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Politisering af det nationale?
Billedkunstneriske og politiske agendaer 
omkring midten af 1800-tallet i Danmark

Forfatterne undersøger samspillet mellem den politiske og kunstneriske scene 
i Danmark i årtierne før og efter enevældens fald med særligt fokus på de 
sammenfaldende interesser, som en række billedkunstnere og nationalliberale 
politikere havde i forhold til ønsket om en ændret styreform i landet med 
mere frihed, medbestemmelse og flere borgerrettigheder til følge. Fokus vil 
primært være rettet mod en afklaring af, hvorvidt kunstnernes interesser 
i opbyggelsen af en fornyet national identitet primært var kulturelt eller 
politisk motiveret, og hvis deres interesser var politisk motiverede, hvordan 
kom det så til udtryk? 

KARINA LYKKE GRAND OG GERTRUD OELSNER

Optakt
1800-tallet indeholdt mange skelsættende begivenheder på den historiske, 
politiske såvel som den kunstneriske front. På afstand træder nok især års-
tallene 1814, 1848 og 1864 frem i manges bevidsthed som særlige milepæle 
for denne periode i danmarkshistorien. De tre årstal markerer henholds-
vis afståelsen af Norge til Sverige, enevældens fald samt opløsning af den 
danske helstatsmodel grundet afståelsen af Slesvig, Holsten og Lauenborg 
som følge af 2. Slesvigske Krig. På disse halvtreds år mellem 1814 og 1864 
blev der på mange måder vendt op og ned på væsentlige samfundsmæs-
sige forhold af stor betydning for den enkelte borger. Ikke alene blev det 
danske riges status ændret fra at være et multikulturelt dobbeltmonarki af 
betragtelig størrelse til at blive reduceret til en monokulturel lilleputstat 
med en grænse lige syd for Kolding; regeringsmagten skiftede også hænder 
fra enevoldskonge til grundlovsstyre.
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Ud af dette foranderlige klima voksede en ny landskabstradition frem på 
den danske kunstscene. Det nye bestod i, at kunstnerne begyndte at male 
billeder af de fynske, jyske og sjællandske skove, landets bakker og heder 
samt dets klinter, kyster og strande. Det var kunstnere så som J.Th. Lund-
bye (1818-1848), P.C. Skovgaard (1817-1875), Dankvart Dreyer (1816-1852), 
Frederik Sødring (1809-1862), Vilhelm Kyhn (1819-1903), Godtfred Rump 
(1816-1880), Thorald Brendstrup (1812-1883), Louis Gurlitt (1812-1897), C.A. 
Kølle (1827-1872), Heinrich Buntzen (1803-1892), F.C. Kiærskou (1805-1891), 
Frederik Kraft (1823-1854) m.fl., der drog ud i landet. Tidligere havde det 
hovedsagelig været skovene omkring hovedstaden, der havde været mål 
for kunstnernes landskabsmalerier, men i løbet af 1800-tallet tog flere af 
kunstnerne rundt i hele det danske land. Ansporet af tidens hændelser 
satte en række af kunstnerne sig således for, at de ville være med til at 
opbygge nationens identitet på ny. I 1842 proklamerede J.Th. Lundbye, at 
hans livsmål var at »male det kjære Danmark, …med al den Simpelthed og 
Beskedenhed, som er så characteristisk for det.« (LUNDBYE). Den proces, der 
var i gang, viste snart, at kunstnernes landskabsmalerier ikke blot egnede sig 
som visuelle talerør for deres egne (samfunds)kulturelle synspunkter men 
også for de nationalliberale politikeres synspunkter. Forudsætningerne for 
en særlig alliance mellem kunst og politik var hermed etableret. 

Forskningsstatus
Udvekslingen mellem det politiske og det kunstneriske niveau er et emne, 
vi nyligt har berørt i forhold til landskabskunstnere som Skovgaard, Lund-
bye, Kyhn, Brendstrup m.fl.1 Det er her kommet frem, at mange af tidens 
kunstnere privat frekventerede de kredse, hvor de liberale og nationalideo-
logiske tanker blev udklækket, og at kunstnerne fandt inspiration i kredsens 
forførende retorik om afskaffelse af enevælden og om indførelse af en fri 
forfatning, som det eksempelvis kunne lyde fra præsten og politikeren D.G. 
Monrad (1811-1887) og juristen og politikeren Orla Lehmann (1810-1870). 
Det er også kommet frem, at kunstnerne aktivt involverede sig i sagen og 
skabte billeder, der reflekterede disse nye ideologier.

I forhold til eksempelvis Skovgaard har vi tidligere fremhævet, hvordan 
han i sine billeder af solskinsbelyste bøgeskovspartier anvendte bøgen som 
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symbol for de nye, reformvenlige kræfter, der spirede frem. Det politiske 
aspekt lod sig endvidere accentuere ved, at Skovgaard lod bøgen dominere 
eller ligefrem skygge for andre knækkede eller udgåede træer; gerne spinkle 
egetræer da egen ofte symboliserede traditionen herunder kongemagten 
(Ill. 1). At bøgens overhaling af egen som national markør finder sted pa-
rallelt med, at Danmark mistede flåden til England i 1807, er formentlig 
heller ikke uvæsentligt i denne sammenhæng, ligesom den sammenvoksede 
dobbelteg også var et kendt symbol på hertugdømmerne Slesvig-Holsten, 
hvilket yderligere var med til at besegle egens rolle som uegnet nationalt 
symbol (ADRIANSEN, GLENTHØJ). Via en sofistikeret træmetaforik leverede 
Skovgaard således visuelt stof til de tanker og ønsker, der på tilsvarende vis 
udkrystalliserede sig i de nationalliberale kredse (OELSNER, 2010).

ILL. 1
P.C. Skovgaard, Opklarende vejr efter en regnbyge ved Gurre Sø, 1844. Olie på lærred, 90 × 139,5 cm.
Statens Museum for Kunst, foto: SMK Foto.
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Hos en billedkunstner som Kyhn trådte det kulturpolitiske tilhørsforhold 
især frem i hans landskabsmalerier, der både kunne indeholde jyske og sjæl-
landske skov- og landskabspartier i samme billede for på den måde bedre 
at kunne fungere som repræsentative billeder af Danmark og for Danmark. 
Heri lå der implicitte tilkendegivelser af, at Kyhn gerne så Danmark som 
en enhedsnation helt i tråd med de nationalliberales holdninger om ikke at 
dyrke provinsernes eller stændernes særpræg men i stedet betone nationens 
fællestræk.2 Det politiske aspekt tonede frem i de geografisk ubestemmelige 
hedemotiver, hvor der eksempelvis i maleriet Nordsjællandsk landskab. 
Eftermiddagsbelysning fra 1849 (Ill. 2) diskret var indsat middelalderlige 
riddere til hest som reference til fortællingen om herremanden Marsk Stig 

ILL. 2
Vilhelm Kyhn, Nordsjællandsk landskab. Eftermiddagsbelysning, 1849. Olie på lærred, 64,5 × 92 cm.
Statens Museum for Kunst, foto: SMK Foto.
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(d. 1293), der dræbte kong Erik Klipping (1249-1286) i 1286 (GRAND, 2012: 
pp. 76-81).

