustenborg og Nør malet 1802 (fig. 72,
kat. 117), stadigvæk i den feminine dragt som små
drenge bar, men nu i hel enkel empirestil. Legetøjet
er derimod typisk for drenge, tromme, pisk og hest
på hjul som en forberedelse til voksenlivets opgaver.
Kønsrollerne var ikke til debat hos Rousseau. Hvor

gur, et tegn på, at forældrene nu vier deres spæd
børn særlig opmærksomhed. Det første af typen er
Carl Bernstorff, yngste søn af A. P. Bernstorff malet
i 1789 i sit første leveår (fig. 70, kat. 80). Han sidder
på en seng med et draperi i baggrunden, ganske let
påklædt i en tynd hvid chemise med flæsekant for
oven, som kun dækker nødtørftigt og derved af
slører den lille buttede barnekrop, for slet ikke at
nævne de trivelige ben og de små krøllede tæer. Her
er vi langt fra tidligere tiders svøbelsesbørn, der
stramt indsnøret var frarøvet enhver bevægelsesmu
lighed, en skik Rousseau havde taget stærkt afstand
fra. Carl Bernstorff ser robust og livskraftig ud som
et barn, der har faet den rette naturlige og sunde
opvækst. Selv om han ikke ser direkte på beskueren,
virker han appellerende ved den fremstrakte hånd,
en typisk barnlig gestus, der viser, at man havde faet
blik for, at barnet adskiller sig fra den voksne ved et
særligt bevægelsesmønster. På trods af den feminine
påklædning er han umiskendeligt en dreng. Derom

Fig. 71, kat. 92.
»Høysalig Prinsesse
Maria Louise«,

(1792-1793)« Kron
prinsparrets første
fødte. (1793). Rosen
borgsamlingen.
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Fig. 72, kat. 117. Frederik Emil August, (1800-1865), prins af Augustenborg og Nør. (1802?). Kunsthalle zu Kiel.

I det hele taget er det naturligheden, som præger
børnebillederne i Juels sidste tiår. Særlig mærkbart
bliver det, efter at kunstneren selv fik børn. I for
hold til de mere officielle bestillinger er en skitse af
hans datter Susanne helt uformel (ep 637). Hun lig
ger henslængt på gulvet med chemisen i uorden og
med buketten splittet ad, som var hun midt i en leg
med blomsterne. Legen har også en fremtrædende
plads i skitsen af kunstnerens fem børn i haven fra
1801 (fig. 22, kat. 112). Den ældste af drengene er i
en yndefuld bevægelse, medens han sætter en drage
op, hvoraf de tre ældste synes vældigt optagne,
mens den yngste pige snarere har opmærksomhe
den rettet mod sin malende fader.
Bevægelsen er også essensen i Juels mest interes
sante barneportræt, Marcus P. K. H. von Schmidten
(ep 861), kaldet »Den løbende dreng« fra 1802. Den
11-årige dreng er vist fra siden, mens han i løb er på
vej til sin skole, Christianis Institut, som er gengivet

der for drengene var tale om en frigørelse, forblev
hans syn på pigeopdragelsen traditionelt, svarende
til et konservativt romantisk kvindeideal.
Det er formentlig også baggrunden for, at der til
de lidt større piger ikke opstår en selvstændig dragt,
som adskiller sig væsentligt fra den voksne kvindes.
Derom vidner en ung pige, formentlig en frøken
Brockdorflf malet i 1796 (fig. 73, kat. 96). Hun er for
en gangs skyld uden roser, men sidder så til gen
gæld ude i det fri omgivet af naturens vilde blom
ster med en stor hund hengivent lænet op ad sig.
Billedet er usædvanligt ved, at vi er i øjenhøjde med
pigen, eller måske ser hun snarere ned på os. Hun
er ubestemmelig af alder og set uden reference til
voksen-verdenen, synes hun nærmest at vokse for
øjnene af os. Barnet og hunden alene i den »vilde«
natur var et typisk motiv i tiden, som angav, at bør
nene skilte sig ud fra de voksne og måske havde
større »naturlighed« fælles med dyrene.14
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i baggrunden. Foran skolen ses den første udendørs
legeplads i Danmark, et vidnesbyrd om den betyd
ning, man tillagde kroppens fysiske udviklingsmu
ligheder i den Rousseau-inspirerede pædagogik,
som især blev udmøntet af J. B. Basedow ved opret
telsen af en skole i Dessau »Philanthropin«, der gav
navn til en pædagogisk retning, filantropismen, og
dannede mønster for etableringen af private drenge
skoler som Christianis Institut.15 Billedet af den lø
bende dreng fra kunstnerens dødsår kommer med
sin fremstilling af barnet i naturlig bevægelse i det
fri til at danne en slutsten i Juels arbejde med børneportrættet, og er et bevis på de rousseauske op
dragelsesidealers succes omkring århundredskiftet.

Moder og

barnet

•

sysler, som afbildes i kvindeportrætterne, havde sna
rere med håndarbejde at gøre, som kunstnerens
søster (fig. 9) og fru Klingberg (fig. 54).16 Fra den
kongelige familie kendes der fa eksempler på mødre
med børn. Dronning Juliane Marie lod sig male
med sin søn arveprins Frederik, men det var af politisk-dynastiske grunde for at pege på ham som tron
arving, og det er en traditionel, repræsentativ frem
stilling af den lille prins som diminutiv voksen.17 Et
anderledes moderne moder-barnbillede af dronning
Caroline Mathilde og hendes lille søn i intime,
hjemlige omgivelser kom aldrig til udførelse, og
kendes nu kun fra Peder Als’ fine skitser.18 Generelt
var småbørn ikke moderne i årtierne omkring mid
ten af århundredet. Det normale i Europa var, at
børnene fik en amme, som tog barnet i pleje straks
efter fødslen og beholdt det i adskillige år.19 I Dan
mark har det været mere almindeligt at have en am
me boende i familien.
Der er således intet mærkværdigt ved, at det lille
barn i 1770 er afbildet uden sin moder. Efter den
unge piges dragt, som ikke er lige så fornem som
barnets, kunne hun være en tjenestepige eller mu
ligvis en slægtning. Billedet er interessant ved at gi-

barn

Det første billede af et lille barn med en ung kvinde
i Juels kunst, af Ellen Poulsen kaldet »Et barn med
en ung pige« (ep 87), er fra 1770. Modellerne er
ubekendte, men pigen er næppe barnets mor, dertil
ser hun for ung ud. Desuden lod kvinder på den tid
sig ikke portrættere med deres børn. De huslige

Fig. 73, kat. 96.
En ungpige,
formentlig en
frøken Brockdorff 1796.
Privateje.
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Fig. 74, ep 199. Jeanne Marianne de Massé-Diodati, datter af Antoine-Josué Diodati.
(Genève 1779). Privateje.

fra Juels ophold i Schweiz en kvindeskildring, som
afspejler et nyt syn på moderskabet. Jeanne Marian
ne de Massé-Diodati (fig. 74), en ældre søster til
Octavie med ketsjeren, er afbildet med sit spæde
barn på skødet og med kjolen åben, så man kan se,

ve os indblik i tidens småbørnspleje, barnestolen,
ranglen og frem for alt den med strudsfjer og perle
snore dekorerede polstrede faldhat, som børn blev
udstyret med, før de gik sikkert.20
I lighed med barneportrætterne finder man først
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Fig. 75, ep 343. Sophie Magdalene Raben f. von Qualen (1759-1844),

med sin søn Frederik (f. 1784)- (1785). Privateje.

at hun følger Rousseaus forskrifter om, at mødrene
for at fa sunde børn selv skulle amme dem.

Efter Juels hjemkomst viser et portræt af Sophie
Magdalene Raben fra 1785 (fig. 75), at man nu også
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Fig. 76, kat. 107.
Elisabeth Henriette
Bruun Neergaard,
f. Baudissin (1777-

1864) med sin
ældste søn Henrik,
f 1795- (1799/
1800?). Ny Carls
berg Glyptotek.

lagde sig efter amningen i Danmark. Den unge
godsejerfrue har sin lille søn Frederik på skødet, opsnøret kjoleliv og næsten blottet bryst. På trods af
den intime situation virker portrættet alligevel re
præsentativt for sin stand. Med en rank, selvbevidst
holdning ser de begge mod beskueren med et, især
for sønnens vedkommende, næsten nådigt udtryk,
som passer sig for en godsejersøn. Der stilles såle
des ikke megen kærlighed til skue mellem moder og
barn. Hun holder om barnet med de for Juel kon
ventionelt yndefulde håndbevægelser, som gentages
i barnets koket strittende lillefinger.
Følelser mellem moder og barn skal man frem til
1799 for at finde, hvor grevinde Sophie Bille Brahe
blev malet med sin ældste søn Henrik (fig. 62, kat.
103). Hun ser med et kærligt, moderligt udtryk på

sit endda meget store og kun let tilhyllede skøde
barn, mens han på sin side er helt opslugt af den
drueklase, hun holder op for ham. En tilsvarende
opvurdering af moderskabet og moderkærligheden
ses i europæisk kunst. I Frankrig begyndte det med
billeder som Fragonards »Le Retour au Logis« og
Greuzes »La Mère bien-aimée« fra 1765,21 og kom
til fuld udfoldelse i Elisabeth Vigée Le Bruns selv
portrætter med datteren knuget ind til sig på skødet
fra 1786 og 1789.22 Tilsvarende kærlige moder-medbarnbilleder findes hos Reynolds, Gainsborough og
Romney. Blandt de øvrige danske portrætmalere ses
motivet hos C. A. Lorentzen, der malede fru Maria
Mathilde Clausson, gift med Anders Gamborg,
med et brystbarn o. 1790,23 samt i Erik Pauelsens
portræt af Frederike Brun med sin datter på skø-
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dre gruppe- eller familieportrætter, hvis opstillinger
er meget sigende med hensyn til hierarkiet eller
rangfølgen inden for familien. Som regel har de
voksne den centrale placering i billedet, mens bør
nene grupperer sig ud til siderne. Et klart eksempel
med et tydeligt hierarki er den Ulfeldtske Familie i
Frederiksborgmuseet, hvor forældrene ses midt for
et opdækket bord med drengene placeret efter alder
på faderens side og pigerne på moderens. I andre
billeder troner faderen i centrum som udtryk for en
patriarkalsk familiestruktur.30
Juels første familiebillede fra 1787 forestiller bota
nikeren, der tillige var postdirektør og direktør for
Den Kongelige Porcelænsfabrik Johan Theodor
Holmskiold med hustru og datter (fig. 78, kat. 74).
Blandt Juels skitser til billedet er den tidligste (fig.
77, kat. 72) interessant ved at vise den første idé. Di
rektøren står let tilbagelænet, mens han ser ned på
sin siddende hustru, der har barnet ved sin side.
Mor og datter er nært forbundne, men adskilt fra
faderen, der hæver sig over dem som en mandlig
autoritet. Denne første skitse, der ellers har en fin,
intim stemning, er præget af et patriarkalsk familie
mønster.
I den færdige version af billedet er kompositio
nen ændret. Forældrene er nu anbragt i samme ni
veau, idet de sidder i hver sin halvdel af billedet
med ansigterne drejet mod hinanden, men uden at
deres blikke mødes. Mellem dem står datteren, sta
digvæk helt tæt ved moderen, hvis hånd hun holder.
Kompositionen peger således på en kvindelig og en
mandlig sfære, der mødes midt i billedet, hvor fade
ren med en let berøring af sin kones arm peger på
det, som er bindeledet imellem dem, datteren. Der
er derfor ikke tale om en tom gestus fra hans side,31
tværtimod udpeger han det centrale i familien - bar
net.
Billederne af arveprinsen og hans familie er flere
gange blevet fremhævet som et interessant eksempel
på, at de nye borgerlige familieidealer nu også efter
leves af den kongelige familie.32 Imidlertid findes i
Frederiksborgmuseet en skitse af arveprinsens fami
lie, hidtil kaldet Juel, men måske snarere udført af
C. A. Lorentzen, som viser et mere traditionelt fami
liemønster. Her er de to ældste børn anbragt sam
men med deres amme i billedets højre side. Helt ad
skilt fra dem ses forældrene med arveprinsen ståen
de i midten og arveprinsessen siddende yderst til

det.24 Af sin egen hustru malede Pauelsen et por
træt med barmen blottet, som har fået følgende om
tale i kunsthistorien: »Hverken Greuzes eller Ange
lica Kauffmanns sensuelle og sentimentale kunst er
gået sporløst hen over dette portræt af kunstnerens
hustru, den smukke bagerdatter. I Juels produktion
ville portrættet, uanset dets udmærkede kunstneri
ske kvalitet, være utænkeligt, han lod sig aldrig rive
ud af sin borgerlige balance. Men for himmelstor
meren Pauelsen er det typisk«.25
I slutningen af århundredet synes ammebilleder
ne at være gået af mode. Mødrene lader sig nu afbil
de med noget større børn, som Elisabeth Henriette
Bruun Neergaard med sin ældste søn Henrik i 4-5års alderen (fig. 76, kat. 107). Forbindelsen mellem
moder og barn er nu ikke så udtalt. De er beskæfti
get med hver sit, hun med sin strikkestrømpe han
med sin pisk. Fra sin fremtrædende placering forrest
i billedet og med hånden resolut i siden ser han
med basis i en sund opdragelse ud til at være godt
rustet til at klare sig i livet. Endnu mere livskraftig
er den lille Peter, søn af Regine Sophie Tutein malet
1801-02 (ep 850). Han synes næsten at stjæle billedet
fra sin mor, som han læner sig frem med en medri
vende gestus, mens han ser ud, som om han har lyst
til at befri sig fra voksen kontrol.26
Hvor de adelige og borgerlige damer som regel
blev malet i halv figur, bestilte kongefamilien store
helfigursstykker, men også her vinder børnene ind
pas, som i billedet af kronprinsesse Marie Sophie
Frederikke (ep 783), der i 1800 vandrer med prin
sesse Caroline i en have af romantisk tilsnit med et
tempel i baggrunden. Begge er de iklædt ens lange
hvide empirekjoler, et vidnesbyrd om, at de voksne
i løbet af 1700-tallet havde overtaget den hele kjole,
som oprindelig havde været en dragt for småbørn.27

Familiebillederne
I slutningen af 1780erne tager Juel den genre op,
som i England under betegnelsen »the conversation
piece« havde fremkaldt et væld af billeder, som viser
en dagligdags scene fra familiens liv,28 og som er et
udtryk for, at familien er begyndt at få en ny betyd
ning som sæde for kærlige følelser mellem familiens
medlemmer.29
Konversationsstykket bliver en afløser for de æl
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Fig- 77, kat. 72. Det Holmskioldskefamiliebillede. (1786).

Frederiksborgmuseet.

venstre. Den adskillelse af mor og børn, som bille
det fremstiller, var en realitet i velstillede familier
langt op i 1700-tallet.
I Juels billeder af arveprinsefamilien ser vi imid
lertid en moderne familieidyl. I den sidste version
fra 1790 (fig. 66, kat. 81) har arveprinsessen den
spæde pige på skødet, mens de to større børn er
placeret i midten mellem forældrene. Hendes store
broder, prins Christian (VIII) står lænet helt op ad
sin fader, hvis hånd han holder, måske et tegn på, at
den moderne fader tog del i sine børns opdragelse,
som anbefalet af Rousseau.33 At billedet også gjorde
det ud for et repræsentativt familieportræt, derom
vidner arveprinsens og hans søns Elefantordener og

busten af kong Frederik V på bordet. Så er der mere
borgerlighed i jernværksejer Peder Anker til Bog
stads familiebillede fra 1792 (ep 583). I to skitser (fig.
119, kat. 89 og fig. 120, kat. 90) står datteren i mo
derens billedhalvdel, men i det færdige billede er
hun rykket ind i centrum af billedet, hvor også fade
ren befinder sig. Her er det ikke ham, som med en
velvillig gestus henleder opmærksomheden på kone
og barn, men derimod datteren, der peger på stik
ket efter Lorentzens prospekt af familiens hjemby
Bogstad.34 Så centralt er barnet nu i familien, at det
er hende, der er aktiv, mens moderen tomhændet
knuger forklædet i skødet.
Ligeledes fra 1792 findes en skitse antagelig til
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Fig. 78, kat. 74.. Johan Theodor Holmskiold (1731-1793) med sin hustru, Sophie Magdalene, f. Schrödersee (1746-1801)
og deres datter, Juliane Marie (1779-1814). 1787. Privateje.

mellem far og datter. Med et kærligt blik på sin
mand peger hun på den lille pige, der står lidt ad
skilt fra den voksne generation, og som tegn på, at
hun er nærmere naturen og de ting, der gror, frem
viser hun i kjoleskødet sin høst af vilde blomster.
Familiebillederne har vist nye følelsesbetonede
relationer mellem familiens medlemmer, ikke mindst
er der blevet peget på faderen som en medlevende
part i børnenes opvækst. Som en bekræftelse herpå
har Juel omkring 1800 malet et usædvanligt portræt
af en fader med sit barn. Det er grosserer og skibs
reder Peter Tutein d.y. (fig. 79, kat. 105), der optræ
der som kærlig fader med sin 2-årige yngste søn
kravlende rundt på skødet.

Juels selvportræt med hustru og barn (ep 576) med
en intim skildring af hans egen familieidyl. Her er
selvportrættet kombineret med den ammende mo
der, hvis blottede bryst kunne forlede én til at mene,
at selv Juel lod sig rive med til »himmelstormende«
romantik, når han malede for sig selv. At det næsten
nøgne barn, der fremvises på sin moders skød, også
for Juel var helt centralt, derom er der ingen tvivl.
I slutningen af 1790erne flyttede Juel familien fra
stuerne ud i det fri, som det ses i billedet af Sigfred
Victor Raben-Levetzau med hustru og datter fra
1796 (ep 653). Ægtefællerne har tilsyneladende sat
sig til hvile på en bænk under spadsereturen i natu
ren. Her er hustruen i centrum som et bindeled
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Fig. 79, kat. 105. Peter Tutein ^.,(1752-1828), grosserer, skibsreder, med sin yngste søn Louis Alexander, f. 1798.
(Omkring 1800). Privateje.
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Hvorvidt Juels modeller også i praksis efterleve
de de moderne familiemønstre, som fremgår af bil
lederne, har vi i dag ingen mulighed for at kontrol
lere. Som påvist udviser flere af skitserne mere tra
ditionelle normer. De færdige billeder må derfor
betragtes som kilder til personernes ideer om fami
lie- og kønsrollemønstre.
Et andet samtidigt familiebillede viser en lidt me
re traditionel familieopfattelse. Det er C. D. E Reventlow og hans familie malet af Nicolai Wolff, nu
kun kendt fra en skitse fra omkring 1790, fordi det
færdige billede med figurerne i legemsstørrelse er
gået tabt.35 Her har vi statsministeren stående i mid
ten som familiens overhoved. Foran ham sidder hu
struen med et spædbarn på armen og omkring dem
myldrer familiens øvrige syv børn, hvis opdragelse
og uddannelse var genstand for faderens store inter
esse. Familiens amme ses i færd med at anbringe det
næstyngste barn i en legevogn. På trods af Reventlows »oplyste« familieliv virker Juels billeder mere
moderne med de ligestillede forældre, et tegn på at
kvinden var ved at få større betydning i familien ved
selv at sørge for børnene. Et andet træk, som er
mere i pagt med tidens nyeste idealer er, at der er
færre børn i familierne på Juels billeder. Her har vi
således spirerne til den moderne kernefamilies op
ståen.
Både ud fra en historisk og en kunsthistorisk
synsvinkel er Juel interessant ved at male, hvad han
så, eller hvad hans bestillere ønskede at demonstre
re. Hos Juel er der ingen forsøg på at iklæde små
børnene en antikiserende dragt, som når Reynolds
maler The Infant Jupiter, Hercules eller Bacchus, ej
heller har hans billeder lån fra renæssancen, som
Reynolds’ af Michelangelo inspirerede skildringer. 36
Over for Greuzes og Elisabeth Vigée Le Bruns sen
timentale skildringer, virker Juel nøgtern og natur
lig. Juels skildringer af sine egne børn har en umid
delbarhed og friskhed, som står mål med Gainsbo
roughs for sin yndefulde naturlighed stærkt beun
drede portræt af de to døtre, som jager en sommer

fugl.37 Fordi Juel holder sig inden for en borgerlig
forståelsesramme, er hans billeder interessante bi
drag til mentalitetshistorien.
Af de foregående afsnit er det fremgået, hvordan
Juels billeder afspejler de rousseauske opdragelses
ideers gennembrud i Danmark. Det afgørende ven
depunkt sker i 1780erne efter Juels tilbagekomst fra
Schweiz, og falder således sammen med den rous
seauske påvirkning af litteraturen og fremkomsten
af en pædagogisk debat i tidsskrifterne.38
Fremvæksten af et nyt barndomsbegreb kan føl
ges i Juels kunst ved, at barnet, også det helt spæde
barn, kommer i fokus som genstand for enkeltpor
trætter, at barnet får en stadig mere central position
både i forhold til moderen og i forhold til familien,
og at barnet får en selvstændig eksistens og bliver
beskrevet som et individ, der adskiller sig fra de
voksne. Udviklingen i løbet af den generations tid,
hvor Juel er virksom, er slående. Der er en verden
til forskel mellem den stilfærdige Hermann Junge i
voksendragt og »Den løbende dreng«, ligesom der
er et gevaldigt spring mellem den unge pige og bar
net, der er fastholdt i barnestolen og udstyret med
faldhat, til det næsten nøgne barn, som udfolder sig
i leg på sin moders skød. Selv inden for det korte
spand af år, som familiebillederne dækker, kan der
spores en udvikling i relationerne i familien, som
bringer barnet mere i centrum.
Det forløb, som kan følges gennem Juels barnebilleder - at følelsen for barnet langsomt intensive
res - kommer til fuld udfoldelse i det næste århun
dredes romantiske syn på barnet. Mest markant hos
Juels tyske elev Philipp Otto Runge, hvis billeder
udviser en hidtil uset indlevelse i barnets verden og
en gengivelse af barnets vækst, som næsten spræn
ger billedets rammer.39 Juels og hans samtidiges
barnebilleder er begyndelsen til en ny barnecentreret kultur, som omkring 1800 stadig var for et fåtal,
men som i løbet af det næste århundrede blev det
almindelige ideal.
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Fig. 80, kat. 154. Johan Vilhelm Gertner: Hertug Ferdinand afBraunschweig-Wolfenbüttel-Lüneburg.

Blyant. Nasjonalgalleriet, Oslo.
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Erik Westengaard

INDGANGEN TIL DET EVIGE ØSTEN
Jens Juel og frimurerordenen

1782 var et travlt år for Jens Juel. Han blev medlem
af akademiet, havde mange portrætbestillinger, og
han rejste til Jægerspris Slot for at tegne og male.
Mellem hans mange værker fra dette år findes et
portræt, der i dag kun kendes gennem en tegning
udført af maleren Johan Vilhelm Gertner (fig. 80).
Tegningen, der ejes af Nasjonalgalleriet i Oslo, skil
drer hertug Ferdinand af Braunschweig-Wolfenbüttel-Lüneburg, som var bror til dronning Juliane
Marie. Den er en gengivelse af et maleri af Jens Juel,
forestillende hertugen, som det endnu ikke er lykke
des at lokalisere. Af Gertners tegning fremgår det,
at Juel må have dateret portrættet i 1782, for i øver
ste højre hjørne af tegningen har Gertner skrevet
»Juel Pinx 1782«. At Gertner har set det originale
maleri, fremgår af de præcise mål på originalen (1
alen 17! tom.br. 2 alen si tom.h.), som Gertner har
påført over selve tegningen, og i øverste venstre
hjørne har han endda noteret, at hans tegning er
è størrelse af maleriet.
Hvor portrættet befinder sig i dag, vides som
nævnt ikke, men i hvilken lokalitet, Gertner kan ha
ve set maleriet, kan man nok fremsætte en formod
ning om. Gertner var ivrig frimurer, og hertug Fer
dinand var i sin tid øverste leder for frimurerorde
nen,1 og da man ved, at Gertner i 1844 fik udstedt
et frimurerpas hvormed han besøgte loger i Berlin
og Dresden (venligst oplyst af Den Danske Frimu
rerorden), er det formodentlig i en af disse byers lo
ger, at Gertner har set portrættet og udført tegnin
gen. Næste spørgsmål der så melder sig er: Hvorfor
har Jens Juel portrætteret hertug Ferdinand netop i
1782? Svaret knytter sig til nogle af de andre maleri
er Juel udførte det år, nemlig billederne fra rejsen til
Jægerspris Slot. Men svaret har desuden relation til
Juels liv som privatmand, og især en begivenhed,
der indtraf året før, i 1781. Hidtil har forskningen
kun beskæftiget sig med Jens Juel som den myreflit
tige portrætmaler med et stort værksted, hvor man
til tider seriefremstillede portrætbestillinger fra ti

dens bedre borgerskab, adel og kongehuset. Mod- noter
sætningen hertil var Juels kollega Nicolai Abild- SIDEI3
gaard, som af forskningen er blevet fremstillet som
en filosofisk og samfundsengageret kunstner. Juel er
blevet anset for at være en Aladdin-type, hvis liv
udelukkende bestod af smukke malerier. Dette er
dog ikke hele sandheden, for efterforsker man lidt
nøjere hans liv og enkelte af hans værker, opdager
man, at maleren Jens Juel også var en person opta
get af tidens åndelige og sociale strømninger, skabt
af oplysningstidens filosofi og rationalistiske ten
denser. En vigtig kilde til forståelse af Juels intellek
tuelle interesser er kataloget over hans dødsboaukti
on.2 Her er det listen over bøger, der påkalder sig
opmærksomhed, for læser man grundigt, tegner der
sig gennem bøgernes titler og indhold et billede af
et menneske, der har fulgt med i tidens åndelige
strømninger og samfundsdebatter. Men listen viser
også, at Juel var aktivt medlem af debatskabende
kredse, hvilket fremgår af boglistens katalog num
mer 70 »Love for Klubben oprettet i Novbr. 1775«.
Bag denne korte tekst finder man en af datidens
mest aktive og kendte klubber i København, den
såkaldte Drejers Klub,3 der havde nogle af de mest
engagerede og velformulerede mænd som medlem
mer.
København i 1770’erne og frem til begyndelsen af
1800-tallet havde i forhold til indbyggerantallet
usædvanlig mange hel- eller halvlitterære klubber,
oprettet efter engelsk forbillede. Klubberne opstod
på grund af et mere selvbevidst, veluddannet og
formuende borgerskabs ønske om at have et sted,
hvor det var muligt at diskutere tidens intellektuelle
og kulturelle strømninger. En del af klubberne de
batterede tillige politiske forhold, men på grund af
tidens absolutistiske styreform blev den type klub
ber oprettet med en formålsparagraf, der udadtil
viste, at de var læse- og diskussionsklubber for
mænd af det bedre borgerskab. En del af medlem
merne var forfattere, og på dette grundlag blev Dre-
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Fig. 81. Punchebowle af ostindisk porcelæn med frimurersymboler. Frederiksborgmuseet.

jers Klub oprettet i november 1775. Inden for klub
bens vægge hædrede man medlemmerne, ikke efter
stand og rang, men som der stod i vedtægterne,
efter forstand og hjertets egenskaber, og man for
langte, at alle borgerlige uligheder som staten havde
skabt, forsvandt inden for klubbens vægge.4 Drejers
Klub startede i Læderstræde, men allerede i 1779
flyttede man til Østergade 52, da lokalerne blev for
små. Klubben havde med andre ord succes og stor
medlemstilgang.
Hvornår Jens Juel blev medlem af klubben vides
desværre ikke helt eksakt, men man kan med forsig
tighed sætte tiden til omkring 1780, da Juel igen var
i Danmark, efter sin store udlandsrejse. Jens Juel
har sandsynligvis under sine ophold i Tyskland og
Schweiz stiftet bekendtskab med klublivet, der
overalt i Europa var en integreret del af det sociale
liv for det bedre borgerskab hvis portrætter Juel ud
førte på denne rejse, og for at skaffe sig en lignende
kontakt med samme type kunder i Danmark, kan
han have ladet sig optage i klubben efter sin hjem
komst. En anden grund til at anslå tiden til 1780, er
vor viden om, at Jens Juel blev medlem af et andet

»selskab« i 1781. Ser man på medlemsfortegnelsen
over Drejers Klub, viser det sig, at mange af klub
bens medlemmer også var optaget i frimurerorde
nen. Her skal blot nævnes Werner Abrahamson,
forfatter og officer, og forfatteren Knud Lyne Rahbek.5 Abrahamson der var medstifter af Drejers
Klub, var en engageret og aktiv logebroder i frimu
rerordenen, som han havde tilhørt siden 1770.6 Et
rent fysisk bevis på sammenfald mellem medlem
merne af klubben og frimurerordenen er en pun
chebowle, der i dag findes på Frederiksborgmuseet
(fig. 81 og fig. 82).7 I bøger om Drejers Klub omta
les bowlen som den store bowle, der måtte sættes
på bordet før den blev fyldt, da det ellers var umu
ligt at flytte den, men det er snarere klubbens lille
bowle. Bowlens dekorationer består af frimurer
symboler som bl.a. mesterhammeren, murskeen,
lodlinen, vinklen og kraniet med korslagte knogler.
Alt sammen genstande anvendt til det symbolske
arbejde i frimurerlogerne. Da frimurerne vogtede
nidkært over deres hemmelige symboler og ritualer,
kan man ikke forestille sig, at denne bowle er blevet
benyttet, når der var ikke frimurere til stede. Men
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Fig. 82. Detalje af Punchebowle. Noahs ark. Den skotske præst og frimurer Anderson skriver
i sin vejledning for frimurere fra 1723, at Noah på arken sammen med sine sønner dannede en frimurerloge.

Frederiksborgmuseet.

Juel har i klubben mødt frimurere, og ved samtaler
med dem kan han være blevet interesseret i orde
nens arbejde og formål. Måden, hvorpå man optog
medlemmer i Drejers Klub var den samme som ved
optagelse i frimurerordenen, da man begge steder
balloterede. Det vil sige, at man fik udleveret en
sort og en hvid kugle, som blev lagt i en pose. Var
der kun hvide kugler i posen gik optagelsen uden
problemer. Man skulle også begge steder have
såkaldte »faddere« til at anbefale en optagelse.8 Det
vides, at Jens Juel blev optaget i frimurerlogen
»Zorobabel« den 18.4.1781,9 men hvem der var Juels
»faddere« har man ikke kendskab til i dag.
Logen Zorobabel var på det tidspunkt den stør
ste og mest aktive af logerne i København. Frimu
rerordenen blev oprettet i Danmark 1. november
1743, og den første loge fik navnet Skt. Martin.
Blandt de oprindelige medlemmer var pagehovme
ster Georg Nielsen, medaljør Gustav Arbien og
hans bror maleren Hans Arbien. Da frimurerorde
nen voksede sig større og fik mere indflydelse, blev
medlemskredsen udvidet til at omfatte officerer,
embedsmænd og velstillede borgere, ja selv kongen

(Frederik V) blev medlem af ordenen. Mange af
Juels kollegaer blev også medlemmer, heriblandt
J. F. Saly, C. G. Pilo, E. Mandelberg, J. Wiedewelt og
F. L.Bradt.10
Fra kunstakademiets oprettelse i 1754 og århun
dredet ud var alle direktører og de fleste professorer
optaget i ordenen. Året efter at Jens Juel var blevet
optaget i frimurerordenen, blev han medlem af aka
demiet. Hans medlemsstykke var et portræt af arve
prins Frederik, der også var frimurer. Vi er nu nået
til det år der på flere måder blev et travlt år for Juel,
og som for frimurerordenen var et skelsættende
tidspunkt.11 Ved oprettelsen af frimurerordenen i
Danmark anvendte man det tyske system, eller som
det kaldtes »Stricte Observans«, et system udviklet
af tyskeren baron K.G. von Hund. Systemet var me
get forskelligt fra det oprindelige engelske frimurer
system grundlagt i London i 1717. Frimureriet hav
de i England udviklet sig fra det såkaldt »operative
system«, hvis medlemmer var udøvende murere, til
det »spekulative system« hvori man også optog per
soner af andre professioner. I det spekulative system
arbejdede man symbolsk med murernes redskaber,
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hammer, vinkel og murske, og man inddelte logens
arbejde i tre grader, bestående af lærling, svend og
mester. Ved hjælp af symbolerne skulle man udvikle
sig intellektuelt, således at man i tredje grad forstod
livets og dødens mening. Ved tredje grad oplevede
frimureren sin symbolske død, det vil sige han gik
til »det evige Østen«, og kun derigennem kunne
han opnå den fuldkomne åndelige forståelse af sin
gerning her på jorden.12 Baron von Hund videreudviklede det engelske system med flere grader, og
samtidig tilførte han frimureriet en mere mystisk
overtone, samt tilføjede i de øverste grader legender
om tempelherrerne.13 En anden væsentlig forskel
var, at alle loger i Europa, der arbejdede efter
»Stricte Observans«, var underlagt von Hunds le
delse, og man skulle her være totalt undergivet og
lydig over for den øverste hærmester, som ordenens
øverste leder blev kaldt. Denne ledelsesform gav de
danske frimurere problemer omkring 1776, da man
indførte loven om indfødsretten, og samtidig op
stod der i samfundet en nationalfølelse, som især
tog afstand fra alt hvad der var tysk.1* Logesproget i
Danmark var på det tidspunkt tysk, alle ritualbøger
var skrevet på tysk, og man var underlagt en tysk
fyrstes ledelse. Langsomt begyndte alligevel det
danske sprog at vinde indpas i logerne, og gradvis
blev ritualbøgerne oversat til dansk.
1776 døde baron von Hund, og en ny leder af
ordenen skulle vælges. Der var i første omgang to
kandidater, hertug Ferdinand af Braunschweig-Wol
fenbüttel-Lüneburg, fyrsten på det forsvundne Juelmaleri, og den svenske hertug Carl af Söderman
land (senere kong Carl XIII af Sverige).15 Ved valget
blev hertug Carl valgt til leder, men afgørelsen skab
te med det samme problemer, da mange frimurere
mente, at hertug Carl ville bruge ordenen til frem
me for sine storpolitiske ambitioner. Fra dansk side
udtrykte man bekymring for hvorvidt hertug Carl
via sit frimureriske arbejde ønskede at skabe et poli
tisk forenet Norden. Noget af den samme frygt
fandtes i tyske frimurerkredse. Mange loger aner
kendte derfor ikke valget af hertug Carl, og der
opstod et ledelses- og samarbejdsmæssigt tomrum
blandt de loger i Europa, der anvendte »Stricte
Observans«. Derfor indkaldte hertug Ferdinand til
et stort konvent i Wilhelmsbad i 1782. Til konventet
indbød man de øverste embedsmænd fra frimurer
ordenen, men til mødet strømmede alle mulige

Fig. 83. Mindesmærket over Juliane Maries bror, hertug
Ferdinand af Braunschweig-Wolfenbüttel-Lüneburg.