Det ligger her lige for at drage en sammenligning mellem Marsk Stigs 
handlinger og de nationalliberales ønske om en fri forfatning og her trække 
tråde til, hvad der kunne være sket med den daværende, danske konge, hvis 
borgerskabet ikke havde fået indfriet deres krav om medindflydelse.3 Som 
»malet« med Kyhns ord kunne borgerskabet have skelet til den franske, 
revolutionære model og ikke skånet kongens liv.

Lundbye hørte ligesom Skovgaard og Kyhn til de kunstnere, der havde 
personlige relationer til de nationalliberale. Med malerier af det åbne danske 

ILL. 3
J.Th. Lundbye, En dansk kyst. Motiv fra Kitnæs ved Roskilde Fjord, 1843. Olie på lærred, 188,5 × 255,5 cm.
Statens Museum for Kunst, foto: SMK Foto.
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landskab, der skildrede Danmarks fortidige, bevaringsværdige kulturlevn i 
form af stendysser og gravhøje skrev Lundbye sig ind i den inderkreds, der 
hurtigt fik kulturpolitisk opmærksomhed. Maleriet En dansk Kyst fra 1843 
(Ill. 3) kan i relation hertil tolkes som Lundbyes svar på, hvad »Danmark« 
var for en størrelse; mentalt såvel som fysisk og geografisk: Danmark var lig 
med kystlinjer og hav, afgrænset af skrænter, der rejser sig som palisader, og 
heri lå en forskelssættende ytring om, at netop dette naturaspekt markerede 
en forskel til de tyske hertugdømmers natur, der ikke kunne fremvise lige 
så mange kilometre kyststrækning som det danske landskab (Grand & 
OELSNER, 2012). En dansk Kyst var således Lundbyes billedstrategiske replik 
til, hvordan Danmark bedst lod sig afbilde fra sin mest karakteristiske side. 

Brendstrup var af generation så godt som jævnaldrende med Lundbye, 
Skovgaard og Kyhn, og skønt hans værker af eftertiden er blevet knyttet til 
gruppen af de såkaldte »europæere« i dansk kunst, er hans oeuvre mere 
sammensat end som så. Eksempelvis finder vi en række geografiske moti-
ver og egne, der kun sjældent skildres af tidens øvrige kunstnere: Lolland, 
Falster og ikke mindst Slesvig udgjorde ofte skildrede geografiske lokaliteter 
på Brendstrups kunstneriske danmarkskort. Flere af Brendstrups værker 
indgik i bogværket Danmark, der med tekst af J.P. Trap udkom i 1856, ek-
sempelvis Parti af marsken ved Garding (Ill. 4).

Foruden den indlysende prioritering af de grænsenære egne er flere af 
Brendstrups bidrag karakteriseret ved et billedgreb, der udlægger land-
skaberne, som var de veritable landkort. Set fra ofte højere beliggende 
udsigtspunkter installerer kunstneren et panoramisk udblik over vidtstrakte 
landskabsområder og lader dets karakteristika træde frem for beskueren, 
næsten som var der tale om symboler på et landkort. Bogen tilhører den 
i tiden særdeles populære genre af topografiske Danmarksbeskrivelser, 
der for alvor var en genre i vækst i årene frem mod midten af 1800-tallet, 
parallelt med at et stigende behov for en geografisk nationsafgrænsning 
markerer sig som et presserende anliggende.

Samlet set har vi jf. ovenstående tidligere peget på interessefællesskaber 
mellem en række landskabskunstnere og de nationalliberale omkring mid-
ten af 1800-tallet, der udmøntede sig i bøgeskovs-, hede- og kystmotiver 
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malet med bud til de politiske ideologier i tiden, der søgte større frihed mv. 
Disse nye forskningsresultater med fokus på billedernes politiske potentiale 
har ført en vis form for fornyet dansk museal interesse med sig i forhold til 
netop de landskabsmalerier, som mange tidligere betragtede som idylliske 
skønmalerier. Det betyder, at flere i dag anerkender, at der bag kunstnernes 
udvælgelse af givne landskabselementer kunne ligge strategiske overvejel-
ser, der pegede i en samfundsopbyggende retning med en underliggende 
politisk tone. Tiden er derfor inde for os til at nuancere, hvad vi mener 
med en »politisk tone«. Hvad vi eksempelvis endnu ikke har undersøgt 
er, hvorfor den politiske tone hos de liberale blev national i 1840’erne, og i 
hvilken grad kunstnernes nationsbegreb var kulturelt motiveret eller antog 
politisk karakter? Hvordan forholdt figur- og historiemaleriet sig til de 

ILL. 4
Thorald Brendstrup, Parti af marsken ved Garding, u.å. (1856). Litografi fra bogværket Danmark 1856.
Privateje, foto Ole Akhøj.
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samtidige politiske strømninger? På samme vis som landskabsmaleriet 
eller anderledes?

For at nærme os sagen vil vi give et rids af det samfundskulturelle og 
politiske klima, som kunstnerne og politikerne befandt sig i forud for ene-
vældens fald, idet det antagelig er en væsentlig horisont til forståelsen af, 
dels hvorfor de liberale blev nationale, og dels hvorfor kunstnerne ikke 
forblev kongetro, men lod sig motivere af den nationalliberale sag. I denne 
afsøgning håber vi også at finde svarene på, hvornår kunstnernes interesse i 
den liberale nationalitets- og identitetsdebat gik fra at være kulturel funde-
ret til antagelig også at blive politisk funderet, og hvorvidt denne politiske 
interesse afspejlede sig helt ind i det billedkunstneriske udtryk? Ridset vil 
indeholde nedslag i den nordiske, den skandinaviske og nationale bølge, 
der prægede midten af århundredet i samtidige, parallelle spor. 

Historisk overblik: Tabet af Norge 1814  
og den efterfølgende nordiske bølge
Napoleonskrigenes afslutning betød som bekendt, at Danmark måtte afstå 
Norge til Sverige i 1814. Foruden det samfundsøkonomiske tab af geografisk 
territorium mistede Danmark også det kulturelle fællesskab med det nor-
ske sprog, landets kunst samt naturen, der med dets karakteristiske fjelde, 
vandfald og dale havde tilført Danmark en dramatisk landskabelig åre til 
sammenligning med den knap så dramatiske jyske, sjællandske og fynske 
natur, der mere bugtede sig i bakke og dal. Som følge af Napoleonskrigene 
blev der efter 1814 dannet en formel helstat, hvor Danmark indtrådte sam-
men med hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg samt Danmarks 
»bilande« og kolonier. Helstatens statsretslige bestemmelser var i mangt og 
meget en fortsættelse af allerede eksisterende handelsmæssige og økono-
miske forbindelser mellem hertugdømmerne og Danmark, der gik tilbage 
til middelalderen, lige såvel som den danske konge forblev den nye helstats 
formelle overhoved. Noget var dog forandret.

Ved det danske hof, blandt det voksende borgerskab og den akademiske 
stand opstod der med en vis samtidighed et behov for at redefinere og 
konsolidere den særegne danske, kulturelle identitet som følge af tabet af 
de nordiske impulser. Fremadrettet ville det norske og dermed det nordiske 
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islæt mangle som officiel komponent i den danske kultur, men hvad vigtigere 
var: det norske ville også mangle som kulturel modvægt til den tyske kultur, 
der prægede den danske kultur via de sydlige hertugdømmer. Forskellige 
initiativer blev derfor sat i gang for at fastholde og indskrive det nordiske i 
det danske inden for flere kunstformer. I forlængelse heraf udskrev kongen 
en nationalsangskonkurrence i 1818, hvis tekst skulle forfattes på det danske 
sprog og omhandle det danske land(skab) (CONRAD, 1991: pp. 150-252). Adam 
Oehlenschlägers (1779-1850) tekst omhandlede i tråd hermed en hyldest til 
det yndige danske land, der bugtede sig i bakke og dal samt en kobling til 
den nordiske mytologi, idet bøgeskoven blev sammenlignet med Frejas sal. 
Den samtidige danske folkekarakter blev med andre ord knyttet sammen 
med den fortidige, fælles nordiske kultur, og denne venden sig mod det 
nordiske frem for det tyske vandt hurtigt større indpas i løbet af 1830’erne 
i den øvrige litteratur, billedkunst, musik og scenekunst. Oehlenschläger 
havde på et tidligt tidspunkt dyrket den nordiske oldtid og mytologi, som 
det eksempelvis kom til udtryk i Digte fra 1803 og digtsamlingen Nordens 
Guder fra 1819.4 Vi kan se samme tendens hos forfatteren og præsten N.F.S. 
Grundtvig (1783-1872), der blandt andet udgav Nordens Mytologi i 1808 og 
Nordiske Smaadigte i 1838. Grundtvig og Oehlenschläger havde således begge 
berørt det nordiske, det norrøne og det mytologiske aspekt forud for tabet 
af Norge, men efter 1814 samlede der sig en større nødvendighed i at konso-
lidere og udbrede interessen for den nordiske oldtid og de sagnomspundne 
middelalderhistoriske skikkelser. Af andre væsentlige indsatser, der pegede 
i samme retning, kan nævnes: tidsskriftet Brage og Idun, oversættelsen af 
Den ældre Edda til dansk5, B.S. Ingemanns (1789-1862) reaktualisering af 
historierne omkring Kong Erik med udgivelsen af romancen Kong Erik og 
de Fredløse i 1833. De samme historier blev taget op af landskabsmaleren 
Dankvart Dreyer, der i 1839 malede Marsk Stigs sørgende døtre i et stort 
anlagt figurmaleri, hvilket var en ny genre at prøve kræfter med for kunst-
neren (GRAND, 2012: p. 82); et motiv der i 1851 også blev fortolket af Julius 
Exner, der blev en af de væsentligste repræsentanter for folkelivsskildrerne.6 
Nævnes kan også, at sagndronningen Dronning Thyra, der kendtes som 
hende, der forstærkede Dannevirke, fik fornyet aktualitet i kunstneriske 
kredse, idet afbildninger af opbyggelsen af voldanlægget dels fungerede som 
symbol på grænsen til det tyske og dels som symbol på dansk styrke (Ill. 5).7
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Grundtvigs søn, folkemindesamleren Svend Grundtvig (1824-1883) stemte i 
ved at udgive de historiske Kæmpeviser om Dronning Dagmar, Tovelille og 
Marsk Stig m.fl., og i Dansk Folkeblad betonede Svend Grundtvig også det 
nordiske som et særligt samhørighedspunkt i den danske kultur: »…Nor-
dens Aand er Folkets Aand, Nordens Tunge Folkets Maal…« (GRUNDTVIG, 
1843). Ikke uvæsentligt var Svend Grundtvig nære venner med Lundbye 
og Skovgaard, og disse to kunstnere lod sig også inspirere af den nordiske 
bølge og oldtidsfascinationen i eksempelvis deres dekorationer til den store 
nordiske fest på Skydebanen i 1845, hvor de greb tilbage til den nordiske 
mytologis helteskikkelser. Dekorationerne blev udført sammen med Lorenz 
Frølich, der senere også samarbejdede med Skovgaard om bogillustrati-
onsprojekter, der i lighed hermed havde den nordiske mytologi som tema 
(GRAND, 2013: p. 109; GRAND & OELSNER, 2010: p. 364). Kunstnernes reaktion 
på den skandinaviske og nordiske bølge blev således, at deres kulturbårne 
nationsbegreb fik en nordisk tone.

ILL. 5
Lorenz Frølich, Thyra Danebod, 1855. Litografi.
Det Kongelige Bibliotek, foto: KB.
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På et mere overordnet plan udsprang mange af ovenstående initiativer 
fra samfundets forskellige selskaber, som både kunstnerne og politikerne 
frekventerede på kryds og tværs. Væsentligst at nævne for denne kontekst 
er: Skandinavisk Selskab og Selskabet for nordisk Konst, der blev stiftet i 
henholdsvis 1843 og 1847 med det formål at knytte samfundsmæssige og 
kulturelle bånd til en større nordisk enhed. Med i begge selskaber var selv-
sagt politikerne Lehmann og Monrad, men også kunsthistorikeren, kunst-
kritikeren og museumsmanden N.L. Høyen (1798-1870), der var tidens 
mest magtfulde mand på kunstscenen i årtierne før og efter enevældens 
fald. For Høyen handlede den skandinaviske sag om, at kunstnerne skulle 
søge efter tegn på det oprindelige, nordiske i det nære landskab, hvorved 
de nordiske lande med tiden ville styrke og udvikle et fælles billedsprog, 
der kunne binde dem stærkere sammen – og dermed danne et bolværk 
mod det stedse mere dominerende Tyskland. I et ofte citeret foredrag, som 
Høyen holdt i Skandinavisk Selskab i 1844, talte han for, at kunstnerne på 
vegne af hele befolkningen skulle betragte »hele Norden som sit Føde-
land, hele Nordens Historie som sit eget Folks Historie«, og at de endog 
skulle »kæmpe for sit Fødeland, for hele den nordiske Natur, for Folkelivet« 
(HØYEN, 1844). Selskabets medlemmer talte også Grundtvig, professorerne 
J.F. Schouw (1789-1852) og H.N. Clausen (1793-1877), litteraturhistoriker 
og rektor Martin Hammerich (1811-1881), kunstneren Constantin Hansen 
m.fl., men vigtigere var, at der blandt tilhørerne og deltagerne til møderne 
sad en bred kreds af kunstnere, repræsentanter for handelsborgerskabet og 
den akademiske stand og lyttede aktivt med. Med hensyn til orienteringen 
mod det nordiske stemte også Lehmann i, idet han allerede i 1838 i Dansk 
Folkeblad antydede, at løsningen for Danmark kunne være, »at lade det 
Danske gaa op i den høiere Eenhed, hvori det har sin rod og hvori det først 
vil finde sin Fuldendelse; det Skandinaviske, det Nordiske« (LEHMANN, 
1838).8 Hos Lehmann udkrystalliserede de kulturpolitiske tanker om en 
nordisk enhed sig dog ikke offentligt i et rent politisk forslag om at lade 
Danmark indgå i en nordisk stat, men i private breve kredsede han om 
tanken (JENSEN, p. 54), og det synes ikke usandsynligt, at idéerne også er 
blevet luftet i de skandinaviske selskaber.9

Samlet set havde hoffet, den akademiske stand og borgerskabet på 
forskellig vis afsøgt nye muligheder for, hvad et forandret nationsbegreb 
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skulle have rod i, og på tværs af skel og motivationsbaggrunde havde disse 
instanser prioriteret at vægte indflydelsen fra den fortidige skandinaviske 
kulturarv højt. Noget forandrede sig dog i løbet i af 1840’erne.