Kobberstik af F. L. Bradt, bet. »Juel pinxit Bradt sculpt
1782«. Den Kongelige Kobberstiksamling.

andre logeordener fra det meste af Europa, loger
som intet havde med frimureriet at gøre, men som
forsøgte at »fiske i rørt vande«. At så mange forskel
lige esoteriske selskaber kom til konventet, viser
hvor stor betydning den type societeter havde i
perioden. Imidlertid blev kun de øverste embeds
mænd fra frimurerordenen indladt til selve mødet,
der skulle afgøre Stricte Observans’ fremtid. Jens
Juel der på det tidspunkt kun var i de første grader,
kan derfor ikke have deltaget i selve mødet, men da
hans portræt af hertug Ferdinand daterer sig til det
te år, må han i Tyskland på en eller anden måde
have været i kontakt med hertug Ferdinand, for her
tugen var så vidt vides ikke i Danmark i 1782.
Men portrættet af hertug Ferdinand er ikke det
eneste maleri fra 1782 som på forskellig vis har rela
tion til begivenhederne i Wilhelmsbad. Som nævnt
drog Juel også til Jægerspris Slot for at udføre et
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par andre malerier med frimurerisk tilknytning. Et
af disse, et nu forsvundet maleri, kendes kun som
kobberstik udført af Juels gode ven kobberstikkeren
og frimureren E L.Bradt.16 (Fig 83). Stikket forestil
ler en af støtterne i den mindepark for gode danske
mænd og kvinder, som arveprins Frederik lod bil
ledhuggeren Wiedewelt udføre. Mange af minde
lundens monumenter har symboler med frimurerisk
betydning, ja hele anlæggets grundidé bygger på og
afspejler frimureriske tanker og symboler. Det vil
dog føre for vidt at gennemgå dem alle, men monu
mentet for hertug Ferdinand er i denne sammen
hæng det væsentligste. Det er et af de største min
desmærker med klare og tydelige frimurersymboler.
Øverst ses en stor hjelm, hvori der er stukket tre
fjer. Denne hjelm blev brugt af ordenens øverste
leder (fjerenes farver var blå, hvid og rød), og der
med signalerer monumentet, at man fra dansk side
anerkendte hertug Ferdinand som ordenens øverste
leder. Kortet på monumentets forside viser de
områder hvor hertug Ferdinand var hærfører under
den fransk-preussiske krig, hvilket ikke giver nogen
mening i forhold til Danmark, da man ikke fra
dansk side deltog i denne krig. Derfor forekommer
mindesmærket uforståeligt, hvis man ikke ved, at
det samtidig viser området for den syvende frimu
rerprovins som hertugen var stormester for. Denne
provins omfattede også Danmark eller »præfekturet
Binin«, som Danmark hed på frimurersprog.17 Med
tanke på den megen turbulens, der var opstået for
ud for konventet i Wilhelmsbad, er det naturligt, at
man fra dansk side har ønsket at vise, hvor man
stod i den frimureriske strid. Arveprins Frederik har
derfor engageret frimureren Jens Juel til at udføre et
maleri af støtten og ladet Bradt stikke maleriet i
kobber, så det kunne mangfoldiggøres til f.eks. fri
murere, der dermed kunne vise hvor de stod i stri
den om ordensledelsen. Jens Juel optræder her i lille
målestok som en slags propagandistisk kunstner,
der behandler et af tidens emner med politiske
overtoner.
Det nu forsvundne portræt af hertug Ferdinand
kan derfor have været et led i denne promovering af
bestemte holdninger, men desværre ved man ikke,
om portrættet er bestilt af f.eks. arveprins Frederik
eller en anden højtstående frimurer. Maleriet har
sikkert været tænkt som en gave, enten til hertugen
selv eller en af ham oprettet loge i Berlin eller Dres-

Fig. 84. Hans Hansen: Hertug Ferdinand af
Braunschweig-Wolfenbüttel-Lüneburg. Ikke dateret.
Jægerspris Slot.

den, hvor Gertner som nævnt kan have set det. Por
trætter af hertug Ferdinand blev populære i frimu
rerkredse, som det i dag kan ses i logen i Odense;
men denne portrættype er af betydelig ringere kvali
tet, end det Juel udførte. Et portræt i samme stil
som det i Odense, udført af Juels elev Hans Hansen
(selv frimurer) hænger i dag på Jægerspris Slot.18
(Fig. 84).
Det var ikke udelukkende med hertugens portræt
og maleriet af monumentet Juel beskæftigede sig
med frimurernes verden. Han udførte også to land
skabsmalerier, nu da han var i Jægerspris. Det ene
»Prospekt af egnen omkring Jægerspris«, har tolk
ningsmæssigt samme indhold som de to førnævnte
malerier (fig. 85). Landskabet er ikke malet »af lyst
og i en ledig stund«, som man ofte omtaler Juels
indsats i denne genre. Det tilkendegiver samme stil
lingtagen til konventet som de to fremstillinger af
Ferdinand. Hvor de to første malerier giver udtryk
for de danske frimureres anerkendelse af hertug Fer
dinand som ordenens leder, så afspejler landskabs
maleriet muligvis de overordnede tanker og mål for
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frimurerordenens åndelige stræben. Prospektet blev
som maleriet af mindestøtten stukket i kobber af
F. L. Bradt, således at en større kreds kunne fa glæde
af det. Ingen andre af Juels landskabsbilleder blev
gengivet som kobberstik. Overfladisk betragtet lig
ner det et pænt og nydeligt landskabsbillede med
lidt bonderomantik i forgrunden. Men det er ikke
tilfældet, for går man på opdagelse i detaljerne, ser
man, at der faktisk udspiller sig en handling i billed
rummet. I forgrunden er bønderne på vej til arbej
det, i mellemgrunden ses de høstede marker, i bag
grunden ses flere af monumenterne i parken, en ryt
ter på en sort hest er på vej væk fra slottet, og på vej
til slottet en karet forspændt fire hvide heste.
Monumenterne i baggrunden er mindesstøtten for
de religiøse ledere Ansgar, Luther, Bugenhagen og
yderst til højre støtten for Benedict, Svend Estrid-

sens søn. For at begynde med sidstnævnte, er den
som hertug Ferdinands prydet med frimurersymbo 
ler. Temaet er broderkærligheden, der er en af fri
murerordenens grundpiller, hvorpå hele ordenen
bygger sit arbejde. Monumentet er rejst til minde
om mordet på Svend Estridsens sønner i 1082 i Skt.
Albani Kirke i Odense. Oprørerne havde trængt
Svend Estridsens sønner, Knud, Erik og Benedict
ind i kirken, hvor to af dem blev myrdet. Benedict
faldt i kampen, efter han alene havde forsøgt at hol
de forfølgerne væk fra sine brødre. Kun Erik (Eje
god) slap bort. Mindesmærket er udtryk for
broderkærligheden, der ofrer alt for andre. Set i fri
murerisk perspektiv er det et symbol på kærlighe
den og offerviljen mellem ordenens brødre, som
ifølge deres aflagte logeed altid skal hjælpe en bro
der i nød uden hensyntagen til egne interesser.

Fig. 85, ep 245. Prospekt afegnen omkring Jægerspris. 1782. Statens Museum for Kunst.

• IO6 •

• Indgangen til det evige Østen •

Oprørerne i historien er her et symbol på Carl af
Södermanlands interregnum som ordenens leder.
På selve monumentet ses en stor spids hammer
omkranset af egeløv. Man har umiddelbart tolket
denne hammer som en stridsøkse, men det er i vir
keligheden en gammeldags stenhugger- eller frimu
rerhammer. Afbildningen er en nøjagtig kopi af en
dengang eksisterende hammer, der blev anvendt til
ceremoniel brug.19 Hammeren bruges symbolsk til
at forme logebroderens ufærdige åndelige udvikling
hen mod det fuldkomne, så han kan bygge det ånd
elige kong Salomos tempel. Derfor har Juel udført
sit maleri, så man ude til højre ser denne støtte.
Udsigtspunktet over Jægerspris er valgt med omhu.
Monumentet for Ansgar, Luther og Bugenhagen
har ligeledes betydning, da de henviser til det krist
ne grundlag for frimurerordenen. Ansgar er den,
der kristnede danerne, og Luther skabte reformatio
nen og opgøret med den katolske kirke. Bugenhagen er den, der indser det sande i reformationen og
Luthers lære, og samtidig har han den betydning
for Danmark, at Christian III indkaldte ham til lan
det i 1537 for at forbedre kirke- og skolevæsen.
Opgøret med den katolske tro er vigtigt i denne
sammenhæng, for netop i de katolske lande var fri
murerordenen på den tid forbudt, og medlemmer
ne blev både i Spanien og Italien forfulgt, tortureret
og henrettet. Paven havde lyst alle medlemmer af
frimurerordenen i band.20 Samtidig har det en
skjult hentydning til legenderne om tempelherrer
ne, som på det tidspunkt spillede en væsentlig rolle
i ordenens liv. Den sidste stormester for tempelher
rerne Jacques Molay, der blev brændt på bålet i
Paris i 1314, forbandede før sin død pave Clemens V
og kong Philip den Smukke af Frankrig, og han
indstævnede dem for Guds domstol inden året var
omme. Begge døde året efter. I en af frimurergra
derne indgår et ritual, hvor man symbolsk brænder
de jordiske rester af pave Clemens som hævn for
Molays død.21 Henvisningen til Luther og Bugenhagen kan have haft til hensigt at antyde, at her er
den rette tro for en sand frimurerbroder, der vil leve
i fred med det omgivende samfund.
Med hensyn til fremstillingen af bønderne og
høstscenen kan der også peges på frimureriske tolk
ninger. På en gammel logedør fra Tyskland ses lige
ledes en høstscene, og dette motiv findes flere ste
der i frimurernes symbolverden.22 Det er symbolet

på menneskets stræben mod det fuldkomne, der
dog forbliver uopfyldt. Sædekornets vækst og
høsten af det modne korn skal minde frimureren
om hans higen mod den åndelige forening med
Guds skaberværk; men samtidig også minde ham
om livets cyklus med høsten som det endelige, når
han engang går ind til »det evige Østen«. Kareten
med de hvide heste der kører mod slottet kan være
et symbol på de nye gode, rene tider der er på vej
med hertug Ferdinands ledelse af ordenen, hvori
mod rytteren på den sorte hest så er symbol på Carl
af Södermanland, manden der forsøgte at skabe
splid i ordenen for personlig vindings skyld. Efter
konventet i Wilhelmsbad trak hertug Carl sig tilba
ge og dannede sit eget frimurersystem og en pro
vins bestående af Sverige, Finland og Rusland. Her
tug Carl udviklede det svenske system, som den
danske frimurerorden i dag arbejder efter.23
Efter 1782 var mange af Jens Juels bestillere kend
te frimurere, bl.a. Johan Bülow, der blev optaget i
samme loge som Juel. Johan Bülow blev optaget i
»Zorobabel« i 1783. Bülow blev opfordret til at ind
træde i ordenen af Carl af Hessen-Kassel, der efter
konventet i Wilhelmsbad blev provinsialstormester
for Danmark. Inden Bülow lod sig optage, konfere
rede han med sin gode veninde Charlotte Dorothea
Biehl, der omtales som frimurernes sande veninde,
og som skrev flere sange til logebrug. Mange af sine
historier om datidens hofliv fik hun bl.a. af page
hovmester Georg Nielsen og andre fremtrædende
frimurere inden for hoffet.24 I 1784 overtog kron
prins Frederik (VI) magten efter Juliane Marie,
arveprins Frederik og Høegh-Guldbergs regime,
hvilket skubbede de tidligere magthaveres favoritter
lidt ud på sidelinien, og nye kom til både inden for
administrationen og kulturlivet. Dog lykkedes det
Jens Juel at bevare kontakten med magtens cirkler,
måske gennem sit bekendtskab med Johan Bülow,
den nye tids magtfulde mand. At Juel stadig havde
elitens bevågenhed ses bl.a. af et portræt han udfør
te omkring 1784, forestillende Carl af Hessen-Kassel
(fig- 86).
Efter konventet i 1782 gik man over til et nyt
frimurerisk system, det såkaldte »Rectificerede Sy
stem«, der indeholdt mere lempelige vilkår for de
enkelte landes loger, som fik større selvstændighed.
For at instruere de danske loger i det nye system,
besøgte Carl af Hessen-Kassel København i perio-
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Fig. 86, ep 372. Carl afHessen-Kassel,

omkring 1784/85. Privateje.

den 1784/85. Her installerede han de nye embedsmænd, og gjorde dem fortrolige med det nye sy
stems ritualer, og samtidig blev logesproget udeluk
kende dansk. Fem år senere, da Bülow i forbindelse
med kronprins Frederiks (VI) formæling blev ud
nævnt til geheimeråd og af kronprinsen fik en smuk
brillantring med kronprinsens navnetræk, lod Bü
low sig portrættere af Jens Juel.25 (Fig 87). At rin
gen har været en skattet gave fremgår af portrættet.
Juel har fremstillet Bülow på en måde så beskueren
ikke kan undgå at lægge mærke til ringen, da blikket
føres via hånden med ringen ind i selve portrættet.

1790 var set med europæiske briller et uroligt år,
dønningerne af den franske revolution året før hav
de sendt chokbølger gennem hele Europa.

Revolutionen må også have præget Juels liv som logebroder i frimurerordenen. Igen er det listen over
bøger ved hans dødsboauktion, der giver et finger
peg om hvilken betydning denne begivenhed havde
for Juel og frimurerne i Danmark. Blandt bogtit
lerne er der mange som omhandler selve revolutio
nen, heriblandt finder man en bog, hvis titel er me
re kryptisk set i forhold til den franske revolution,
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Fig. 87, ep
465. Johan
Bülow til
Sanderum-

gaard. 1790.
Kunstakade
miet, Char
lottenborg.

men som i virkeligheden er den væsentligste i relati
on til frimurernes forhold til den franske opstand,
og vel den bog som Juel har læst med størst interes
se. Det drejer sig om katalog nr. 100 »Vie de Comte
Cagliostro«, titlen på en bog om en i dag næsten
ukendt greves liv. På Juels tid var greven absolut
ikke ukendt i frimureriske kredse, ja endda langt
uden for disse kredse var han en omdiskuteret per
son. Enkelte historisk interesserede frimurere i dag
ved hvem Cagliostro var, men anser ham for at være
en charlatan og svindler i frimurerisk sammenhæng.
Cagliostro kom til at spille en rolle for de mange

rygter og historier der opstod om årsagerne til den
franske revolution. At Juel ejede en bog om hans liv
viser, hvor godt Juel fulgte med i tidens varme de
batemner.
Men hvem var Cagliostro, og hvilke udtalelser
kom han med om den franske revolution ? Hans rig
tige navn var Giuseppe Balsamo, født i Italien 1743,
hvor han også døde i 1795. I Internationales Frei
maurerlexicon fra 1932 omtales Cagliostro som ma
giker, okkultist og helbreder ved håndspålæggelse.
Han blev på grund af sine »magiske« evner og char
merende væsen optaget i »det gode selskab«. Der
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hersker i dag tvivl om, hvorvidt han overhovedet
blev optaget i nogen anerkendt frimurerloge, en
tvivl som også mange frimurere nærede på grevens
egen tid, men flere forskere i frimurernes historie,
og bl.a. amerikaneren Henry Ridgely i sin bog fra
1910 »Cagliostro and his Egyptian Rite of Freema
sonry« anfører, at greven var optaget som rigtig fri
murer, men at han udviklede sit eget ægyptiske
system baseret på de gamle mysterier fra faraoner
nes tid. På trods af manges mistænksomhed fik
Cagliostro adgang til adskillige af tidens anerkendte
frimurerloger, og blev her behandlet som ægte bro
der. Det ægyptiske frimureri etableredes af blandt
andre Cagliostro i 1775, og fortrinsvis i Frankrig
blev hans nye ritualer og loger populære. Flest loger
grundlagt efter grevens ritualer voksede frem i
Paris. Selv hos Katharina II af Rusland forsøgte han
at oprette ægyptisk frimureri, dog uden held. En
anden af hans ideer som gik på tværs af almindeligt
frimureri, var etableringen af loger for kvinder. I
København havde grosserer Neergaard oprettet en
såkaldt »Mopsorden«; det vil sige en loge for kvin
der, men hvortil også mænd havde adgang.26
Neergaard var ikke anerkendt af de danske frimu
rere, fordi han havde oprettet en »vinkelloge«, en
efter frimurernes mening illegal loge uden de rigti
ge ritualer. I Neergaards loge optog man helst unge
ugifte »jomfruer«, hvad der fik de københavnske
rygter til at svirre om ritualerne ved logens møder.
Ingen »rigtige« frimurere ud over Carl Gustav Pilo
var medlemmer af Neergaards »mopsloge«. Visse af
Cagliostros ideer havde således slået an i Køben
havn. I Haag grundlagde Cagliostro en dameloge
(kun for kvinder), hvor hans hustru Lorenza Feliciani blev mester af stolen (stormester). Hvor tætte
relationer Cagliostro havde med de franske frimure
re fremgår af den indbydelse han fik til det franske
højgradssystem »Ordre Divin des Amis de la Vérité«s møde i 1785. Cagliostro fik endda lov til at tale
ved mødet, og hans argumentationer virkede så
overbevisende, at flere lod sig optage i hans ægypti
ske orden.27 Et par år efter blev Cagliostro alligevel
smidt ud af Frankrig for politisk virksomhed, og
der blev stilhed om grevens videre meriter. I slut
ningen af 1788 blev han fængslet i Italien og stod
over for en dødsdom på grund af svindel og frimu
rerisk virksomhed.
Da brød den franske revolution ud i 1789, og fra

fængslet skrev Cagliostro åbne breve til flere euro
pæiske regenter, hvori han fremførte et indgående
kendskab til mål og midler for den franske revoluti
on. Han skrev, at det var en verdensomspændende
frimurerisk sammensværgelse, hvis hensigt var omstyrtelse af alle landes regenter, for at indføre repu
blikker centralt styret af frimurere. Det var billige
points, han forsøgte at opnå, da det var almindelig
kendt, at flere af revolutionens bannerførere bl.a.
hertugen af Orléans rent faktisk var frimurere. Gre
vens udtalelser medførte en sand strøm af antifrimureriske skrifter over hele Europa. Dønningerne
nåede også til København, hvor de danske frimure
re blev tvunget til at tage stilling til denne debat.
Derfor har Jens Juel for at følge med anskaffet sig
en bog om grevens liv. For de danske frimurere var
det en lidt penibel sag, idet deres provinsialstormester Carl af Hessen-Kassel havde været meget opta
get af Cagliostros ideer. Han lod sig endda indvie i
de ægyptiske ritualer. Helt indtil 1797 bølgede de
batten i København, for det år udkom et anonymt
skrift med titlen »Beviser for en Sammensværgelse
mod alle Religioner og Regeringer i Europa, under
hemmelige Møder i Frimureriet, Illuminati og Læ
seselskaber, samlet fra gode Kilder«. Skriftet ankla
gede to af de selskaber, Juel var medlem af, frimu
rerne og Drejers Klub, for at være revolutionære
arnesteder og han kan derfor have ønsket at tage
stilling til disse angreb. Mange af hans venner og
kunder var frimurere, men en anden del af hans
kundekreds tilhørte ikke broderskabet. Der har nok
i en sådan debat været en diplomatisk balancegang
for frimureren Jens Juel, der ikke kunne tage af
stand fra sine brødre, men som på den anden side
heller ikke kunne fornærme sin kundekreds med alt
for radikale meninger. Heri ligger måske noget af
forklaringen på hvorfor forskningen hidtil ikke har
fundet ud af ret meget om Juels privatliv, og efter
retningerne om, at hans hustru skulle have brændt
alle hans breve efter hans død. Det var en tid, hvor
man skulle veje sine ord for ikke at blive taget til
indtægt for revolutionære sympatier. At det har
været svært forstår man, når man ved, at på Juels tid
betød det at være frimurer at tilhøre et socialt net
værk skabt på tværs af tidens klasse- og standsopdel
te samfund. Da Juels gode ven Johan Bülow miste
de sin magtposition og blev forvist fra hoffet i 1793,
var det på mere end én måde et chok for Bülow.
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Han skriver i sine erindringer, at det var en stor
sorg for ham som frimurer, at en broder med ind
flydelse, ordenens stormester Carl af Hessen-Kassel,
ikke på nogen måde talte hans sag for kronprin
sen.28 Det havde Bülow forventet, da brødrene ved
edsaflæggelsen på tro og love forpligtede sig til at
hjælpe en broder i nød. Bülow, hvis liv var funderet
på de frimureriske tanker og holdninger, følte sig
såret og svigtet. I sit eksil på Sanderumgaard efter
levede Bülow de frimureriske begreber og forbille
der. I parken lod han opføre små »byggehytter«
med rod i »det operative frimureri«. I dag findes
kun hytten »Tankefuld«, men den er til gengæld den
mest betydningsfulde, fordi den i sin udformning
illustrerer de frimureriske symboler forbundet med
3. grad, hvor broderen gennem sin billedlige død og
opstandelse lærer at forstå livets mening og åndelige
værdier. Går man ud af hytten vandrer man rent
bogstaveligt mod det evige Østen. I arkivet på San
derumgaard findes et af Bülow skrevet frimurerritu
al med spørgsmål og svar til optagelse i 1. grad. Jens
Juel besøgte Bülow efter hans forvisning på Sande
rumgaard, og her hang flere af Juels malerier; i
Bülows lille kunstbog har Juel udført små sirlige

tegninger. Maleren glemte ikke en god ven og frimurerbroder. Juel havde forstået broderskabets in
derste væsen, når han på trods af ydre omstændig
heder, som f.eks. kongelig unåde, holdt venskabet
med en mand som Johan Bülow ved lige.
Sammenligner man Juels bogsamling med male
rierne fra 1782, må man erkende, at Jens Juel var en
aktiv og engageret frimurer, der fulgte med i tidens
debatemner. Han var ikke frimurer »aflyst og i ledi
ge stunder«. Man far et glimt af en person, som
ikke kun var den myreflittige portrætmaler med det
velfungerende værksted, der producerede smukke
og flatterende portrætter af tidens kendte og indfly
delsesrige personer. Jens Juel var aktivt deltagende i
en af tidens betydelige bevægelser, der forbandt dets
medlemmer i et åndeligt og socialt broderskab på
tværs af enevældens standsopdelte samfundsstruk
tur. Juel var sædvanligvis ikke i sin kunst den samfimdsreflekterende og filosofiske maler som Abildgaard var det, men i glimt viste han, med værkerne
fra 1782, at han var et menneske med et engagement
i det omgivende samfund. Forhåbentlig vil yderli
gere forskning engang afdække mere af Jens Juels
liv uden for atelieret.
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Fig. 88, kat. 54. En kineser i mandarindragt (beg. af 1780erne). Blumenbachs samling,

Georg-August Universität, Göttingen.
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Charlotte Christensen

JENS JUEL SOM KUNSTSAMLER

Nicolai Abildgaard-forskningen har længe hentet
værdifulde oplysninger om denne kunstners filoso
fiske, historiske og æstetiske interesser og temaerne
for hans egne malerier gennem et indgående studi
um af de overleverede fortegnelser over hans sam
linger af malerier og grafik og hans vældige biblio
tek. At den lærde professor Abildgaard kunne træk
ke på meget store ressourcer af digt og viden i sit
eget hjem, der næsten var et encyklopædisk muse
um, er ikke særlig forunderligt, når man kender
hans kunst. At Jens Juel også efterlod sig en ikke
ubetydelig samling af kunstværker og bøger har
derimod ikke været behandlet af hans biografer, idet
hans intellektuelle liv sjældent har påkaldt sig op
mærksomhed.
Det lønner sig imidlertid at studere de vidnes
byrd om Jens Juels samlervirksomhed, der findes i
kataloget fra dødsboauktionen i 1803, som aftrykkes
hernedenfor, og i den håndskrevne liste over teg
ninger, der formodes at have tilhørt Juel. Denne
gruppe håndtegninger behandles i Jens Heinet
Knudsens kapitel. Gennem dette materiale får vi et
kærkomment supplement til den sparsomme viden
om hvilke bøger, Jens Juel læste, hvilke billeder, han
kunne lade sig inspirere af og hvilke af samtidens
politiske spørgsmål, der havde hans interesse. Dette
er særligt betydningsfuldt, da vi så godt som ingen
skriftlige vidnesbyrd har fra Jens Juels hånd, hver
ken i form af dagbøger eller kunstteoretiske opteg
nelser eller private breve.
Auktionskataloget indledes med malerisamlin
gen, hvoraf en del naturligt nok er Jens Juels egne
værker. Ikke alle boets Juelbilleder blev bortsolgt;
Rosine Juel har beholdt en del selv, hvoraf adskillige
siden hen, gennem døtrene, nedarvedes i den
eckersbergske familie. Men det er kun 32 af de 125
billeder, malerier såvel som pasteller, der bortsælges,
der er betegnet som arbejder af Jens Juel, resten er
ældre og samtidige stykker, som han kan have er
hvervet under sin udlandsrejse og i København.

Maleri nummer to på auktionen omtales som et
stilleben af Jan van Kessel (1626-1679?), og derpå
følger et landskab af Roelant Savery (i576?-i639),
begge manieristiske mestre fra Nederlandene. Det
er ikke muligt at bedømme, hvorvidt de enkelte
kunstnernavne er plausible, da det endnu ikke er
lykkedes at identificere udenlandske malerier fra
denne auktion i nutidens kunstsamlinger. Et af de få
billeder, der kendes i dag, er Nicolai Abildgaards
kuriøse »Amor og Psyche« (63) fra omkring 1790,
et emne, som Jens Juel selv behandlede i en række
tegninger. Andre arbejder af samtidens danske
malere er katalogets nr. 74, et portræt af Christian
VII malet af Vigilius Erichsen, et par billeder af
Mandelberg: Et Madonnabillede efter A. R. Mengs
(10) og et lille maleri uden nærmere angivelse (92)
og af Erik Pauelsen en van Dyck-kopi (100) og et
landskab (116). Blandt tegningerne findes flere vær
ker af Mandelberg, heriblandt 65 tuschkopier efter
berømte mestre (2), der har været et reservoir af stil
linger og sujetter, som Juel kunne lade sig inspirere
af. Af Juel selv er der en lang række tegninger efter
naturen, som til dels blev erhvervet af andre kunst
nere på dødsboauktionen, der siden anvendte dem
som forlæg for deres egne billeder. Frederiksborg
museet ejer en håndskrevet kopi af auktionskatalo
get, hvad angår malerier og håndtegninger, med
påføjede købernavne, hvoraf man blandt andet kan
se, at C. A. Lorentzen gjorde adskillige køb af Jueltegninger.
Blandt de udenlandske mestre findes en Paris’
dom af Cornelis van Haarlem, dateret 1624, der
meget vel kan have været ægte (39) - sådanne bille
der, der måske oprindeligt stammede fra Christian
IV’s kunstsamlinger, sælges på de danske auktioner i
det 18. århundrede. Men disse findes kun sporadisk
behandlet i den danske kunsthistorie: Der ligger et
betydeligt forskningsarbejde og venter, hvad gælder
den udenlandske kunstbestand i de kongelige, adeli
ge og borgerlige samlinger i det attende og det nit-
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tende århundrede. En del værker af Jens Juel, som
figurerer på auktionen, kendes ikke i dag, for
eksempel nr. 34, maleriet af »En forblommet Anti
que«, som blev stukket af Clemens, eller »Portrait af
en Italiensk Dame« (37), »en gammel Slavevogter«
(38) og »En Madonne« (41). At Jens Juel skulle
have ejet en ægte Holbein, forestillende »Calvinus«
(80), har man ingen tiltro til - ejheller overbeviser
autenticiteten af Guido Renis »Genius« (113) og
Annibale Carraccis døde Kristus (114), men kopier
ne efter Leonardo (102), Carlo Dolci (105) og Rafa
el (107) samt mosaikken med de drikkende duer fra
Capitol (108) passer fint ind i samtidens kunstsam
linger.
Når man læser fortegnelsen over de kobberstik,
der blev fundet værdige til at være i »forgyldte
Rammer med Glas for«, finder man adskillige fin
gerpeg om, hvor Juel har haft sine forbilleder inden
for portrætmaleriet. Det herlige billede af Charles
I’s børn af van Dyck (4) og Benjamin Wests portræt
af dronning Charlotte af England med sin søn (14)
har kunnet give ham inspiration ligesom den store
samling af berømte mænd, Jens Juel ejede: filosof
fen John Locke (69), digterne Pope (70) og Dryden
(71), naturvidenskabsmanden Maupertuis (72), der
var berømt for sine observationer i Lapland, for
uden Molière (75) og Jean-Jacques Rousseau (76),
hvis »Bekendelser« også fandtes i Juels bogsamling
(115). Blandt de uindrammede kobberstik findes
vuerne fra Johan Bülows Sanderumgaard (12) og en
lang række andre stik, udført af Juels gode ven J.F.
Clemens. Desuden har han haft Peder Als’ nyklassi
cistiske portræt af billedhuggeren Wiedewelt i form
af Preislers smukke stik (23), foruden de gængse
Rafael-kopier og gengivelser af Annibale Carraccis
Galleria Farnese (84) samt 30 blade af den skrækro
mantiske italiener Salvator Rosa.
At han har fulgt med de nyere strømninger kan
man se af nummer 82, Tommaso Pirolis betydnings
fulde konturstik efter John Flaxmans illustrationer
til »Iliaden« og stik efter Angelica Kauffmanns hi
storiemalerier (121,122 og 143). »Une Collection des
40 vues de la Suisse« (150), har nok dannet ud
gangspunkt for nogle af Juels egne prospekter fra
Schweiz, ligesom nr. 151, en madonna efter Rafael
kunne tænkes at have inspireret ham til det »trave
sterede« portræt på Schierensee (fig. 62, kat. 103).
Til samlingens overraskelser hører en række numre

af fortidsmindesmærker (191-203), hvoriblandt man
finder gravene i Kivik, Stonehenge og et »druidisk
Monument« ved Manchester. Både arveprinsens og
Johan Bülows grafiske udfoldelser er repræsenteret
på Juels auktion (212 og 213), foruden en del samti
dige satirer, heriblandt Abildgaards herlige »Kø
benhavns Skilderie« fra 1787. Nogle af disse blade
har været ledsaget af forklaringer af P. F. Suhm (221,
223).
Med vort kendskab til Jens Juels ligefremme por
trætstil ville man ikke have anet, at han i sin samling
havde så meget som 233 »forskiellige Antique, hi
storiske og architectiske Portefeuille-Kobbere« (227)
- hans malerier glimrer ikke ligefrem med klassiske
billedcitater; men Juel kan også have anvendt sin
grafiksamling i undervisningen. I bogsamlingen fin
des, som man kunne vente det hos en kunstprofes
sor, traktater over malerkunsten og kunsthistoriske
opslagsværker, foruden flere bind om Rafael og van
Dyck, men også Snorres norske kongekrøniker (16)
og Anders Sørensen Vedels Saxo-udgave (29). At
Jens Juel, ligesom Abildgaard, har ejet en udgave af
kaptajn James Cooks rejser (35), bevidner disse sydhavssejladsers vældige popularitet, mens man stud
ser over, at Jens Juel besidder to udgaver, på itali
ensk, af digteren Pietro Metastasios værker i 9 og 6
bind (1 og 44). Af samtidens danske litteratur kan
man finde Johannes Ewalds og J. H. Wessels digt
ning (54 og 52), P. A. Heibergs skuespil (53) og den
lærde Suhms samlede skrifter (56 og 94). Nyere
politisk litteratur er også repræsenteret (60-66), for
uden værker om den franske revolution (73, 84, 85
og 131). Fysiognomik gemmer sig i »Le Brun’s Seelen-Mahlerey« (80, efter den franske maler Charles
Le Brun, 1619-1690) og romantikkens kampskrift
har forbløffende nok også fundet vej til Jens Juels
boghylder: Wilhelm Heinrich Wackenroder og
Tiecks »Herzensergiessungen eines kunstliebenden
Klosterbruders« fra 1797 (86). Når dertil kommer
historiske og etnografiske værker, foruden tidsskrif
ter som det alment oplysende og debatterende
»Minerva« (120), må man konstatere, at Jens Juel
har haft en levende interesse for de emner, der var
på dagsordenen i det sene 1700-tal. Han er ikke gået
i stå, når det gælder om at fa sin viden om samfun
det opdateret, ejheller hvad angår de æstetiske
spørgsmål.
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Fig. 89, kat. 145. Skitse til »Kunstneren og huns hustru Rosine«. (Omkring 1791).

Nasjonalgalleriet, Oslo.
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10

over

endeel Kunstsager
bestaaende af:

Malerier, Tegninger, Kobbere og Gibssager,
samt

Et Maria-Billede efter Mengs af Mandelberg, 1 Al.
13 Tom. h. i Al. 3i Tom. br.

11-12 Tvende Prospecter af Venedig af Panino, det ene 22
Tom., det andet 2oJ Tom. h., begge 1 Al. 13 Tom. br.

13 Jacobs Udvandring paa et biergigt Landskab, 1 Al.
8 Tom. h. 2 Al. 2% Tom. br.
14 Et Landskab af Ricci, 1 Al. h. 1 Al. 5 Tom. br.
15

Et dito af en Ubekiendt, 19 Tom. h. 1 Al. i| Tom. br.

16 Et dito af Horizont, i8| Tom. h. 25 Tom. br.
nogle forgyldte Rammer og Maler-Redskaber,

17 Et dito af dito

dito

dito

saa og

18 Et dito af dito

dito

dito

endeel Böger m.v.,

19 Et dito af dito

dito

dito

som afgangne Professor ved Kunsternes Academie Jens
Juels Enke ved offentlig Auction lader bortsælge i hendes
paa Charlottenborg Slot havende Boepæl, Torsdagen den
2i April 1803 om Formiddagen Kl. 9 og folgende Dage,

20 Et Masqverade-Stykke af Panino, 20 Tom. h.
15 Tom. br.

imod Betaling ved Udleveringen, eller naar paafordres, til
Hof- og Stadsrets Procurator Fugl boende i Kronprind-

22 En Chineser i Brystbillede af Juel, 18 Tom. h.
14 Tom. br.

sensgade No. 11 Lit. G., hos hvem disse Fortegnelser ere
at bekomme imod 4 Sk.
Erlæggelse til de Fattige.
Thi ville de Lysthavende behage sig til
bemeldte Tid og Sted at indfinde.

21 En Chineser i Mandarin-Dragt, efter Naturen, af Juel
i Al. 5 Tom h. 23 Tom. br.

23 Hexen i Endor, Natstykke, 16 Tom. h. 19 Tom br.
af Hundhorst.

24 og 25 Tvende Landskaber efter Naturen ved Fredens
borg, 24 Tom. h. i Al. 5 Tom br., af Juel.

26 Et Söestykke af de Widt, i2| Tom. h. 15 Tom. br.
Kiöbenhavn.
Trykt hos B. Briinnich.

-------------------------------------- 5 -------------------------------------27 Et Stykke, forestillende Tyrolske Ryttere, 12I Tom. h.

-------------------------------------- 3 ---------------------------------------

Malerier i Oliefarve med forgyldte
Rammer.

i8| Tom. br.
28 Et Landskab ved Genever-Söen, af Juel, 11 Tom. h.
21 Tom. br.

29 Helidor af en berömt Maler, 15^ Tom. h. 23! Tom. br.

1
2

Tvende Blomsterstykker, 1 Al. 9 Tom. höi og 1 Al.
14 Tom. bred.

30 Et Landskab af Egnen ved Gamborg i Fyen, af Juel,
ii Tom. h. 21 Tom. br.

En Vase, om samme en Krands af Frugter, af Jean v.

31 Udsigt af Hindsgavl i Fyen, af samme, i6| Tom. h.

Kissel, i Al. 2i| Tom. h. 1 Al. 5^ Tom. br.
3

Et Landskab af Saveri, 1 Al. 4 Tom. h. 1 Al. 16 Tom. br.

4

Et Söestykke, 19 Tom. h. 1 Al. 12 Tom. br.

5

Et Frugtstykke med en Hane og döde Fugle, 1 Al.
11 Tom. h. i Al. 8| Tom. br.

6

Et meget gammelt Nederlandsk Stykke, forestillende
et Opror i Anledning af Afladsbreve, 20 Tom. h. 1 Al.
i| Tom. br.

7

Italienske Ruiner af Panino, 22^ Tom. h. 1 Al.
3i Tom. br.

8

Et Portrait i Oval, 1 Al. 8 Tom. h. 1 Al. 4 Tom. br., i en
firkantet Ramme.

9

Et dito firkantet, 23 Tom. h. 18 Tom. br.

23! Tom. br.

32 Dito af Egnen ved Middelfart i Fyen, af samme,
i6| Tom. h. 23! Tom. br.
33 Ruiner ved Palæstina, 14! Tom. h. i8| Tom. br.

34 En forblommet Antiqve af Fredensborg Hauge,
af Juel, i8| Tom. h. 13^ Tom. br.

35 Skuespillerinde Madame Walters Portrait, af samme,
19 Tom. h. 9% Tom. br.
36 Et lidet Blomsterstykke, 14 Tom. h. 9 Tom. br.
37 Portrait af en Italiensk Dame, 2o| Tom. h.
i5i Tom. br., af Juel.

38 Di to af en gammel Slavevogter, bekiendt under den

Benævnelse, “Gott segen sie” 2o| Tom. h.
i5i Tom. br., af Juel.
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39 Paris’s Dom, af C. Harlem 1624,16 Tom. h.
13 Tom. br.

40 Tvende smaa historiske Stykker af Gelton, bag hvilke
tvende af Hannibal Caracci, 6| Tom. h. 8 Tom. br.

-------------------------------------- 6----------------------------------------

41 En Madonne, 21 Tom. h. i6^ Tom. br., af Juel.

42 og 43 Prof. Juels Fader og Moder, 1 Al. 2 Tom. h.
20 Tom. br., af samme.
44 Et Prospect af Gamborg Kirke i Fyen, 18 Tom. h.
i Al. br., af samme.

45 Et Frugt- og Blomster-Stykke, 1 Al. 19 Tom. h. 1 Al.
23 Tom. br.
46 Et Oxehoved med en Deel af en Hund, 22 Tom. h.
10 Tom. br.

66 Tvende Portraiter, det ene i Pastel og det andet i
Oliefarve, 19 Tom. h. 15! Tom. br., af Juel.

67 Commandeur Gerner i Pastel af samme.
68 Instructeur og Skuespiller Schwartz i samme,
af samme.

69 Et stort Knæestykke uden Ramme, 2 Al. 1 Tom. h.
i Al. i7i Tom. br.
70 Herodes’s Datter holdende et Fad med St. Johannes’s
Hoved, i Al. 6 Tom. h. 23^ Tom. br., uden Ramme,
af Coffer.

71 Et Söestykke, 1 Al. h. i8| Tom. br.
72 Jöden, der sælger Pidskebaand, i Pastel af Juel.
-------------------------------------- 8---------------------------------------73 Et Landskab, 2 Al. 5 Tom. h. 23 Tom. br.,

47 Diodatis Portrait, i6| Tom. h. 13^ Tom. br., af Juel.

48 Prof. Dajons Portrait, 21 Tom. h. 16 Tom. br., af
samme.

Sidestykke til No. 60.
74 Kong Christian den 7des Portrait, hild Corpus,
i Kroningsdragt af Erichsen, 4 i Al. h. 2 Al.

19 Tom. br., i ægte forgyldt Ramme.

49 Simonelli Portrait, malet af ham selv, 1 Al. h.
18 Tom. br.

50 Et gammelt Hoved, 1 Al. h. 2o| Tom. br.
51

Et Blomsterstykke, 13 Tom. h. 1 Al. | Tom. br., af Juel.

52 og 53 Afg. Secretaire og Materialforvalter Bekkers og
Frues Portraiter, hver 1 Al. 2 Tom. h. og 20 Tom. br.,
af samme.
54 Capitain Snedorphs Portrait i Profil, basrelief,

20 Tom. h. i6| Tom. br., af samme.

55

Et gammelt Skiæggehoved uden Ramme, oval, 1 Al.

1 Tom. h., i8£ Tom. br., af samme.

56 Et Brystbillede, 20 Tom. h. 17 Tom. br.

75 Original Portrait af Thyge Brahe.
76 Original Portrait af Rigens Raad Jens Sparre.
77 Original Portrait af Admiral General Jens Juel.

78 Dito af Gunde Rosenkrantz.
79 Grevinde Bernstorff, malet af Lefevre i Paris 1752.

80 Calvinus af Holbein i Ebenholts Ramme.

81 Et Landskab, med Figurer, malet paa Træe, af Dan tyn,
17 Tom. h. 19 Tom. br.
82 Tvende Portraiter paa Lærred af Nason 1658,

29 Tom. h. 24 Tom. br.
83 Tvende biergagtige Landskaber, udforte paa Kobber,

57 Et dito, i Al. 3 Tom. h. 19 Tom. br.

-------------------------------------- 7-------------------------------------58 Et Landskab med Kreature af Leone, 15! Tom. h.
18 Tom. br.

59 Et Landskab med Faar, lidet beskadiget, uden

Ramme, 21J Tom. h. 15^ Tom. br.
60 En Ræv, der sonderslider en Hare, 2 Al. 6 Tom. h.

2 Al. 22| Tom. br.

7| Tomme h. i2| Tom. br.

84 Et Qvæg-Marked i en Lansdbye (sic), med en Hoben
Figurer, malet paa Lærred af van der Bent,
301 Tom. h. 37i Tom. br.
85 Tvende Landskaber med reisende Personer, der af
Rovere blive angrebne, malet paa Træe af Bunel,
19 Tom. h. 16 Tom. br.
86 Et Blomster-, Frugt- og Dyre-Stykke, malet paa

Lærred af Boisson, 42 Tom. h. 54 Tom. br.

61 Et Brystbillede, 24^ Tom. h. 19 Tom. br. uden

Ramme.

-------------------------------------- 9----------------------------------------

62 Et historisk Stykke uden Ramme, lidet beskadiget,
20^ Tom. h. 17I Tom. br.

87 Et Malerie med Romerske Ruiner af Fabris,
42| Tom. h. 56^ Tom. br.

63 Psyche og Amor, af Abildgaard, 15^ Tom. h.

88 Tvende Landskaber med endeel Fruentimmer,
der bade sig, af Ribolt 11 Tom. h. 16 Tom. br.

13 Tom. br.
64 Tvende svævende Figurer, malede paa Flor af Juel.

89 En behagelig Egn med mange Figurer og Fartöyer,

malet paa Træe af D. Bout, 27$ Tom. h. 41 Tom. br.

65 Et Basrelief, graat i graat, 1 Al. 3^ Tom. h. 1 Al.
13! Tom. br.

90 Et oval Portrait af Hertuginden af Augustenborg.
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91 Et historisk Stykke, i Rembrands Maneer paa Træe
21 Tom. h. 34 Tom. br.

92 Et lidet Malerie af Mandelberg.

117 Tvende Italienske Vüer i Vandfarve 15I h.
iol Tom. br.

93 En Stald, hvor en Karl passer Kreature malet paa
Træe, 7 Tom. h. 94 Tom. br

118 Tvende Stykker med Heste paa, ni Tom. h.
15I Tom. br.

94 Et Söestykke af van der Veide, malet paa Træe
Tom. h. n| Tom. br.

119 Tvende dito med Fugle, af M. C. Villebrandt
i Vandfarve iol Tom. h. 8| Tom. br.

95 Et gammelt Fruentimmer Hoved, 8 Tom. h.
6| Tom. br.

120 Et Portrait af Juel, 17 Tom. h. 14 Tom. br.

96 Tvende Söestykker malede paa Træe, 7 Tom. h.

122 Griffenfelds Portrait paa Lærred, 24 Tom. h.
30 Tom. br.

121

91 Tom. br.
97 Adskillige Personer, der sidde til Bords, malet paa
Træe, 12 Tom. h. 8 Tom. br.

Et Hoved, 8 Tom. h. 6 Tom. br.

123 Tvende Söestykker, 27 Tom. h. 36 Tom. br.

124 En Skizze til et Familiestykke af Juel.

98 Et Stykke med Höns og Frugter, paa Lærred,

125

36 Tom. h. 28 Tom. br.

Et dito til dito af samme.

99 Et Hoved, paa Lærred, 20 Tom. h. 17I Tom. br.
100 Et Hoved efter van Dyck af Paulsen, uden Ramme.

101 Et allegorisk Malerie af en berömt Mester,
72 Tom. h. 72 Tom. br.

1

-------------------------------------- 10---------------------------------------

2 65 Blade med Figurer i Tusk efter berömte Mestere af
Mandelberg.

102 Christus med Pharisæerne, efter Leonardi

3

dü Vinci, i Al. 3I Tom. h. 1 Al. 9I Tom. br.

38 forskiellige Ideer af Mandelberg og andre.

10 dito orientalske Sujets af samme.

4 Et Hoved i sort Kridt, original Tegning af van Deyck.

103 Den berömte Cencei’s Portrait, 1 Al. 1 Tom. h.
19 Tom. br.

5

Udsigten fra C. Bonnets Terratse ved Geneve af Juel.

-------------------------------------- 12--------------------------------------

104 Et Hoved af Guido Reni, i Al. h. 18 Tom. br.
105 Et Magdalene Hoved efter Carlo Dolcci, 1 Al. h.
18. Tom. br.

6 8 Portraiter, deels i sort deels i rødt Kridt, af samme.

106 Et Fyrværkerie paa Engelsborg i Rom, 23I Tom. h.
i Al. 4 Tom. br.

8 31 forskiellige Studier af samme.

7 2 Hoveder og et Blad med 2 Hænder, af samme.

107 Den hellige Chatarina efter Raphael, 1 Al. 3I Tom. h.
20I Tom. br.

9 En Kanefart med Fakler, et Landskab, 3 smaa
Hoveder og 5 Blade med Hænder, af samme.
10 Vüe af Tonok i Vandfarve af C. Hacket 1779.

108 4 Duer som drikke af en Kumme, 23I Tom. h.
i AI.3I Tom. br.

11 En bog i Folio med 19 Studier af Draperier til

109 Den hellige Familie af Banjo Cavallo, 22 Tom. h.
i6| Tom. br.

12 En Portefeuille med 24 Blade dito, af samme.

110 Et Bukke- og et Stude-Hoved af Rose de Tivoli,
10 h. 9| Tom. br.
in

Et gammelt Hoved efter Naturen, 14 Tom. h.

Portraiter og Landskaber af Juel.

13 En Bog i Folio, hvori er tegnet en Figur, et Hoved,
en Blomst og 2de Udkast af et Landskab, af samme.
14 19 forskiellige Studier til Portraiter og Landskaber,

af samme.

ii Tom. br.

112 Tvende Nederlandske Landskaber, 8| Tom. h.
10 Tom. br.
113

En Genius af Guido Reni, 4I Tom. h. 7^ br.

114 Den döde Christus med sin Moder af Hanibal
Caraci, 9i Tom. h. 10 Tom. br.
115

Omsklærelsen (sic) af Basano, 1 Al. 2 Tom. h.
7$ Tom. br.

15

18 Academie-Figurer, nogle halv færdige, af samme.

16 18 Blade med Psyche og Amor, af samme.

17 6 Studier af Landskaber og en Arm, af samme, samt
en Tegning af P. H. 1796.
18 7 Stk. nemlig en Plyndring paa en Valplads, af
Mandelberg- en Tegning af Rembrandt, en Grouppe
af Kreature, en Tegning af Miris, 2de Hoveder og en
liden Grotte.

116 Et Landskab af Paulsen, 9J Tom. h. 8 Tom. br.
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21 Christi Nedtagelse af Korset, efter D. R. Valaterranus
af N. Dorigny, 2o| Tom. h. 19^ Tom. br.

19 En Rulle med forskjellige Studier i Oliefarve paa

4 Duge, af Juel.

22 Philippus de Champaigne, malet af ham selv, stukket
af Edelink, 16 Tom. h. 13^ Tom. br.

-------------------------------------- B---------------------------------------

20 En Anatomie Bog.

23 Christi Nedtagelse af Korset, udskaaret i Elfenbeen

21 En liden Tegning i Glas og Ramme af Mandelberg.

med Glas for.
24 En Tegning i Glas og Ramme af Mandelberg.

Kobbere i forgyldte Rammer med
Glas for.

-------------------------------------- 15-------------------------------------25 Det Politiske Frugthorn i Glas og Ramme, tegnet

afWiedevelt.
i Et Landskab efter Claud Lorrain stukket af Vivaret,

26 24 Stykker: Marie de Medicis Historie, efter Rubens
Malerier.

i8| Tom. h. 23 Tom. br.
2. Gibraltars Beleiring fra Söesiden, efter I. K. Shervin,
af samme, 20 Tom. h. 24 Tom. br.

27 Rubens Portrait.

3 En siddende Figur, efter Wright af J. R. Smith,

28 En fransk Söehavn i stor Format efter Vernets
Malerier.

i9i Tom. h. 14 Tom. br.

29 En Dito.

4 Den engelske Konge, Carl I. 3 Börn efter Vandike
5

af Strange, 15 Tom. h. og 15^ Tom. br.

30 En Dito.

Fortuna efter Guido Reni, af samme, 193 Tom. h.

31 En Dito.

i3i Tom. br.

32 En Dito.

6 Carl L, efter Vandik af samme, 2oJ Tom. h.

33 En Dito.

13J Tom. br.

34 En Dito.

7 Lord Hove’s Tog eller Gibraltars Undsætning, efter

35 En Dito.

R. Paton af D. Lerpiniere, 20 Tom. h. 27 Tom. br.

36 En Dito.

8 Gibraltars Forsvar imod den spanske og franske Magt
efter R. Paton af J. Fittler, 20 Tom. h. 27 Tom. br.

37 En Dito.

38 En Dito.

9 Cephalus og Procris efter Claud Lorrain, af I. Brown,

39 En Dito.

i8| Tom. h. 23 Tom. br.

40 En Dito.

-------------------------------------- 14---------------------------------------

41 En Dito.

10 Ulisse découvre Achille, efter Annibal Carache,
af Audran, 21 Tom. h. 15^ br.

42 En Dito.

43 Et Stykke over Gibraltars Beleiring.

11 Et Sujet af Jeremias, malet og stukket af Nicola de
Bruyn 1608, i6j Tom. h. 26| Tom br.

44 Et Dito.

(sielden)

45 Et Dito.

12 Apollos Tempel paa Öen Delos efter Claud Lorrain

46 Et Dito med romerske Antiqviteter.

af F. Wivares, i8| Tom. h. 23 Tom. br.

47a Et Dito.

13 Jacob og Laban i et Landskab, efter Claud Lorrain
af Wollet, 21 Tom. h. 29I Tom. br.

47b Et Dito.

48 Et Dito.

14 Dronning Charlotte af Engelland med Prindsen af

49 Et Dito.

Engelland, efter West af Green, 19^ Tom. h.
15

22| Tom. br.

50 Et stort Landskab.

De Kongelige Engelske Börn efter samme ved

51

En Tegning paa Pergament.

samme, 19^ Tom. h. 22^ Tom. br.

16-19 Den Atheniensiske Skole, Nadverens Stiftelse,
Heliodors og Pauli Omvendelse, efter Raphael af

52 L’Enlevement des Sabines.
53 Et Natstykke.

Volpato.

54 Et Dito.
55 Charles the First in arrest.

20 Christi Himmelfart efter Raphael af Doringgallus,
3o| Tom. h. 19I Tom. br.
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56 L. da Vinci Död.

7 8 med Dyr, Jagt, Landskaber m.m.

57 Kongen af Preussen til Hest.

8 4 Jagtstykker af Ridinger i Folio, og 2de mindre
Kobbere af Green og Lahde.

58 En Tegning af van Miris.

9 Kronprindsen med hans Svite ved Maneuvren
paa Amager, efter Lorentzen af Haas.

59 Et Natstykke.

60 Den döende Socrates.

61 Moderen med Barnet.

62 A chaldean Lady.

10 Keiser Joseph II med Hertug Leopold og Ludvig den
store, begge noget beskadigede.

11 20 store Blomsterstykker af J. Baptiste.

63 A tartarian Dito.

12 Et Sæt Sanderumgaards Udsigter, couleurte, tegnede
og stukne af Clemens.

64 An african Dito.

65 A Circassian Dito.

-------------------------------------- 18---------------------------------------

66 A Venetian Dito.
13 Kronprindsens Portrait efter Juel af Clemens.

67 Zara.

14 5 Exemplarer af Kronprindsesse Maries Portrait af
samme.

68 Bonnets Portrait.

69 Lockes Dito.

15

70 Popes Dito.

4 Exempt af Geh. Raad Bulows Portrait af samme.

16 3 Dito af Skuespiller Knudsens Portrait, efter Juel af

71 Drydens Dito.

M. Haas.

72 Maupertuis Dito.

17 Prof. Tode efter Juel af Lahde og Instructeur
Schvartz af Madame Clemens.

73 Homers Dito.

74 Erasmi Dito.

18 En Rulle med 2de store Kobbere, det ene General
Warrens og det andet Gen. Montgomeri’s Död,
malede af Trumbull, det forste stukken af Müller og
det andet af Clemens.

75 Molieres Dito.
76 J. J. Rousseau’s Dito.

77 La Pêche de nuit efter Vernet.

78 Friderich den 5tes Statue.

16 [ = 19] Hertugindens af Augustenborg Portrait efter
Graf af Lahde.

79 Kronprindsens Portrait af Clemens.

20 Venus sur les Eaux, efter Bouchen af Moitte.

80 Hertuginde Louise Augusta af Dette, (sic for ditto)
81 Skatmester Schimmelmann af Kleve.

21 Premier Leçon d’amitié fraternelle efter Aubry af De
Launy.

82 Professor Winslöw af Clemens.

22 Et Blad af Raphaels Loge, stukket af Morghen.

--------------------------------- 17---------------------------------83 Rolff Krage.

}

84 Hans Madsen.

} af Preisler de 2 beskadigede.

85 Anne Kolbiornsen.

}

23 Wiedevelts Portrait efter Als af Preisler.

24 3 forskiellige Portraiter, stukne efter Rigaud af Drevet
og Chereaût, og et i den sorte Kunst.
25 Cardinal Boullions Portrait efter Rigaud af Preisler.

26 Grev Bernstorffs Portrait efter Juel af Clemens.

86 von Berger af Clemens.

87 4re Landskaber efter Vernet.
88 7

Historiske Kobbere af Telemak.

-------------------------------------- 19--------------------------------------27 Et Dito af Dito Dito.
28 Modestia et Vanitas efter Leonardus de Vinci af

Volpati.

Löse og heftede Kobber.
1

En Rideskole, bestaaende af 12 blade.

2 4

forskiellige Kobbere af J.B. Huet.

3 4 Dito med Börn.

29 Socrates, efter Abildgaard af Clemens.
30 Hercul& Diomede efter Pierre af Haas.

31 Cain og Abel af Giordano, og Moses ved den
brændende Busk, af Flint.

4 4 Dito af Boucher og Demarteau.

32 Mennesket gives Livet, efter Michel Angelo af
Cunigo.

5 10 Blade med Skibe.

33 David og Goliat af Audran, og sovende Bachanter

6 14

Dito med Hunde.

efter Bouchen af Gaillard.
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34 Dedale & Jcare, efter Vien af J.G. Preisler.

68 4 Dito forestillende et Barn med Sæbeblærer, Evalds
Minde, Bonnets Profil og Cattenburgs Portrait.

35 Engelen ved Christi Grav og den hellige Laurentius
paa Baalet, det forste efter A. Caracci af Roullet, det
andet efter le Sueur af Audran.

69 Hennings og Evalds Portraiter og Holbergs
Monument.

36 Portrait af Gellert efter Graf af Preisler.

70 En forblommet Antiqve opfort i Fredensborg Hauge
efter Juel af Bradt.

37 Dito af Friderich W. den 2den efter Schröder af
Clemens.

71 Et blad med endeel af Voltaires Carricaturer.

38 Dito af Dr. Berger, efter Juel; Mandelberg, efter Als,
begge af Clemens.

72 30 blade af Salvator Rosa.

39 Dito af Charles Bonnet, efter Juel af Clemens.

74 24 Dito af Dyr, Batailler og Jagtstykker.

40 Dito af Dr. Bastholm, 2 Ex., efter samme af samme.

75 9 Dito af Polidor og Caravag.

41 Et Hoved af Nantevil og et Barn med Sæbe Blærer.

76 Rideskole, bestaaende af 12 blade.

42 Portrait af Hertuginden af Augustenborg efter Juel af

77 Madselle Clairons Visit hos Voltaire i Fernej og
2de af Kiöbenhavns Skilderie.

73 45 Dito af Callot.

Clemens.
--------------------------------------20---------------------------------------

78 13 Italienske Ruiner.

43 Dito af Prof. Riisbrigh, 8 Ex., efter samme af samme.

79 14 Vignetter og 3 forskiellige Portraiter.

44 Hans Majstæt Kongens Portrait i Profil efter Höyer
af Clemens.

80 52 blade paa Pap af Raphaels Bibel.

45 Galathea efter Raphel af Cunego.

82 Et hefte af 24 blade af Homers Iliade efter

81 17 Carricaturer af Saly, stuken af de la Live.
J. Flaxmand af T. Piroli, London 1793.

46 18 Landskaber af M. Ricci.

83 Et Dito med 31 Dito afÆschyls Tragoedier af samme,
London 1795.

47 Dommedagen efter Michel Angelo.

48 2de Historiske Kobbere efter Raphael.

84 Galeria Farnesia ab Annibale Carracio, indb.

49 2de Dito efter samme.

-------------------------------------- 22---------------------------------------

50 3 Dito efter samme.

51

En Udsigt fra C. Bonnets Terrasse ved Geneve.

85 Principes du Dessein, par Volpate et Morghen.

52 4 forskiellige Historiske Kobbere.

86 Regulus for det Romerske Senat efter West af Green.

53 2 Landskaber efter Asselin og Hagen af Bradt.

87 Hannibal sværger Romerne Fiendskab efter West

af Green, Sidestykke til forrige (begge sieldne.)

54 General Steenbok overleverer sin Kaarde til

Kong Fr. 4de.
55

88 2de Landskaber med London i Prospect efter et
gammelt Malerie af Ellis.

Prospect af Kiöbenhavn af Bradt.

56 2de Colonna Antonia et Trajana.

57 Et blad med endeel af Voltaires Carricaturer af Huber.

89 The Landing Ahneas in Italy, efter Claude Laurraine
af James Mason.
90 Dutch Pastime efter Teneir af Collyer.

58 Et Dito med Dito af Dito.

91 The tree holy Children, by J. Boydell.

59 3 blade med Voltaire og hans Selskab af samme.

92 L’Exposition au Temple, stukket af Trevet.

60 7 Dito af sammes Figurer af samme.

61 2 Dito la Sculpture et la Poesiie af Wagner.

93 The Anger of Achilles for the loss of Briseis,
af Cunego.

62 Portrait af General-Adjutant Schrödersee efter Juel af
Haas.

94 II tempio of Morghen.

95 Date obulum Belisario, af Bettelini.

63 20 blade af forskiellige Mestere.

96 The finding of Moses efter Zucharelli af Smith.

64 20 Dito.

97 Esther a suppliant before Ahasvérus, af Strange.

65 20 Dito.

98 The spirit of a child, af Bartolozzi.
-------------------------------------- 21--------------------------------------66 24 Dito.

99 Much ado about nothing - Skakspeare, efter
Hamilton af Simon.

67 ii blade efter Rembrandt og andre.
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100 The Conflagration.

101

A Vieu of the fall of the Arve, af Jukes.

138

Abraham og Agar, af Haas.

139

Die drey Apostels, af Bause.

102 A Vieu of the fall of the Rhone, af samme.

140 Venus and Adonis, af samme.

-------------------------------------- 23------------------------------------

141

103 Alexander und sein Arzt Philippus, efter Füger af
Pickle.
104 The flight of the qveen Mary af Bartholozzi.
105

Philemon og Baucis, Prövetryk.

English Proverbs.

142 Adam and Eva, af Schiavonetti.

143 Achilles descovered by Ulyss, af Kauffmann.
144 Den Hellige Magdalene, af Bause.
145

Kronprindsen til Hest med Garden, af Haas.

106 The morning efter Claude Lorraine af J. Peake.

146 Frederik 4de ved Tönningen.

107 The loss of a child, af Place.

147 General Ziethen.

108 Child returned, af samme.

148 The silver age, the golden age.

109 Le Jardin d’amour, d’apres Rubens.

149 Altstäter Ufer, Rags

150

Une Collection des 40 vues de la Suisse, in couleurs,

no

Dido paa Baalet, af Strange.

in

The Dutchess of C. giving her Daugther to Count
Belmor.

-------------------------------------- 25---------------------------------------

The Dutchess of C. coming out of the Cavern.

151

Maria med Barnet efter Raphael af Morghen.

152

Juno og Jupiter, efter v. d. Werf af Dorner.

112

113-114 Mary Antoinette qveen of France and Mistres
Lamball.
115

Flugten til Egypten, af Morghen.

116

Virgil writing his Epitaph, af Burne.

117

Vedutta di Tempi di Pesto, af Hakert.

118

Vedutta della Citta de Cesena, af samme.

119

Vedutta della Citta di Roma, af samme.

120 Venus and Amor, af Bause.

Exempt avant la Lettre (kan separeres).

153

Spillere af Carravaccio og Zigeunerinden.

154

Cencei’s Portrait.

155

Michael Angelos Ring, i Træsnit.

156

Hercules og Umphale, Jupiter og Juno, af

H. Caracci.

158

[ = 157] Sibylla Cumana, efter Domenichin af Tolo.

158

En badende Nympfe og en Satir efter Raphael af

121

Pallas Evanders Sohn vom Turnus getodet,
af A. Kauffmann.

122

Hermanns Rückkehr vom Siege, af samme.

160 Michael Angelos Ring og Kiöbenhavns Skilderie.

123

Vieu of the fall of Lowdane af Jukes.

161

Et Exemplar af en Begravelse med Basreliefs.

124 Vieu of Windermare Lake af samme.

162

Et Dito.

163

Ludvig den Hellige i Fængsel.

125

Abraham entertaining the tree Angels.

126 Aurora efter Guido Reni af Morghen.
-------------------------------------- 24------------------------------------

Campanello.

159

Venus og Cupido, af samme.

164 L. da Vinci Död.
165

Et Prospect af London.

127

Loth avec ses filles avant la lettre, af Morghen.

166 Et Dito af Rom.

128

La petite Rusée, af Bause, avant la lettre.

167

Et Portrait af Congreve.

129 Tree gentleman of verone, af Schiavonetti.

168

Dito af Chr. Wren.

130 The fountain of Egeria neer Rome, col.

169 Dito af Cowleius.

131

The Ruins of Mæcenos Villa at Tivoli, col.

170 Dito af Gower.

132

Timon of Athens, af Hall.

171

133

The Cries of London, 4 Stk.

172

Dito af Zar Peter I.

134 The judgement of Paris, af Ecarl.

173

Dito af Chaucer.

174

Dito af Spencer.

135

A Sleeping Bachus, af samme.

136

Chephalus lamenting the Death of Procris.

137

Venus lamenting the Death of Adonis.

Dito af Born.
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Dito af Ben Johnson.

209 Die Grotte zu Wilhelms-Thal, 2 Stk.

176 Dito af Schakespeare.

210 Kriegsübungen der Araber, af Baurenfeind und
Defert.

177 Dito af Clagton Ix>rd Major 1680.

211

178

212 Josephs og Marias Flugt af H.K.H. Arveprindsen.

Dito af Buttler.

Christus for Pilatus af Fosie.

179 Dito af Waller.

213

180 Dito af Kneller.

214 Et Virgiliansk Stykke af Schule.

181

Dito af Milton.

215

Flora af Brun og Heckel.

182

Dito af Pope.

316

[ = 216] Et Stykke af Friedlein.

183

Dito af Gerner.
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184 140 Vües pittoresqves des principeaux Edifices de

Paris.

185

En Æske med 40 berömte Mænds Aftryk i Vox.

186

En Dito med 60 Dito.

187

En Dito med 36 Dito.

188

Prospect af Roeskilde Domkirke, af Schule.

189

Grundplan af den danske Kirke i London, af
C. Cibber.

218

En Lysekrone efter Spengler ved Müller.

220 Kiöbenhavns skiönne Aander, 6 Stk.
Ulykkelige Hændelser, 12 satyriske Stk. med
Kammerherre Suhms egenhændig paategnede
Udtydning.

222 Laterna Magica, 9 satyriske Stykker.
223 En Samling af 35 satyriske Stykker i Aarene 1787-88

med Kammerherre Suhms egenhændige Forklaring.

Det Kivigske Monument i Skaane, 2 Blade.

224 2 allegoriske Stykker til Indbyggerne i Gondar.

225

Pots and Pans, druidisk Monument ved Manchester.

194 Daneberrys Camp et dansk Monument ved

Theatret i Verona, et stort Stykke.

226 London med Egnen omkring samme, 15 Blade.

227 233 forskiellige Antique, historiske og architectiske
Portofeuille-Kobbere.

Winchester, original Tegning af Miles.

195

Et Landskab af Bionie.

221

192 Stone Henge, 2 Blade, af Roberts.
193

217

219 Kiöbenhavns Skilderie 1786-87, 9 satyriske Blade.

190 Prospect af den danske Kirke i Ixmdon, af
C. Cibber, 2 Blade.

191

Et Rembrandsk Stykke af Geheimeraad Bulou.

Horsas Gravsted ved Horsted.

196 En dansk Fæstning nær Thetford.

Gibs-Sager.
-------------------------------------- 27---------------------------------------

197 Tegninger til Ragnar Lodbrogs, den danske Konges
Historie i det britiske Musée.

1

En bronceret Tyr.

2

2de forgyldte Basreliefs, 11 Tom. h. 16J Tom. br.

198 Plan og Section af en dansk Fæstning i Sligo.

3

Sergeis Portrait i Medaillon, af ham selv.

199 3 Tegninger af danske Monumenter i Irland.

4

Skuespillerinden Mad. Walters Portrait, af samme.

200 6 Runiske Monumenter.

5

En Groupe bestaaende af 3 Figurer.

201 2 danske Drikkehorn i England.

-------------------------------------- 29--------------------------------------

202 12 Blade af dansk-svenske Monumenter.

6

En Basrelief bestaaende af 4 Figurer og 3 forskiellige
Masker.

7

En Cupido af Saly.

8

Frederik d. 5tes Statue Eqvestre, af samme.

9

Sammes Buste, af samme.

203 Det dansk-scotske Kors i Ruthvel i Scotland.

204 Et Blad med scotske Dragter af det 15de Aarhundrede.
205 Den Höiland-scotske Militaire Dragt.
206 Et Blad med alle de brugelige Kroner.

207 Det engelske Parlaments Ordre til Carl I.
Henrettelse, meget rart.

208 Prospect af Carlsberg og Haven i Cassel, af
Tischbein og Tunk, 3 Stk.

10 Et Jupiter- og 2de mindre Hoveder.

11 En liden Kobberplade.
12 En Rulle med Planen af Rom, Frederik d. 5tes
Begravelses Monument og Statuen paa Amalienborg,
samt 4 andre Kobbere.
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Forgyldte Rammer og MalerRedskaber.
1

-------------------------------------- 31---------------------------------------

Böger, deels med, deels uden
Kobbere.

2 ovale forgyldte Rammer.

2 2 Dito.

1

3 2 fiirkantede Dito.

2 Die Verhältnisse der schönsten Statuen des Alter-

thums nach F. A David.

4 2 Dito.
5

Poesie del P. Metastasio, 9 Tomer.

3 Archæologische Abbildungen unbekanten

3 Dito.

Denkmähler von C. A. Böttiger und H. Meyer.

6 2 mindre Dito.

7 2 Dito.

4 Raphaels Psyche & Amor, i stor real Format.

8 2 Dito.

5 Abbildungen der vorzüglichsten alten Statuen und
Gruppen, von H.T. Perrier, der Text von Ernst,

9 3 Dito.
10 5 smaa Pastelduge og en större Dito, samt nogle

Stykker Pergament.

11 En lang Kasse med en sammenrullet Oliedug.
12 2 opspændte Dito.

-------------------------------------- 30------------------------------------

13 Et Pulpitur til Pastel-Maling.
14 En stor Kasse med brugte Pastel-Farver.
15

10 mindre Dito med nye Pastel-Farver.

Wien 1797. Fol.

6 Sandrarts Teutsche Academie der Bau-Bild- und
Mahlerkunst, 1. und 2. Theil, mit Kupfern. Fol.

7 Artistische Versuche, von J. F. Bolt, erste Lieferung.
8 Le Cabinet des plus Beaux Portraits de plusieurs
Princes & Princesses, des hommes illustre etc. par
Antoine v. Dyck. Fol.

9 Voyage d’Egypte et de Nubie par F. L. Norden,
1 & 2 Tom. Copenh. 1755. Fol.
10 Anatomia per uso et intelligenza del disigno etc. di

Carlo Errard. 1691. Fol.

16 En Mahogni Farvelade.

17 En mindre Dito.

11 Recueil des Meilleurs desseins de R. la Faye.
Fol. Paris 1689.

18 En stor Fyrretræes Dito paa en Fod.
19 2 mindre Dito.

-------------------------------------- 32---------------------------------------

20 Et stort Staffeli med Lodde.

12 Tableaux Topographiqves, pittoresqve, physiqves,
historiqves, mor., pol. & litt., de la grece, Italie &

21 Et mindre Dito.

Suisse, i 4 Bind med Kobbere.

22 2 Dito.

23 2 Paletter.

13 Piture Antiche. I Vol. Fol.

24 2 Dito.

14 Der Mahler- und Baumeister-Perspectiv, nach Andrea

Pozzo von Johan Boxbarth und B. L. Bodener.
2 Vol. Fol.

25 Noget Voxdug.
26 2 smaa Tabouretter.

15 C. Niebuhrs arabische Reisebeschreibung.

27 En Glider-Mand.

28 En Deel törre Farver.

3 Bände. 4to.

16 Snorre Sturlesens norske Kongers Historie.

29 En Deel Pensler.
30 En Kasse betrukken med Voxdug.

31 En trebenet Tabouret, 2 Træbukke, og 3 Kasser uden
Laag.

3 Vol. Fol.

17 Algemeines Künstler Lexicon, von Orell, Gefsner und
Fueslin. Zürich, 1779. Fol. min.
18 Journal du Voyage du Chevalier Chardin en Perse et
aux Indes orientales etc. 1. partie. Londres 1686.
Fol. min.

32 En brunmalet Node-Stoel.

33 Et Skelet af Legter til Paaklædning.
34 Et Natbord.

35 En gammel forgyldt Ramme.
36 En Farvesteen med Löber.
37 En Dito.

38 ii Blint-Rammer.

19 Hvitfeldts Dannemarks Krønike. 2 Tom. Fol. min.

20 J. Winkelmanns Geschichte der Kunst des Alterthums. 1776. 4to.
21 Monathsschrift der Academie der Künste und
mechanischen Wissenschaften zu Berlin, 1788.
2 B. 4to.
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22 G. de Lairesses Mahlerbuch. 4to.

48 Nouvelle Loix de Geneve.

23 Ueber die Zeichenkunst, von dems.

49 Oeuvre de Piron I og 2 Deel.

24 Iconologia overo Descrittione di diverse Imagini
cavata dall’ antichita etc. da Cesare Ripa opera. 8vo.

50 Cours de peinture par Mr. de Piles.

51

--------------------------------------33---------------------------------------

Conferences de l’Academie Royale de Peinture &
Sculpt, par M. Felibien.

52 J. H. Wessels samdige Skrifter. 2 Deele.

25 Anleitung zu der Perspectiv, von J.C. Rembold.
26 Tractat von der Mahlerey nach Lionardo da Vinci von

53 Skuespil af Heiberg. 2den Deel.
54 J. Evalds samdige Skrifter. 4 Deele.

J. G. Bohm. 4to.
27 Encyclopédie Méthodique par une Société de gens de

lettres. Paris et Liege 1788, i 5 Hefter.

55

J. Baggesens Ungdoms Arbeider.

56 P. F. Suhms samlede Skrifter. 13 Deele.

(14,15 og 16 Deel findes heftede under No. 94)

28 Beskrivelse om Kiöbenhavns Merkværdigheder paa
Dansk, Fransk og Tydsk, 4to. af L. de Thurah.

-------------------------------------- 35 ---------------------------------

29 Den danske Krönike af Saxo Grammaticus, forbedret
Aar 1575 af And. Söffr. Wedel. Fol. min.

57 Den Danske Tilskuer fra Jan. 1791 til Dec. 1794 i
8 Bind.

30 Almindelig Udkast af Krigs-Skuepladsen, som

58 Stella, en Hyrderomom efter Florian af Rahbek.

Indledning til Kong Frederik 4des Krigs-Historie
af H. O. Scheel, fordansket af T. Thaarup.

59 J. D. Preislers Journal paa en Reise giennem
Frankrig og Tydskland. 2 Deele.

31 Mindesmærker paa Jægerspriis. Iste Deel.

60 Nordens Stats Forfatning ved Tyge Rothe.
2 Deele.

32 Le Vite di Tutti glimperradori Romani Pietro Messia.
4to.

61 Rimerier af Brun.

33 De groote Schouburgh de Nederlandsche
Konstschilders en Schilderessen. I. og 3 D. 8vo.

62 Kiöbenhavns Skilderie. 3 Aarg. i 1 Bind.
63 Hviid om Kunstsager.

34 Ueber Mahlerey und Bildhauer-Arbeit in Rom,
von F. W. B. v. Ramdohr. 2 Th.

64 O. Olavius’s Beskrivelse over Skagens Kiöbsted og
Sogn.

35 Voyage dans l’Hemisphære austral et autour du
monde par J. Cook. 6 Tom. 8vo. med Kobbere i 4to.

65 M. Hagerups Statskyndighed.

36 Oeuvres Posthumes de Fredr. IL Roi de Prusse.

66 Rothes Landvæsens System.

12 Vol. 8vo.
-------------------------------------- 34---------------------------------------

67 Historisk Skilderie af Hertug Ferd. Albrecht,
med hans Ærestytte.
68 Niels Klims underjordiske Reise, gammel Edit.

37 Oeuvres diverses de M. de Piles. 5 Tom.

69 Aarstiderne af E. Balling.

l’abrege de la Vie des Peintres & c. 8vo.

70 Love for Klubben oprettet i Novbr. 1775.

38 Historie philosophiqve & polit, par l’abb.
Rainai 7 Tom.
39 les Oeuvres. J. J. Rousseau II Tom.
40 Voyage d’un françois en Italie fait dans les années 1765

71 Kritische Wälder oder Betrachtungen über
Wissenschaft und Kunst des Schönen 3 B.
72 Geheime Staats-Papiere in Thuillerien gefunden,

aus dem Französischen. 2, 3 og 4 Bind.

& 1766. 3,4,5, 6, 7 og 8 Tom.

41 Bibliothèque de Peinture & de Gravure par
C. T. de Murr. 2. Tom.

42 L’ané d’or d’apulée. I og 2 Tom.

73 Eggers über die Französische Revolution.

74 Büschings neue Erdbeschreibung, forste Deel.

-------------------------------------- 36----------------------------------

43 Ambrogi opéré di Virgilio. 4 Tom.
44 Opéré di P. Metastasio. 6 Tom.
45 Della Vita publica de Romani opere di Ferdinando

Secondo. 2 Tom.

75 Kritische Nachrichten von Italien, v. Gorani. 2 B.

76 Biographien des Plutarchs, v. G.B. Sirach. 8 Th.
77 Büschings Erdbeschreibung 9 Bände.

46 De la Vita privata de Romani. 2 Tom.

78 Briefe eines Sachsen aus der Schweitz. 3 Th.

47 Lettere Scrite al Principe Reale di Suezia dal conte di

79 Wansbecker Bothe. 4 Th. in 3 B.

Tessin, 3 Tom.

80 Le Brun’s Seelen-Mahlerey.
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81

Der Geister Banner v. L. Flammenberg.

-------------------------------------- 38---------------------------------------

82

Briefe nach Italien.

116

83

Bemerkungen über Copenhagen.

117

Französische Kunstannalen Ister Band.

118

Varietes amusantes num. 2, 3, 4, 6, 7, 9,10, ii, 12,13,

84 Die französische Revolution v. A. Young.
85

16 & 17. samt 9 af Lahdes Portrait Samling.

Vertheidigung der französischen Revolution
von J. Mackintosh.

119

120 Minerva af Rahbek, fulstændige for 1785, 88, 92, 96,
97, 98, 99,1800 og 1801, ufuldstændige for 1786, 89,

87 Attribute der Venus von C. Richter.

93, 94, 97 og 1802.

G. V. O. v. Ries’s Gedichte.

89 J. G. Lehmans physikalisch - chemishe Schriften.
90 J. C. Fabritius von der Volks Vermehrung.
91

Lübeckisches Gesang- und Gebet-Buch 1775.

121

Klügels Encyclopædie, 4 Deele.

122

8 forskiellige Hefter af Archenholz’s Tydske Minerva.

123

Magazin des Buch- und Kunsthandels af 1780, 81 og

82.

92 Prof. Bugges Reise til Paris Ite og 2det Hæfte.

93

124 7 forskiellige Hefter Maanedsskrifter i raae Materie.

Verdens Tildragelser af J. G. Busch.

125

94 Suhms samlede Skrifter 14,15, og 16 Deel.
95

Litteratur der Völkerkunde, compl. for Aarene 1783,
84, 87, 88, 89, def. for 1782, 85, 86 og 91.

86 Herzens Ergieszungen eines kunstliebenden
Klosterbruders.

88

Skilderie af Christian 2den af Riegels.

Danskes Reise-Iagttagelser.

K. W. Ramlers Einleitung in die schönen Künste
und Wissenschaften.

126 Algemeine Einleitung, der alten und Kunst-Denk-

mähler, nach L. Millin.

------------------------------------- 37----------------------------------------

96 Dictionaire geogr. hist. & polit, de la Suisse second
partie.

127

Politiet i sin ægte Glands af T. Balle.

128

H. R. Fusslins kritisches Verzeichnisz. Ister Th.

97 Precis du siede de Louis XV p. Voltaire 2 Tom.

129 J. P. Siebenkee’s Handbuch der Archäologie.

98 Tableau Raisonné de l’hist. Litter.

138

99 Discours polit, hist. & crit.

[ = 130] Beschreibung der Churfurstlichen AntikenGalerie in Dresden, nach J. F. Vacker von
J. G. Lipsius.

100 Vie de Comte Cagliostro.
101

-------------------------------------- 39---------------------------------------

Dictionaire des artistes 1 & 2 Tom.

131

102 Histoire de Don Qvichotte, 6 Tom.

103

2, 3 und 4 Band von C. U. D. von Eggers.

Le Metamorphose di Ovidio.

132

104 Mémoire secrets sur la Russie 1 & 2 Tom.
105

106 Anecdotes des Beaux arts. 2de Tom.

133

Charakteristik der Regiering Ludvig d. 15te von
C. U. D. v. Eggers.

134

Geheime und Kritische Nachrichten von Italien,

107 Catalogue raisonné des manuscrits par J. Senebier.

von J. G. Gorani.

108 Sur la Situation des Beaux arts en france.

135

gefunden.

136

112

Basedovs Elementarbuch.

113

Bounaparte, hist, polit. Gemählde von
C. D. Niemes.

114

Smaa historiske Skrifter af Riegels, 12 Hefter.

115

J. J. Rousseaus Bekiendelser.

Geschichte der Künste und Wissenschaften Ister
und 2ter Band.

Klinkers Reisen; Dictionario della favole; Guide de
Voyageurs en Italie, Gerner 2den Deel, Rime di
mess, Rose Toscane, Unterricht in der Mahlerey, og
Bosenhards Reise.
Anecdotes des Beaux arts, prem. tom.