Begrebsafklaring: Det kulturelle nationsbegreb 
og det politiske nationsbegreb
Historikeren Christoffer Leiding Kølvraa fra Aarhus Universitet, der har 
skrevet om den fredelige politiske revolution i Danmark omkring 1848, 
har i relation hertil også sat fokus på det nationsbegreb, der voksede frem 
i 1820’erne, og som modnedes i 1830’erne. Han mener, at nationsbegrebet 
i overvejende grad var kulturelt baseret til at starte med, idet politikere 
og datidens samfundsdebattører hyldede nationen ud fra en forholdsvis 
neutral, politisk stemme i det skrevne og talte, officielle ord. Først senere 
blev nationsbegrebet politiseret. Og da det skete, var det i en national og 
ikke skandinavistisk retning. Kølvraa præciserer, at forandringen fra det 
kulturelle nationsbegreb til det politiske fandt sted i 1842. Andre politik-
historiske forskere mener derimod, at netop fordi det nationale projekt i 
Danmark faldt sammen med et liberalt demokratiseringsprojekt, var det 
kulturelle nationsbegreb fuldt ud foreneligt med det politiske (BÖSS, p. 298). 
Vores læsninger er i tråd hermed, men vi mener yderligere at kunne spore, 
at der på begge sider af 1842 kan findes både kulturelle og politiske begrebs-
positioner, både blandt forfatterne, kunstnerne og politikerne; dvs. at det 
kulturelle og politiske var at betragte som to sider af samme sag, lige såvel 
som vi betragter den skandinaviske tone som en integreret komponent 
af den nationale tone. Som citatet af Lehmann fra Dansk Folkeblad i det 
ovenstående afsnit synes at indikere, havde det nationsbegreb, der anty-
dedes i 1838, allerede klare politiske inklinationer, da det i bund og grund 
handlede om at lade den danske stat gå op i en højere nordisk enhed for 
herigennem lettere at få afskaffet enevælden; dvs. en slags politisering af 
det skandinaviske forud for politiseringen af det »national-skandinaviske«, 
der markerede sig kort tid herefter.

Kølvraa kommer ikke selv med danske eksempler på, hvordan det kultu-
relle nationsbegreb konkret kom til udtryk, men her kunne man antagelig 
fremhæve helstatsfortaleren, naturvidenskabsmanden og forfatteren H.C. 
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Ørsted (1777-1851), der i Dansk Ugeskrift afgav sine betragtninger over den 
danske folkekarakter:

Man sammenligner med rette vort Folks Character med vort Lands. Vi omgives 
af en Natur, hvori ingen af de store Kræfter fremtræde med nogen særdeles 
Overvægt…Men har det ikke himmelhøje Fjelde og mægtige Floder, saa bølger 
dets Overflade med yndige Bakker, oplives af klare Søer, bekranses af løvrige 
Skove og beklædes af det herligste grønt…Er dette ikke den venlige, rolige og 
dog virksomme ligevægts Character. (ØRSTED, 1843)

Ørsteds udpegning af det danske folks menneskelige egenskaber som væ-
rende i overensstemmelse med nationens naturkarakter synes fint at kunne 
repræsentere det kulturelle nationsbegreb, som Kølvraa nævner, til trods 
for at udtalelserne er fra 1843. Ørsteds tilhørsforhold i den konservative og 
mere kongetro lejr bevirkede selvsagt, at han ikke politiserede det nationale 
i samme retning som de nationalliberale. Det hørte med til de konservative 
politikeres selvforståelse, at de mente at repræsentere en genuin national 
holdning, og indlejret i dette argument var en distinktion i forhold til de 
nationalliberales nationale sindelag, som de konservative fandt for udansk 
og fremmed, da det i vid henseende var funderet i et tankesæt, der hentede 
sin inspiration uden for rigets grænser. Set i denne optik udgjorde de to fløje 
i dansk politik to konkurrerende projekter, der begge ønskede at definere 
rammerne for kultur og politik. Imidlertid lod også Ørsted sig inspirere 
af den tyske filosof Johann Gottfried Herder (1744-1803), der tidligere i 
århundredet havde skrevet om det tyske folks ejendommelighed uden at 
stille politiske krav på baggrund af det nationale. Herder havde været til 
inspiration for flere af tidens kulturelle personligheder såvel som politiske 
skikkelser.10 Ifølge Herder var nationen »et kulturelt eller kunstnerisk fæno-
men, og man opfattede således ikke, at den havde nogen egentlig forbindelse 
til politik eller statsræson. At helstaten husede mere end én nation, var 
således ikke noget problem i forhold til den romantiske nationalfølelse.« 
(KØLVRAA, p. 36) I relation hertil kan man også se Ørsted præcisere, at det 
er lighederne frem for forskellene mellem folk, som skal og bør betones i 
debatten, og at det er den frie ånd, der er det væsentligste: 

…man maa ikke drive Sammenligningen for vidt og glemme, hvad den fri Aand 
formaar…Naar man taler om Nationalcharakter, synes man alt for meget at 
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glemme, at dét, som alle Mennesker har fælles, har usigelig meget større Betyd-
ning og vigtighed end de nationale Forskelligheder. (ØRSTED, 1843)

Ørsted kunne med andre ord godt leve i en nation med flere folk, flere sprog 
og flere kulturelle udtryksformer. En af Herders pointer var endvidere, at 
man skulle respektere andre nationer og ikke fremhæve sin egen nation på 
bekostning af andres, da kulturerne var ligeværdige (BÖSS, p. 292).

Helt anderledes stod det til i den danske nationalliberale lejr. For denne 
kreds blev påvirkningen fra den tyske kultur, det tyske sprog og folk væ-
sentlig at skærme det danske folk mod. Som udtrykt af Lehmann i 1842 i 
den såkaldte »Danmark til Ejderen«-talen, ville det danske folk, kultur og 
sprog kun bestå, hvis Danmark kunne skille sig af med Holsten og gøre 
Slesvig dansk. Tonen var nu skærpet i en national afgrænsende retning:

Derfor forstaa vi ved Danmark alt Land mellem Øresund og Ejderen og ere rede 
til at forsvare vort gamle Dannevirke baade mod Nordalbingiernes højforræder-
ske Skraal og mod alle tydske Fuglefængeres søsyge Erobringslyst. Og skulde det 
gjøres fornødent, da ville vi med Sværdet skrive paa deres Ryg det blodige Bevis 
for den Sandhed: Danmark vil ikke. (LEHMANN, 1842)