Phamenophis, über den Ursprung der Kunst und

Mythologie, von C. F. Dornedden.

109 Geheime Staats-Papiere, in den Thuillerien

in

Handbuch der Æstthetik der Künste von J. H. G.
Heusinger, Ister und 2ter Th.

Une année memorable de la vie d’Auguste
de Kotzebue 1 & 2 Tom.

no

Denkwürdigkeiten der Französischen Revolution,

137

Xenophons Socratiske Merkværdigheder, ved
J. Bloch.

138

Briefe über die Kunst, von und an C. L. Hagedorn,
herausgeg. von Baden.

139

Ovidii Nasonis Metamorphosis en Bog med 147

Kaaber.
140 Hieronymus Bolmanns Zeichen-Buch.

141

126

Paulo de Matthæis Zeichen-Buch.

■

Fig. 90, kat. 120. Kunstneren med familie. Privateje.
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Fig. 91, (nr. 13 på listen). Federigo Barocci: Studie til jomfru Marias ansigt.
Den Kongelige Kobberstiksamling.
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Jens Heinet Knudsen

FORSØG PÅ IDENTIFIKATION AF TEGNINGER
FRA JENS JUELS SAMLINGER
I Kobberstiksamlingens arkiv findes i et læg, der er
benævnt »Papirer vedkommende Spenglers private
samling af håndtegninger«, den på s. 131 gengivne
liste med overskriften »Haandtegninger kiöbte af
Juel«. Spengler er den Johan Conrad Spengler, som
var kunstkammerforvalter og siden den første direk
tør for Den kongelige Malerisamling, og Juel er
med stor sandsynlighed maleren Jens Juel (17451802). Overskriften synes ikke at tale, som man
umiddelbart skulle tro, om et salg fra Juel til Speng
ler, for Spengler begyndte først at samle på teg
ninger i 1819.1 Kobberstiksamlingens arkiv rummer
en påbegyndt »Alphabetisk Fortegnelse over J. C.
Spenglers Haandtegnings Samling«, der er skrevet
af Spengler selv, og hvori der ikke forekommer ind
førsler efter 1820. Juel-listens tegninger ses ikke
heri, så listens overskrift synes snarere at referere til
tegninger købt i sin tid af Jens Juel selv. Uvist hvor
når efter 1820 har Spengler altså selv erhvervet dem
- formodentlig fra Jens Juels efterladte familie. Da
Spengler døde i 1839 kom hans samling af fortrins
vis ældre, udenlandske tegninger på auktion.2 Kob
berstiksamlingen besidder dels gennem egne køb på
auktionen dels gennem senere købte eller gavegivne
samlinger eller enkeltværker omkring 500 tegninger
fra Spenglers samling, der i alt rummede ca. 2.500
stykker.
Den nummererede liste omfatter flest anonyme
tegninger, og de navngivne består næsten udeluk
kende af italienske kunstnere. Beskrivelserne af teg
ningerne er meget summariske, teknik er sjældent
angivet og mål slet ikke. Forsøg på at finde og iden
tificere listens tegninger med numre i Spenglers
auktionskatalog gav følgende resultater:
nr.

nr.

2 = Spengler nr. 362:

noter

Dessins d’artistes italiens anonymes:
Dans le lointain une ville est saccagée par l’ennemi;
sur le devant un prêtre marche sur la surfarce de
eau, emportant le saint sacrement et une statue de la
vierge avec l’enfant Jésus. Très beau dessin à la pierre
noire et au bistre; cintré; tr. gr. in-fol.
nr.

3 = Spengler nr. 292:

Sansoverino, Jacobo, (Tatti):
Un homme nu vu par derrière; il pose le pied droit
sur une pierre. A la plume et au bistre; fol.
nr.

7 = Spengler nr. 199:

Mazzucchelli, RE (Morazone):
Un saint religieux à genoux devant la vierge Marie
avec l’enfant Jésus qui se révèlent à lui. Très beau
dessin sur papier bleuâtre; à la plume, et au bistre,
rehaussé de blanc; gr. in-fol.
nr.

10 = Spengler nr. 256:

D’après Raphael:
Partie gauche de l’école de Athènes. Très bon dessin
à la pierre rouge; gr. in-fol, en trav.
nr. ii

= Spengler nr. 186

el.

187:

Maratti, Carlo:
St. François de Padoue adorant l’enfant Jésus que
porte la vierge Marie entourée d’anges. Belle com
position. A la plume et à l’encre de la chine; gr. in
fol. (186)
Pape en extase; devant lui la vierge Marie avec
l’enfant Jésus. A la pierre rouge; in-fol. (187)
nr.

13 = Spengler nr. 38:

Baroccio, Fred.:
Visage en profil; au pastel sur papier bleuâtre; in
fol.

i = Spengler nr. 363:

nr.

16 = Spengler nr. 13:

Arpinas, J. C. d’:

Un prêtre est massacré devant l’autel. Très beau des
sin à la plume et au bistre, rehaussé de blanc; cintré;
tr. gr. in-fol.

Deux frises; l’une représente une entrevue entre les
généraux Romains et Albanais; l’autre Marcus Valé-
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rius et les ambassadeurs albanais. Beaux dessins faits
au pinceau avec du rouge et avec une bordure avec
des ornements gris; gr. in-fol. en trav.
nr.

2i = Spengler nr. 23:

Baglioni, Giovanni:
Nonne assise. A la plume et à l’encre de la chine. 4.
nr.

23 = Spengler nr. 318:

Testa^ Pietro:
Feuille avec des études; à la plume; in-fol. en trav.
nr.

36 = Spengler nr. 305:

Sole, Gio. Gius:
Tête de vieillard. Sur papier brun, à la pierre noire.
8.
nr.

38 = Spengler nr. 189:

Maratti) Carlo:
Cléopâtre jettant une perle dans du vinaigre pour la
dissoudre; fig. à mi-corps. Lég. tracé à la plume et à
l’encre de la chine. 4.
nr.

65 = Spengler nr. 80:

Calandruzzi) Hiac.:

Fig. 92, (nr. 21 på listen). Giovanni Baglione: Siddende

La vierge Marie, assise sur un nuage, tient l’enfant
Jésus, qui donne la bénédiction, sur les genoux. A la
pierre noire et au bistre; in-fol.
Af disse 13 tegninger findes 5 i Kobberstiksamlin
gen. Det gælder listens nr. 13, der stadig tilskrives
Federigo Barocci (1526-1612), og som er en »studie
til jomfru Marias ansigt« (tu ital.mag. II.10) i
»Besøgeisen« fra 1583-86 i Pozzomiglio kapellet i
Chiesa Nuova i Rom (fig. 91).3 Barocci, der udførte
mange religiøse billeder - især til sin hjemby
Urbino, men også til bestillere i Rom - repræsente
res smukt med denne enkeltstudie af Marias profil,
der lyser mod den mørke grund, forstærket af den
for kunstneren karakteristiske pastelteknik. Listens
nr. 16, som nu er tilskrevet Avanzino Nucci (15511629), forestiller »To scener fra Roms ungdom med
romere og albanere« (tu ital.mag. V14) (fig. 95).
Nucci malede, hovedsageligt i Rom men også i
Napoli, freskodekorationer i kirker og klostre. Han
udførte også paladsudsmykninger og med sit profa
ne emne er tegningen her sikkert et sådant forslag
enten til en facade eller til et interiør. Nr. 21 er sta
dig tilskrevet Giovanni Baglione (1571-1644) og
fremstiller en »siddende kvinde mod venstre (tu

kvinde mod venstre. Den Kongelige Kobberstiksamling.

ital.mag. II.1) (fig. 92). Som Nucci arbejdede også
Baglione fortrinsvis i Rom og i mindre omfang i
Napoli. Juel-listens beskrivelse af hans tegning som
en sørgende Maria virker troværdig. Skikkelsens
patetiske gestik lader sig tvangfrit forklare som del
af en pietafremstilling. Nr. 23 tilskrives nu Salvator
Rosa (1615-1673) og fremstiller »to udkast til Den
vantro Thomas, samt måske et udkast til Judaskys
set«, ca. 1650 (tu 14.6), (fig. 93). Napolitaneren Rosa
begyndte sin karriere i fødebyen og drog siden til
Firenze og Rom. Han malede heroiske landskaber
ofte som baggrund for historiske, mytologiske eller
religiøse fremstillinger. De hastigt skitserede udkast
på dette blad er typiske for hans temperamentsfulde
tegnestil. Den sidste er nr. 65, der i Kobberstiksam
lingen er tilskrevet Giacinto Calandrucci (16461707) med motivet »Maria med barnet tronende i
skyerne« (tu 12.7) (fig. 94).4 Calandrucci stammede
fra Palermo men arbejdede længe i Rom med verds
lige og kirkelige opgaver, inden han vendte tilbage
til Sicilien. Den her illustrerede Mariafremstilling er
med sit kompositionelt gennemarbejdede og mo
numentale udtryk et fint eksempel på hans evner.

• 130 •

• Forsøg
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HAANDTEGNINGER KIÖBTE AF JUEL
En Biskop der myrdes for Alteret
Et
Madonna billed reddes af en
2
brænnende Bye
J.
Sansovino
En
nøgen Figur
3
Fem staaende Figurer
4
Christi Sveeddug og St. Veronica
5
David med Goliats Hoved
6
7 Morazone den hl. Franciscus
8 Fr. Vanni den hl. Laurentius
Ester
9
Skolen af Atheen, efter Raphael
10
11 C. Maratti Hellig familie med en Heiligen
12 Rombouts Hans eget Portrait
Marie Hoved
13 Barrocci
Denner
Gammel mands Hoved
14
Et hoved i Rødkridt
15
Rommerne og Albaneserne
16 Arpino
En staaende bedende Engel
17
En svævende Engel
i8
En halv Figur, Rødkridt med
19
hviidt
En fattig modtager klæder af en
20
Munk
21 J. Baglione En sørgende Marie
22
Evangelisten Marcus, staaende
P
Testa
Den
vantro Thomas,
23
2. forestillinger
Marie Bebudelse
24
25 Lanfranco Marie Himmelfart
En Munk med et Krucifix
26
Dito
27
Petrus og Paulus
28
Christus paa Olie bierget
29
Gravlæggelse
30 Volterra
[31 mangler i fortegnelsen]
32 1
2 blade hver med 3 børn
33 J
Fire børn
34
Tvende børn
35
gammel hoved
36 del Sole
Hl. Hieronimus
37
38 C. Maratti Cleopatra
39 Mola:
(Passign:) En siddende Mand
I

40 Calabrese
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Studier af 2 Hoveder, skulder etc.
Triumph af Bacchus
En rommersk Feldtherr
Tvende staaende Drenge
Moses med Tavle
Tre Hoveder, Rund
Et gammel Hoved
Marie med barnet
et lidet rødkridtshoved. Rund.
Jupiters Hoved

2. Teg. med børne Lege

Prospect af Villa Negroni og
porta Pie
C.
Poussin
et Landskab
53
do med en Fontaine
54
do med en Broe
55
do paa brunt Papir
56
Bachanal
57
58 J. Bjomano en Konge
Hoved ud af Heliodor efter Raph.
59
60
Christi Undfangelse
61 '
Christus og Enken
62
Hagar og Ismael
Abraham og Sara
63
. Daniel i Løvekule
64
65 Celandrini Marie med Barnet i Skyerne
66
Abrahams bortreise,
efter Raph.s bibel
Christi Daab
67
68 Lauri
En Mand der bukker sig
Silens Esel der snubler
69
Daphnes Forvandling,
70
brunt og rund
Isaks opofrelse
71
Adam og Eva
72
Kain og Abel
73
Marie bebudelse. Graat papir
74
Christushoved
75
fruentimmer
hoved
76
Maries Besøg til Elisabeth
77
Et Platfond, i Tusch
78 Pozzo
Et do blaat papir
79

• Forsøg på identifikation af tegninger fra Jens Juels samlinger •

Identificerede tegninger fra listen
»HaANDTEGNINGER KIÖBTE AF JUEL«
sacerdote Albano ... patre patiato ... Marco Valerio«;
f.n.t.v.: »Arpino«.

Tu ital.mag. II.io Urbino.
Federigo Barocci (1526-1612):

Kvindehøved i profilfru venstre.

Verso: (ikke synlig p.g.a. opklæbningen) :

- Udkast til detalje i Besøgeisen i Chiesa Nuova i Rom?
Sortkridt og pastel på grågrønt papir. 306 x 227. Papiret
er flere steder hullet og lappet. Påskrift med pen og brunt
blæk f.n.t.v.: »Barrocci«.

Påskrift på opklæbningen med blyant f.o.t.v.: »24# /
18#«; over midten: »di Valerio Castello Pesarense«; her
under: »di Valerio Castello«; i midten: »2047«; f.n.t.h.:
»Arpinas / (Maleri i Capitol)/ (Spengl. Aut. p.14 No. 10. /
4rd«); med pen og brunt blæk (to gange overstreget med
blyant): »3027«.

Verso: Udkast til flettet krybbe.

Sort- og rødkridt. Påskrift med pen og brunt blæk f.n.t.h.:
»Barocci«; med blyant herunder: »Sp.Auct. p.16. 38«.

Samlermærke: Johan Conrad Spengler (Lugt 1434).

Samlermærke: Den allerøverste rest af Johan Conrad

Proveniens: Johan Conrad Spengler (1767-1839); hans
auktion 8. okt. 1839, København, kat. nr. 14/13 som J. C.

Spenglers mærke (Lugt 1434) f.n. midtfor.

dArpinas; herfra erhvervet af KKS.

Proveniens: Johan Conrad Spengler (1767-1839); hans
auktion 8. okt. 1839, København, kat. nr. 16/38 som
Fred.Baroccio; her erhvervet af KKS.

Tu ital.mag. II. 1 Rom.

Giovanni Baglione (1571-1644):
Siddende kvinde mod venstre.
Sortkridt, pen, brunt blæk og grålig lavering. 182 x 139.

Tu ital.mag. V.14 Rom.
Avanzino Nucci (1551-1629):
To scenerfru Roms ungdom med romere og albanere.

Påskrift med blyant f.n.t.h.: »c bagleon_«.

- Udkast til en mur- eller vægudsmykning.

Verso: Rette linier med c. 20 mms afstand. Blyant. Påskrift
med blyant f.n.t.v.: »Giov. Baglione«; derunder: »2«.

Sortkridt, pensel, brunt og rødt blæk, brun og rød lave

ring. 229 x 324. Opklæbet og omrammet med pen og
mørkebrunt blæk. Påskrift med pen og brunt blæk over
den øverste scene: »Soldati Albani... de gli Albani Metio
Capitano. Tullo Capitano de Romani... Soldati Roma
ni«; over den nederste scene: »Ambasiatori Albano ...

Samlermærke: Johan Conrad Spengler (Lugt 1434).
Proveniens: Johan Conrad Spengler (1767-1839); hans
auktion 8. okt. 1839, København, kat. nr. 15/23 som Gio
vanni Baglione, Nonne assise.

Fig. 93, (nr.
23 på listen).

Salvator
Rosa: To
udkast til
Den vantro
Thomas,
samt måske

et udkast til
Judaskysset.
Den Konge
lige Kobber
stiksamling.
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Tu 14.6 Napoli.
Salvator Rosa (1615-1673):
To udkast til Den vantro Thomas,
samt måske et udkast til Judaskysset. Ca. 1650.

Pen og brunt blæk. 203 x 290. Ujævnt afrevet og repare
ret f.n.t.v. Original påskrift med brunt blæk f.o.t.h.:
»Gio: Battista P(?)7 al(?) pellegrin/«; med blyant f.n.t.h.:
»p testa-#«.
Verso: Brudstykke af en 1650 dateret trykt romersk guds
tjenestefortegnelse. Påskrift med blyant f.n.t.h. på tilføjet
stykke: »P Testa«; »Sp.Auct. 45 419«.
Samlermærke: Johan Conrad Spengler (Lugt 1434)
Proveniens: Johan Conrad Spengler (1767-1839); hans
auktion, København, 8.okt. 1839, nr. 318, som Pietro
Testa.

Tu 12.7 Rom.
Giacinto Calandrucci (1646-1707):
Maria med barnet tronende i skyerne.

Sortkridt og gråbrun lavering. 274 x 207. Omrammet
med blyant. Påskrifter med pen og brunt blæk f.n.t.v.:
»Calandcl«; f.n.t.h.: »20«.
Verso: Påskrift med blyant f.n.t.h.: »Hiac. Calandruzzi /

i er / Sp. Auct. p.20, nr. 80«; f.o.t.v.: ulæselig.

Fig. 94, (nr. 65 på listen). Giacinto Calandrucci: Maria

Samlermærke: Johan Conrad Spengler (Lugt 1434)
Proveniens: Johan Conrad Spengler (1767-1839); hans

med barnet tronende i skyerne. Den Kongelige Kobberstik
samling.

auktion, København, 8.okt. 1839, kat.nr. 80; herfra

erhvervet til KKS.
Fig. 95, (nr. 16 på listen). Avanzino Nucci:
To scenerfra Roms ungdom med romere og albanere. Den Kongelige Kobberstiksamling.
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NOTER

SIDE II

Charlotte Christensen
Jens Juel og portrætkunsten

la médiocrité.« Rigsarkivet, Dep. f. U. A., Gesandtskabs
depeche 9.4.1774 til Dresden. Citeret efter EP, I, s. 17.

I DET l8. ÅRHUNDREDE

12. Citeret efter EP, I, s. 18.

1. Citeret efter J. C. Tode: Kærligheds Nytte eller tre Dages
Tildragelser. Kbh. 1942, s. 12.

13. Karl Madsen: Kunstforeningens Jens Juel-Udstilling,
Kunstbladets November 1909, s. 264.

2. Sammesteds, s. 12.

14. Henny Glarbo, Kunstmuseets Aarsskrift, XIII-XV,
1926-28, s. 211.

3. Sammesteds, s. 13.

15. Kong Christian VIILs Dagbøger og Optegnelsers ved Axel
Linvald, 1,1799-1814,1943, begge citater s. 90. Om Wiedewelts død skriver prinsen sammesteds: »Onsdag 22.

4. Om Jens Juels familieforhold, heri mange argumenter

for, at han ikke er født uden for ægteskab, se Henny Glarbo: Nogle Undersøgelser om Jens Juels Slægt og Barn
domshjem, Kunstmuseets Aarsskrift, XXIII-XV, 1926-28, s.
207 ff. Heri skriver Henny Glarboe: »Hvis Jens Juel hav
de været født uden for Ægteskab, kunde han ikke have
arvet Degnen, med mindre det blev godtgjort, at han var
lyst i Kuld og Køn af denne, hvad der ikke dengang hen
tydes til i den iøvrigt ret dramatiske og ufredelige Skifte
behandling efter Moderens Død.« ( S. 209).
Sammesteds hedder det: »Til Forklaring af hans Navn
maa siges, at man paa den Tid, da han blev født, døbte

December (1802). Hos Abildgaard blev jeg nøje underret
tet om Prof. Wiedewelts Død. Han har d. 17 om Aftenen
af Fattigdom druknet sig i Peblingesøen. Det er Skade, at
en saa fortient og blid Mand i sit 73. Aar kunde bringes til
sligt et Skridt. Overdreven Selvfølelse hindrede ham fra at
paakalde sig sine Venners ikke manglende Hielp.«

16. EP, I, s. 25.

17. Minervas juli 1786, s. 100-101.

Børnene med et eller flere Fornavne, men ikke med Efter
navn; det dannedes som Regel efter Faderens Fornavn,
men dette er ikke nødvendigt. Kunstneren er da naturligt
blevet døbt Jens Juel efter sin Morfader, ligesom hans
yngre Broder, der fødtes i Gamborg 1754, 9 Aar efter at
Forældrene blev gift, ifølge Kirkebogen blev døbt Oluf
Juel. Søsteren er maaske ogsaa blevet døbt Anna Sophie
Juel, i hvert Fald kalder hun sig saaledes, da hun skriver
sit Navn i sin Huspostille ... Navnet Juel fandtes spredt
hist og her i Bondebefolkningen paa Fyen og behøver
ikke i mindste Maade at bringe dem i Relation til Ejeren
af Billeshave.« I sine første værker anvender Juel signatu
ren »Jens Jørgensen Juel«.

18. Minervas juli 1786, s. 116.

19. Minervas juli 1791, s. 100.
20. Sammesteds, s. 101.
21. Sammesteds, s. 109.

22. Sammesteds, s. no -in.

23. Christian Elling: Rokokoens Portrætmaleris s- 26.
24. Citeret efter Torben Hoick Colding, Dansk Kunst
histories Kbh. 1972, s. 121.
25. Sandvig, Collecteaneas s. 20

26. Sammesteds, s. 19. Dennes retskrivning bibeholdt i de
tyske citater.

5. EP, I, s. ii.
27. Sammesteds, s. 19.

6. Minerva^ august 1785, Om Konstnere og Konstakademiet i Anledning af Premiestykkernes Exposition, s. 87.

28. Citeret efter Torben Hoick Colding, anførte værk,
s. 81.

7. Minerva^ august 1785, s. 95-96.

29. Citeret efter EP, I, s. 85.
8. Christian Elling: Rokokoens Portrætmaleri, 1935, s. 17.
30. Leo Swane, Kunstmuseets Aarsskrift, 1935, s. 71.
9. Fortegnelse over en Samling af Malerier, Tegninger og

31. Louis Bobé: Kunsthistoriske Smaafimd. Kunstmuseets

Kobbere, Kunstforeningen, Kbh. 1828. Høyens navn
opgives ikke ved hans artikel i dette katalog.

Aarsskrifts XXX, 1943, s. 146 f.

10. L. Bobé, Personalhistorisk Tidsskrifts IX, Rk. 1,1928.

32. EP, I, s. 128.

11. Bernstorff til grev Rosencrone: »Il serait dommage, si

33. Georg Göthe: Sergelska Bref. Efterskrift til: Johan

un succès trop précoce devenait un obstacle au besoin
qu’il a de se perfectionner. Des talents aussi marqués que
les siens méritent préférablement d’être cultivés, et de fuir

Tobias Sergej Stockholm, 1900, s. 48.

34. L. Bobé: August Hennings’ Dagbog under hans Ophold i
København i802s Danske Magazin, 1934, s. 54.

134

• Noter •
35. V.Thorlacius-Ussing: Reventlow-Museet, Pederstrup,

uns garkeine Anleitung gab, als was wir vom Sehen uns

abnehmen konnten. Er hat indess itzt eine Manier, die

1971, s. 67-68. Beretningen om kunstdiskussionen er hen
tet i »Efterladte Papirer fra den Revendowske Familie

Bilder herauszubringen, die wie ich glaube nicht zu
rekommandieren ist; er retuschiert sie fast von vorne an

kreds«, III, s. 381.
36. EP, I, s. 24.

und bringt sie zum Teil heraus, man weiss selbst nicht
wie, und man muss sich wundern, wie schön es doch

37. Portratmalerens Dagbog, I793~i797, Memoirer og Breve
udgivne af Julius Clausen og P. Fr. Rist, VI, udgaven Kbh.

zuletzt wird.«

1966.

52. Karl Privat: Philipp Otto Runge. Sein Leben in SelbstZeugnissen Briefen und Berichten. Berlin 1942, s. 60.

38. Sammesteds, s. 31.
53. Smstds., s. 64 f. »Ich habe so oft Abildgaard oder Juel
um Hülfe ansprechen wollen, aber immer erst vorher ein

39. Sammesteds, s. 61.
40. Sammesteds, s. 67.

41. Sammesteds, s. 68.
42. Sammesteds, s. 73.

43. Sammesteds, s. 91.
44. Sammesteds, s. 93.

45. Sammesteds, s. 97 f.

46. Sammesteds, s. 104.

47. Sammesteds, s. 106.
48. Sammesteds, s. 116.
49. Sammesteds, s. 136.

50. Citeret efter EP, I, s. 24, der følger en afskrift, foreta
get af Torben Hoick Colding efter manuskript på Det
Kongelige Bibliotek.

51. Karl Friedrich Degner: Philipp Otto Runge. Briefe in der

Urfassung. Berlin 1940, s. 54-55. »Der Professor Abildgaard daselbst ist ein sehr geschickter Mann, der aber itzt
sehr hypochondrisch ist, da er alle seine Arbeiten mit dem
Brande des Schlosses hat zugrunde gehen sehen. Er ist

indess sehr fur die Dänen importiert und es war mir nicht
möglich, bei ihm zu malen. Professor Juel war so gut, bei
ihm auf seinem Zimmer mich ... malen zu lassen. Dieser
hat zwar eine sehr grosse Praktik, allein er kann sich nicht
darüber äussern. Den Antikensaal konnte man so wenig
wie auch dort ist, sehr gut benutzen. Aber es fehlt
schlechterdings an alle Aussicht. So habe ich mich dort i|
Jahre hingequält bis die Engländer mich am Ende vertrie
ben. Wenn ich dort Fortschritte gemacht habe, so habe
ich sie allein einigen Freunden zu verdanken, die sich
dort mit mir verbanden. Wir gaben uns selbst alle 14 Tage
ein Sujet auf, worauf ein kleiner Preis gesetzt wurde, wer
es am fasslichsten und deutlichsten darstellen konnte; auf
die Zeichnung wurde eben nicht gesehen. Ich hörte die
Anatomie von einem sehr geschickten Chirurgus, der sie
sehr deutlich las. Auf der Akademie wurde sie zwar auch
gelesen, aber nur sehr mittelmässig. Im Malen habe ich
eben garkeine praktische Fortschritte machen können,
weil ich erst nichts zum kopieren von der dasiegen
Sammlung kriegen konnte und dann weil Professor Juel

wenig sondiert und wurde dann immer mit Protest
zurückgeschickt. Sie sagen weiter nichts als, wenn man
zum Beispiel einen Kopf gezeichnet hat: >Sie müssen das
höchste Licht immer auf den Teil halten, der am meisten
hervorsticht, so wie auch den stärksten Schatten; nach
unten muss alles Licht mehr abgedämpft sein, und was
im Stück hinein liegt, da muss sowohl Licht als Schatten
alles leichter und neblicher gehalten werden<. Das sind
wohl alles Dinge, die wahr sind, aber wenn sie weiter
nichts sagen, so ist es verflucht wenig, denn das sieht man
selbst zuletzt ein und kann sich erst durch grössere Prak
tik ganz erlernen lassen. Sie sagen dann hinterdrein: >Es
ist sonst recht gut, zeichnen Sie nur mehr.< Wenn ich
dann Courage kriege und frage, ob sie meinen, dass ich
nach ganzen Figuren etwas skizzieren oder abends zu
Hause Perspektive treiben soll oder die Anatomie usw.
usw., so heisst es gleich, >Ja, das ist noch zu früh; fahren
Sie nur fort, nach meinen Zeichnungen können Sie zeich
nen [også en sætning, der kan mane til forsigtighed ved
tilskrivninger af tegninger] - und dann die Perspektive?
Das brauchen Sie nicht, und die Anatomie? Wenn Sie das
nur bisweilen ansehen, Sie verlieren nur Zeit damit/ Nun sage mir um Gottes Willen, was soll ich denn weiter
mit den Männern sprechen? Auch machen sie nur immer,
dass sie einen wieder los werden. Die paar Stunden, die
man dort zeichnet, kann doch nicht alles sein, wovon sie
meinen, dass man es tut, oder ob sie einen für solchen
Esel halten, dass man das für Kunst hielte, einen schönen,
glatten Kopf ausfuhren [det må jo være en grimasse i

Juels retning fra Runges side] oder nach dem Modell eine
Figur zeichnen zu können? Hätte ich nur jemand, der mit
mir eines Sinnes wäre! Ich habe schon zu Juel gehen und
ihm aufs Geratewohl meine ganze Lage vor Augen stellen
wollen, aber immer habe ich den Mut nicht gehabt; wenn
Du es aber meinst will ich es doch tun. Sie können doch
nicht mehr als mich auslachen. Ich stehe so ganz allein
unter all den Leuten. Sonst war mir alles so lebendig, und
wenn ich einen Gedanken hatte und ich nun zeichnen
wollte, so fielen mir hundert andere Kleinichkeiten dabei
ein; jetzt aber weiss ich immer nicht, was ich machen soll,
das ängstet mich entsetzlich, ich fühle es, dass ich allein
bin, und man ist sich nicht genug allein.«

• BS •

• Noter •
another full-length portrait of an Englishman in a land
scape, that of Joseph Greenway by Jens Juel of 1788
(London, National Gallery; see Ellen Poulsen, >Jens Juel,
Master Painten, Connoisseur, CXLIX, 1962, p. 72, fig. 6).«

54. Smstds., s. 65. »Einzig darum freue ich mich auf den
Zutritt bei Bruns, weil dort viel Konzerte sind, die Musik
kann einen noch wieder in Ordnung bringen.«

55. Smstds., s. 73. »und dann wird Montags, Mittwochs
und Freitags Geometrie und weiterhin diese, angewandt
auf die Perspektive, getrieben, wobei ich vorerst der Prä
sident bin, weil ich sie schon vorigen Winter geübt habe;
Dienstags und Sonnabends die Geschichte; Donnerstag
ist frei oder wird auch den schönen Wissenschaften ge
widmet. Der Hauptgrund aber fur mich hier zu bleiben
ist, dass ich einen Platz bei Juel zum Malen habe und die
sen auch aus allen Kräften benutzen muss. Mein Wunsch
geht dahin, es diesen Winter so weit zu bringen, dass ich
ein Porträt nach der Natur in Ölfarben malen könne.«

63. Christian Elling: Kavalerer i det Grønne, Museum.* I,
1948, s. 131 ff.

64. Mary Webster: Johann Zoffany, 1733-1810, National

Portrait Gallery, London, 1976, kat. nr. 83, s. 65: Miss
Matilda Clevland (sic), 1777.
65. Oversat efter excerpter fra Chateau de Prangins.

Hanne Lopdntp
Opdagelsen af

56. Smstds., s. 77. »... Ich war im ganzen Dezember nicht
nach der Malerstube gewesen, weil die Tage so kurz; so
inquirierte mich denn Juel neulich auf der Akademie, was
ich mache, ich solle es ihm doch einmal zeigen. Ich brach
te ihm den andern Tage meine Skizzen, womit er sehr zu
frieden war, sagte aber, ich sollte sie lieber in Öl machen,

barnet

i. Om barneportrætter, se F. M. Godfrey, Child Portraiture

from Bellini to Cezanne, London and New York 1956.
Max Sauerlandt, Kinderbildnisse ausfünfJahrhunderten

der europäischen Malerei von etwa 1450 bis etwa 1850,

Königstein im Taurus und Leipzig, 1921. Ch. MoreauVauthier, Les Portraits d’Enfant, Paris u.å.

weil ich mich dadurch zugleich an die Farben gewöhnte;

2. Jean-Jacques Rousseau, Emile eller Om opdragelsen.

da habe ich denn erst angefangen, eine nach ihm zu kopi

Oversat af Kristen D. Spanggaard, bd. 1-3, København
1962, bd. i, s. 85. K. Grue-Sørensen, Opdragelsens historie,

eren, und will dann frisch dabein. - Er hat Eiffe nun auch
die Erlaubnis gegeben, bei ihm zu malen, so sind wir drei
denn da; er ist überhaupt freundlicher geworden, ob
gleich er noch immer nichts oder wenig sagt...«

København i960, bd. 2, s. 121 f.
3. Olaf Carlsen, Rousseau og Danmark. Et pædagogik- og

57. Kasper Monrad og Colin J. Bailey: Caspar David,

delsepaa dansk pædagogik til o. 1900, Aarhus 1953, s. 18.

Friedrich og Danmark. Statens Museum for Kunst, 12.09.

til 8.12.1991.

4. Olaf Carlsen, op.cit., s. 26-30.

58. Christian Elling i Kulturminder.* 1941. Festskrift til

5. Kronprins og menneskebarn. Frederik Vis barnelege 1771.

Hugo Matthiessen, s. 191-207.

Red. Christian Gether. Vestsjællands Kunstmuseum, Sorø

59. Charlotte Christensen: Hofmaleren på skillevejen Peder Als’ portrætter af Dronning Caroline Mathilde.
Carlsbergfondets Årsskrift, 1996.

1988.

6. Ingrid Markussen, Visdommens lænker. Studier i enevæl
dens skoleformerfra Reventlow til skolelov, 1988, s. 33.
7. Birte Andersen, Adelig opfostring. Adelsbørns opdragelse i
Danmark IS36-1660,1971, s. 18 f. samt bilag s. 101-122.
Med hensyn til barndommens historie i Danmark er
der ikke skrevet nogen samlet fremstilling. For euro
pæiske forhold kan henvises til de to standardværker:
P. Aries, UEnfant et la vie familiale sous l’ancien régime,

60. Meddelelserfra Thorvaldsens Museum 1994, s. 83 £.
Margit Mogensen: De flittige kvindehænder.

61. Anthony M. Clark: Pompeo Batoni, Edited and pre
pared for publication by Elgars Peters Bowron. London,
1985, s. 38: »The number of assistants in the studio was
small and probably restricted at any given time to a few
advanced-pupils like Puhlmann and to the members of
the painter’s family. Many artists commonly labelled as
»pupils« were in fact merely students in Batoni’s large
drawing academies and were not trained to imitate the
master’s own handling and techniques of painting.«
Bowron tilføjer den også for Juel gældende refleksion:

Paris i960, og Lloyd de Mause, ed., The History of Child

hood, New York 1974.
I de senere år har barndomsforskningen især beskæfti
get sig med forholdene i det 19. og 20. århundrede, jf.
Ning de Coninck-Smith, Barndommens historikere,
Historisk Tidsskrift, bd. 95, hæfte 1, København 1995,

»The problem of how much of a particular canvas was

s. 143-154.

executed by Batoni himself remains largely a matter of
connoisseurship.«

8. F.M. Godfrey, op.cit., s. 117.
9. Sæbebobler og muslingeformet skål ses i det 17. årh. på
et pigeportræt af P. Mignard, afb. i Ch. Moreau-Vauthier,
s. 229.

62. Anthony Clark, a.a., s. 284, kat. nr. 242: »Batoni’s
portrait may have been the source of inspiration for
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10. Om Chardins forgængelighedssymboler i barnepor-

21. Carol Duncan, Happy Mothers and Other New Ideas

trætter, se George Levitine, Girodot-Trioson: An Icono

in French Art, The Art Bulletin, Volume LV, Number 4,
December 1973, s. 571.

graphie Study, New York and London 1978, s. 324.

11. Edward Shorter, Kernefamiliens historie, København
1979, s. 193-223. Elisabeth Badinter, Kærlighed i tilgift.
Moderkærlighedens historie (17.-20. århundrede), 1981. Anden
del, En ny værdi: moderkærligheden, s. 115-195.

12. Ellen Poulsen, Jens Juel. Malerier og pasteller, Køben
havn 1991, s. 104-105.

22. Afbildet i Joseph Baillio, Elisabeth Louise Vigée Le
Brun, 1982, s. 73 og 75.
23. Frederiksborgmuseet inv. nr. A 8915, afbildet i Carls
bergfondets Årsskrift 1993, s. 105.

24. Afbildet i Juel og de samtidige. Raadhusudstillingen
1901.

13. Om moderens sorg, se Ellen Poulsen, op. cit. s. 105.

25. Torben Hoick Colding, Dansk Kunsthistorie, 1972, bd.

Om posthume barneportrætter, se Ellen Poulsen, Gross

3, s. 197.

onkel Carl Bernstorff. Et barneportræt af Jens Juel, i På
klassisk grund, Meddelelserfra Thorvaldsens Museum 1989,
samt Hanne Lopdrup, Baron Iselin. Et gådefuldt barne
portræt fra det 18. århundrede, CarlsbergfondetsÅrsskrift

26. Om børn, der stjæler billedet se endvidere, Robert
Rosenblum, The Romantic Childfrom Runge to Sendak,
1988, s. 13.

I99S, s. 108-113.

27. Ellen Andersen, op.cit. s. 156.

14. Ang. Rousseaus sidestilling af børn og dyr, se Emile,
bd. i, s. 49. Om den idétradition, som Rousseau er
repræsentant for, at der i barnet er mere af et dyr end i det

familieopfattelse, se Alena Marchwinski, Fra antikkens
smukke atleter til vor tidsgipsfigurer - otte eksempler på

voksne menneske, se Ronny Ambjörnsen, Barnetsfødsel.

En skitse over barnet i historien, i Barndommens historie.
Red. Claus Clausen, 1981, s. 40. Motivet med barnet og
hunden var især udbredt i engelsk portrætmaleri, f.eks.
Sir Joshua Reynolds, Miss Bowles (Wallace Collection,
London) og samme malers Sophia Mathilde of Glou
cester (Windsor Castle). Af George Romney, The Claver
ing Children, 1777, afb. i Marcia Pointon, Hanging the
Head. Portraiture and Social Formation in EighteenthCentury England, New Haven and London 1993, s. 193.
Om J. Reynolds’ pigeportrætter med dyr, hvor barnet har
slående lighed med det dyr, hun optræder med, se Edgar
Wind, Hume and the Heroic Portrait. Studies in EighteenthCentury Imagery, Oxford 1986, s. 27.
15. Om Christianis Institut og dets forbindelse med Rous
seau og filantropismen, se Olaf Carlsen, op.cit. s. 78-82.
16. Margit Mogensen, De flittige kvindehænder. Juels og
Eckersbergs portrætter i patriotisk lys. Meddelelserfra
Thorvaldsens Museum 1994, s. 83-93.
17. Frederiksborgmuseet inv. nr. A 2699. Miniature for

mentlig udført af Joseph Brecheisen o. 1757-58.
18. Gengivet i Kronprins og menneskebarn, s. 24-28. Om
Peder Als se endvidere Charlotte Christensen, Hofmale
ren på skillevejen - Peder Als’ portrætter af dronning
Caroline Mathilde. CarlsbergfondetsÅrsskrift 1996, s. 108-

119.

19. Lloyd de Mause, op.cit. s. 34-37. Edward Shorter,
op.cit. s. 193 ff, Elisabeth Badinter, op.cit. s. 62-113.
20. Ellen Andersen, Danske dragter. Moden i 1700-årene.
Fra 1690 til 1790. København 1977, s. 163-164.