Det var retoriske linjer som disse, hvor de liberale udpegede tysken som 
den erobringslystne fjende (og omvendt), der medvirkede til at avle en 
dansk-tysk modsætning i helstaten og i forlængelse heraf en politisering 
af det nationale. På de interne linjer kan det tidligere nævnte »ørstedske« 
kulturelle nationsbegreb ses som et modspil til denne mere aggressive, 
ekskluderende retorik, som de nationalliberale rettede mod Holsten. Som 
udtrykt af Kølvraa var det således politiseringen af det nationale, der 
skabte de uforsonelige modsætninger mellem hertugdømmerne og Dan-
mark; ikke omvendt (KØLVRAA, p. 32). Kølvraa peger også på, hvordan de 
liberale fraktioner i hertugdømmerne begyndte at bruge samme retorik 
vendt mod Danmark til trods for, at man tidligere havde været hinandens 
allierede grupper på tværs i helstaten (KØLVRAA, p. 32). I tiden frem mod 
1848, der både blev årstallet for 1. Slesvigske Krig og for enevældens fald, 
markerede de nationalliberale deres holdninger i en til tider uforsonlig 
tone, som ofte forekom mere national end liberal. Politiseringen af det 
nationale førte til, at det nationsbegreb, som de nationalliberale anvendte, 
slog ind på en kurs, hvor vigtigheden af at have klare og stærke grænser 
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blev dominerende. Tankerne om en dansk konstitutionel stat beroede her 
på en ideologisk markering af, hvad Danmark var, og ifølge Lehmann, som 
vi i det følgende vil blive lidt ved, lå den naturlige grænse ved Ejderen, 
jf. hans politiske nationsbegreb som det yderligere formulerede sig ved 
Casinomødet i 184811: 

Danmarks Ret til Schlesvig er utvivlsom, fordi dette fra Arilds Tid af danske Land 
aldrig har hørt til det tydske Rige […] Danmark hører op der, hvor Tyskland 
begynder: ved Eiderens ældgamle Grændseskel. (LEHMANN, 1848)

Det blev således den ramme, Lehmann definerede som mål for en ny stats-
dannelse, og som han og de andre liberale kæmpede for retorisk såvel som 
fysisk. I samme tale nævner Lehmann »Nordens Aand« som det kulturelle, 
mentale kit for den danske nations borgere, der skulle føre til nye tilstande, 
jf. de skandinaviske visioner. Som påpeget handlede stridens kerne om 
retten til Slesvig, og med Holstens medlemskab af Det tyske Forbund var 
den danske nationalliberale kreds bange for, at Danmark ville blive opslugt 
heri og miste sin suverænitet: »vi staa ligeoverfor et Oprør, hvis vedkjendte 
Formaal er det danske Riges Opløsning« (LEHMANN, 1848: Casinomødet).12 

Andre samfundsdebattører og politikere formulerede imidlertid stats-
problematikken og grænsedragningen mod det tyske i mere aggressive 
vendinger, eksempelvis N.F.S. Grundtvig, der ikke kun mente, at danskerne 
skulle udvise tapperhed over for den grumme fjende mod syd (BÖSS, p. 352), 
men at danskerne skulle rejse »Thorshammer til Tyskens haarde Pande« 
(GRUNDTVIG, 1841).13 Monrad tilsluttede sig, at et konstitutionelt styre ikke 
lod sig realisere, så længe Holsten var del af helstaten. For ham ville det 
svare til »at give en Mand, der vil skyde på os, en skarpladet Pistol, naar 
han kun har en der er ladet med løst Krudt« (MONRAD, 1847).14 Ploug lagde 
sig i samme spor som Monrad, og i marts 1848 sendte han to pistoler til 
sønderjyden Lauritz Skou med følgende besked:

…brug dem godt, smeld en S.H. [slesvigholstener] for Panden med hver af dem. 
[…] Nu frisk Mod, min Gut! Danmark indtil Eideren. (PLOUG, 1848)15

Lehmann var derfor langt fra ene om at skabe kulturel såvel som politisk 
afstand til »det tyske«, forstået som startende ved Holstens geografiske 
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grænse og som noget, der skulle renses ud fra Slesvig, så Slesvig kunne 
blive mere »dansk«. 

Udlægningen af hændelserne omkring 1848 og tiden op dertil er kom-
pliceret; detaljerne er mange og receptionen heraf mangetydig. Det lig-
ger uden for denne artikels rækkevidde og emne at redegøre nuanceret 
for forløbet, men betragtet fra sidelinjen synes det som om, at der blandt 
faghistorikere har indfundet sig en form for entydighed i forhold til recep-
tionen af udvalgte nationalliberale politiske skikkelser. Enten er forskerne 
entydigt pro eller kontra Lehmann, og ofte udlægges motiverne for at vælte 
enevælden og gøre Slesvig dansk alene som en kamp om magt, hvor sprog-
stridighederne ofte holdes frem som en væsentlig del af stridens kerne.16 Vi 
mener imidlertid, at processen også handlede om meget andet, idet der i 
Lehmanns taler og breve i lige så høj grad blev kredset om åndens mulige 
frigørelse fra enevældens lænker, herunder hvordan processen med at få 
løftet en nation til et nyt bevidsthedsniveau skulle faciliteres.17

Den nationale vækkelse – Lehmann, Hegel og nationen
Fælles for gruppen af de nationalliberale var, at der bag tankerne om at 
ville skabe en klar grænse til den tysksindede nabonation, kulturelt såvel 
som statsretligt, lå en tydelig inspiration fra den tyske filosof G.W.F. Hegel 
(1770-1831), der på et overordnet niveau satte staten over den organisk og 
kulturelt funderede enhed: nationen. Det er ofte blevet hævdet, at hegelia-
nismen var særligt udbredt i forhold til forfatningsdebatten, der udspandt 
sig i 1841-1842, men i det følgende vil vi argumentere for, at dens indflydelse 
ikke kan begrænses til denne periode, i det mindste ikke når det gælder 
tidens billedkunstnere. For Hegel blev statsidéen det ideelle begreb, der 
kunne favne og udvikle det folkelige, individuelle nationale liv og heri-
gennem modne en nation til større selvbevidsthed (JENSEN, pp. 47-49, 53). 
Lehmann lod sig, ifølge historikeren Grethe Jensen, især inspirere af Hegels 
tanker om verdensånden, der sætter sig igennem i historien, og i Lehmanns 
optik havde det danske folk netop modnet sig tilstrækkeligt til at kunne 
indtræde i den række af nationer, hvor folket kunne få medbestemmelse 
(JENSEN, p. 49). Der var blot den anke, at det nuværende enevældige styre 
ikke lod det danske folks individuelle potentiale folde sig ud. Med andre 
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ord: enevælden var selve hindringen for, at selvbevidstheden kunne slå igen-
nem, og det måtte der gøres noget ved. På Casinomødet d. 20. marts 1848 
syntes de hegelske tanker om frihed til folket at være tydelige hos Lehmann: 

Og hvem ere de, der nu skulle lægge den brede Grundvold for det danske Folks 
Frihed, som ene kan vække alle dets slumrende Kræfter til Høisind og Stor-
daad? Det er de Mænd, som hidtil med smaalig Forbittrelse have forfulgt enhver 
fremspirende Frihedslængsel – i god Overensstemmelse med det Undertryk-
kelsessystem, som længe har tynget paa Europa, men som nu overalt er bleven 
knækket – jeg haaber for bestandig. […] Det er et Brud med det gamle System, 
Tiden fordrer; et nyt System, baaret af et nyt Ministerium, som er gjennemtrængt 
af en fælles Tanke og af Magt og Myndighed til at gjennemføre den.« (LEHMANN, 
1848: CASINOMØDET)

Lehmann talte om frihed til det danske folk, et nyt system og en fælles tanke, 
ikke uligt det hegelianske tankegods om berettigelse til medbestemmelse, 
hvis folket var nået til et vist bevidsthedsstadie. Lehmann gav endvidere 
indtryk af, at der stod »Mænd« klar i kulissen til at sejle statsskibet i denne 
rigtige retning. Bag denne ikke nærmere definerede gruppe af mænd stod 
selvsagt dem, der skulle udgøre kernetropperne i det nationalliberale parti. 