28. Om konversationsstykket som udtryk for en borgerlig

billedanalyse, København 1989. Kap. VI. Jens Juel: Den
Rybergske familie, s. 136-160, samt Marcia Pointon,
Hanging the Head. Portraiture and social Formation in

Eighteenth-Century England, 1993. Part II, The Conversa
tion Piece: Generation, Genderand Genealogy, s. 159-175.

29. Pierre Aries, Barndommens historie, da. oversættelse
1982, s. 226-228 og 279-281. E. Badinter, op.cit. s. 146-147.
Edward Shorter, op.cit., gengiver følgende udsagn som et
karakteristisk eksempel på, at den nye familiefølelse
opstod i borgerskabet. Citatet angår byen Elbeuf i Nor

mandiet i 1770erne: »Enhed hersker i familierne, og den
ne sande omsorg, der betyder, at man ligeligt deler sorg

og glæde, troskab mellem ægtefællerne, faderlig ømhed,
sønlig respekt og hjemlig intimitet, er kvaliteter, der synes
at være forbeholdt denne lykkelige by ...«, lignende
observationer findes dog i Paris, s. 247 ff.

30. Johan Hörner, Den Peltske Familie, Alena Marchwinski, op.cit. s. 144-146. Desuden afb. i Axel Steensberg,

red., Dagligliv i Danmark i det syttende og attende århun
drede, 1720-1790, København 1971, s. 412.

31. Ellen Poulsen, Studier af Jens Juel til det Holmskioldske familieportræt, Kunstmuseets Årsskrift 1937, hvori hun
skriver: »Han har faaet denne noget tomme Gestus med
den venstre Arm, der gør ham uroligere, mindre sluttet«,
s. 108.

32. Kasper Monrad, Hverdagsbilleder. Dansk Guldalder kunstnerne og deres vilkår, 1989, s. 30. Alena Marchwinski,
op.cit. s. 146.
33. J.-J. Rousseau, Emile eller Om opdragelsen, s. 31 f.

34. Fire danske klassikere, Nasjonalgalleriet, Oslo,
15.10.1992-10.2.1993, s. 120.
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farfar var klubværten Jakob Hansen Drejer 1743-1813. At
den skulle være identisk med den store bowle bygger på
en familietradition, den er snarere identisk med den lille

35. V. Thorlacius-Ussing, Reventlowmuseet Pederstrup, 1971,
s. 96.

36. Edgar Wind, Hume und the Heroic Portrait,, s. 22-26,

bowle. Denne bowle kunne gemmes væk, og kun tages
frem når det var frimurere i Drejers Klub der anvendte
den.

samt fig. i, 2, 5 og 6.

37. Selv naturligheden i Gainsboroughs portræt af døtre
ne er blevet anfægtet og en understrøm af forandring og

8. Før man kunne optages i frimurerlogen eller Drejers
Klub, skulle man anbefales af to værdige og respekterede

dødelighed påvist, i Richard Wendorf, The Elements of
Life, Biography and Portrait painting in Stuart and
Georgian England, Oxford 1990, s. 295-298.

medlemmer med anciennitet i logen eller klubben. Når
man var blevet anbefalet, blev der foretaget undersøgelser
angående kandidatens privatliv og økonomiske forhold.
Hvis disse blev fundet tilfredsstillende kunne man iværk
sætte balloteringen i logen eller klubben. Samme proce
dure anvendes den dag i dag i frimurerlogen.

38. Olaf Carlsen, op.cit. s. 44-58.

39. Runge in seiner Zeit. Kunst urn 1800. Hamburger
Kunsthalle 21. Oktober 1977 bis 8. Januar 1978, s. 240-

241, samt farvegengivelser af »Otto Sigismund im Klapp
stuhl«, 1805. »Die Hülsenbeckschen Kinder«, 1805. »Die

9. E. N. Ritzau: SanktJohanneslogen Zorobabel og Frederik
til Det Kronede Haab. Dens Historie og Medlemsfortegnelse

Kinder des Künstlers«, 1808/09. Om Runges barnebilleder, se endvidere Robert Rosenblum, The Romantic
Child.
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fra de ældste Tider indtil 31. decbr. 1881, København 1882.
Heri står Jens Juel opført med stamnummer 253 og opta
gelsesdatoen 18.4.1781. Samme dag blev kammerherre
Johan Friedrich Lindencrone og candidatus juris Bent
Christian Stenersen optaget i logen. Det var først senere,
at logen Zorobabel blev slået sammen med logen Frede
rik til Det Kronede Haab.

Erik Westengaard
Indgangen til det evige Østen
Jens Juel og frimurerordenen

10. K. L. Bugge: Det Danske Frimureries Historie indtil Aar

1. Internationales Freimaurerlexicon, Wien - München

176s, København 1910.

1932. Hertug Ferdinand 1721-1792 blev optaget i Frederik
den Stores egen loge i 1740.

11. I Guld og Himmelblaat. En bog om frimureriet i Dan
mark i fortid og nutid, København 1993. Heri beskrives
hvilke problemer de danske frimurere havde under

2. Juels Dødsboauktion 21. April 1803, geng. s. 116 f.

3. E. C. Werlauff: Historisk Tidsskrift IV Række IV Bind.
Heri skriver Werlauff, der selv var frimurer og medlem af
Drejers Klub, en artikel om livet i Drejers Klub. Werlauff

»stricte observans« og forholdet til andre frimurersyste
mer.

12. Sverre Dag Mogstad: Frimureri. Mysterier, Fellesskab,

blev optaget i Zorobabel 15.4.1807.

Personlighetsdannelse, Oslo 1994. Mogstad gennemgår på
4. Knud Bokkenheuser, København 1903. Drejers Klub.

grundlag af originale ritualbøger de forskellige systemers

I bogen gennemgår Bokkenheuser optagelsesritualer og

historie og optagelsesceremonier.

formålsparagraffer.

13. Internationales Freimaurerlexicon, 1932. Artikel om
baron K. G. von Hund.

5.1 Guld og Himmelblaat. En bog om frimureriet i Dan
mark i fortid og nutid. Red. Jørgen Kjeldsen, København

14. Dansk Identitetshistorie Bind I, Red. Ole Feldbæk,

1993. Bag i bogen liste over kendte danske frimurere.

København 1991. Heri redegøres for den tyskfjendtlige

6. Edgar Collin: Fremragende Danske Frimurere, Køben
havn 1872. Artikel om Abrahamsons liv. Abrahamson var
forfatter, officer og kunstanmelder. Han anmeldte flere
gange akademiets udstilling. I disse anmeldelser roste han
især de kunstnere, der var frimurere.

holdning, der forstærkedes under Struensees regime, og
som kulminerede i den meget udlændingefjendtlige lov
om indfødsret, der kun tillod personer født inden for det
danske riges grænser at besidde offentlige embeder.
15. K. L. Bugge, Det Danske Frimureries Historie indtil det
Svenske Systems Indførelse. København 1927.

7. Punchebowle på Frederiksborg Museet B 3709. Bow
len er af blåhvidt, polykromt dekoreret ostindisk porce
læn. Bowlen blev hjembragt fra Østen af kaptajnerne
H.Riegelsen og Philip Fuglede, der hjemmefra havde
medbragt tegninger til bowlen. At der derved er sket nog
le »uheld« med tegningerne fremgår af gengivelsen af
lodlinen, der er blevet vendt på hovedet.
11902 tilhørte bowlen fru Amalie Hold f. Drejer, hvis

16. F. L. Bradt blev optaget som frimurer i 1778.
17.1 Guld og Himmelblaat, side 133 ff. Heri redegøres for
flere af mindesøjlernes frimureriske betydning. Hele
anlægget af mindelunden, Julianehøj og Nordplænen ved

Jægerspris Slot er et stort udendørs frimureranlæg, det

eneste af sin art i Danmark.
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i8. Frederik VII’s maleriprotokol på Jægerspris Slot. Pro
tokollen er dateret 1854, og ført indtil kongens død i 1863.

Bobé, Louis: Interiørerfra Kong Christian den Syvendes
Hof. Efter Charlotte Dorothea Biehls Breve. København,

19.1 Guld og Himmelblaat. Artikel af X grads broder
Knud Olsen.

1919.
Davidsen, J.: Fra detgamle Kongens Kjøbenhavn. Bind I,
1880.

20. Internationales Freimaurerlexicon, 1932.

Historisk Tidsskrift. Femte Række VI Bind. 1886-87.
Side 288-299: Det Nye Literariske Selskab 1799-1800. Et
Fragment til belysning af datidens Tilstande, af E. Collin.

21. Sverre Dag Mogstad: Frimureri. Mogstad gennemgår
nøje hvordan man i tempelherregraderne fortæller
Molays lidelseshistorie, og de overlevende tempelherrers

hårdhændede behandling af pave Clemens’ lig. Ifølge
legenden »bytter« man Molays lig ud med pavens, såle
des, at den officielle kirkelige begravelse af det, man tror
er pavens lig, i virkeligheden er Molays lig, som man be
graver med pomp og pragt. Molays død var dermed hæv
net. De overlevende tempelherrer flygter derefter til Skot
land, hvor de danner en loge og kalder sig »frie og antag
ne murere« for at skjule deres rette identitet. Det er fra
Skotland det nuværende frimureri breder sig i slutningen
af 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet.

Preston, William: Illustrations ofMasonry, London
1803.
Rohde, H. P.: Johan Bülowpaa Sanderumgaard. Odense,

1961.
Starcke, C. N.: Frimureriet. Dets oprindelse og udvikling.
København, 1923.

250 dr med sværd og murske, SanktJohanneslogen Zorobabel
og Frederik til Det Kronede Haab I74-S-25- Oktober 1995.

22. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. 200 Jahre Fran

Jens Heinet Knudsen
Forsøg på en identifikation af

zösische Revolution in Deutschland. Nürnberg 1989. Heri
henvises til kat.nr. 50.

TEGNINGER FRA JENS JUELS SAMLINGER

23. K. L. Bugge: Det Danske Frimureries Historie. Begge

bind.

1. De første dokumenterede erhvervelser, der findes i det
førnævnte læg, stammer fra 9.8. og 25.10.1819.

24.1 Guld og Himmelblaat.
25. J. H. Bang, København 1886. Nogle Aktstykker og
Uddrag afBreve vedrørende Johan von Bülow til Sanderum-

2. J. P. Møller m.fl (red.) : Catalogue du cabinet de....
Johan Conrad Spengler, 1. del (auktion 8/10 ff. 1839),
København 1839.

26. K. L. Bugge: Det Danske Frimureries Historie. Bugges
foragt for mopsordenen kommer tydeligt frem. Han
anser det for noget selskabeligt pjat og pjank, lavet for at

Øjenlyst. S3 tegningerfra Den Kongelige Kobberstiksamling,

3. Jfr. artikel af Chris Fischer i: Chris Fischer o.a.:

København 1993, pp. 56-59. Jeg er Mikael Bøgh Rasmus
sen stor tak skyldig for identifikationerne både af dette nr.
på listen og af nr. 21 og 23.

more løsagtige og dagdriverter i et århundrede der i for
vejen var fyldt med pikant galanteri. At Pilo var med i
mopsordenen kan måske være en forklaring på den mod
stand han mødte som direktør for akademiet. Bülow
anser ham for udsvævende med et usædeligt liv, og flere
af hans modstandere på akademiet var rigtige frimurere
optaget i den fine loge »Zorobabel«, der med ildhu

4. Når det ikke har været muligt at »finde« flere på listen i
Spenglers auktionskatalog, kan det skyldes, at en større

del af listens navngivne tegninger ikke er blevet accepteret
(enten af Spengler selv eller auktionskatalogets redak
tører) og tegningerne derfor placeret i den række af ano

bekæmpede alle illegale loger, og især Neergaards loger.

nyme samlenumre, der afslutter den italienske afdeling i

27. Internationales Freimaurerlexicon, 1932.

auktionskataloget (nr. 360-396), hvad der gør det overor
dentlig vanskeligt at efterspore dem. Listens mange ano
nyme tegninger, der er forblevet som sådanne hos Speng
ler, er givet også placeret her eller evt. blandt de andre
landes anonyme numre.

28. J. H. Bang: Nogle Aktstykker og Uddrag afBreve ved
rørende Johan von Bülow til Sanderumgaard.
For periodens åndsliv og frimureriet i Jens Juels levetid
henvises iøvrigt til:

Anderson, M.S.: Europe in the Eighteenth Century
1713/1783. New York, 1961.
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Fig. 96, kat. 7. En holstensk pige. (1766/67). Statens Museum for Kunst.
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Charterte Christensen

KATALOG OVER UDSTILLEDE VÆRKER
Malerier og pasteller
1. Kommerceråd Beylen

»Jens Juel. Kunstnerens eget Portræt skjænket af Frøkner

(f. 1719). Hamburg 1764.
Olie på lærred. 81 x 64. Bet. på bagsiden: »natus A° 1719
d. 27. Februar ætatis suæ 45. J. Juel pinx 1764«. EP 5.
Privateje.

ne Eckersberg i Anledning af Eckersbergs 100 aarige Fød
selsdag (f. 2.1.1783). Akademiets Dagbog 29.12.1882«.
EP 32.
Det kongelige danske Kunstakademi.

Olie på lærred. 81 x 64. Bet. på bagsiden:» natus A° 1716,

Juel har gengivet sit rum hos vintapper Vilhelm Klingberg i Store Kongensgade, og dennes brors portræt hæn
ger blandt andre små skilderier på væggen bag maleren.
Det billede, der står på staffeliet, forestiller en scene fra

d. 24. Aug. ætatis suæ 47. J. Juel pinxit 1764«. EP 6.
Privateje.

den klassiske mytologi, Andromeda, der er lænket til klip
pevæggen. Juel var ved at uddanne sig på Kunstakademi

2. Kommercerådinde Beylen, f. Sonnerup
(f. 1716). Hamburg 1764.

De tidligst kendte portrætter af Jens Juel, der gengiver
kommerceråd Beylen og hans myndige frue, følger endnu

ganske skemaerne for barokkens portrætkunst. Den unge
maler demonstrerer sin dygtighed i gengivelsen af knip
linger og stoffer, medens hans nøgterne personkarakteri
stik kontrasterer morsomt med klædedragtens pragt.
(Afbildet side 14).

et, hvor det var historiemaleriet, der var i højsædet.
(Afbildet side 82).

5. Mundshovedy set ved lys
1766.
Olie på lærred. 49 x 40. Bet. forneden th. med rødt:
»J. Juel pinxit 1766«. EP 34.
Privateje.

3. Anne Sophie Juel
(1747-ca. 1825), kunstnerens søster; gift 1793 med Niels
Christensen, møller i Fredericia, senere i Brøndsted. 1765.
Olie på træ. 31 x 24. Bet. forneden tv.: »J. Juel. pinx.
1765«. EP 19.
Fyns Kunstmuseum, Odense.
Portrættet af kunstnerens søster ved sit sytøj er malet på
træ, måske fordi det var det materiale, der var for hånden
i hans fynske hjem. Med antydningen af et smil ser Anne
Sophie Juel tillidsfuldt på broderen, i alle måder undergi
vet konventionen for unge pigers adfærd. De skriftlige
vidnesbyrd, vi har om hende, viser, at hun i hvert fald
som ældre havde et stærkt temperament.
(Afbildet side 17).

4. Selvportræt
1766.
Olie på lærred. 35 x 43. Bet. tv. i vindueskarmen: »J. Juel
1766«. Bet. bag på blændrammen: »Jens Juel malet af
ham selv i sit et og tyvende Aar 1766«; på en seddel står

Den ubekendte mand med huen hører til den gruppe af
karakterhoveder, som Juel udførte i sin akademitid. Det
indfaldende lys fra højre giver en slagskygge over ansig
tets højre del. Sådanne øvelsesstykker har måske deres rod
i værkstedstraditioner i Hamburg.
Maleriet er gengivet på væggen i Emilius Bærentzens
portrætgruppe af hofjuveler Just Winther og hans familie
fra 1827. (National Gallery of Scotland, Edinburgh).
(Afbildet side 142).

ô.Jucob Schubuck
(1726-1784), Syndikus i Hamburg. 1766.
Olie på lærred. 40,6 x 48,5. Bet. tv. på æsken:
»Jens Juel fee. 1766«. EP 35.
Museum fur Hamburgische Geschichte, Hamburg.

Den hamburgske rådmand Jacob Schuback var i Køben
havn i 1766 i anledning af tronskiftet ved Frederik Vs død
og Christian VIFs tronbestigelse, som medlem af en

deputation fra sin hjemby. Her var han en fremtrædende
kulturpersonlighed, der særligt havde betydning for det
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over udstillede værker

Fig. 97, kat. 5. Mandshoved, set ved lys. 1766. Privateje.

•

Fig. 98, kat. 8. Mand med turban. (1766-67). Privateje.

hamburgske musikliv. I modsætning til de tidlige por

8. Mand med turban

trætter med deres barokke farvepragt er fremstillingen af

(1766-67).
Olie på lærred. 34 x 39. Ikke bet. EP 47.

Schuback diskret og intim og viser den påvirkning, Juel

Privateje.

havde modtaget fra fransk billedkunst.
(Afbildet side 69).

Maleriet af manden med turban, der engang bar be

tegnelsen »selvportræt«, er et karakterhovede fra Juels

7. En holstensk pige

studietid ved Kunstakademiet i København. Det er dra
matisk belyst, med en »caravaggesk« effekt, der er ganske
altmodisch i anden halvdel af det attende århundrede.
Lysvirkninger af lignende art kendes fra hans tid i Ham
burg, men dyrkedes også af maleren Johan Hörner i
København. I Hamburg kan Juel have studeret den lokale
portrætmaler Domenicus van der Smissen (1704-1760),
en elev af Balthasar Denner. Fra hans hånd findes virtuose
stykker af herrer i pelshuer, der minder om Juels fremstil
ling af Johan Klingberg (EP 31), således Barthold Hinrich
Broches (1745, Kunsthalle, Hamburg) og Friedrich von
Hagedorn (1752, geng. i Roland Kanz, Dichter und Den
ker im Porträt. Spurengänge des deutschen Porträtkultur
des 18. Jahrhunderts. München 1993).

(1766/67).
Olie på lærred. 47 x 39. Ikke bet. EP 42.

Statens Museum for Kunst.

Dette gådefulde, henrivende kvindeportræt er blevet iden
tificeret som nummer 86 på kunstsamleren Bugges aukti
on i 1837: »Brystbillede af et holstensk Fruentimmer«.
Den lille »quakercap« er dog ikke en del af et nationalt
kostume, og den unge pige behøver ikke at være hjemme
hørende i hertugdømmerne.
Blandt alle Juels portrætter udmærker dette sig ved en
aura af hemmelighedsfiildhed, der transcenderer det per
sonlige. Hvor de fleste af hans modeller fikserer maleren/
betragteren, har denne kvinde del i den svale mystik, der
kendetegner en større mester som Jan Vermeer van Delfts
billeder. Personen appellerer ikke til os: Roligt hvilende i
sit eget univers ser hun forbi kunstneren og bevarer sine
hemmeligheder.

(Afbildet side 142).

(Afbildet side 140).
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9. Selvportræt
1767.
Olie på lærred. 48,5 x 39,5. Bet. forneden th.:

»J. Juel fecit (17)67«. EP 48.
Fyns Kunstmuseum, Odense.
I selvportrættet med åbentstående mund og opspærrede
øjne (»det måbende«) benytter Jens Juel sit eget ansigt til
at afprøve et af konventionens udtryk for undren og ære

frygt. Han var under uddannelse på Kunstakademiet, og
til historiemalerens fag hørte en beherskelse af forskellige

formler for affekter, som kunne gengives ved kroppens
gestik og ansigtets mimik. Disse skemaer for passionerne
blev kodificeret i traktater og kobberstik i det 17. og det
18. århundrede, der tog deres udgangspunkt i den italien
ske høj renæssance og Poussins malerkunst. Nicolai Abild

gaard var optaget af disse akademiske diskurser og benyt

tede en måbende figur fra Charles Le Bruns fysiognomik
(som fandtes i en tysk udgave i Juels bibliotek) til den fal
dende mand, der tumler ned ad trappen i »Lykkens Tem
pel« på Frederiksborg. For Jens Juel var karakterhoveder
ne og Rembrandt-pasticher som det »måbende« selvpor
træt færdighedsøvelser, der ikke fik nogen væsendig be
tydning for hans senere portrætkarakteristik. I modsæt
ning til samtidige billedkunstnere som Joshua Reynolds
arbejdede han kun med det iscenesatte, »travesterede«

Fig. 99, kat. 9. Selvportræt. 1767. Fyns Kunstmuseum.

»Caroline Schimmelmann, født Tugendreich«. En sådan
bestemmelse kan dog ikke opretholdes, når man sammen

portræt i ganske enkelte tilfælde.
(Afbildet side 143).

ligner med dokumenterede portrætter af hende, for ek
sempel på Ahrensburg. Den tyske kunsthistoriker Frauke

10. Selvportrætsom ung

Lühning, der har arbejdet med Schimmelmann-familiens
ikonografi, udelukker således denne identifikation i et brev

(1767/68).
Olie på lærred. 48 x 40. Ikke bet. EP 58.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

I forhold til karakterhovederne og de tidligere øvelser i
selvportrættets genre er Frederikborgmuseets billede me
re dæmpet i sin fortolkning af Juels eget ansigt og tilbage

holdende med lysvirkningerne. Juel er blevet tæmmet,

når man sammenligner med de tidligste malerier; men
han fremtræder ikke uden selvfølelse.

(Afbildet side 2).

ii. Ung mund i rød dragt
1768.
Olie på lærred. 73 x 61. Bet.: »J. Juel pinxit 1768«. EP 63.
Ribe Kunstmuseum.

til Frederiksborgmuseet i anledning af udstillingen (i mu
seets arkiv).
Måske kunne man søge den unge mand i en anden af
de betydelige familier i helstaten, blandt Revendow’erne,
der understøttede Juels studierejse og hvor man derfor
kunne vente at finde portrætter udført i denne periode.
En sammenligning med et ungdomsbillede af Christian
Didev Revendow på Brahetrolleborg viser træk, der kun
ne forliges med maleriet i Ribe, men det gør også et por
træt af hofjægermester Christian Frederik von Gramm af
U. F. Beenfeldt sammesteds. Men feltet er stort: Sikkert er
det blot, at det indtagende portræt ikke nødvendigvis
forestiller den unge Schimmelmann.
(Afbildet side 45).

12. Wilhelm Andreas Müller
Det er ikke sandsynligt, at den unge mand i den iøjnefal
dende røde dragt er Heinrich Ludvig Ernst Schimmel
mann, som tidligere foreslået. Identifikationen bygger på

maleriets kompagniskab med EP 64, der er blevet kaldt

(1733-1816), hofminiaturemaler. 1768.

Olie på lærred. 49,5 x 42. Bet.: »J. Juel. pinx. 1768«.

EP 65.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
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13.

Bodil Marie Müller, f. Jensen

(1741-1817), gift 1764 med hofminiaturemaler
W.A. Müller (ca. 1768).
Olie på lærred. 49,5 x 42. Ikke bet. EP 66.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Wilhelm Andreas Müller var født i Braunschweig og kom
vistnok til København i 1755. Han lagde sig efter miniatu
remaleriet, der var højt anset blandt de toneangivende
kongelige og adelige bestillere i anden halvdel af det
attende århundrede, og fra 1765 modtog han gage fra hof
fet. Først i 1773 blev han optaget som medlem af Kunsta
kademiet, på portrætter af Wiedewelt og Peder Als.
Portrættet af Müller er mere formelt, end man kunne for
vente det af et billede af en kunstnerkollega. Jens Juel har
snarere fremstillet den lidt ældre kunstfælle som en hof
mand, og ægteparret smiler imødekommende, som alle
Juels modeller gør det i hans billeder før udlandsrejsen.

14. Catharina Sophie Wilhelmine Wedell,

f. Moltke
(1737-1806), gift 1752 med Hannibal lensgreve

Wedell til Wedellsborg. (1768).
Olie på lærred. 70,5 x 54,5. EP 69.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Fig. 100, kat. 16. Frederik Christian Rosenkmntz
til Rosenholm. 1769. Frederiksborgmuseet.

Der findes flere versioner af lensgrevindens portræt, der
går tilbage på en miniature af Cornelius Høyer. Udgangs
punktet herfor har antagelig været et nu forsvundet arbej
de af C.G. Pilo, hvis portræt af Anna Margrethe Juel på
Valdemars Slot har den måneskinsbelyste, æteriske karak
ter, der også anes bag Jens Juels portræt af lensgrevinde
Wedell. Hun var datter af A. G. Moltke og hofdame hos
dronning Louise, hvis kronede spejlmonogram i brillan
ter hun bærer på brystet. Ingen af Juels portrætter af hen
de er signerede, men Frederiksborgmuseets bærer en over
ført påskrift på bagsiden: »J. Juel Fecit 1768«.
(Afbildet side 38).

15. Caroline Mathilde
(1751-1775), dronning, gift 1766 med den unge

kong Christian VII, skilt og forvist 1772. (1769).
Olie på lærred. 78,5 x 64. EP 73 A.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Frederiksborgmuseets maleri af dronning Caroline Ma
thilde stammer fra Rosenborg Slot. Jens Juel sendte den
27. februar 1769 en regning på 80 rigsdaler for et portræt
af dronningen, og to gange 40 rigsdaler for kopier. Ellen
Poulsen formoder, at en af disse kopier er Frederiksborgs
maleri, udført efter originalen på Statens Museum for
Kunst, der er signeret »J. Juel pinxit 1769«. Den unge ma
ler nævner selv portrættet af dronningen som en af de be
drifter, han kan rose sig af før afrejsen til udlandet. Det

meget lidt majestætiske billede af Caroline Mathilde, der
virker ældre end sine meget unge år, synes at være skabt
ved en seance, hvor Juel ved selvsyn kunne studere sin
model.
Generalfiskal Peter Uldall, Caroline Mathildes og Struensees forsvarer i retssagen efter paladsrevolutionen i
1772, beskriver dronningen således: »Dronningen var be
hagelig. Hun havde en smuk Hud og levende Øine.
Munden var vel proportioneret, dog var den nederste
Lippe for stor og udhængende, især naar hun ei var vel
tilmode. Hun var vel voxen, men altfor føer efter sin Tail
le, ei i Henseende til Lemmerne, men af Fedme. Hun
talede saa godt dansk som jeg, item tysk, fransk, engelsk
og italiensk. Hun havde ei alene Vittighed, men For
stand. Havde hendes Hierte været dannet ved en god
Opdragelse, troer jeg, hun kunde have gjort sin Gemahl
og hans Land lykkeligt.« (Memoirer og Breve, XXI, udg.
1969, s. 13).
(Afbildet side 19).

16. Frederik Christian Rosenkrantz til Rosenholm
(1724-1802), geheimeråd, overkrigssekretær. 1769.
Olie på lærred. 78 x 61,5. Bet.: »J. Juel pinxit 1769«. EP 75.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
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Baron Frederik Christian Rosenkrantz blev elefantridder i
1769, en god anledning til at fa Jens Juel til at udføre et
portræt med det blå bånd. En anden version i samme
størrelse af det morsomme billede af den kloge, men des
værre også onde, nyudnævnte gehejmeråd findes i privat
eje. Karakteristikken er drøjere i sin pointering af Rosen
krantz’ udprægede vindøjethed end de mere slebne male
rier, Juel udfører efter studierejsen og mødet med den
europæiske portrætkunst i Italien og Frankrig. Frederiksborgmuseets maleri stammer fra Ryegaard, hvorfra det
blev erhvervet i 1921.
(Afbildet side 144).

17. Anne Sophie Ravn (1767-1777)
og Helene Cathrine Ravn (1765-1777)
(ca. 1770).
Olie på lærred. 62 x 62. Bet. på bagsiden

(overført): »J. Juel. pinxit«. EP 83.
Privateje.
De to små søstre Ravn, der var niecer til Juels barn
domsven Christen Andersen Ravn, skulle ikke komme til
at leve længe, efter at de var blevet afmalet i deres fineste
puds. De blomster, der i tidligere tiders vanitasmaleri var
hentydninger til livets korthed, blev i dette billede et sym
bol på Anne Sophie og Helene Cathrine, der døde samti
digt af skarlagensfeber i 1777.
Den meget brogede kolorit svarer ganske til de første,
kendte malerier af Juel fra hamburgertiden, Kunsthalles

det som en gestus mod det norske folk. På trods af dette
affinitetsforhold til kongehuset var Anker misfornøjet
med den dansk-norske union, og han arbejdede for at
skaffe Norge egen bank og eget universitet.
(Afbildet side 44).

19. Hermann Junge
(1766-1791) som barn; tømrermester, (ca. 1771).
Olie på lærred. 46 x 37. Bag på seddel: »Portræt af
Hermann Junge, Søn af... Oberst Junge ... « EP ni.
Ny Carlsberg Glyptotek.

Tilsyneladende har Jens Juel i tiden før udlandsrejsen på
samme tid anvendt malemåder, der stilistisk synes at til
høre forskellige udviklingstrin inden for hans kunst. Det
kan skyldes, at hans kunder har haft divergerende forvent
ninger til hans portrætter. Der er således en bemærkelses
værdig afstand mellem det »hogarth«ske billede af de to
små Ravn-søstre og det beherskede, indfølende drenge
portræt af Hermann Junge. Med sin eftertænksomme, let
forknytte karakter minder dette mere om de borgerlige
børnebilleder af franske malere som J.-B. S. Chardin og
J.B. Greuze. Chardins billeder kendtes i Danmark kun
igennem reproduktionsgrafikken, men A. G. Moltke er
hvervede to malerier af Greuze i 1766.
(Afbildet side 86).

20. Margrethe Thomasine Numsen,

tre kulørte buketter. Endnu lader maleren hver farve klin

fi von Ingenhaeff

ge for sig, med fuld styrke - siden lærer han at underord
ne tonerne en fælles harmoni, der stemmer billedet sam

(1705-1776), overhofmesterinde hos kronprins Frederik
1772-73,1773 dekanesse i Vallø, gift 1725 med feltmarskal
Michael Numsen, (ca. 1771).
Olie på lærred. 77 x 63. Ikke bet. EP 112.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

men til en helhed.

(Afbildet side 86).

18. Bernt Anker

Maleriet af feltmarskal Numsens hustru stammer fra Lø

(1746-1805) som ung; jernværksejer, kammerherre.

venborg, hvorfra det erhvervedes af Frederiksborg i 1919.
Den portrætterede har været omkring 65 år gammel, da

(ca. 1770/72).
Olie på lærred. 71 x 59 (lysmål). Bet. th. på bogen:
»I.Iuel pinx«. EP 98.

Privateje.
Bernt Anker ville have gjort karriere i det danske diplo
mati, hvis han ikke ved faderens død var blevet forpligtet

til at overtage familiens handelshus i Christiania. Han ud
rustede den første norske ostindiefarer; men hans interes
ser omfattede også litteratur og teater, og han var en af
initiativtagerne til oprettelsen af en fast scene i Christiania

i 1799. Han skrev selv drama og poesi, og Juel har lagt
vægt på dette aspekt i ungdomsportrættet. Bernt Anker
var en nær ven af kronprins Frederik, og da han i 1803
modtog ridderkorset af Dannebrogsordenen opfattedes

Juel malede hende, men dette dølges diskret af maleren.
Som ung var Margrethe Thomasine Numsen hofdame
hos dronning Anna Sophie. Feltmarskalindens orden er
l’Union parfaite, der blev indstiftet i 1732, på Christian VI
og Sofie Magdalenes n-års bryllupsdag.

21. Otto Christopher von Munthe

afMorgenstierne til BMeskov
(1735-1809). 1772.
Olie på lærred. 77 x 62,5. Bet.: »J. Juel pinxit 1772«.

EP 120.
Nasjonalgalleriet, Oslo.
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22. Kirstine Bodille Birgitte von Munthe

afMorgenstierne, f. Flindt
(1748-1787), gift 1768 med Otto Christopher von Munthe
af Morgenstierne til Bækkeskov. (1772?)

Olie på lærred. 77 x 62,5. Ikke bet. EP 119.

Nasjonalgalleriet, Oslo.
Det fascinerende ved Juels portrætter i den første køben
havnertid er deres veloplagte malelyst. Hvert billede afsø

ger nyt terræn, uprøvede farvesammensætninger og posi
turer, og fornøjelsen ved virtuoseriet er iøjnefaldende.
Med glæde ved at brillere har maleren taget sig for at
beskrive den unge kones perler, pelsværk, frisure og knip
linger og hendes friske teint, mens han ikke mindre mor
somt har leget med Munthe af Morgenstiernes dragt.
Endnu var Jens Juels atelier ikke blevet til en portrætfa
brik, hvor assistenter var nødvendige for at opretholde
produktionen.
Munthe af Morgenstierne tog juridisk embedseksa
men i 1753, og blev ansat i Danske Kancelli. Han blev ju
stitsråd i 1762.
(Afbildet side 43 og 42).

23. Severin baron Løvenskiold til Løvenborg

Fig. 101, kat. 27. »Madam Veiby«. 1772.
Östergötlands länsmuseum, Linköping.

(1719-1776), geheimeråd, hvid ridder. 1772.
Olie på lærred. 79 x 63. Bet. forneden tv.:
»I. luel pinx. 1772«. EP 125.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

blev først friherre i 1773, og våbenskjoldene er senere på
førte. Michael Herman Løvenskiold blev hvid ridder så

sent som i 1803, og det hvide ordensbånd er således malet

24. Magdalene Charlotte Hedvig Løvenskiold^

til på portrættet efter Juels død.

f. Numsen
(1731-1796), gift 1749 med Severin baron Løvenskiold
til Løvenborg. 1772.
Olie på lærred. 79 x 63. Bet. forneden th.:
»I. luel pinx 1772«. EP 126.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

26. Constance Knuth, f rigsgrevinde Cosel
(1756-1804), gift 1772 i Dresden med Johan Henrik
greve Knuth til Gyldensteen og Knuthenborg. (1772).
Olie på lærred. 136,5 x 101,5. Bet- forneden tv.:
»J. Juel pinxit« og på urskiven: »I. Juel fecit«. EP 132.

Privateje.

25. Michael Herman baron Løvenskiold
Langt mere pompøst end de malerier, Jens Juel havde op

(1751-1807), kammerherre, amtmand. (1772).
Olie på lærred. 79 x 63. EP 130.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

nået at male for kongehuset før udlandsrejsen, er portræt
tet af grevinde Knuth i en pragtfuld dragt »en circassienne«, påvirket af den nære orient. Hun bærer en maske i
sin venstre hånd, mens den højre støttes på et bord, dæk
ket af kostbarheder. Også baggrundens tunge draperi til
hører det repræsentative paradestykkes traditionelle sta

De løvenskioldske portrætter stammer fra baroniet Løven

borg og kom til Frederiksborgmuseet i 1938. Baronesse
Løvenskiold var født Numsen, en familie, der tidligt an
vendte Juel som portrætmaler, og det er sandsynligt, at
familien Løvenskiold også hørte til i den kreds ved hoffet,
der understøttede Juel med portrætbestillinger og rejse
penge. Endnu et sæt af portrætterne fandtes på Løven
borg, men er siden blevet spredt. Severin Løvenskiold

tusgivende apparat.
(Afbildet side 48).
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han afleverede billedet til broderen, veterinæren P. C.
Abildgaard, før han selv rejste. Det følger Pilos kunstner
portrætter på Charlottenborg, når de er mest private, i
den dunkle kolorit og den tilbageholdne karakteristik af
studiekammeraten. Endnu findes hos Abildgaard antyd
ningen af det konventionelle smil, der kan give periodens
portrætkunst et lidt overfladisk præg, men de alvorlige
øjne giver ansigtet karakter. Under deres fælles romertid
udførte Juel endnu et Abildgaard-portræt, der brændte
med Christiansborg Slot i 1884. Ifølge oplysninger fra
familien Holten, der ejede dette billede, lignede det ikke
Frederiksborgs: »Dragten var mere løs ... revolutionsagtig som Fru Gyllembourgs.« (EP 157).
(Afbildet side 20).

27. Kvindeportræt. Kaldet: »Madam Veiby«
(årstal ubekendt). 1772.
Olie på lærred. 48 x 39. Bet. forneden th.:

»J. Juel pixt. 177(2)« EP 134.
Östergötlands länsmuseum, Linköping.
Maleriet af den indtagende unge skønhed betegnes på
Juel-udstillingen i Kunstforeningen i 1828 »Madam Veiby,

en Bekjendt af Juul, i hvis Huus han ofte kom.« Ifølge en
påskrift bag på lærredet skulle hun være skuespillerinde,
men dette har ikke kunnet verificeres. I 1778 nævnes en
Veibye, der »handler med Fruentimmer Stads«, og år 1801
omtales en fru Veibye som død. (Bengt Cnattingius: Två
danska porträtt i Linköping Stads Museum. Kunstmuse
ets Aarsskrift, 1942, s. 142 ff).
Kort før afrejsen til udlandet er Juels kolorit dæmpet

30. Frederikke Louise Reventlow

og raffineret under påvirkning af den franske malerkunst,
han kunne se i København.

(1746-1824), gift i° 1761 med kammerherre Chr. Gramm

(Afbildet side 146).

Stolberg. (1772,1780 eller efter 1790).

(d. 1766); gift 20 1777 med rigsgreve, amtmand Chr.

Olie på lærred. 62 x 46. Ikke bet. EP 142.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

28. Peter Fr. Suhm
(1728-1798), historiker. 1772.

Maleriet af Frederikke Louise Reventlow er forsøgsvis

Olie på lærred. 77,5 x 61,5. Bet. forneden på stolen:

dateret til 1772, kort før udlandsrejsen, af Ellen Poulsen,

»J. Juel pinx 1772«. På bagsiden påskrevet med Juels
hånd: »Hr. Conferentz-Raad Peter Friderich Suhm föd
d. 18. October 1728 i Kiøbenhavn malet af J. Juel 1772«,
tilføjet med sortere farve og anden hånd: »d. 17. Septem
ber 1798«. EP 136.

mens V. Thorlacius-Ussing (i »Reventlow-Museet på Pederstrup«, 1971) daterer det til 1780 og antager, at Jens

Fig. 102, kat. 28. Peter Fr. Suhm. 1772.
Kunsthalle zu Kiel.