Som tidligere nævnt er Lehmanns politiske motiver af eftertidens fag-
historiske skeptikere blevet udlagt som et vikarierende motiv for at opnå 
magten, ligeså vel som hans tanker blev set som en afstandtagen fra Herders 
fordringer om inddragelse af hele folket. Kølvraa hører til blandt skepti-
kerne, der påpeger, at der var noget selvmodsigende i både at ville være 
for hele folket og så samtidig besidde et elitært syn på, hvem der reelt 
skulle udøve magten. For de nationalliberale var nationens kerne således 
borgerskabet, og det var denne samfundsgruppe, som alene skulle have 
den politiske magt, om end en forståelse for nødvendigheden af en po-
litisk mobilisering af bondestanden dog efterhånden også vandt frem. I 
forlængelse heraf peger Kølvraa på, at Lehmann antagelig var inspireret 
af den franske politiker Francois Guizot (1787-1874), der præciserede, at 
magten var reserveret for den dannede, ansvarlige borger i den ideelle stat 
(KØLVRAA, p. 38). Mange af de nationalliberale havde, som en del af deres 
almene dannelse, læst franske teoretikere og filosoffer, og i den forbindelse 
også læst skrifter med idéer, der inspirerede til den store franske revolution 
og de mindre revolutioner i årtierne bagefter (HOLM, p. 34, KØLVRAA, p. 36). 
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Lektor i historie Bertel Nygaard fra Aarhus Universitet har i relation 
hertil påpeget, at både Lehmann, Monrad, Ploug og flere andre i den na-
tionalliberale gruppe primært var inspireret af Hegel, men at gruppens 
medlemmer udlagde og tolkede Hegels synspunkter forskelligt. Nogle ef-
terspurgte radikale revolutionære tiltag, mens hovedparten reelt gik ind for 
reformer og gradvise ændringer (NYGAARD, 2007: pp. 15-19, 27). Ifølge Ny-
gaard hørte Lehmann til dem, der foretrak reformer frem for revolutioner, 
hvilket understreges af, at hans egentlige syntetiserende mål var frihed og 
enhed. Lehmann ville derfor ikke, at et konstitutionelt monarki blev indført 
ved »lovløs Indgriben«, men ved »ordnet og ordnende Samvirken med 
Kongen og hans Regering for Fædrelandets vel«, som han formulerede det 
i en tale i 1846 (LEHMANN, 1846, NYGAARD, p. 26). Oplysninger som disse 
om ordnet samvirke, dvs. samspil og samarbejde, synes at stå i modsætning 
til argumenter fremført af Lehmann-skeptikerne, der kun har anskuet hans 
motiver som værende lig med magt. Snarere synes Lehmann også at ville 
arbejde for kollektive løsninger til fællesskabets bedste. Jensen mener imid-
lertid, at Lehmann politisk blev mere radikal fra midten af 1830’erne, idet 
han ikke kunne se, at enevælden fredeligt ville blive erstattet med folkelig 
medbestemmelse (JENSEN, pp. 49-50). Han tyede derfor til en mere yderlig-
gående retorik med hensyn til spørgsmålet om Danmarks konstitution og 
relationen til Slesvig, og disse to problemer måtte der findes en løsning på 
samtidigt (JENSEN, p. 60). Uagtet eftertiden har udlagt Lehmanns motiver 
på ganske forskellig vis, er der imidlertid ingen tvivl om han – og med ham 
de øvrige nationalliberale politikere – hentede en væsentlig del af legiti-
mationen af deres radikale frihedssøgende tanker i Hegels historiefilosofi, 
der installerede friheden som historiens uafvendelige endemål. Hegels 
historiefilosofi leverede ikke alene brændstoffet til forandringer i Danmark, 
men blev overalt i Europa taget til indtægt for de forandringer, der efter 
revolutionerne i 1830 og 1848 vakte håbet om folkelig medbestemmelse og 
frie forfatninger. Forandring og udvikling blev nu forstået som reelle behov 
og vilkår og var i høj grad nyskabende set i lyset af en historieopfattelse, 
der langt ind i 1700-tallet havde anlagt en statisk forståelse af verdenen og 
dermed netop umuliggjort konstitutionelle forandringer.
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Magtpositioner efter enevældens fald 
Danmarks konstitution og relationen til Slesvig var to presserende forhold 
i tiden. Netop samtidighed blev her løsenet, som da en petition fra Køben-
havns borgerrepræsentation blev afleveret til kongen d. 20. marts 1848 med 
krav om indførelse af fri forfatning samt en fælles forfatning for kongeriget 
Danmark og hertugdømmet Slesvig:

Afgjørelsens Time nærmer sig med Kæmpeskridt. Staten vil opløses, dersom 
Deres Majestæt ikke uopholdeligen omgiver Deres Throne med Mænd, som ere 
Opgavens Storhed voxne, og som kunne tilføre Regjeringen en energisk Villie 
og Nationen Bistand – Mænd, der kunne redde Danmarks Ære og grundlægge 
Landets Frihed.
Vi anraabe Deres Majestæt om ikke at drive Nationen til Fortvivlelsens Selvhjælp. 
(LEHMANN, 1848, DANMARKSHISTORIEN.DK)

Henvendelsen virkede, og kong Fredrik d. 7 trådte tilbage, men samtidig 
brød krigen som forventeligt ud, eftersom holstenerne og slesvigerne på 
deres side ikke ville opgive en selvstændig forfatning. 1. Slesvigske Krig var 
en realitet, men selv ikke tre års krig kunne rokke parterne i forfatnings-
spørgsmålet; snarere tværtimod eftersom helstatsforfatningen fra 1855 var 
et demokratisk tilbageskridt. En uundgåelig ny konfrontation med her-
tugdømmerne ventede derfor forude, men som bekendt brød den næste 
krigskonfrontation mellem parterne først ud i 1864. Nok var årstallet 1848 
det skelsættende år for enevældens fald og 1849 året for grundlovens reali-
sering, men i mangt og meget var vejen mod demokratisk medindflydelse 
lang og så langt fra i mål mod midten af 1800-tallet. 