Kunsthalle zu Kiel.
Fremstillingen af historikeren Suhm, der læser »Horati-

us«, ligger ganske nær de franske forbilleder, særligt
Tocqués portrætter, der også havde faet professor Pilo til

at forandre sin malemåde radikalt. Såvel positur som det
elskværdigt-forekommende i ansigtet stemmer overens
med den franske portrætkonvention. Noget af det djærve,

personlige i de tidlige Juel-billeder er gået tabt, mens
dygtigheden endnu ikke er modnet til en fuldgyldig men
neskeskildring. Bonnet roste senere Juel for hans evne til

at gengive både det fysiske menneske og sjælen - så vidt
var den unge kunstner ikke nået endnu. På Suhms senere
dage udførtes flere billeder af ham med en langt stærkere
karakteristik.
(Afbildet side 147).

29. N.A. Abildgaard
(1743-1809), maler, professor. (1772).
Olie på lærred. 59 x 46. Ikke bet. EP 137.

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Jens Juel malede Abildgaard før denne drog til Italien og
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Juel har malet det på hjemrejsen. Da boede hun med
ægtemanden Christian Stolberg i Tremsbüttel nord for
Hamburg. En kridttegning på Pederstrup gengiver hende
uden det påfaldende pandehår og kan være en kopi af en
nu forsvunden, tidligere version af maleriet. Frederiks
borgmuseets billede kan dog også være en endnu senere
version, malet helt oppe i tiden efter 1790. Som kammer
herreinde Gramm indtog den portrætterede en nøglestil
ling ved Caroline Mathildes hof.
(Afbildet side 53).

Det er derfor indlysende, at han havde svært ved at løsri
ve sig fra lukrative opgaver og nogle af verdens rigeste
kunstsamlinger - men hans danske mæcener var utålmodige.
(Afbildet side 22).

31. Margarethe Amalia Meyer, f. Bausch

»Også jeg er maler«, synes dette selvportræt at sige, malet
i Dresden blandt de mange kunstskatte. Gerne havde vi
set, hvad det er for skitser, Juel gemmer i sin tegnemappe.
Det er så lidt, der er bevaret fra rejseårene, at vi har svært
ved at følge de forskellige etaper på hans kunstneriske
bane. Selvportrættet et et vidnesbyrd om, at han lægger
større vægt på det utvungent maleriske end før; hånden
over mappen er mere kontrolleret i sin forkortning og
nøjere studeret efter naturen, end man før har set det og
halsbindet er ganske kækt sat an. Hans læremester i Dres
den var den schweiziskfødte Anton Graff (1736-1813), ved
den tid Tysklands berømteste portrætmaler.
(Afbildet side 10).

(1754-1806), gift 1771 med købmand, senere senator Johan
Valentin Meyer. (Hamburg 1773).
Olie på lærred. 82,3 x 63,4. Bet. forneden th. på bordet:
»J. Juel P«; navn og data på bagsiden og: »gemalt von
Jens Juel«, overført på det ny lærred. EP 149.
Museum fur Hamburgische Geschichte, Hamburg.
Det var vanskeligt for Juel at holde sig til planen for stu
dierejsen til Italien og Frankrig; han blev fristet til nogle
svinker og et par længere ophold i Hamburg og Dresden,

hvor han kunne supplere rejseunderstøttelsen med por

trætbestillinger. Det er ikke vanskeligt at forstå, at han fik
gode opgaver i Hamburg, der ikke rådede over særligt
fremragende portrætmalere ved denne tid, når man
betragter det fornemme billede af den rige og kultiverede

købmand Johan Valentin Meyers hustru. Kun en vis ube
hjælpsomhed i det anatomiske, som skinner igennem i
fremstillingen af armene, viser, at den danske kunstner
endnu har noget at lære. Ellers er den tilbageholdne, men
indtrængende karakteristik og den kølige kolorit lige tilta
lende. P. C. Abildgaard skrev fra Hamburg den 23. marts
1773: »Juel er endnu i Hamburg og i megen Anseelse.«
(Afbildet side 72).

33. Selvportræt med tegnemappe
(Dresden 1773/74).
Olie på lærred. 56,5 x 44,5. Ikke bet. EP 154.
Statens Museum for Kunst.

34. Den romerske dværg Francesco Ravai,
kaldet Bajocco
(Rom omkring 1775).
Olie på lærred. 48,5 x 34. Ikke bet. EP 158.
Statens Museum for Kunst.

Den dårligst oplyste tid i Jens Juels liv er de vigtige år,
hvor han studerede i Rom. Han har ganske sikkert tegnet
efter antikke kunstværker og renæssancens og barokkens
mestre og modelstudier har også stået på programmet,

tegnede og malede enten i en sluttet kreds af kunstnere,

32. Dameportræt
(Dresden 1773/74).
Olie på lærred. 64 x 54,5. Påskrift på bagsiden af rammen:

»Galerie du Roi Stanislaus Aug. Peint par van Loo « end
videre: »No i« 321, »Poet« eller »Roet«, »2341«. EP 152.

Eremitagen, Sankt Petersborg.
Maleriet af en ukendt kvinde i en ekstravagant hvid og
rosa dragt er malet i Dresden, hvor Jens Juel gjorde et

længere ophold i 1773-74, indfanget af bestillinger fra det
sachsiske hof. Hans stil er blevet mere malerisk og utvun
gen, når man sammenligner med det hamburgske portræt
af senator Meyers hustru. For første gang har han i Dres
dens billedgalleri ved selvsyn kunnet studere de store ita
lienske mestre, Raffael og Correggio, Tizian og Veronese
og de nederlandske malere som Rembrandt og Rubens.

der slog sig sammen om udgifterne, eller hos Pompeo
Batoni, der forestod et mindre tegneakademi. Et portræt
af Abildgaard fra Rom gik til grunde ved Christiansborgbranden i 1884, og det eneste billede, der i dag med sik
kerhed kan tidsfæstes til romerårene er »Bajocco«, en pit
toresk tigger, der ofte er afmalet af nyklassicismens euro
pæiske kunstnere.
På et langt senere tidspunkt har Juel taget »Bajocco«figuren op igen, i det maleri, hvor han gengiver den ro
merske dværg med hans københavnske modpart, »piske
båndsjøden« Obligeert. Her maler Juel så delikat og pil
lent, at det bliver endnu mere forbavsende, at han engang
i Rom skulle have ført penslen så dristigt som i Kunstmu
seets romerske billede. Selvom selvportrættet fra Dresden
er mere malerisk end noget i Juels tidligere produktion,
er der et meget stort skridt til den pastose, let dæmoniske
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skitse af »Bajocco«, der udstilledes af kunstsamler Speng

Giersing, der i den danske malerkunst har opnået tilsva
rende frappante virkninger med sort i portrætmaleriet.
(Afbildet side 25).

ler i Kunstforeningen i 1828 blandt Jens Juel-malerieme.
Skulle det alligevel være Nicolai Abildgaard, der har malet
Bajocco i Rom? Måske kan konservatorerne gennem tek

niske undersøgelser engang fastslå, om billedet retteligt
hører hjemme i Juels œuvre.

37. Charles Bonnet

(Afbildet side 24).

(1720-1793), schweizisk naturforsker og filosof.
Genève 1777.
Olie på lærred. 81 x 65. Bet.: »Jens Juel pinx. 1777«.
EP 164.
Bibliothèque Publique et Universitaire, Genève.

35. Nicolai Dajon
(1748-1823), billedhugger, professor. (Rom 1775?)
Olie på lærred. 58 x 44. EP 159.

(1735-1803), baron, dansk gesandt i Paris og Sankt Peters

Naturforskeren Charles Bonnet gjorde sig ikke kun tan
ker om zoologi og botanik, men også om menneskets
muligheder for erkendelse, om sjælen og livet efter dø
den. 11760 udgav han »Essai analytique sur les facultés de
l’âme«, som han tilegnede kong Frederik V. På hans ejen
dom i Genthod, uden for Genève, blev flere danske
kunstnere beskæftiget: Heinrich Pløtz, der arbejdede for
Bonnet fra 1776 til 1793, og i kortere perioder J. F. Cle
mens, F. L. Bradt, Simon Malgo og Jens Juel. For sine
fortjenester mod Danmark blev han i 1778 valgt til med
lem af Kunstakademiet, og året efter skænkede han hertil
sine samlede værker.
I fortalen til disse »Œuvres« skriver Bonnet om sit
portræt: »Herr Juel har malet mig, mens jeg var nedsun
ket i dyb meditation over Opstandelsen og den fremtidi
ge fuldkommengørelse af de levende væsener. Man mær
ker vel, at denne meditative karakter ikke er let at gengi
ve, men intet er vanskeligt for de store talenter, som in

borg. Paris 1777.

spireres af geni.« I Clemens’ stik efter Juels portræt er det

Olie på lærred. 118 x 96. Bet.: »Juel danois peint 1777«.

kristne indhold gjort klarere, idet man her kan se, at det
er Paulus’ første brev til korinthierne, Bonnet gør sig de
dybe tanker over.
Charles Bonnet og hans kreds stod i opposition til
Voltaire i Ferney, hvilket måske er årsagen til, at Jens Juel
ikke har portrætteret ham. Vi har kun en meget flygtig
Voltaire-karikatur af Jens Juel fra hans tid i Schweiz
(Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek).
(Afbildet side 12).

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Ellen Poulsen daterer portrættet af Dajon til romertiden,
og det alvorlige ansigtsudtryk kunne tyde på, at billedet
er skabt efter Juels akademiår. Det er dog ikke helt ude

lukket, at det kan være malet efter 1781, hvor Dajon er til
bage i København efter sine rejseår. Han var lærling hos
billedhuggeren Wiedewelt, og rejste som akademiets sti
pendiat til Rom i 1775. Herfra hjemsendte han en »Paris«figur i halv naturlig størrelse i 1778. Dajon ledede under
visningen i ornamentskolen, indtil han blev professor
efter Wiedewelts død i 1803. Hans kendteste arbejder er
to af Frihedsstøttens kvindefigurer.
(Afbildet side 24).

36. Otto Blome

EP 163.

Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Gottorp.

Signaturen »Juel danois« antyder en berettiget stolthed
over dette maleri af den indflydelsesrige baron Otto Blo
me, der var Danmarks ambassadør i Frankrig fra 1770 og
gennem revolutionstiden, hvor andre lande trak deres
gesandter hjem. Han drog først til sine holstenske godser
i 1793, for siden hen at fungere som gesandt i Sankt
Petersborg fra 1797 til 1800. Den svenske kunstner Alex
ander Roslin havde gengivet Blome i 1773 (Frederiksborg
museet inv. A 2577), og Juel vidste, at hans eget værk ville
blive bedømt som en prøve på, hvad han havde lært i Ita
lien og i Paris.
Stærkt påvirket af Pompeo Batoni og det franske por
trætmaleri i samtiden bevæger Jens Juel sig inden for et
spektrum, der kræver en stor beherskelse af de kunstneri
ske virkemidler: sort, hvidt og gråt. Det var toner, som
Rubens i sine portrætter fra Genova og efter ham van
Dyck lod klinge ædelt. Charles Bonnet kaldte Juel ved
van Dycks navn, og selvom det naturligvis er at tage
munden for fuld, er det ellers kun C. A. Jensen og Harald

38. Suzanne De La Rive^f. Tronchin
(1758-1818), datter af Jacob Tronchin, gift med
Mme Bonnets brorsøn, H. B. De La Rive. Genève 1777.
Olie på lærred. 63 x 60. Bet. forneden th.: »Juel pinxit
1777«. EP 167.
Privateje.

Den schweiziske kunstner Jean-Etienne Liotard (17021789) har gengivet familien Tronchins medlemmer i en
lang række pasteller.
At Liotard var betænkelig ved, at Jens Juel var blevet
moderne blandt de velhavende og højt kultiverede famili-
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Fig. 103, kat. 39. Jeanne-Marie Bonnet, f. De La Rive.

Genève 1778. Privateje.
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er i Genève, kan ses af et brev, hans hustru sender deres
søn den 5. april 1779: »... le peintre Danois est encore ici
il fait quantité de Portraits dont on est enchanté et en a
encore beaucoup à faire, on lui paye 15 L: N. F. par por
trait.« En Jens Juel-karikatur, forestillende Liotard, findes
i Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek.
Hvor Bonnets billede er afdæmpet og meditativt, er
Suzanne De La Rive fremstillet i al tænkelig elegance, og
de kostbare stoffer er beskrevet med en yderst fin pensel.
Væk er den pastose malemåde fra Dresden, der er lagt til
side for en delikat og sval pertentlighed.
(Afbildet side 78).

ge besteg han Mont Blanc, i 1767, i 1774 og tredje gang i
sommeren 1778, i selskab med to andre videnskabsmænd
fra Genève. I »Voyage dans les Alpes« (1779-96) publice
rede han sine bedrifter, og Saussure blev inden for natur
videnskaben lige så betydningsfuld for den voksende na
turfølelse som Rousseau på det litterære område.
Det er da også alpinisten, Juel har gengivet, om end
stillingen går tilbage på et af Antoine Watteaus malerier.
Man ser hatten, hammeren og nogle bjergkrystaller og
Saussure holder alpestokken i hånden; Mont Blanc findes
i baggrunden af maleriet.

(Afbildet side 27).

39. Jeanne-Marie Bonnet, f. De La Rive

41.

gift 1756 med den schweiziske naturforsker og filosof

gift med Horace-Bénédict de Saussure.
Genève 1778.

Charles Bonnet. (Genève 1778).

Olie på lærred. 63 x 50. Ikke bet. EP 171.
Privateje.

Albertine de Saussure, ß Boissier

Olie på lærred. 62 x 50,5. Bet. forneden th.: »Juel pinxit
1778«. EP 173.
I slægten Saussures eje.

Madame Bonnet var datter af borgmesteren i Genève,
Horace-Bénédict De La Rive. Han testamenterede hende
sin ejendom i Genthod, og det var her, de danske kunst
nere færdedes i skønne, fredelige omgivelser med udsigt
til Alperne. Marie Bonnet var en aparte kvinde, der om
gav sig med katte, aber, papegøjer og andre dyr, men sjæl
dent luftede ud i sit hus.
Til de kendte tegninger af Madame Bonnet kan føjes
et profilportræt i Nationalmuseum i Stockholm, der har
tilhørt den svenske maler G. W. Palm (1810-1890). Tegnin

Fra den schweiziske tid bevarede Juel en lang række studi
er af siddende og hvilende figurer, foruden mange indta
gende skitser af lægge, hænder og små fødder i små sko.
Hvor han havde lært at tegne således, ved vi ikke - måske
i Rom, måske i Paris, hvor han kunne beundre de franske
maleres kridttegninger, à trois crayons, i rødt eller sort,
forhøjet med hvidt. Det er tydeligt, at han bestræber sig
på at perfektionere sin træfsikkerhed, både hvad angår
krop og klæder, ved således at gå tilbage til den samvittig

gen bærer Jens Juels navn, og findes i Palms album III,
1894, nr. 37. Blandt de mange skønheder i Juels schwei

hedsfulde iagttagelse, for derved at erstatte nogle af de til
lærte formler med frugtbar oplevelse af sine modeller.
Dette sker samtidigt med, at han udvikler sine landskabs

ziske œuvre er fru Bonnet en herligt karakterfuld dame

med stor kropslig fylde.

billeder fra erindrede eller opdigtede atelierprodukter til
skitser af mere naturalistisk karakter af de schweiziske
bjerge og naturfænomener. Men »verisme« blev aldrig

(Afbildet side 150).

Jens Juels sag: Side om side med den observerede natur
skildring finder man igennem hele hans følgende karriere
det arrangerede landskabsmaleri og det formelprægede
portræt.
Som dronningen i et orientalsk harem, svøbt i de fine
ste ostindiske stoffer, sidder Albertine de Saussure med et
duftigt parklandskab bag sig. Hermed antydes den tæm
mede naturlighed, der var på mode i Europa i tiden kort
før den franske revolution. Men ikke et vindpust forstyr
rer hendes intrikate klædedragt: Det er tydeligt, at hun
har siddet model indendørs. Vejrlig og naturligt lys hører
ikke til de naturfænomener, Jens Juel bringer ind i sit por
trætmaleri. Det momentane har ingen eksistensberettigel
se i hans kunst. En Reynolds kunne digte et billede frem
over virkningen af slagskyggen fra en hat og Gainsbo
rough fange sollysets reflekser; Juels lys skinner lige kraf
tigt og egalt på alle hans personer.
(Afbildet side 153).

40. Horace-Bénédict de Saussure
(1740-1799), schweizisk naturvidenskabsmand og alpinist.
Genève 1778.
Olie på lærred, 62 x 50. Bet.: »Juel pinxit 1778«.
Nyt lærred, ny blændramme. EP 172.
Bibliothèque Publique et Universitaire, Genève.

Naturvidenskabsmanden Horace-Bénédict de Saussure var
Madame Bonnets søstersøn, og han boede neden for

ægteparret Bonnet på en anden, De La Rive’sk ejendom.
Han var tidligt blevet interesseret i naturen, og som
dreng hentede han blomster til sin mor fra Alperne.

Schweiz var kommet på mode i det 18. århundrede på
grund af sin »sublime« bjergnatur og som et eksempel på
en nation, der ikke knægtedes af despoters og enevolds
herskeres åg. Berømt var Albrecht von Hallers digt fra
1729, »Die Alpen«, og Saussure blev Hallers elev. Tre gan
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Fig. io4< kat. 42.
Mme ]ean Louis de
Budé,f. Solier.
Genève 1778.
Privateje.

42. Mme Jean Louis de Budé,f. Solier
Genève 1778.
Olie på lærred. 66 x 50,5. Bet. forneden th.: »Juel pinxit

Schweiz - omend tvangløsheden i både Mme Budes og
Mme Saussures kostumer er ganske sofistikeret.

(Afbildet side 152).

1778«. EP 174.
Privateje.

43. Abraham Paulovitj Vesselovskij
I den selvstændige republik Genève, der først tilsluttede

(1687-1783), russisk diplomat.

sig det schweiziske forbund i 1815, var der en særlig tradi

(Genève ca. 1778).
Olie på lærred. 51 x 40. Ikke bet. EP 180.
Hoirie de Monsieur François Cramer.

tion for en orientaliserende klædedragt. Den fremragende
pastelmaler Jean-Etienne Liotard, der fødtes og døde i
Genève, havde opholdt sig i Konstantinopel i fire år, fra
1738-42, og han anlagde her en tyrkisk klædedragt, som
han bibeholdt efter at være kommet tilbage. De mange
studier fra Smyrna, Konstantinopel og Moldavien gemte
han omhyggeligt, og de forevistes til de besøgende i hans
atelier. Liotard afbildede både europæere i tyrkisk dragt
og tyrkiske mænd og kvinder i fascinerende klæder. Der

var for datidens englændere og franskmænd en demokra
tisk tvangfrihed i at anlægge et orientalsk kostume, der
også kan have appelleret til Jens Juels kvindelige klientel i

Blandt de meget mondæne portrætter af de fine familier i
Genève udmærker maleriet af den russiske diplomat,
Abraham Vesselovskij, sig ved sin ærlige registrering af
alderdommens spor i et ansigt. Når Juel ikke skulle smig
re sine modeller, kunne han give fremragende billeder af

gamle mennesker, som den halvfemsårige russiske diplo
mat og siden hen portrætterne af ægteparret Scheel fra
Gammel Estrup.
(Afbildet side 26).

• 152 •

• KATALOG OVER UDSTILLEDE VÆRKER •

Fig. 105, kat. 4.1. Albertine de Saussure, f. Boissier. Genève 1778. Privateje.
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Benjamin Constant, der var nevø til hendes ungdoms

44. Isabelle de Charriere^f. van Tuyll (Zuylen)

»brevkærlighed«, den schweiziske adelsmand Constant
d’Hermenches, baron de Rebeque. Til Constant havde
hun et følsomt forhold indtil 1796, hvor han overførte

(1740-1805), forfatterinde, gift 1771 i Neuchâtel med en
schweizisk officer Charles Emmanuel de Charriére de
Penthaz.
(Genève 1778/79).
Olie på lærred. 66 x 56. Ikke bet. EP 181.
Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel.

Isabelle van Seroskerken van Tuyll var født på slottet Zuy
len og tilhørte en af Hollands ældste familier. Allerede
som ung var hun, under navnet »Belle van Zuylen«
berømt for sin esprit; men hun modsatte sig de arrange
rede partier, der blev hende tilbudt, og giftede sig først da
hun var over tredive, med schweizeren Emmanuel de
Charriére, som havde været huslærer for familien. I 1774
bosatte de sig i Neuchâtel, hvor hun trættedes af ægteska

bet og oplevede en ulykkelig kærlighedsaffære med en
mand fra Genève. Siden blev hun bekendt for sine delvis
selvbiografiske romaner »Breve fra Neuchâtel« (1784) og
»Breve, skrevne i Lausanne« (1785-88). I 1787 mødte hun

sine sympatier på Madame de Staël.
Madame de Charriéres helbred blev stadigt dårligere,
og hun foretog mange kurrejser, der ikke kunne afhjælpe
den medfødte sygdom, hun led af. »Zélide« var et andet
af de navne, Madame de Charriére var kendt under i sin
samtid. Nyligt har hendes bøger i genoptryk oplevet en
renæssance i de fransksprogede lande.
Jens Juels tegnede portræt af Isabelle de Charriére er
hvervedes i 1994 af Fondation Custodia i Paris, da dennes
leder bestræbte sig på at skabe en repræsentativ samling af
danske tegninger inden for rammerne af Institut Néerlan
dais. Det blev publiceret af Ellen Poulsen i »Morceaux
Choisies parmis les acquisitions de la Collection Frits Lugt
réalisées sous le directorat de Carlos van Hasselt«. Paris
1994. Denne tegning har tilhørt J. C. Spengler.
(Afbildet side 29).

Fig. 106, kat. 45.
Colombine BambanDiodati.

Genève ca. 1779.
Privateje.
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45. Colombine Baraban-Diodati
(Genève ca. 1779).
Olie på lærred. 44,5 x 36,5. Ikke bet. EP 188.

Privateje, Genève.

Colombine Baraban-Diodati var død den 25. august 1776,
hvilket forklarer maleriets alvorlige tone. Hun havde væ
ret datter af Antoine-Josué Diodati (1728-1790), præst i
Genève og dennes hustru Marie-Aimée Rilliet. I 1775 blev
Colombine gift med bankieren André Baraban (17531837). Hun var en søster til den lille Octavie Diodati, som

Jens Juel malede med ketsjer og fjerbold.
I det posthume portræt har Jens Juel pointeret de hus

lige dyder, selvom sytøjet kommer til at danne en lidt ku
riøs kontrast til den formelle påklædning.
(Afbildet side 154).

46. Octavie Diodati
(£1769), yngste datter af Antoine-Josué Diodati, gift med

Jean-Marc-Jules Pietet de Sergy. (Genève 1778/79).
Olie på lærred. 52 x 43. Ikke bet. EP 190.
Privateje.
Fig. 107, kat. 49. Christian Bastholm.
1781. Frederiksborgmuseet.

Slægten Diodati indvandrede i reformationstiden til Ge
nève fra Italien, og blev navnkundig i denne by. En Dio
dati var den engelske digter Miltons ven; en anden var
Voltaires læge og endnu et medlem af familien er bekendt
som Byrons fælle i Schweiz. Octavie, hvis attributter

selv udført denne miniature af sin forlovede og båret den
om halsen til sin død. Da man ikke har andre, sikre
eksempler på, at Juel har udført portrætminiaturer, kan
det lille kunstværk ikke med sikkerhed gives til Jens Juel;
det kunne også være et værk af hans ven Heinrich Pløtz,
der arbejdede som miniaturemaler.
(Afbildet side 28).

ketsjer og fjerbold erindrer om oplysningstidens interesse
for gymnastik og legemsøvelser som udviklende for bør
nene, var den yngste datter af professor i teologi og over
bibliotekar Antoine-Josué Diodati, der beboede en ejen
dom i Vernier ved Genève. Her, på Naville, har Jens Juel
antagelig gjort forarbejderne til Octavies portræt, der
også er gengivet i en tegning i sort og rødt kridt af J. L.
Clemens. Hun er her udstyret med en mere konventionel
blomsterkurv i stedet for den sporty ketsjer. Clemens’

48. E G. Klopstock

hustru udførte et stik efter denne tegning, der også blev

(1724-1803), digter. (1780/81).

litograferet i 1816.

Olie på lærred. 61 x 47,5. Ikke bet. EP 204.
Det Kongelige Bibliotek, deponeret på

(Afbildet side 87).

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

47. Susanne Elisabeth Holm, kaldetJulie

Det er sandsynligt, at Klopstocks portræt var et af de ma
lerier, Jens Juel fremstillede for Kunstakademiet ved sin

Jens Juels forlovede. (1760.M781). (Genève i779?)Oval miniature på elfenben.

Rosine Eckersberg, og solgtes på dennes auktion 5. febru

hjemkomst som dokumentation for rejsens kunstneriske
landvindinger. Klopstock var, set med københavnske øj
ne, nok den mest agtede og berømte af de udenlandske
personligheder, Juel havde haft lejlighed til at skildre.
Portrættets egne meriter er desværre ikke så overbevisen
de: Som menneskeskildring er det meget tørt, og man

ar 1904, nr. 48 til etatsråd Hegel og på dennes auktion 3.
november 1925, nr. 13. Ifølge familietraditionen har Juel

kunne godt have ønsket sig Jens Juels nøgternhed udskif
tet med lidt mere poetisk henrevethed. Men sammenlig-

68 x 53 mm. Ikke bet.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Miniaturen har tilhørt Jens Juels datterdatter Hedwig
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Fig. 108, kat. so. Jørgen greve Scheel
til GI. Estrup. (1781). Gammel Estrup,

Jyllands Herregårdsmuseum.

Han skrev sine første, fædrelandsbegejstrede oder i Leip
zig, hvor han studerede fra 1740, og lod sig inspirere af
Homer og de græske lyrikere. I 1751 modtog Klopstock
en invitation til at tage ophold i Danmark, hvor han fik
årpenge af den danske konge og i 1754 giftede sig med
Meta Møller. Han levede i Danmark, med korte afbrydel
ser, til 1770. »Messiaden« fuldførtes i 1773, og Klopstock

net med andre, kendte fremstillinger af Klopstock er Juels

arbejde alligevel agtværdigt.
En version af Klopstock-portrættet, der har været ned
arvet i hans anden hustrus familie, findes i Museum fur
Hamburgische Geschichte. Den version, der er udstillet
på Frederiksborg, tilhørte den berømte kirurg Fr. Chri
stian Winsløw, der testamenterede maleriet til Det Kon

gelige Bibliotek sammen med et Juel-portræt af historike
ren Suhm: »Til det kgl. Bibliotek gives et meget godt
Portrait af Digteren Klopstock, følgelig meget ligt [- en
morsom bisætning, der viser Juels gode renommé], det
er malet i Aaret 1780 eller 81, da Manden var i sin sunde
ste Tilstand.«
Klopstock var født i Quedlinburg, og udkastede allere
de i sine skoleår under påvirkning af Miltons »Det tabte
Paradis« planen til sit største digterværk, »Messiaden«.

levede i sine sidste år i Hamburg.
(Afbildet side 30).

49. Christian Bastholm
(1740-1819), dr.theol., hofprædikant, kongelig
konfessionarius. 1781.

Olie på lærred. 77 x 60. Bet. forneden tv.: »Juel pinxit
1781«. EP 213.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
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Fig. 109, kat. 51. Charlotte Louise Scheel,

f. Piessen. (1781). Gammel Estrup,
Jyllands Herregårdsmuseum.

Bastholm, der i den rationalistiske tidsalder var Danmarks
mest fejrede prædikant, var i årene 1767-71 missionspræst
i Smyrna. Hans retoriske evner støttede sig på den fran
ske talekunst, som han overførte på den kristne forkyn
delse, også i værket »Den geistlige Talekonst« fra 1775. I
1778 blev han hofprædikant; men det var først året efter,
at Juel portrætterede Bastholm, at denne blev kongelig
konfessionarius.
(Afbildet side 155).

51. Charlotte Louise Scheel, f. Piessen

so. Jørgen greve Scheel til GI. Estrup

dekolletager og sløjfer kan tage sig ud, men hvor de van

(1718-1786), godsejer, blå ridder. (1781).

skelige arme og hænder er udeladt. Da efterspørgslen
efter Juels arbejder var betydelig, egnede ovalen sig glim

(1720-1801), gift 1745 med Jørgen greve Scheel til GI.
Estrup. (1781). EP 215.
Olie på lærred. 75 x 58. Nyt lærred med overført påskrift:
»malet af Juel 1781«, og en seddel med »Stamhuset 266«.
Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum.
Efter Jens Juels hjemkomst var det ovale format længe
foretrukket af hans danske klientel. Denne beskæring er
bekvem for portrætmaleren, der får et harmonisk billede,

hvor herrernes uniformer og ordensbånd og kvindernes

Olie på lærred. 72 x 58. Overført bet. på bagsiden:

»malet af Juel 1781«. EP 214.
Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum.

rende til en større produktion: Det var ikke nødvendigt at
opfinde kompositionen ab ovo hver eneste gang; meste-
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lærde. Fritz Reventlow studerede med sin ældre bror Cay
i Göttingen fra 1769-1773, hvor han lærte at skatte Klopstocks digtning, og kom siden i dansk statstjeneste. Efter

ren kunne koncentrere sig om ansigtet, medens krop og
klæder blev overladt til medhjælpere. Men så vidt er det
ikke kommet i 1781, da ægteparret Scheels livfulde billeder

blev udført - endnu var Jens Juel selv ansvarlig for enkelt
hederne i de to udsøgte malerier.
(Afbildet side 156 og 157).

at være blevet gift med Julie Schimmelmann blev han
gesandt i Stockholm, men da han efter Schimmelmanns
død kunne trække på vældige ressourcer i familie-fideikommiset, drog han til sit gods Emkendorf i nærheden af
Kiel, som blev udsmykket med kostbare møbler og et
væld af kunstværker, erhvervet i Italien. Helt igennem ari
stokrat kom han til at afsky den franske revolution, og
Emkendorf blev et tilflugtssted for franske immigranter.
Efter Julies død trådte Fritz Reventlow igen i den danske
stats tjeneste som ambassadør i Berlin.
(Afbildet side 47).

52. A. P. lensgreve Bernstorff
(1735-1797), statsmand. (1781).
Olie på lærred. 70 x 55. Ikke bet. EP 228.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Da A. P. Bernstorff i 1755 tiltrådte sin grand tour, gav onk

len Johan Hartwig Ernst Bernstorff ham et ord med på
vejen om de skønne kunsters betydning: »Kunstarterne er
en Stats Prydelser, og selvom en Mand, som kun giver sig
af med dem, er en Person af underordnet Nytte, saa er
det ikke desto mindre vigtigt at erhverve sig Smag og
Indsigt og at vide nok derom til at kunne skelne det gode
fra det daarlige, ja endog fra det middelmaadige.« (Cite
ret efter V. Thorlacius-Ussing: Reventlow-Museet paa Pederstrup, 1971). A. P. Bernstorff lod sig i 1762 portrættere
af Alexander Roslin. Efter Struensees fald i 1772 blev han

54. En kineser i mandarindragt
(beg. af 1780’erne).
Olie på lærred. 77 x 62. Ikke bet. Rød undermaling på de
tre sider; forneden rester af et påbegyndt billede, et land
skab? På bagsiden en påklæbet seddel med Blumenbachs
skrift: »Ein Chinese, Untersteuermann auf einem Däni
schen Chinafahrer, der zum Theil mit Chinesen bemannt
war. Nach dem Leben (aber im Mandarinentracht) gemahlt von dem grossen Portraitmaler Jens Juel zu Copen

dansk udenrigsminister og fastholdt Danmarks venskabe
lige forhold til Rusland, frygtende Gustaf Ill’s fjendtlige

hagen.« EP 262.
Blumenbachs samling, Georg-August Universität,
Göttingen.

sindelag. Under den nordamerikanske frihedskrig hævde
de Bernstorff den danske neutralitet, men Høegh-Guldberg benyttede lejligheden til at fa Bernstorff sat fra mag

Jens Juel har udført mindst tre billeder af den unge kine

ten i 1780. Kronprins Frederik kaldte ham tilbage fra de
holstenske godser i 1784.

ser i mandarindragt, men brystbilledet blandt dem kendes
kun fra dødsboauktionen. Ifølge påskriften på maleriet i

(Afbildet side 52).

Göttingen skulle dette forestille en understyrmand på en

dansk kinafarer, der til dels var bemandet med kinesere.

53. Friedrich (Fritz)greve Reventlow

Dragten og stolen har således ikke tilhørt den afbildede
kineser, men var antagelig med skibet som varer, der skul
le sælges i Europa.
Asiatisk Kompagni havde eneret til handelen på Kina,
og der blev som regel udsendt to skibe årligt, i tiden 178084 dog tre hvert år, da Danmark profiterede af de større
landes militære engagementer i krigsårene. Den vigtigste
importvare var porcelænet, hvortil hører de store servicer,
der blev udført i Canton for Juliane Marie og generalma
jor Classen i 1770’eme. Kinesiske nikkedukker og dekore
ret papir til vægdekoration stod også i høj kurs og kinesi
ske lysthuse byggedes af Frederik de Coninck på »Dronninggaard« ved Furesøen (nu opstillet ved Nationalmuse
et i Brede) og af kongefamilien i Søndermarken i 1787.
Adam Oehlenschläger beskriver i sine barndomserindrin
ger dets store konkyljespejl, billederne af mandariner og
damer med »Klumpfødder« og klokker på taget, der
bevægede sig og klang for vinden.
Jens Juel har i en tegning til P. A. Heibergs skuespil
»Chinafarerne« fra 1792 gengivet en hjemvendt hovme-

til Emkendorf
(1755 -1828), gesandt, kammerherre. 1782.
Olie på lærred. 84 x 67. Bet. forneden th.: »Juel pinxit
1782«. EP 237.

Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Gottorp.
Den slesvig-holstenske adel nød godt af tilhørsforholdet

til Danmark: I læ for stridighederne mellem Preussen og
Østrig begunstigedes de store landbrug af en lang freds
periode, der betød velstand og en deraf følgende livlig
byggeaktivitet på landejendommene. Fritz Reventlow var
særligt begunstiget som svigersøn til Heinrich Schimmel

mann, selvom hans far stejlt havde modsat sig ægteskabet
med dennes datter Julie. Der skulle en mægling til fra
A. P. Bernstorffs side, før vielsen kunne finde sted i 1779.
Det er karakteristisk for den holstenske embedsadel i
det 18. århundrede, at den præges af den tyske oplysnings
ånd, og at dens medlemmer var dybt engageret i tidens
kulturelle og sociale spørgsmål, forbundet med digtere og

158

• Katalog

over udstillede værker

•

Fig. no, kat. 58. Henriette Marie Louise Friccius von Schilden,

f. rigsgrevinde Rantzau-Ahrensburg. 1784. Privateje.

Frederik VI

ster, som overrækker gaver til sin kæreste: porcelæn, nik-

55-

kedukker og legetøj. (Den Kongelige Kobberstiksamling,
katalog over Juels tegninger, nr. 119).

(1768-1839) som kronprins, kort før sin konfirmation
4.4.1784. 1783.

(Afbildet side 112).

Olie på lærred. 238 x 163. Signeret i højre hjørne af land

skabet: »Juel pinxit 1783«. EP 279.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
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ve set det fordrømte portræt under sit ophold på det
gods, hvor maleriet befinder sig den dag i dag.

I Pompeo Batonis portrætter indtager klassiske skulpturer

en fremtrædende plads, når han skulle give sine høje be

(Afbildet side 159).

stillere særlig pondus. Peder Als var ikke sen til at overta
ge dette element i sine egne, officielle portrætter, og i
Juels helfigursbillede af kronprins Frederik er visdom
mens gudinde, Minerva, et vigtigt billedelement. Den for
gyldte tronstol var tegnet af N.-H. Jardin i 1765-66 til Rid
dersalen på Christiansborg. Kronprinsen er gengivet i det
senere audiensgemak på slottet, og man kan også se et
konsolbord, udført efter Jardins udkast og skåret af bil
ledhuggeren C. F. Stanley. Det engelske ur, lavet af Francis
Percival, findes i dag på Fredensborg Slot.
Kronprins Frederik er i generalsuniform og bærer Ele

59. Peter Uldall
(1743-1798), generalfiskal, godsejer, defensor for Caroline

Mathilde og Struensee. 1784.
Olie på lærred. 70 x 55. Bet. forneden th.: »(Juel) pinx:

1784«. EP 295.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

60. Antoinette Uldall, f. Hansen

fantordenens blå bånd og stjerne, foruden den af Juliane
Marie indstiftede Christian VIFs orden. Om provenien
sen vides kun, at maleriet er solgt fra Hvedholm på aukti

(1739-1804), gift 1772 med generalfiskal Peter Uldall. 1784.
Olie på lærred. 70 x 55. Bet. forneden tv.: »Juel pinx:

on til Frederiksborgmuseet.
(Afbildet side 58).

1784«. EP 296.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Peter Uldall blev født i Assens, og blev allerede 12 år gam

56. Benjamin Georg Sporon

mel student. Faderen tvang ham til at studere teologi,
men han ønskede at blive jurist. Han tog juridisk embeds

(1741-1796), sprogforsker, amtmand. (1783).
Olie på lærred. 70 x 55. Ikke bet. EP 280.

eksamen 1763 og blev i 1769 prokurator for Højesteret. I
marts 1772 beskikkedes han som forsvarer for Caroline
Mathilde og Struensee. Hans »Memoranda« om sit liv,
der er udgivet i serien »Memoirer og Breve«, XXI, 1914,
indeholder hans samtaler med dronning Caroline Mathil

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

57. Beate Albertine Sporon

de på Kronborg.
Selv bedømmer Uldall sin indsats som forsvarer såle

(1755-1843 ), f- Koefoed. (1784).
Olie på lærred. 70 x 55. Ikke bet. EP 281.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

des: »I disse fatale Sager var jeg bedre kommet igennem,
end jeg selv turde formode eller mine Venner haabe«, og
han fik et minde om retssagen, som idag findes på Frede
riksborg: »Hans Kongelige Majestæts Velbehag fik jeg
den ii. julii 1772 et Kiendetegn paa, da Arveprindsen i sin
Hr. Broders Navn med Forsikring om Hans Majestæts

Benjamin Sporon var lærer for kronprins Frederik, og ud
gav i årene 1775-92 »Eenstydige Danske Ords Benævnel
se«, der omhandler dansk betydningslære.
Malerierne er skænket til museet fra familieeje.

Naade overleverede mig til Belønning en Daase af ægyp
tisk udarbejdet Agat indfattet i Guld og besat med Rubi

58. Henriette Marie Louise Friccius von Schilden,

ner og Diamanter.«
Sin Hustru afmaler han selv saaledes: »Min Kierlighed

f. rigsgrevinde Rantzau-Ahrensburg
(1764-1820), gift i° 1783 med Christian Frederik Friccius

til hende var grundet paa hendes Sinds Fuldkommenhe

von Schilden, amtmand, kammerherre, skilt 1794; gift 20
1805 med Frederik August Wilhelm von Bülow, over

der, og vores Ægteskab har befæstet den paa begge Sider.
Hendes Ansigt og Skabning var ret behageligt, geleydet
med Forstand, Huuslighed og Levemaade.« (Smstds s.

præsident i Sachsen. 1784.
Olie på lærred 71 x 53. Bet. forneden th.: »Juel pinxit

31).
Portrætterne af ægteparret Uldall er erhvervet til Fre

1784«. EP 289.
Privateje.

deriksborg fra familieeje i 1992.
(Afbildet side 35).

Louise von Schilden betragtedes som en stor skønhed,

men hendes ægteskab blev ikke lykkeligt; ti år efter, Jens
Juel malede det poetiske maleri af hende, blev hun skilt
fra sin første mand. Det utæmmede, lange hår adskiller
hende fra de fleste af Juels nette, kvindelige modeller og
giver hende et særligt romantisk ydre, der understreges af
det bortvendte blik. Digteren Rainer Maria Rilke må ha

61. Frederik VI
(1768-1839), som kronprins. (1784).
Olie på lærred. 74 x 58. Ikke bet. EP 300 A.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
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Fig. in, kat. 61. Frederik VI, (1784).
Frederiksborgmuseet.
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Fig. 112, kat. 62. Johan Bülow til Sanderumgaard.

1785. Privateje.

62. Johan Bülow til Sanderumgaard

Ellen Poulsen betragter maleriet af kronprins Frederik
som en egenhændig gentagelse af portrættet på Sorø Aka
demi (EP 300), der testamenteredes dertil af Johan Bü

(1751-1828), hofmand, mæcen. 1785.
Olie på lærred. 70 x 55. Bet. forneden th.:» Juel pinxit
1785«. EP 318.
Privateje.

low. Frederiksborgmuseet har modtaget kronprinsens
portræt som gave fra en anden af dennes lærere, Sporons
slægt, og begge portrætter af kronprinsen blev antagelig
skænket til pædagogerne efter konfirmationen i 1784.
(Afbildet side 161).

63. Else Marie Bülow, f. Hoppe
(1767-1834), gift 1785 med Johan Bülow til Sanderum
gaard. 1785.
Olie på lærred. 70 x 55. Bet. forneden th.: »Juel pinxit
1785«. EP 319.
Privateje.
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Fig. 113, kat. 63. Else Marie Bülow, f. Hoppe.

1785. Privateje.

Johan Bülow var kronprins Frederiks opdrager og indtog

Efter faldet fra nåden opholdt Bülow sig på sin fynske
ejendom Sanderumgaard, hvor han anlagde en have med
symbolske bygninger, der afspejlede frimurerceremoniel
let. Han vedblev at se kunstnere hos sig, og Juel var blandt
dem, der opretholdt kontakten til den forstødte hof
mand. Også Bertel Thorvaldsen aflagde besøg på Sande
rumgaard, og mange videnskabsmænd nød godt af
Bülows storslåede mæcenatvirksomhed.
(Afbildet side 162 og 163).

en betydelig stilling ved det danske hof indtil 1793, da han
faldt i unåde. Han var genstand for blåstrømpen Charlot

te Dorothea Biehls tilbedelse, og hendes breve til Bülow
er en vigtig, om end partisk, kilde til vor viden om tilstan
dene ved Christian VTI’s hof. Juels malerier daterer sig fra
det år, hvor Bülow giftede sig med Else Marie Hoppe,
der bragte en betydelig formue med sig i ægteskabet.
Hendes åndsevner var ikke fuldt udviklede, men Bülow

behandlede sin bizarre hustru med stor respekt og kærlig
hed.
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64. Juliane (Julie) Reventlow, f. Schimmelmann
(1763-1816), gift 1779 med Friedrich (Fritz) greve

Reventlow (1755-1828). 1785.
Olie på lærred. 84 x 67. Bet.: »Juel pinx: 1785«. EP 338.
Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Gottorp.
Julie Reventlow var et følsomt, søgende menneske, der
interesserede sig for sin samtids sociale spørgsmål og ån
delige strømninger. Hun virkede meget aktivt for neger
slaveriets ophævelse; men hun led hele sit liv under plag
som, måske delvis psykosomatisk, sygdom. Hun var in
gen blændende skønhed, men Angelica Kauffmann male
de hendes idealiserede portræt i et følelsesladet billede fra

Rom 1784, der tilhører Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum (deponeret på Ahrensburg). Ægteparret Revent
low gjorde store kunstindkøb og deres ægteskab var har
monisk, men barnløst. Julie fortolkede i stigende grad
sine smerter religiøst, og hun kom under indflydelse af
Johann Caspar Lavater, der i 1793 besøgte familien på
Emkendorf.
(Afbildet side 46).

65. Nicolas Theodor de Ployart
Fig. 114, kat. 68. Elisabeth Henriette Sophie Bernstorff,
f. Blücher. (1786). Privateje.

(1741-1821), orlogskaptajn, hofchef ved det russiske hof i
Horsens, amtmand. (1780erne).
Olie på lærred. 66,5 x 50,5. EP 370.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

maleriets største virkning med hovedaccenten på den
røde. Om denne farve skriver Kandinskij i sin bog »Über

66. Anna Barbara de Ployart, f. Lastrup

das Geistige in der Kunst« fra 1911: »Den Røde, som man

(1751-1821), gift 1775 med Nicolas Theodor de Ployart,
orlogskaptajn, hofchef ved det russiske hof i Horsens,
amtmand. (1780erne).
Olie på lærred. 65,5 x 50,5. EP 371.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

tænker sig den, som en grænseløs, karakteristisk varm far
ve, virker i det indre som en meget levende, livlig, urolig

farve, men har ikke den letsindige karakter som den Gule,
der bruger sig selv i alle retninger; men som viser en
stærk tone af næsten målbevidst, umådelig kraft, trods al

energi og intensitet. Der er denne brusen og gløden,
særlig i det indre og meget lidt i retning af det ydre, en
nærmest mandlig fylde ... Den lyse, varme Røde vækker
følelsen af kraft, energi, stræben, beslutsomhed, glæde,
triumf (høj) osv. Den minder også i musikken om fanfa
rernes klang, når tubaen klinger med en hårdnakket,
påtrængende, stærk tone«.
(Afbildet side 34).

Jens Juel har udført nogle interessante malerier fra det
russiske hof i Horsens. Det er særlig fru Ployart, der med
sine tunge, næsten forkølede øjne, tiltrækker sig opmærk
somheden, medens gehejmekonferensråden står mere
svagt. Det svarer måske meget godt til samtidens indtryk
af ham: ifølge Chr. Ditlev Fr. Reventlows dagbøger var
han ikke anset for at være nogen fremtrædende amtmand.

67. Hans Henrik von Eickstedt
(1715-1801), general, medlem af gehejmestatsrådet,
overhofmester, (ca. 1785?)
Olie på lærred. 78 x 61. EP 380.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

68. Elisabeth Henriette Sophie Bernstorff,

f. Blücher
(1770-1807), gift 1795 med Joachim greve Bernstorff.

(1786).
Olie på lærred. 70 x 54. EP 387 A.
Privateje.

De kraftige farver i general von Eickstedts uniform er
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Jens Juel udførte ofte adskillige versioner af et portræt,
når familieforhold gjorde det ønskeligt, at forskellige gre

ne af en slægt skulle eje eksemplarer af den samme per
sons kontrafej. Når man arbejder med hans œuvre, som
det er lagt frem i Ellen Poulsens monografi, kan det der
for være vigtigt at holde sig for øje, at man i visse tilfælde
kun har sekundære udgaver af et portræt. Når det gælder
denne fortrinlige version af Elisabeth Blüchers ungdoms
billede, har den ikke været ukendt indtil nu, men maleriet
har ikke tidligere været reproduceret.
(Afbildet side 164).

69. Sophie Charlotte Bernstorff
(1770-1841), gift 1787 med geheimeråd, gesandt Magnus
rigsgreve von Dernath. 1786.
Olie på lærred. 70 x 55. Bet. forneden th.: »Juel pinx

1786«. EP 399.
Familien Bernstorffs eje.
Med fornøjelse ser man en kvindefremstilling af Juel, der

er så karakteristisk og særpræget. Men identifikationen af
dette portræt, der er dateret 1786, som Sophie Charlotte
Bernstorff, der fødtes i 1770, synes dog forbløffende. Kan
det virkelig forestille en purung pige, der først året efter
bliver gift?
(Afbildet side 165).

Fig. 116, kat. 70. Auguste Louise Bernstorff
f. Stolberg, (ca. 1786). Privateje.

Fig. 115, kat. 69. Sophie Charlotte Bernstorff.
1786. Privateje.

70. Auguste Louise Bernstorff f. Stolberg
(1753-1835), gift 1783 med A. P. greve Bernstorff. (ca. 1786).

Olie på lærred. 69,5 x 54. Ikke bet. EP 400.

Privateje.
I 1774 udkom den tyske førsteudgave af Goethes »Den
unge Werthers lidelser«, og den 21-årige Auguste Stol

berg blev ganske betaget af bogen. Hun skrev til Goethe
og var for en tid blandt hans nærmeste fortrolige. Hendes
far, Christian Günther greve af Stolberg, havde stået i
Christian VTs tjeneste, og Auguste, hans femte barn, var
vokset op i København og i Hørsholm, hvor han funge
rede som Sofie Magdalenes overhofmester. Efter hans
død erhvervede hans pietistiske enke Rungstedgaard, og
digteren Klopstock fik en vis indflydelse på børnenes op
dragelse. De var i øvrigt meget overladt til deres egne
strejftog i den omgivende natur, som de kunne undersøge
i stor frihed. 11770 forlod Auguste Danmark for at træde
ind i det adelige kloster Uetersen ved Hamburg. Brev
skrivning var omtrent en livsnødvendighed for den slesvig-holstenske adel, og Auguste hørte til de allerflittigste
blandt de penneførende, samtidig med at hun glubsk
slugte Milton, Ossian-digtene, Gessner, Lavater, »Alperne«s digter Haller og »Nattetanker«nes Young.
Hendes to brødre Christian (1748-1821) og Friedrich
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liv. Det københavnske kunstakademi gav Jens Juel til
opgave at udføre arveprinsens portræt som sit receptions
stykke, og på dette blev han i 1782 agreeret. Prinsen havde

modtaget en velovervejet og kompetent opdragelse, med
vægt på danskheden, og blandt hans undervisere var Ove

Høegh-Guldberg, der skrev to teologiske afhandlinger til
ham. Arveprinsen var meget skæv af statur og hans ansigt

stærkt fordrejet, og tilsyneladende har Jens Juel én gang

for alle fundet en formel for hans portræt. Alle hans gen
givelser af arveprinsen er skåret over den samme læst.

Nicolai Abildgaard havde store opgaver for arveprinsen,
da han efter Christiansborg Slots brand i 1794 indrettede
boligen på Amalienborg og yderligere var beskæftiget på
Sorgenfri Slot. Så længe kronprins Frederik var en lille,
skrøbelig dreng, var arveprinsen et sandsynligt kongsem
ne; men da kronprinsen voksede op til større sundhed og
resolut selvfølelse måtte arveprinsen se håbet om tronen
fordunkles.
I Jens Juels dødsbo findes et eksempel på arveprinsens
egenhændige grafik: »Flugten til Ægypten« (s. 27, nr. 212).

(Afbildet side 36).
Fig. 117, kat. 73. Det Holmskioldskefamiliebillede.

(1787). Privateje.

72. Det Holmskioldske familiebillede
(1786).
Olie på lærred. 42 x 34. Ikke bet. EP 406.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Leopold (1750-1819) blev helstatslige embedsmænd, men
kendes bedst som digtere og oversættere af klassisk poesi.

(Afbildet side 96).

I 1782 dør Henriette, Augustes ældste søster, der siden

1762 havde været gift med A. P. Bernstorff. Hun efterlader
sig ni børn, så ifølge tidens skik bliver Auguste året efter
Bernstorffs hustru. Selv får hun kun ét barn, den stakkels
Carl, der døde i de tidlige barneår. I en senere periode
havde Auguste forbindelse til den spiritistiske kreds om
kring Carl af Hessen i Slesvig, medens hendes mest be
tydningsfulde venskab i de ældre år gjaldt Claus Harms,
protestantismens fornyer i Slesvig-Holsten. Fyrre år efter

73. Det Holmskioldske familiebillede
(1787).
Olie på træ. 32 x 28. Ikke bet. EP 407.
Privateje.
(Afbildet side 166).

74. Det Holmskioldskefamiliebillede

at Goethe havde ophørt at korrespondere med hende,
skrev hun i 1822 til ham for at omvende ham til hendes

Johan Theodor Holmskiold (1731-1793) med sin hustru,

tro - et forsøg, der som mange andre af samme art stran
dede på Goethes religiøse indifferens.
(Afbildet side 165).

Sophie Magdalene, f. Schrödersee (1746-1801) og deres
datter, Juliane Marie (1779-1814).
Botaniker, postdirektør, direktør for Den kgl. Porcelainsfabrik. 1787.
Olie på lærred. 65 x 73. Bet.: »Juel pinxit 1787«. EP 408.

71. Arveprins Frederik

Privateje.

(1753-1805). 1786.
Olie på lærred. 126 x 96,5. Bet. forneden tv.: »J. Juel
pinxit 1786«. Rammen kan være tegnet af Harsdorff.
EP 402.
Vitenskapsmuseet, Trondhjem.

Skitserne til det Holmskioldske familiebillede er trin på
vejen til det intime helfigursmaleris sammenslyngning af
de tre personer gennem armenes arabesk - en kunst, som
Eckersberg lagde sig på sinde og benyttede i sit Nathansonske familiestykke. Mest traditionel er opbygningen i
studien på Frederiksborg, hvor den stående familiefader,
isoleret fra moder-og-datter-gruppen, kun forbindes med

Juliane Maries søn og Christian VII’s bror, arveprins Fre

derik, havde en betydelig indflydelse på det danske kunst
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dem gennem blikkets retning. I skitsen i privat eje er fa

Det mest engelske af alle Jens Juels billeder forestiller
naturligt nok en englænder, om end denne havde erhver

der og moder bragt på samme niveau, medens datteren er
defineret som hørende til den kvindelige sfære. I det fær
dige maleri er faderens isolation brudt og ægteparrets
samhørighed demonstreret i armenes position.
Johan Theodor Holmskiold var direktør for Den kon
gelige Porcelainsfabrik og hans hustru var en datter af
kabinetssekretær Johan Christian Schrøder von Schrödersee. De blev gift i 1770, og datteren er naturligvis opkaldt
efter enkedronningen, der i året for hendes fødsel i 1779
var Holmskiolds høje arbejdsgiver. Han havde studeret
kirurgi og medicin, samtidig med at han foretog botani
ske studierejser i Europa. Holmskiolds karriere indledtes i
generalpostamtet i 1767, og i 1772 blev han kabinetssekre
tær hos Juliane Marie. I den guldbergske periode stod
Holmskiold i høj kurs ved hoffet, og han beholdt sine
embeder efter statskuppet i 1784. I 1778 medvirkede han
til grundlæggelsen af Universitetets botaniske have ved
Charlottenborg, og han opmuntrede enkedronningen,
hvis hofchef han var fra 1792, til at skænke betydelige
summer til Universitetet og Fødselsstiftelsen. Holm
skiolds speciale inden for botanikken var svampe.
(Afbildet side 97).

vet dansk indfødsret i 1785. Man må formode, at model
len har været med til at bestemme karakteren af maleriet.

Engelske malere havde længe fremstillet både borgerskab
og aristokrati udendørs, i en tradition med aner i Wat

teaus kunst og længere tilbage i renæssancens venetianske
malerier. Især Gainsborough formåede at lade den samme
atmosfære fylde naturen og de mennesker, han satte ind i
den. Denne symbiose når Jens Juel aldrig frem til, selvom
der er en større friskhed over hans nordsjællandske land
skab bag Mr. Greenway end over »kavalererne i det grøn
ne« fra hans tid i Schweiz. Det er dog mærkbart, at figu
ren ikke er malet »en plein air«, men under atelier-sean
cer. Maleriet er behandlet af Ole Feldbæk i Burlington
Magazine, 108,1966.
Det mest berømte maleri inden for kategorien »figurer
i landskabet« fra denne periode er J. H. W. Tischbeins por
træt af Johann Wolfgang Goethe i den romerske kampag
ne. Dette maleris ikonografi er behandlet af Christian
Lenz i »Tischbein: Goethe in der Campagna di Roma«.
Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie. Frank
furt a. M. 1979. Forfatteren er ikke opmærksom på Chri
stian Ellings studie »Kavalerer i det Grønne«, Museum
1948, der behandler sammenhængen mellem Watteau og
det engelske maleri og publicerer Jens Juels portræt af
Joseph Greenway. I Lenz’ bog findes en malet studie af en

75. Prinsesse Louise Augusta,
(1771-1843), gift 1786 med hertug Frederik Christian II af

»Juel pinxit 1787«. EP 411.

ung mand i et romersk landskab, der står Juels skitser
meget nær (fig. 7, Louis Gauffier, I76i-i8oi(?): Bildnis ei
nes jungen Mannes. Montpellier, Musée Fabre).

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

(Afbildet side 73).

Augustenborg. 1787.
Olie på lærred. 235 x 160. Bet. på det nederste trappetrin:

Portrættet af Louise Augusta er det første, kongelige por
træt, hvor Jens Juel har ført personen ud i det fri, i et sir
ligt parklandskab med blomster og en tæt masse af grønt
løv, der spiller sammen med prinsessens vifte og imod det
sartrosa i skærfet og det lyse bånd. Noget akavet i den
højre arms position langs den hvide, lette kjole og taljen,
der skinner frem igennem skærfet, kunne tyde på, at drag
ten er modificeret på et senere tidspunkt. Om prinsesse
Louise Augustas påklædning se s. 53 f.

77. Frederik VI
(1768-1839) som kronprins. (1788/89).
Olie på lærred. Lysmål: 127,5 x 98. Synes sign, i nederste,
venstre hjørne »J. Juel«. Rammen kan være tegnet af
Harsdorff. EP 446.
Vitenskapsmuseet, Trondhjem.
I sine officielle portrætter trak Jens Juel på sine lærdom
me fra Rom og Paris, selvom kronprins Frederiks portræt

Louise Augusta regnedes for en skønhed ved hoffet,
selvom den sydamerikanske frihedshelt Francisco de Mi

er lidt stivere, mere akavet end det elegante maleri af Otto
Blome, hvor Juel første gang fastlægger formlen for de
repræsentative knæstykker. I maleriet til Videnskabsaka
demiet i Trondhjem hviler kronprinsens arm på et kort
over Norge. Kongemagten skyer stadig det ostentativt
ophøjede: Der er kun en gradsforskel mellem fremstillin
gerne af herskerne og landets bedste borgere.
(Afbildet side 37).

randa omtaler hendes »danske« næse som et papegøje
næb.
(Afbildet side 54).

76. Mr. Joseph Greenway
(d. 1821), storhandelsmand, dansk indfødsret 1785.1788.
Olie på lærred. 79,8 x 99. Bet.: »J. Juel pinxit Hafniæ

1788«. EP 438.
National Gallery, London.
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ge til trods for hendes danske næse, der ganske ligner et
papegøjenæb. Kronprinsen, hendes broder, har ogsaa skæ
ve kæber i venstre side, saadan at naar han smiler gaar
munden til den ene side som en lomme ... Arveprins Fre
derik, kongens broder, som er pukkelrygget og lille bitte
og gør en latterlig figur ligesom hans kone Prinsesse Fre
derikke, om hvem man siger, at hun mangler et ribben, et
bryst og hvad ved jeg! Har man nogensinde set magen til
vrangbillede af en familie!« (Citeret efter Haavard Ro
strup: Miranda i Danmark. Kbh. 1985). Dette ordmaleri
skulle kunstneren have været en Goya for at fremstille på
lærredet.
Den mest realistiske af Juels skildringer af arveprinsen
og hans familie er denne skitse, der usædvanligt nok er
udført på træ.
(Afbildet side 168).

78. Arveprinsesse Sophie Frederikke
(1758-1794), gift 1774 med arveprins Frederik, (ca. 1788?).
Pastel. 49 x 38. Ikke bet. EP 447.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Pastellen kan være et forarbejde til familiebilledet, men er

muligvis senere end dette.

79. Arveprins Frederik medfamilie
(ca. 1788)
Olie på træ. 29 x 23,6. EP 448.
Hendes Majestæt Dronningen.

Den sydamerikanske frihedshelt Francisco de Miranda,
der var født i Venezuela i 1750, besøgte København i 1787-

88, netop ved den tid, hvor Jens Juel udførte skitsen til
det første familiebillede af arveprins Frederik og hans

80. Carl Bernstorff
(1788-1792), yngste søn af A. P. Bernstorff. 1789.

familie. Mirandas portræt i dagbogen af den danske, kon
gelige familie er anderledes hvast end de billeder, Jens
Juel har efterladt os. Den 30. december 1787 beskrives et
besøg i Det Kongelige Teater: »Hele den kongelige fami
lie var der, og jeg fordrev paa ny tiden med at betragte
Kongen for anden gang - han viste tydelige tegn paa gal

Olie på lærred. 75 x 56. Bet. tv.: »Juel pinxit 1789«. På
skrift på rammens bagside: »Grossonkel Carl Bernstorff,
jüngster Sohn von Andreas Peter«. EP 460.
Den danske Ambassade, London.

Den lille dreng var det eneste barn i ægteskabet mellem
A. P. Bernstorff og Auguste Stolberg. I sit sene brev til
Goethe fra 1822, hvor hun søger at styrke hans kristentro,
skriver Auguste om tabet af sin søn, der var »sine foræl
dres fryd og moderens stolthed«: »Jeg siger ikke, at jeg
mistede ham - han vandt derved, mit moderhjerte så det
ikke som et tab - han vandt Himmelen, og det var blot
mig, der fik den usigelige smerte til del.« (Citeret efter:
Johann Wolfgang Goethe: »Briefe an Auguste Gräfin zu
Stolberg«, udgivet ved Jürgen Behrens, Frankfurt a. M.
1982).
Carl Bernstorffs korte liv er behandlet af Ellen Poulsen
i »Paa Klassisk Grund«, Meddelelser fra Thorvaldsens

skab. Kronprinsessen [= Louise Augusta], er en yndig pi-

Fig. 118, kat. 79. Arveprins Frederik medfamilie, (ca. 1788).
Hendes Majestæt Dronningen.

Museum, 1989, s. 36 ff. Jens Juel udførte en pastel af
drengen, dagen efter han var død, »theils nach der Leiche
und theils nach dem was ihm gesagt wurde«, som de
efterlevende var meget glade for.
(Afbildet side 88).

81. Arveprins Frederik med familie
(1790).
Olie på lærred. 106 x 86. Ikke bet. EP 483.

Staatliches Museum, Schwerin.

Der findes to versioner af familiebilledet af arveprinsen
og hans familie, hvoraf det senere gengiver deres tre børn
prins Christian Frederik, prinsesse Juliane Sophie og på
Sophie Frederikkes skød den lille prinsesse Louise Char-
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lotte. Maleriet er betalt i september 1790 af arveprinses

dens hun med beundring betragter hans skaberværk på
lærredet. Rollespillet indebærer også, at mandens blik
møder betragterens, medens hun skærmes for konfronta
tionen med beskueren. I en forsvunden olieskitse havde
Juel fremstillet sig selv ved et bord, visende Rosine en af
sine tegninger. En sovende hund lå i billedets højre side,
og forældrenes billeder hang på væggene. Det billede,
Jens Juel her var i færd med at male, forestillede et land
skab.
(Afbildet side 64).

sens kasse med 620 rigsdaler til Juel: »for et Familiestyk
ke, sendt til Schwerin«, til den mecklenborgske familie.
Der er lagt vægt på at fremhæve busten af arveprinsens
far, kong Frederik V Familiegruppen kædes sammen af en
lang, buet bevægelse igennem armene, med den lille Juli
ane Sophies livligt åbne gestus som en invitation til be
skueren til at være med i kredsen.
Prins Christian Frederik, senere kong Christian VIII,
nærede både i Jens Juels levetid og siden hen stor interes
se for hans kunst. Til sin egen samling erhvervede han
adskillige billeder af Juel, blandt andet på Johan Bülows
auktion i 1828. Til glæde for sønnen anlagde arveprinsen
et stort naturhistorisk museum, der blev ødelagt ved
Christiansborgs brand i 1794.
(Afbildet side 84).

84. Auguste Louise Bernstorff, f. Stolberg
(1753-1835), gift 1783 med A. P. Bernstorff. (1790erne?).
Pastel. 30 x 26. EP 541.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Med årene tiltager antallet af pastelportrætter inden for

82. Christian Colbiørnsen

Jens Juels œuvre, idet disse billeder kunne fremstilles
hurtigere end oliemalerierne, ofte ved kun én enkelt sean
ce af modellen. Det var også muligt for Juel at udføre et
pastelportræt uden for atelieret, således at han kunne afskildre sine modeller, når han var på rejse.

(1749-1814), jurist, landbopolitiker, (ca. 1790).
Olie på lærred. 68 x 52,5. EP 513.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Christian Colbiørnsen blev cand.jur. i 1773, derefter høje
steretsadvokat og i 1780 kammeradvokat. I 1785 opgav

han sin sagførervirksomhed efter heftige sammenstød
med Højesterets justitiarius grev Osten og trak sig tilbage

85. Christopher McEvoy

til en bondegård, han havde købt i Nærum. 11786 fik han
oprejsning, da Chr. Ditlev Fr. Reventlow udnævnte ham
til den store landbokommissions sekretær. 11790’erne an

1776, storhandelsmand. (1791).
Olie på lærred. 70 x 54. Bet. på bagsiden: »J. Juel pinx

(1720-1792), plantageejer på St. Croix, dansk indfødsret

1791«. EP 569.
Danmarks Apotekerforening.

så man almindeligt Colbiørnsen for frisindets varme tals
mand, men efter indførelsen af den ny, restriktive trykke
frihedsforordning i 1799 og P. A. Heibergs landsforvisning

86. Jane McEvoy, f. Low

blev stemningen imod ham ganske hadefuld.
I Københavns Domhus findes en version af portrættet,
der er meget ligt Frederiksborgmuseets.

gift 1778 på St. Croix med plantageejer Christopher

McEvoy. (1791).
Olie på lærred. 70 x 54. Bet. på bagsiden: »J. Juel pinx
1791«. EP 570
Danmarks Apotekerforening.

83. Kunstneren og hans hustru Rosine,
f. Dørschel

Blandt Jens Juels mange ovale billeder af ægtefolk kan
nogle af de ældre par være mere underfundige og mindre
fade end de unge, ubeskrevne blade, han måtte forsøge at
give karakter og holdning. Men det var jo ofte nødven
digt på den tid at blive malet lige før eller efter bryllup
pet: Ingen kunne vide sig sikker for morgendagen, og
mange kvinder overlevede ikke det første bams fødsel.
Om end Juel kan have flatteret sin livlige 70-årige model
Christopher McEvoy, hører hans billede sammen med
den krushårede Jane McEvoys til blandt de fine skildrin
ger af ældre personer i hans persongalleri.
(Afbildet side 61).

( 1771-1831)-1791.
Olie på træ. 52,5 x 41,5. Bet. forneden tv.: »Juel 1791«.

EP 534Statens Museum for Kunst.

Man forbløffes, når det afsløres af et brev fra Jens Juel, at
han egentlig ikke havde tænkt sig at blive gift, men nær
mest bestemte sig dertil i irritation over sin søsters ube
herskede opførsel imod ham. Ægteskabet med Rosine
Dørschel blev så harmonisk, at man ville formode, at det
var et ægte inklinationsparti. Som han afbilder sig selv og
Rosine, får man indtryk af, at der råder gensidig respekt
imellem parterne, med kun en antydning af, at manden er
hævet over hustruen og at han er hendes beskytter, me
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Fig. 119; kat. 89.
Peder Anker med sin
hustru Anna Elisa

beth^. Cold og deres
datter Karen.

(1791/92). Privateje.

87. Marie Sophie Erederikke

Portrættet blev malet om ved en senere lejlighed, hvor
Jens Juel moderniserede kjolen til den nyere empirestil.

(1767-1852), gift 1790 med kronprins Frederik (VI). 1792.
Olie på lærred. 221 x 151. Bet.: »Juel 1792«. Forskellige
rettelser, bl.a. i kjolen, som er malet om til empire sidst i

(Afbildet side 57).

1790’erne af Juel selv. EP 577.
Hendes Majestæt Dronningen.

88. Ulrike Eleonora Wedel Jarlsberg, f. Brockdorff
(1764-1790), gift 1784 med Fr. Chr. baron Wedel Jarlsberg

Marie Sophie Frederikke er en noget bleg figur i dan
markshistorien, nærmest kun erindret ved Frederik VTs
side som landsmoder, spadserende i Frederiksberg Have.
Hendes far, Carl af Hessen, havde manøvreret hende ind
på pladsen som kronprinsens hustru, imod en voldsom
opposition fra A. P. Bernstorffs side, der ønskede en en
gelsk prinsesse som hans gemalinde. Også Johan Bülow
forfulgte andre muligheder, hvilket var medvirkende til
hans fald. Da Marie Sophie Frederikke blev viet til kron
prins Frederik i 1790, blev hun hoffets førende kvinde;
men hun blev modarbejdet af såvel enkedronningen og
arveprinsen som af Louise Augusta, der betragtede Carl
af Hessen med den yderste skepsis. Marie Sophie Frederikkes kvindeliv blev sørgeligt: Af hendes børn døde to
sønner og fire døtre, og kun prinsesserne Caroline og
Wilhelmine overlevede til voksenalderen.

til Raunstrup, kammerjunker hos arveprins Frederik, for

fatter og liberal fremskridtsmand. (1792).
Olie på lærred. 66 x 54. På bagsiden påskrevet navn og »J.

Juel px«. EP 580.
Privateje.
Til det posthume portræt har Rosine Juel siddet model,
som hun har gjort det til mange andre. Malerens familie

måtte ofte træde til, når en komposition skulle fastlægges.
En udsøgt pastel i Den Kongelige Kobberstiksamling,

kat. 148, viser Rosine i den karakteristiske armstol, som
også genfindes i portrættet af arveprinsesse Sophie Frede
rikke. Maleriet har det vemodige præg, der kendetegner
malerierne af de afdøde kvinder, Jens Juel fik til opgave at
digte frem.

(Afbildet side 66).
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Fig. 120, kat. 90.
Peder Anker med sin
hustru Anna Elisabeth

f. Cold og deres datter
Karen. (1792). Statens
Museum for Kunst.

89. Det Ankerske familiebillede

Juel ofte malede skitser, ligesom han ved betydelige opga

Peder Anker (1749-1824) med sin hustru Anna Elisabeth,

ver som denne gjorde tegnede udkast, hvor han afprøve

f. Cold (1749-1803) og deres datter Karen (1789-1849).

de forskellige bevægelsesmønstre. Disse forarbejder tjente
dels maleren til afklaring af hans egne billedideer, dels var

(1791/92).
Olie på lærred. 35 x 28,5. Ikke bet. På bagsiden personal-

historiske oplysninger og »af Prof Jens Juel«. Lærred
klæbet på pap. EP 581.

Privateje.

(Afbildet side 170).

90. Peder Anker med sin hustru Anna Elisabeth,
f. Cold og deres datter Karen
(1792).
Olie på lærred. 37 x 29,5. Ikke bet. EP 582.

de egnede til at stille hans kunder valget mellem forskelli
ge grader af familiemæssig værdighed eller intimitet.
Peder Anker var Bernt Ankers yngre bror, og han skab
te sig en betydelig formue ved trælasthandel og jernværks
drift. Han var en af de centrale personer i forhandlingerne
på Eidsvold i 1814, hvor han blev rigsforsamlingens første
valgte præsident.
(Afbildet side 171).

91. Arveprinsesse Sophie Frederikke

Statens Museum for Kunst.

(1758-1794). 1793.
Olie på lærred. 62 x 51. Bet.: »Jens Juel pinx 1793«.

Den rige jernværksejer Peder Ankers familieportræt findes

EP 596.
De Danske Kongers Kronologiske Samling,
Amalienborg.

på gården Bogstad ved Oslo, og det er et grafisk blad
efter C. A. Lorentzen, der forestiller denne ejendom, som
han sidder med i skødet. Den hvide jagthund, der figure
rer på begge skitser, er ikke kommet med på det færdige
familiestykke. Til sine store helfigursportrætter udførte

Arveprinsessens skrøbelige helbred har måske været en af
årsagerne til, at hendes portræt blev malet i et skema, som
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Fig. I2I, kat. 93. Generalkonsul Johan Chr Pingels døtre i en have.

(1792/1793). Statens Museum for Kunst.

Juel allerede havde benyttet i det posthume portræt af
Ulrike Eleonora Wedel Jarlsberg. Hendes intense blik er
maleriets dominerende træk, medens hendes kongelighed
på ingen måde betones: Der er ingen standsforskel at
spore imellem de to beslægtede malerier.
(Afbildet side 67).

92. »Høysalig Prinsesse Maria Louise«
(1792-1793). Kronprinsparrets førstefødte. (1793).
Olie på lærred. 88 x 72. Ikke bet. EP 597.
De Danske Kongers Kronologiske Samling, Amalien

borg.
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Fig. 122, kat. 94. Kronprins Frederik (VI) og den hessiske familie.
(1794/1795). Frederiksborgmuseet.

Kongeligt blod og rigdom var ingen forsikring mod de
sygdomme, der ramte børn og unge mennesker i det 18.
århundrede. Kronprins Frederik og Marie Sophie mistede
deres førstefødte, og Juel måtte igen digte et portræt af et
dødt barn, antagelig efter studier af hans egen jævnal
drende datter Julie. Maleriet betaltes af kronprinsessens

på udstillingen i Kunstforeningen i 1828 angives det at
være malet mellem 1792 og 1794. Dette maleri kendes
ikke længere.
Som det feminine modstykke til »Den løbende dreng«
viser karakteristikken af pigerne som klassicistiske blomstersamlersker en langt mere konventionel opfattelse af

kasse med 160 rigsdaler i 1794.
(Afbildet side 89).

barnelivet.
(Afbildet side 172).

93. GeneralkonsulJohan Chr. Pingels døtre

94. Kronprins Frederik (VI)

i en have
Caroline Wilhelmine, f. 1783, og Johanne Elisabeth (Lise),

og den hessiske familie
(L794-l9$)-

f. 1787. (1792/93).
Olie på træ. 39,6 x 33,7. Ikke bet. EP 607.

Olie på lærred. 37 x 53. Ikke bet. EP 623.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Statens Museum for Kunst.

I et parklandskab har Jens Juel gengivet de to små prin

Skitsen af de to søstre Pingel har tilhørt hans ateliermedhjælp, maleren Herman Koefoed, på hvis auktion den

sesser Louise af Hessen (1789-1867, senere gift med her
tug Wilhelm af Glücksborg og mor til Christian IX) og

forekommer i 1815 som katalog nr. 21: »Original Esquisse
til et stort Portrait af Factor Pingels Døtre ved Juel«. Den
kom senere i maleren Wilhelm Marstrands eje. Det færdi
ge maleri udstilledes i 1794 som »Tvende Døtre af Hr.
Pingel fra Tranquebar paa et Stykke i fold Størrelse«, og

prinsesse Caroline (1793-1881), kronprinsens datter. Til
højre for plænen ses stående fra venstre med rød frakke

prins Carl af Hessen, kronprinsens svigerfar og prins Fre
derik af Hessen (1771-1845), ligeledes i rød frakke, kron

prinsen i blå frakke, støttende venstre hånd på havebæn-
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kens armlæn' og prins Christian af Hessen (1776-1814).
Siddende på bænken ses fra venstre prinsesse Louise af
Danmark (1750-1831), Frederik Vs datter og Carl af Hes
sens hustru og prinsesse Juliane af Hessen (1773-1860) og
stående kronprinsesse Marie Sophie Frederikke.
Man kender kun den lille skitse af Jens Juel til et ambi
tiøst projekt for et kongeligt familiebillede i det fri. Det
minder om et andet familiebillede, der var udstillet på
Salonen i 1794, af den russiske general Ivan Ivanovitj
Divov (EP 638), der beskrives således af Torkel Baden:
»Portrættet af General Dyvoff, der befinder sig i en land
lig Egn ved Havet i sin Families Kreds ... Hovedperso
nens pretiøse Væsen, stive Stilling og vigtige Mine sagde

noget ganske Andet end Kunstnerens Tanke at giøre os
Virkningen af den tvangløse Ensomhed paa de Handlen

•

95. Johan Tobias Sergel
(1740-1814), svensk billedhugger. (1794).
Olie på lærred. 71 x 56. Ikke bet. EP 633.

Privateje.
Jens Juel mødte Sergel i Rom, hvor billedhuggeren var
det stimulerende kraftcenter blandt de nordiske kunstnere
og i forhold til den unge maler allerede en original og
moden kunstner. Siden fik de lejlighed til at mødes i
København, da Sergel besøgte Abildgaard i 1794. Dette
ophold var livligt og Sergel mindes det ofte i sine breve til
Abildgaard, hvor den ikke skrivende Jens Juel næsten
altid erindres med en hilsen.
(Afbildet side 174).

de anskuelig i Maleriet.« Dette interessante gruppebille
de i det grønne er antagelig brændt i Rusland i 1812. I dag
er det Rybergske familiebillede ene om at repræsentere

96. En ungpige,formentlig en frøken Brockdorff

denne genre i Jens Juels maleri, hvor adskillige personer
er afmalet i landskabelige omgivelser.
(Afbildet side 173).

1796.
Olie på lærred. 105 x 120. Bet.: »Juel pinx 1796«. EP 645.
Privateje.

Fig. 123, kat. 95.
Johan Tobias Sergel.
(1794). Privateje.
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Det er ikke lykkedes Ellen Poulsen at identificere pigen

med hunden, der traditionelt bærer navnet »Frøken Brockdorff«. Barnets samhørighed med naturens vækster og
hundens hengivne blik er betonet med den diskretion,
der styrer Juels børnefremstillinger fri af det sentimentale
og det ekvivokt sødladne, der lurer i det 18. århundredes
europæiske sidestykker.
(Afbildet side 91).

97. Peter Andreas Heiberg
(1758-1841), forfatter. (1790erne).

Olie på lærred. 60,5 x 47. EP 646.

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

98. Thomasine Heiberg, f. Runtzen
(1773-1856), forfatterinde, gift i° 1790 med P. A. Heiberg;
2° 1801 med Carl Fr. Baron Gyllembourg-Ehrensvärd.
(1790erne).
Olie på lærred. 61 x 47. Ikke bet. EP 647.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Johanne Luise Heiberg skænkede portrætterne til Frede
riksborg; men på det kendte maleri af Wilhelm Mar

Fig. 124, kat. 100. Sigfred Victor Raben-Levetzau til stam

strand, der forestiller den heibergske familiekreds, ser

huset Restrup med hustru Antoinette Elisabeth, f. Holstein-

man kun Thomasines portræt på væggen hos Johan Lud

Ledreborg. (ca. 1796). Ny Carlsberg Glyptotek.

vig Heiberg. Det er vel en delikatesse fra malerens side,
der ikke vil gøre opmærksom på P. A. Heiberg, der både
var eksileret og skilt fra Thomasine, omgift Gyllembourg-

Ehrensvärd. Sophie Zinn, der besøger hende umiddelbart
efter, at Heiberg har forladt Danmark, skriver at »hun laa
paa Sophaen og lod til at være meget bedrøvet ... Hans
Portræt, malet af Juel og frappant ligt, hang over Sopha
en.«
Wilhelm Marstrand har indsat kobberstikket efter
Abildgaards »Ossian«-billede; måske som en diskret hen
tydning til Heiberg: Ossian var en blind digter, hvilket
man også kunne kalde Heiberg på hans ældre dage. Det
var P. A. Heibergs satiriske skrifter, der gang på gang brag
te ham på kant med myndighederne og skaffede ham høje
bøder (»Ordener hænger man paa Idioter« kostede 150
rigsdaler, hvilket man godt kunne få et par portrætter af
Jens Juel for). Han blev landsforvist juleaften 1799, idet
man ved denne anledning gav presseforordningen af 27.
september 1799 tilbagevirkende kraft.

Jens Juel udførte illustrationer til flere af P. A. Heibergs
skuespil. Thomasine Gyllembourg fik sin sene forfatter
debut i 1829, og blev kendt som »Forfatteren til »En
Hverdagshistorie«. Hendes særlige område er den psyko
logiske kærlighedsintrige.
(Afbildet side 63 og 62).

99- Franziska (Fanny) Genoveva von Qualen,

f, dAbbestée
(1775-1841), gift 1794 med generaladministrator ved lotte
riet i Altona, kammerherre F. C. F. von Qualen (ca. 1796).
Olie på lærred. 70 x 54. Ikke bet. EP 648.
Schloss Ahrensburg.
Det mindst kendte af de kvindeportrætter af Juel, der fin

des gengivet på de danske pengesedler, er Fanny von

Quälens, der kan ses på femhundredkronesedlen. Por
trættet fænger ved sin varme kolorit, det mørke hår om

det pikante, storøjede ansigt og sjalets smældende røde
fanfare, der bringer de tidligste billeder fra København i
erindring.

(Afbildet side 176).

100. Sigfred Victor Raben-Levetzau med hustru
Antoinette Elisabeth,/. Holstein-Ledreborg
(1741-1819) og (1773-1833). (Ca. 1796).
Olie på lærred, opklæbet. 24 x 20. Ikke bet. EP 651.
Ny Carlsberg Glyptotek.
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Fig. 125, kat. 99. Franziska (Fanny) Genoveva von Qualen, f. dAbbesté.

(ca. 1796). Schloss Ahrensburg.
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Med tiden accentueredes det ægteskabelige sammenhold i
stigende grad i familiebilledeme. I det færdige maleri er

103. Grevinde Eleonora Sophie Bille Brahe,

ægteparret gengivet i en mere traditionel opsætning, med

f Rantzau

datteren Bertha frembærende blomster i pompejansk yn

(1779-1800), gift 1796 med Preben Bille Brahe til Hvedholm, med sin ældste søn Henrik (1798-1875). 1799.
Olie på lærred. 106 x 85. Bet.: »Juel 1799«. EP 746.
Kunstsammlung Axel Springer, Gut Schierensee.

defuldhed; men i skitsen holder de ligefrem hinanden i

hånden. Det er også nyt tænkt, at det er kvinden, der står
- som en muse, der vækker Apollon til sang. Det karakte
ristiske ved Juels portrætgrupper er dog, at de ikke spiller
på sådanne ekkoer af klassisk kunst. I modsætning til
Abildgaard, der igen og igen bringer citater fra den store
kunst i sine værker, fødes Juels formsprog af de stillinger,
han udtænker til hver ny portrætgruppe, eventuelt med

sin egen familie som modeller.
(Afbildet side 175).

101.

Skitse til det Rybergskefamiliebillede

forestillende storkøbmanden Niels Ryberg (1725-1804)
med sin søn, etatsråd Johan Chr. Ryberg (1767-1832) og
sin svigerdatter Engelke Charlotte, f. Falbe (1771-1846).
(ca. 1795/96).
Olie på lærred. 30,5 x 38,5. Ikke bet. EP 676.

Statens Museum for Kunst.

Ellen Poulsen anfører, at skitsen til det store Rybergske
familiebillede (afbildet side 32) er malet nogle år tidligere
end dette, idet klædedragten daterer sig fra en ældre tid
end personernes i det færdige billede. Også denne skitse
har tilhørt maleren Wilhelm Marstrand. Selve ideen med
de tre figurer i det fynske landskab med godset Frederiksgave i baggrunden blev videreført til det store maleri fra
1797, der var så ambitiøst i sit format for borgerlige per
soner, at den unge Johan Christian Ryberg måtte und

Som et isoleret tilfælde af et »travesteret« portræt, hvor
personerne spiller roller - her som Madonna med Barnet,
fremtræder portrættet af Henrik Bille Brahe og hans mor,
der holder en vinklase op for ham. I den kristne symbolik
henviser druerne til passionen og altervinen, og det synes,
som om maleriet citerer et maleri fra den italienske renæs
sance, måske et værk tilskrevet Leonardo eller Rafael. I
den engelske portrætkunst søgte Joshua Reynolds at nær
me portrætmaleriets ringeagtede stade til det ophøjede
historiemaleri ved sådanne hentydninger til de store
mestre; men i Jens Juels billeder er det yderst sjældent, at
man fornemmer ekkoer fra andre malere. Det kan have
været bestillerne, der ønskede en klassisk iscenesættelse af
forholdet mellem mor og barn.
(Afbildet side 80).

104. Balthazar Frederik von Mühlenfels
(d. 1807), generalguvernør i Vestindien, arkitekt.
(1790erne).
Pastel. 34 x 26. EP 750.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

105. Peter Tutein d.y.

skylde det i et brev til Rasmus Nyerup: «min egen Overbeviisning ffikiender baade min Fader og mig selv at
ingen Forfængelighed har Deel i den Beslutnings Tagelse
at bekoste et saa dyrt Portræt af os selv, men alene Lyst at
kunde give Juul Ledighed til ved et saadant Stykke at vise
sin førende Kunst i Portræt og Landskabsmaleriet be
stemte min Fader til at giøre denne store Bekostning som

(1752-1828), grosserer, skibsreder, med sin yngste søn
Louis Alexander, f. 1798. (ca. 1800).
Olie på lærred. 102 x 81. Ikke bet. EP 770.
Privateje.

i anden Fald vilde have været en stor Daarlighed af en Pri-

et italiensk Jesusbarn i drengens skikkelse? Hvorvidt der
også er spor af syndefaldssymbolikken i det æble, det
uskyldige barn har i sin højre hånd, er det mere vanskeligt
at afgøre. Juel skal ikke hænges op på nogen spidsfindig
ikonografi; men grosserer Tutein kan have gjort sig tan
ker om, hvad han ønskede, portrættet skulle betyde.
Et maleri af Peter Tutein i hollandsk privateje (foto i
Frederiksborgmuseets arkiv), som ikke er registreret af
Ellen Poulsen, kan være en egenhændig Jens Juel. (Ven
ligst meddelt af Anne-Sophie Tutein Langfeldt, Oslo,
1996, i brev til museet).
(Afbildet side 98).

vat-Mand.» - Tro ham, hvem der vil: Hvornår har forfæn
geligheden ikke stået i forbindelse med portrætkunsten?

(Afbildet side 83).

102. Andrea Kirstine Hielmstieme,f Kùrulf
(1730-1796), gift 1747 med gehejmeråd Henrik
Hielmstieme, embedsmand og bogsamler, (ca. 1795).
Pastel. 34 x 26,5. Ikke bet. EP 699.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Også en fader med sin søn figurerer i Juels repertoire af
ømme familierelationer, og måske er der igen et ekko af

• 177 •

• Katalog over udstillede værker •
Blandt de mere karakterfulde af de sene pastelportrætter,
der lejlighedsvis kan blive meget sødladne og rutinepræ

106. Christian Wilhelm Duntzfelt
(1762-1809), kgl. agent, leder af Det oversøisk-guinesiske
Handelsselskab. (1790erne).
Olie på lærred. 101,5 x 78,5. Ikke bet. EP 771.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

gede, er billederne af ægteparret Rosenstand-Goiske.

no.

Ukendt pige, måske en dansk prinsesse

(1790erne?).

I den florissante tid kom Jens Juel til at male alle de bety
delige danske handelsmænd, der tjente formuer på den
oversøiske handel. I Duntzfelts bo var der hele tre por
trætter, udført af Jens Juel, hvoraf det tidligste blev udført
i 1788, før handelsmanden rejste til Indien.
(Afbildet side 6).

107. Elisabeth Henriette Bruun Neergaard,

f Baudissin
(1777-1864), gift 1794 med kammerherre Jens Peter Bruun
Neergaard til Eckhof, med sin ældste søn Henrik,

f. 1795. (1799/1800?)
Olie på lærred. 63,5 x 48,6. Ikke bet. EP 775.
Ny Carlsberg Glyptotek.
Ved den tid, da Jens Juel malede portrættet af den lille

dreng med sin mor, der er identificeret som Elisabeth
Neergaard, en Baudissin fra herregården Knoop ved Kiel,
med sønnen Henrik, havde han udført op mod de tusind
portrætter, når alle replikker og gentagelser regnes med.
At han ikke havde mistet evnen til at se og skildre det sete
som var det første gang, han skulle løse den opgave at
komponere to skikkelser sammen til et harmonisk hele af
linjer, former og farver, viser Glyptotekets billede på det
smukkeste.
(Afbildet side 94).

108. Johan Philip Kneyln Rosenstand-Goiske
(1754-1815), konferensråd, direktør i Rigsbanken.
(ca. 1800).
Pastel. 33 x 25,5. Ikke bet. EP 790 A.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Frederiksborgmuseet ejer hele tre portrætter af Johan

Olie på lærred. 72 x 58. Ikke bet. EP 794.
Privateje.

Den lille pige, der strør blomster, har været kaldt »Hertug
Alexander af Augustenborg som barn«, medens Ellen
Poulsen identificerer hende som prinsesse Caroline, kron
prins Frederiks ældste datter. På maleren J. C. Viertels bil
lede af den danske kongefamilie fra 1794 på Gunderslevholm, der skylder Jens Juel meget af sit persongalleri, ind
tager en af de afbildede en meget lignende stilling. Det er
den lille pige yderst til venstre i billedet, prinsesse Juliane
Sophie, arveprins Frederiks datter, født i 1788. Dragten
kunne vel også tyde på begyndelsen af 1790’erne, snarere
end år 1800, hvor prinsesse Caroline ville høre hjemme.
At maleriet har været i den augustenborgske families eje
behøver ikke at modsige denne teori: Arveprinsen kunne
vel godt have sendt et billede af en datter til Louise
Augusta på Augustenborg.
(Afbildet side 179).

in.

Engelke Margrete Colbiømsen,f. Falbe

(1763-1848), gift 1782 med Chr. Colbiørnsen. (ca. 1800).
Olie på lærred. 69 x 54- Sign. th. EP 816.
Privateje.

Empirens enkle mode og den kun let tæmmede håropsæt
ning giver Juels sene ovalportrætter en besnærende ynde.
Som i ungdommens uovertrufne maleri af den »holsten
ske« pige er koncentrationen samlet om portrættets ker
ne, det menneskelige ansigt. Koloristisk er fremstillingen
helt i det 18. århundredes ånd, og det nyklassicistiske ma
leri fra Davids Paris fik ikke nogen direkte indflydelse på
Jens Juel; det var først J. L. Lund og Eckersberg, der søgte
næring i hans atelier. Siden hjemkomsten kunne Juel kun
gøre sig bekendt med de nye kunststrømninger gennem
reproduktionsgrafikken, og derfor registreres stilændrin

Rosenstand-Goiske, heriblandt Juels oliemaleri (EP 702).

gerne blot i påklædning og arrangement.
(Afbildet side 81).

109. LouiseJudithe Rosenstand-Goiske, f Kaos

II2. Kunstnerensfem børn i en have

(1766-1818), gift 1807 med konferensråd, direktør i Rigs
banken Johan Philip Kneyln Rosenstand-Goiske. (ca.

(Sommeren 1801).
Olie på lærred. 29,5 x 40. Ikke bet. EP 843.
Statens Museum for Kunst.

1800).
Pastel. 33 x 25,5. Ikke bet. EP 791.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Med erfaringens ubesværede sikkerhed er den lille skitse
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Fig. 126, kat. no. Ukendt pige, måske en dansk prinsesse.
(1790erne?). Privateje.
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Fig. 127, kat. ii3. Lorentz Fjelderup Lassen.

(1801/1802?). Frederiksborgmuseet.

af Jens Juels børn komponeret: De abstrakte billedværdier giver det momentane fylde. Sådanne billeder havde
Eckersberg for øje, som kom til at ægte begge de to små
piger og arve nogle af Juels mest personlige værker, fra
det tidlige selvportræt på akademiet til studierne af famili
en fra de allersidste år. Også Eckersbergs elever kunne
styrke sig ved bekendtskabet med Juels billeder: Skitsen af
de fem børn kan lige skimtes på Købkes portræt af Julius
Eckersberg som barn fra 1831. Eckersbergs pietet sikrede

Juels kunst et videre liv som inspiration for de danske
malere, der således sprang et generationsopgør med roko
koen over. Også N. L. Høyen skrev med stor påskønnelse

om Jens Juel i kataloget over den retrospektive ophæng

ning i Kunstforeningen i 1828.
Statens Museum for Kunst erhvervede maleriet i 1903
som arv efter C. W. Eckersbergs døtre.
(Afbildet side 31).

ii3.

Lorentz Fjelderup Lussen

(1756-1837), kontreadmiral. (1801/1802?).
Olie på lærred. 70 x 55. Ikke bet. EP 847.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
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Det har været antaget at maleriet af Lorentz Fjelderup

Lassen, en af de danske søhelte, skulle være malet i 1790-

115. Portratgruppe, kunstnerens tre børn

erne, og at medaljen for Slaget på Rheden, der første

(1802).

gang blev uddelt den 2. april 1802, skulle være tilføjet

Olie på lærred. 34 x 26,5. Ikke bet. EP 860.

senere. Der findes overmalede partier i dragten, men Las

Statens Museum for Kunst.

sens frisure hører vel også snarere til perioden efter år

1800 end til 1790erne.
(Afbildet side 180).

114. Hans Chr. Knudsen
(1763-1816), skuespiller, patriot, (ca. 1800).

Pastel. 33 x 25. Ikke bet. EP 858.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.

Af de fem børn, Jens Juel malede i den lille skitse, hvor de
to drenge sætter drage op, levede i 1802 søstrene Julie og
Susanne og sønnen Henrik Even. Maleriet har nok henstået ufuldført ved Jens Juels død, og kom siden i Eckers
bergs eje, der blev gift med døtrene efter tur. Tilskrivnin
gen af pastellen i Nasjonalgalleriet i Oslo, kat. 153, bygger
på en sammenligning med kunstværker som dette og be
slægtede pastelportrætter af børn.
(Afbildet side 181).

Fig. 128, kat.
115. Portræt
gruppe, kunst
nerens tre børn.
(1802).
Statens
Museum for
Kunst.
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Fig. 129, kat.
116. Bamepor-

tr&t, Caroline
Amalie eller
prinsen afNør.
(ca. 1802).
Sønderborg
Slot.

forarbejde til maleriet af den lille prins i Kiel for os. Bille
det stammer fra Augustenborg, så det er vel sandsynligt,
at det er et af hertugparrets børn, Juel har afskildret.
(Afbildet side 182).

116. Barneportræt, Caroline Amalie

eller prinsen afNør
(1796-1881). (ca. 1802).

Olie på lærred. 42 x 34. Påskrift på bagsiden: »Karoline
Amalie f. 28. Juni 1796 d. 1861. Prof. Jens Juel«. EP 877.
Sønderjyllands Kunstmuseum, deponeret på Sønderborg
Slot.

Portrættet af det lille barn med meget buttede arme er

117. Frederik Emil August
(1800-1865), prins af Augustenborg og Nør. (1802).
Olie på lærred. 73 x 94. Ikke bet. Nyt lærred. EP 878.
Kunsthalle zu Kiel.

ganske uden attributter, og vanskeligt at bestemme. Iføl

ge en indskrift på lærredets bagside skulle billedet forestil
le Caroline Amalie, datter af Louise Augusta og hertug
Frederik Christian af Augustenborg. Hun blev født i 1796
og viedes til prins Christian Frederik i 1815. Billedet måtte
da være malet ikke senere end 1797; men Ellen Poulsen
hælder i sit æuvre-katalog til den hypotese, at vi har et

Ellen Poulsen identificerede maleriet i Kunsthalle i Kiel,
der var publiceret som et maleri af Friedrich Carl Gröger,
som et af Jens Juels seneste malerier. At det forestiller en
dreng kan ses af de »krigeriske« attributter, trommen
(med Christian VIFs monogram), pisken og en legetøjs
hest. Ifølge Ellen Poulsens Juel-monografi er prinsen Fre-
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Malerier, der ikke findes i
Ellen Poulsen: Jens Juel. 1991

derik Emil August, søn af Louise Augusta og hertug

Frederik Christian af Augustenborg.
(Afbildet side 90).

119. Johann Michael Gehrmann ?
118. Marcus Gerhardgreve Rosencrone (1738-1811)

(død 1770). Tysk portrætmaler.
Olie på lærred. 54,5 x 48,6. Ikke bet.
Påskrift på bagsiden: »Maler German Hamburg.
Professor Juuls Læremester«.
Östergötlands länsmuseum, Linköping.

med sin hustru Agnethe Marie, f. Hielmstieme
(1752-1838)
(1802).
Olie på lærred. 66 x 50,5. Ikke bet. EP 881.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
De to legatstiftere er fremstillet i ægteskabelig samdræg
tighed, han med senere tilføjelser af det blå bånd (grev

Rosencrone modtog først Elefantordenen i 1809).
(Afbildet side 9).

Ellen Poulsen identificerer maleriet af en kunstner på Sta
tens Museum for Kunst (geng. s. 15), med nummer 84 på
kunstsamleren Bugges auktion den 30. januar 1837: »J.
Juel. Paa Lærred, i8j T.b. 22 Th. Portrait af Juels Lære
mester, Gehrmann.« Ifølge blyantsnotat i kataloget over

Fig. 130, kat. 119. Johan Michael Gehrmann? Östergötlands länsmuseum.
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auktionen i Statens Museum for Kunsts arkiv erhvervedes

billedet af »Gamborg«. Dette maleri må være eksemplaret
i Östergötlands länsmuseum, der stammer fra den sven

at indsætte sit eget billede i fremstillingen af den huslige
lykke, og hele maleriets private karakter tyder på, at vi har
en fremstilling af Juels familie for os i den lille skitse.

ske kunstsamler Dahlgrens store donation, der indehol

Enkeltheder i klædedragten, og fodskammelen, bringer

der interessante, danske kunstværker.
Hvad Bugge støttede identifikationen af portrættet
som en Juel-fremstilling af Gehrmann på, kan ikke oply
ses. Sammenligninger med de tidligste Hamburg-portrætter udelukker ikke en tilskrivning til Jens Juel, der måske
kan have kopieret et selvportræt af Gehrmann, hvem vi
desværre ikke har andre fremstillinger af.
Hvem den portrætterede på Statens Museum for
Kunst så må være, bliver herved igen et spørgsmål for

skitsen i forbindelse med dobbeltportrættet af Juel og
Rosine i Statens Museum for Kunst.
(Afbildet side 127).

kunsthistorien. Han har tidligere været identificeret som
Vigilius Erichsen og den østrigske barokmaler A. Maul-

Nasjonalgalleriet, Oslo.

bertsch; hvilket i begge tilfælde er tilbagevist. Dette male

Nasjonalgalleriet erhvervede i 1993 på auktion i Oslo et
maleri af Jens Juel, som på meget interessant vis supplerer
vort kendskab til hans tidligste virksomhed i København.
Billedet er dateret 1766 på bagsiden, et årstal, der vinder i
troværdighed ved, at det brev, den portrætterede har for
an sig, også bærer påskriften »1766«. På trods af visse
usikre momenter i kroppens og armenes holdning er
maleriet et fint eksempel på den unge Juels evner, og på
Pilos indflydelse på hans tidlige billeder. Den herlige,
lysende røde farve er sat op imod en mørkere baggrund,
og ansigtet er vågent og opmærksomt med et lidt mut
udtryk. Det forestiller Lauritz Christian Steen, der fødtes
i 1729 og blev assessor ved Overhofretten i Norge i 1754.
Han blev kancelliråd i 1758 og virkelig justitsråd i 1774.
Bag hans højre hånd har Juel afbildet Christian Vs Dan
ske Lov.
(Afbildet side 185).

ri må dog under alle omstændigheder ligge tidligt i Jens
Juels produktion.

Den 24.7.1920 tilbød en major von Krieger i Sonders

hausen (Thüringen) Statens Museum for Kunst 45 akva
reller af Jens Juel, hver på 20 x 36 cm, hvor de fleste blade
viste to portrætter af malere fra det syttende århundrede.
Titelbladet var et selvportræt af Juel. Den 6.8.1920 over
sender major von Krieger tre prøver af denne samling,
som vist ikke er nævnt efter den tid. Mon tegningerne har
overlevet anden verdenskrig? Kunstmuseets maleri kunne
ligeledes fremstille en maler fra det 17. århundrede, om
end en lignende hovedbeklædning bæres af Pilo på Salys
portrætbuste.
(Afbildet side 183).

120. Familiegruppe, antagelig kunstneren

121. Lauritz Christian Steen
assessor, justitsråd. (1766).
Olie på lærred. 78,5 x 62. Bet. på bagsiden: »J. Juel pinxit.

1766 d: 22 august«.

med sin hustru Rosine og et afparrets børn
122. Pierre-Louis Rouph de Varicourt

(1790erne).
Olie på lærred. 23,3 x 17,8. Ikke bet.

(1736-1807). Procureur du Roi i Pays du Gex. 1779.

Privateje.

Olie på lærred. 50,5 x 42,2. Bet. forneden tv.: »Juel pinxit
1779«. Bet. på bagsiden: »M. P. Louis Rouph Coner et

Jens Juel udførte mange skitser af sit eget familieliv, hvor
af flere figurerede på dødsboautionen i 1803, medens an
dre nedarvedes i Eckersbergfamilien. Denne skitse blev
identificeret som et maleri af Jens Juel af kunsthistorike
ren Per Jonas Storsve på udstillingen »Les étapes de la
Création«. Esquisses et dessins de Boucher à Isabey. Gale
rie Cailleux 12. juni til 13. juli 1989. Maleriet var her til
skrevet Henri-Pierre Danloux (1753-1809).
Der er dog meget stor sandsynlighed for, at maleriet
forestiller Jens Juel og Rosine med et af deres børn, selv
om det naturligvis ikke kan udelukkes, at det har været en
skitse af den juel’ske familie, beregnet som studie til et
familieportræt af andre blandt Juels klientel. Konstruktio
nen af et selvportræt med kone og barn er jo nødvendig
vis lidt tricky, når maleren både skal være model og den,
der portrætterer. Man tiltror dog gerne Jens Juel evnen til

procureur du Roy au Baage de Gex agé de 42 ans«.

Musée de Brou, Bourg-en-Bresse.

123. Jeanne Rouph de Varicourt,f Myévre
dennes hustru.
Olie på lærred. 50,5 x 42,2. Bet. forneden tv.: »Juel
mars(?) 1779«. Bet. på bagsiden: »DUe Jeanne Myevre
epouse de Mr P. Louis Rouph, Procureur du Roy agée de

38 ans«.
Musée de Brou, Bourg-en-Bresse.
I ganske kort afstand fra Genève, i det franske Pays du

Gex, boede ægteparret Rouph de Varicourt, hvis portræt
ter ikke var bekendt, da Ellen Poulsen udgav sin mono
grafi. Pierre-Louis Rouph de Varicourt var kongelig fransk
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Fig. 131, kat. 121. Lauritz Christian Steen. (1766).

Nasjonalgalleriet, Oslo.
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Fig. 132, kat. 123.Jeanne Rouph de Varicourt,f. Myévre. Musée de Brou, Bourg-en-Bresse.

embedsmand, og familien menes oprindeligt at stamme

fra England, hvorfra de i middelalderen kom til Frankrig.
Ægteparret boede på slottet Véseguin i Prévessin-Moëns.
Bekendt er navnet Rouph de Varicourt i forbindelse med
Voltaire: Marin-Etienne Rouph de Varicourt, bror til den
gengivne Pierre-Louis, havde elleve børn, heriblandt dat
teren Reine-Philiberte (1757-1822). Hun blev alderdom

• 186

mens trøst for Voltaire, der gav hende navnet »Belle et

Bonne« og arrangerede hendes ægteskab med Markis de
Villette, som hun viedes til på Ferney i 1777.
Således har Jens Juel da ikke udelukkende portrætteret

den kreds, der holdt en mere eller mindre kølig distance
til Voltaire.
(Afbildet side 187 og 186).
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Fig. 133, kat. 122. Pierre-Louis Rouph de Varicourt. 1779. Musée de Brou, Bourg-en-Bresse.

124. Ubekendt ung kvinde

ny Glarbo eller Ellen Poulsen, slutter sig ganske til Juels
mondæne, elegante schweiziske kvindeportrætter. Både
maleren og den portrætterede gør sig umage med at be
dåre - med tilbørlig diskretion og velafstemte farvehar

Schweiz 1778.
Olie på lærred. 92 x 76. Bet. på balustraden: »Juel pinxit

1778«.
Jørgen Andersen.

monier.
(Afbildet side 188).

Portrættet, der ikke har været publiceret af hverken Hen-
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Fig. 134, kat. 124. Ubekendt ung kvinde. Schweiz 1778. Privateje.
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Tegninger

130. Studie til ben ogfødder tilportrættet uf

Madame de Prangins
125. En ung mund i hut og slubrok

(Genève 1779).

(1774-76).
Signeret f.n. th. med blyant: »J. Juel fc:«.

Verso; recto er benstudier til et siddende helfigursportræt
af en herre.

Sortkridt, let tuschlavering, indramning med tuschkant

Sort og hvidt kridt. 315 x 271.
Td 558a,i. EP Tegninger, 1975, nr. 36.
Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for
Kunst.

og gråligrosa akvarelfarve.
240 x 206.

Td 547,5- EP Tegninger, 1975, nr. 19.
Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for
Kunst.

131. Peder Poulsen
Tegningen er af Ellen Poulsen forsøgsvis identificeret som
et portræt af Nicolai Abildgaard, som Jens Juel rejste til
Napoli med i 1776.

(1742-efter 1797), forvalter ved søetatens hovedmagasin,

(ca. 1785).
Sortkridt, forhøjet med hvidt og rødt. 38 x 25. EP 363.

126. Susanne Elisabeth Holm, kuldetJulie
132. Bameportræt

(Genève 1777-79).
Sortkridt. 199 x 157.
Td 547,6. EP Tegninger, 1975, nr. 22.
Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for

af Ellen Poulsen identificeret som Marcus Aurelius Abild
gaard (1761-1786), søn af N.A. Abildgaard og dennes
første hustru. (Midten af 1780erne).
Sort og hvidt kridt. 251 x 223.
Inv. NG. K. & H.B. 03302. Nævnt ved ep 365.
Nasjonalgalleriet, Oslo.
(Afbildet side 189).

Kunst.
(Afbildet side 28).

127. Studie ufen silkenederdel
(Genève 1777-79).
Verso; recto viser en dames mantille.
Blyant, sort og hvidt kridt på brunligt papir. 392 x 282.
Fig. 135, kat. 132. Barneportrat (Midten af 1780erne).

Td 548,8. EP Tegninger, 1975, nr. 33.
Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for
Kunst.

Nasjonalgalleriet, Oslo.

128. Studie ufen dumes mantille
(Genève 1777-79).
Blyant, sort og hvidt på blåt papir. 398 x 270.
Td 558,5. EP Tegninger, 1975, nr. 34
Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for
Kunst.

129. Udkast til et helfigursportræt ufen herre

siddende i detfri
(Genève 1777-79).
Sort og hvidt kridt på blåt papir. 260 x 382.
Måske et udkast til portrættet af Saussure; måske efter
J.W. Goethe, som Juel tegnede i 1779.
Td 548,9. EP Tegninger, 1975, nr. 35.
Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for
Kunst.
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133. Studie tilportræt ufRosine Juel
(1791)
Verso; recto er studier fra Genève 1777-79.
Hvidt kridt på blågråt grunderet papir. 416 x 282.
Td 558,4. EP Tegninger, 1975, nr. 32.
Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for
Kunst.

134. Kompositionsudkust til helfigursportrættet

med Rosine Juel
(1791).
Rødkridt. 285 x 347.
Verso. Recto er en landskabstegning fra Schweiz med en
rideknægt, der holder to heste; udkast til Jean-Armand
Tronchins portræt.

Td 558a,3. EP Tegninger, 1975, nr. 38.
Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for

Kunst.
Fig. 136, kat. 149. Udkast til det Ankerskefamilieportræt.

135. Kompositionsudkust til helfigursportræt

Nasjonalgalleriet, Oslo.

ufkronprins Frederik
(1781).
Blyant, pen og tusch. 218 x 138.
Jens Juel har udført skitser af Kronprins Frederik på beg

138. Portrætter ufdronning Curoline Muthilde,
J. F Struensee og Enevold Brundt,
sumt et portrætudkust, muligvis Juel selv

ge tegningens sider.
Td 550,1. EP Tegninger, 1975, nr. 52.
Den konglige Kobberstiksamlig, Statens Museum for

Kunst.

(1784).
Blyant. 150 x no.
Tegningen er gjort efter statskuppet og viser kronprins
Frederik (VI) til hest omgivet af profilportrætter af Chri

136. Kompositionsudkust til helfigursportræt

ufkronprins Frederik

stian VII, arveprins Frederik og Juliane Marie; derefter
Caroline Mathilde og Brandt. I forgrunden fire kunstne
re: Abildgaard, Juel, Clemens og madame Clemens. Til
venstre, neden for kronprinsen, ses hans hofmarskal
Johan Bülow, den kongelige livkirurg J. C. Bodendick og
historikeren N. P. Riegels, der alle støttede kronprinsen
ved magtovertagelsen.

(1781).
Blyant. 218 x 138.

Td 550,2. EP Tegninger, 1975, nr. 53.
Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for
Kunst.

137. Kompositionsudkust til helfigursportræt

Td 550,7. EP Tegninger, 1975, nr. 61.
Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for

ufkronprins Frederik

Kunst.

(1781).
Blyant, pen og tusch. 218 x 138.
Skitserne er til det første portræt, Juel malede af kron

139. Studie til det Holmskioldske fumiliebillede

prinsen efter sin hjemkomst i 1780. Dragten er på tegnin

gerne admiralsuniform, mens kronprinsen på det færdige
billede bærer den røde og gule generalsuniform. Det fær
dige portræt er på Fredensborg Slot.
Td 550,3. EP Tegninger, 1975, nr. 54.
Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for

(1787).
Blyant, sortkridt, pen og tusch. 259 x 144.
Td 552,4. EP Tegninger, 1975, nr. 86.
Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for
Kunst.

Kunst.
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140. Studie til det Holmskioldske familiebillede
(1787).
Blyant og sortkridt. 140 x 135.
Td 552,5. EP Tegninger, 1975, nr. 87.
Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum
for Kunst.

141. Studie til det Holmskioldske familiebillede
(1787).
Blyant og sortkridt. 141 x 198.
Td 552,6. EP Tegninger, 1975, nr. 88.
Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum
for Kunst.

142. Studie til det Holmskioldske familiebillede
(1787).
Blyant. 199 x 144.

Td 552,7. EP Tegninger, 1975, nr. 89.
Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum
for Kunst.

143. En venstre hånd, hvilende på et bord,

holdende en rose
(Omkring 1790).
Blyant, sort, hvidt og rødt kridt på gråligt, grunderet
papir. 117 x 180.
Købt på Chr. Jürgensen Thomsens auktion, 13.3.1886, nr.

53, som »Geheimeraad Bülows Haand holdende en
Rose«. Tegningen blev anvendt i portrættet af grevinde
Constance Bernstorff, født Knuth, fra omkring 1790.
Td 553,4. EP Tegninger, 1975, nr. 98.
Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for

Kunst.

144. To studier afen kvindes højre arm

holdende etsiør
Forarbejde til portrættet af grevinde Constance Bernstorff, født Knuth (1772-1828), EP 492. (Omkring 1790).

Blyant, rødt, hvidt og sort kridt og pastel. 338 x 210.
Td 553,5. Arv 1932 fra ingeniør J. Rump. EP Tegninger,

1975, nr. 99.
Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for
Kunst.

145. Kunstneren og hans hustru, Rosine
Udkast til dobbeltportrættet fra 1791.
Rødkridt og blyant. 370 x 242.
Inv. NG. K. & H.B. 05545. EP Tegninger, 1975, nr.104.
Nasjonalgalleriet, Oslo.
(Afbildet side 115).

146. Studie afhøjre arm på en stående

mandsfigur samt et kompositionsudkast til
dobbeltportrættet
(1791).
Recto; verso forestiller tre damer med muffer på en
skråning i det frie; en tegning fra Genève.

Sort og hvidt kridt, rødt og hvidt kridt, på brunligt,
grunderet papir. 401 x 272.
Td 558c1,!. EP Tegninger, 1975, nr. 105.
Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum

for Kunst.

147. Rosine Juel, f Dørschel;
studie til dobbeltportrættet
(1791).
Blyant, sort, hvidt og rødt kridt. 446 x 317.

Tegningen nedarvedes i Juels familie; Fortegnelsen over
Erling Eckersbergs samling nr. 6.
Td 558c1,2. EP Tegninger, 1975, nr. 106.
Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for

Kunst.

148. Udkast til det Ankerske familieportræt,
Peder Anker og hans hustru Anna Elisabeth
med datteren Karen
Pen og tusch, 245 x 175.
Verso: Blyantsskitse af en mand med albuen støttet på et
bord og højre hånd under hagen.
Inv. NG. K. & H.B. 05323. EP Tegninger, 1975, nr. no.
Nasjonalgalleriet, Oslo.

149. Udkast til det Ankerske familieportræt
Pen og tusch, 145 x 131.
Inv. NG. K. & H.B. 05324. EP Tegninger, 1975, nr. ni.
Nasjonalgalleriet, Oslo.
(Afbildet side 190).
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Rødkridt og pastel på blåt papir. 118 x 170.
Inv. NG. K. & H.B. 05544« EP Tegninger, 1975, nr. 144.
Nasjonalgalleriet, Oslo.

(Afbildet side 192).

Tilskrevet Jens Juel
153. En lille pige med en hund
Rødkridt og pastel på blåt papir, 320 x 280.
Bet. »C. A. Lorentzen del«; bet. forneden: »Original cfr.
Katalog af 1818 N^ 12: Udkast«. Henvisningen gælder

måske Lorentzens maleri på Salonen 1815, nr. 12: »En

Fig. 137, kat. 152. Studie af en barnehånd og en bamearm.
Nasjonalgalleriet, Oslo.

liden Dreng med en Hund; Portrait af Oeconomus
Meyers Søn«. Tegningen har tidligere været tilskrevet

150. Studie til portræt af Ulrike Eleonora

C. A. Lorentzen.
Inv. NG. K. & H.A.K. 01319. Ikke i EP Tegninger, 1975.
Nasjonalgalleriet, Oslo.

WedelJarlsberg, f Brockdorff'

(Afbildet side 193).

(1791-92).
Sort og hvidt kridt og brun pastel på blåt papir. 405 x

278.
Td 558c1,3. EP Tegninger, 1975, nr. 115.

Kopi efter forsvundet maleri
af Jens Juel

Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for

Kunst.
Se kat. 88.

154. Johan Wilhelm Gertner (1818-1871):

Hertug Ferdinand afBraunschweig-Wolfenbüttel-Lüneburg.

151. Studie til portræt afRegine Tutein (17661847) med sønnen Peter (f 1797)
(Omkring 1800).

Blyant, 125 x 97.
Bet. foroven: »1 alen 17^ tom br. 2 alen 5 i tom h.«. Bet.
derunder tv foroven: » /2 Stör«. Desuden bet. »Juel pinx
1782«. Bet. forneden: »Hertug Carl Frederik Ferdinand

Pastel på brunt papir. 268 x 204.

Td 557a,3- EP Tegninger, 1975, nr. 143.
Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for

af Brunsv: Lÿneburg«. NG. K. & H.B. 03306.

Kunst.

(Afbildet side 100).

152. Studie af en barnehånd og en bamearm

gen til Det evige Østen«, s. 101 ff.i

Om denne tegning se Erik Westengaards kapitel »Indgan

Udkast til portrættet af fru Regine Tutein, f. Wraatz
(1766-1847), med sønnen Peter, f. 1797.
Omkring 1800.
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Fig. 138, kat. 153. En lille pige med en hund. Nasjonalgalleriet, Oslo.
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