I brevvekslinger fra 1850’erne mellem kunstnere, deres familier og poli-
tikere ses det i særlig grad, hvordan frygten for at komme under tysk her-
redømme var uformindsket efter den 1. Slesvigske Krig. Frygten ligefrem 
blussede op under forfatningen af helstatskontrakten mellem hertugdøm-
merne og kongeriget18:

Ministeriet har den 26. Juli overrasket alle med noget der hedder en Folkeforfat-
ning, men som slet ikke er andet end et storartet Forsøg paa at skille os af med 
Grundloven og føre os tilbage til Absolutismen [… ] nu maa det komme til en 
alvorlig Kamp og endelig Afgjørelse, om vi skulde blive ved at være et frit Folk 
eller vende tilbage til Absolutismen, fordi vi ikke kan forstaae at bruge Friheden…
tillige ligger deri, om vi skulde være en selvstændig Nation eller en Vasalstat af 



POLITISERING AF DET NATIONALE?84

Tyskerne. For Øieblikket er det Holstenerne der regjere os, det er dem til Behag, 
at Fællesforfatningen er lavet. Det er haardt nok at det skal være saa efter de 
3 Aars haarde og hæderlige Krig, men det er vor aabne Mangel paa Enighed 
og Sammenhold og navnlig vor høiere Stænders Mangel på Nationalfølelse og 
Fædrelandskjærlighed, der har ført os saavidt. 
(Brev fra Carl Ploug i København til P.C. Skovgaard i Italien, 16. august 1854) 

Fra kunstneren Wilhelm Marstrand (1810-1873) stammer lignende beret-
ninger om Folkeforfatningen (helstatsforfatningen), herunder det proble-
matiske i et rigsråds stiftelse i forhold til den eksisterende rigsdags råderum, 
eftersom det blev tolket som et demokratisk tilbageskridt:

Folketinget bliver ikke andet end en Stænderforsamling som i Hertugdømmerne 
– altsaa vor Grundlovs Godnat!
(Wilhelm Marstrand i Venedig til P.C. Skovgaard i Livorno, 8. august 1854)

Marstrands hustru stemte i ved at drage en parallel mellem danskernes frygt 
for at komme under »fremmed Aag« og norditalienernes aktuelle oplevelse 
af dette, idet hun ud fra egne erfaringer pegede på, at de blev underkuet af 
det østrigske herredømme: 

…jeg…skulde inderlig glæde mig ved engang at høre, at det var lykkedes Itali-
enerne at løsne sig fra det, vist med Grund forhadte fremmede Aag. Naa! Vor 
Herre bevare vort kjære lille Land fra at komme under fremmed Herredømme, 
hvilket som helst. Jeg har saa tydelig Følelsen her af hvad det vil sige!« 
(Grethe Marstrand i Venedig til Georgia Skovgaard i Livorno, 8. august 1854) 

Ovenstående passager indikerer, at de nationalliberale langt fra var i mål 
med realiseringen af deres visioner, men forskellen fra før og efter 1848/49 
var, at det nu var pålagt dem at løse problemerne. 

Forbliver vi i den hegelske terminologi, var folkets »ånd« stadig ikke helt 
frigjort, blot fordi konstitutionelt monarki var blevet en formel realitet i 
Danmark. Det var dog et skridt i den rigtige retning, men forhindringerne 
viste sig stadig at være mange. Som påpeget af Jensen lykkedes de national-
liberale med: statsdannelsen, liberalisering af økonomien og med en vis 
form for demokratisering af det politiske liv. De lykkedes derimod ikke med 
ejderpolitikken, de skandinaviske drømme, og de fik heller ikke indfriet de 
forventninger, som de havde til det danske folk (JENSEN, pp. 43-44). Selvom 
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Lehmann mente, at det danske folk var modnet til at blive indført i den 
række af nationer, hvor folket havde medbestemmelse (JENSEN, p. 49), stod 
der ikke et færdigt »folk« klart til at håndtere den ændrede situation efter 
enevældens fald. Nok var der en gruppe unge nationalliberale med klare 
visioner, men de var ifølge historikeren Hans Vammen ikke deres ansvar 
bevidst, da de endelig fik regeringsmagten (VAMMEN, 2011). Istemmende 
hermed mener professor i pædagogik ved Aarhus Universitet Ove Kors-
gaard, at der således ikke fandtes et »folk«, som kunne styre landet, da der 
blev indført demokrati. Folket skulle først skabes, og det blev det via diverse 
»eksklusions- og inklusionskampe som omdrejningspunkt« (KORSGAARD, 
p. 13). En af eksklusionskampene handlede selvsagt om at få defineret en 
klar grænse til tysk kultur, sprog og geografisk land, mens en af de centrale 
inklusionskampe var at samle liberale borgerskabskræfter i statsstyrelsen. I 
forlængelse heraf blev det dog en slags eksklusionsmekanisme, at »folket« 
bag det konstitutionelle monarki var borgerskabet, dvs. en slags »oplyst 
elitestyre« (JENSEN, p. 63), der repræsenterede de begavede, dannede og rige, 
som selv formuleret af Lehmann i 1860. I tråd med Jensen kunne man således 
argumentere for, at Danmark ikke blev regeret af »folket«, men af udvalgte 
medlemmer af borgerskabet; dvs. en slags repræsentativt demokrati, der blot 
endnu ikke repræsenterede alle befolkningsgrupper i realiteten. Det blev 
med andre ord efterfølgende borgerskabets forpligtelse at oplyse, udvikle og 
uddanne den øvrige del af befolkningen herunder især landbefolkningen. 

Kunstnerne var som nævnt en del af borgerskabet, om end flere af dem 
havde rod i landbobefolkningen og måske netop derfor havde særlige for-
udsætninger for via deres billeder af det danske land og landbefolkning at 
blive vigtige komponenter i udviklingen af »folkets« ånd i samspil med de 
borgerlige politikere. De nationalliberale politikere var hyppige bestillere 
af kunstnernes værker, og et strategisk samspil opstod for denne fælles sag 
i tidens netværksalliancer. Mange af kunstnerne sympatiserede i forvejen 
med de nationalliberale i deres politiske idéer, og flere havde med enevæl-
dens fald yderligere oplevet et større kundegrundlag og en større frihed med 
hensyn til motivvalg. Det var således vigtigt for kunstnerne, at de kunne 
opretholde en høj grad af selvbestemmelse og udvikle en stadig mere fri 
vilje i den kunstneriske proces. Imidlertid var Lehmann og Høyen ikke 
sene til at sætte billedprogrammatiske rammer op for kunstnerne i deres 
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iver efter at få drejet det politiske og kulturelle nationsbegreb hen i den for 
dem rigtige retning. Samspillet havde nogle gange karakter af at være støt-
tende vejledning, mens det andre gange antog mere dikterende karakter. 

Sådan skildres den danske bonde 
Høyens nationsbegreb kommer klart til udtryk i det tidligere omtalte fore-
drag: »Om Betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts Udvikling« fra 
1844, idet det indeholder en lang række billedprogrammatiske anvisninger 
til tidens kunstnere om, hvordan de kunne udvikle en folkelig kunst til gavn 
for nationen. Høyens nationsbegreb har både et politisk og et kulturelt 
afsæt, og han arbejder med flere dagsordner, interessenter og modtagere. 
Med »folkelig« mente Høyen, at kunstnernes værker motivisk skulle have 
fængende bud til alle: »Almuemanden«, »den Rige« og »Regjeringen.« 
Kunstnerne, der var denne opgave voksen, besad ikke kun det »ægte fol-
kelige Sind«, men var også ladet med »en hellig Følelse for Fødeland og 
Forfædre« (HØYEN, 1844: pp. 357, 360). Høyens anvisninger var således ret 
specifikke i forhold til figurmaleriet; kunstnerne skulle eksempelvis »gjøre 
sig fortrolige med Folkelivet i dets Sysler og Adfærd.« I forlængelse heraf 
anbefalede Høyen, at kunstnerne:

(…) ud af Folkelivet [skulle] gribe de oprindelige Stammetræk, saa at disse klart 
træde os i Møde. Nordboen maa først opfattes i hele sin Ejendommelighed, 
Sandsen maa først skjærpes for det Store og Hjemlige i den os omgivende Natur, 
før vi kunne haabe at faa en folkelig, historisk Konst. (…) Hvor ofte har ikke 
Hjertets følelse udbredt den mest jomfruelige Ynde over Bondepigens Aasyn, og 
adlet hendes kraftige Bygning! Med hvilken Ro kan ikke et ærligt, et højmodigt 
Sind male sig i Bondens Ansigt, og med en Oprindelighed, en Bestemthed, et 
ægte folkeligt Stempel…« (HØYEN, 1844: pp. 361-62)

Nærmest direkte afledt af disse anbefalinger synes Jørgen Sonne (1801-1890) 
at have udført maleriet Landlig scene fra 1848, der forestiller to monumen-
tale bondepiger indsat i et dansk, geografisk ubestemmeligt marklandskab 

ILL. 6
Jørgen Sonne, Landlig scene, 1848. Olie på lærred, 121 × 96 cm. 
Statens Museum for Kunst, foto: SMK Foto.
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med kampesten, oldtidsgravhøje, et bøgeskovsparti og flyvende storke over 
rødbrogede køer (Ill. 6). Bondepigerne er skildret i statuarisk helfigur situ-
eret for foden af en fuldmoden kornmark efter aftenmalkningens afslutning 
med frisk mælk i træspande på hovedet; den ene pige i færd med at strikke 
og den anden bærende et spædbarn. Deres kropsholdning og ansigter har 
en »jomfruelige ynde« over sig, som efterspurgt af Høyen, og derved er 
de i skildringen ikke mærket af en hård dags arbejde i kornmarken. Den 
forreste kvinde, der skuer mod vandet og solnedgangen i det fjerne, er des-
uden ledsaget af et større drengebarn, der med en viftende håndbevægelse 
skræmmer agerhøns væk fra markerne. Fuglene fremtræder som mørke 
faretruende og angrebslystne skygger i landskabet, og det synes ligefor at 
drage en symbolsk parallel til kunstnernes og politikernes samtidige ønske 
om at fordrive holstenerne fra de områder.19

Såvel hos Sonne som hos tidens øvrige kunstnere blev familien et yndet 
billedkunstnerisk tema, der på det konkrete plan værnede om de nære og 
kærlige værdier, men på et overordnet plan også karakteriserede nationen 
og dermed dens medlemmers forhold til hinanden.20 Sonne hørte til i den 
nationalliberale inderkreds, og sammen med Skovgaard og Hansen var 
han blandt de tre udvalgte malere, der repræsenterede kunstnerstanden 
ved Casinomøderne i 1848, hvor landets fremtid blev diskuteret. Sonne 
havde endvidere specialiseret sig i bataljemaleriet, og med 1. Slesvigske 
Krigs frembrud blev han landets foretrukne krigsrapporter. Monumentale 
skildringer af sejrrige episoder blev her hans varemærke.

Maleren Christen Dalsgaard (1824-1907) søgte i lighed med Sonne at efter-
leve Høyens ord om at skildre de oprindelige og ægte bondefolk, eksem-
pelvis som i maleriet En hjemforlovet artillerist fra Morsø og hans yngste 
søster overrasker gamle venner i Salling, hvilke i et udhus er beskæftigede 
med at istandsætte en ruse fra 1857 (Ill. 7), hvor en bondepige i pænt tøj og 
bare fødder sidder med det »ærligste« ansigt, mens en soldat træder ind af 
døren. Maleriet blev på den årlige udstilling på Charlottenborg opkøbt af 
Selskabet for nordisk Konst, der som bekendt havde Høyen og Lehmann 
som de styrende kræfter. For dem var motivet udtryk for den rette skildring 
af bøndernes oprindelige liv, uden at det var gjort til »Costumebilleder«, 
som Høyen direkte frarådede kunstnerne det (HØYEN, 1844: p. 360).
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Malerier af nationens bønder skildret med idealisme og omgivet af land-
skabelig skønhed fik en central position i visualiseringen af det kulturelle 
nationsbegreb, der blev efterspurgt af Høyen. Det fik også en central posi-
tion for Lehmann med hensyn til det politiske nationsbegreb, han havde 
strategiske visioner for, men manglede visuelle skildringer af. Med Høyen 
og Lehmanns fælles visioner for, at kulturen kunne medvirke til at ændre 
den politiske dagsorden, blev især det folkehistoriske figurmaleri og land-
skabsmaleriet de to billedkategorier, som vandt størst opmærksomhed i de 
nationalliberale kredse, i selskaberne og på de årlige udstillinger på Charlot-

ILL. 7
Christen Dalsgaard, En hjemforlovet artillerist fra Morsø og hans yngste søster overrasker gamle ven-
ner i Salling, hvilke i et udhus ere beskæftiede med at indstandsætte en ruse, 1857.
Olie på lærred, 92,6 × 115,8 cm. ARoS Aarhus Kunstmuseum, foto: Ole Hein.
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tenborg. Høyens muligheder for at indkøbe kunstværker, der understøttede 
hans kulturelle og underliggende politiske agendaer, kunne således folde 
sig ud via hans engagement i Selskabet for nordisk Konst og som indkøber 
til Den kongelige Malerisamling. Motivisk kunne Høyen yderligere dyrke 
sine strategiske agendaer via den direkte kontakt med kunstnerne fra sit 
parallelle hverv som professor ved Kunstakademiet. I alt tre helt centrale 
positioner at udøve indflydelse fra. Et tilbagevendende tema i receptionen 
af Høyen er hans rolle som den strenge kunstdommer, hvis vurderinger 
var frygtet blandt kunstnerne og angiveligt fik flere til at forlade landet.21 
Nævnes kan her hans ofte fremhævede misbilligelse af kunstnere som C.A. 
Jensen (1792-1870), Dreyer, Gurlitt og Sødring m.fl., hvoraf især Gurlitt fik 
en hård medfart.

Gurlitt var født ved Hamborg men kom tidligt i 1830’erne ind på Kunst-
akademiet i København, da det var helstatens kunstakademi og tillige et 
ganske velrenommeret et af slagsen. Der var helt naturligt mange elever fra 
hertugdømmerne på kunstakademiet, og samtalesproget her og i statsad-
ministrationen i øvrigt var ofte tysk. Gurlitt forstod begribeligvis slesvig-
holstenernes ønske om selvstændighed fra kongeriget Danmark; en trang 
der modnede sig i 1840’erne, men da han lod sive, at han støttede deres 
frihedskamp, blev han af Høyen frosset ude og hans værker taget ned fra 
Den kongelige Malerisamlings udstillingssale. I denne sammenhæng var det 
antageligt heller ikke helt uvæsenligt, at Gurlitt var nært knyttet til kongen, 
der gennem opkøb og bestillinger en årrække var med til at sikre ham solide 
indtægter. Høyens dom ramte tillige kunstneren Ditlev Blunck (1798-1854), 
der også kom fra hertugdømmerne. I lighed med Gurlitt har Blunck haft et 
receptionshistorisk efterliv som overvejende »tysk« kunstner til trods for, 
at de begge i samtiden hørte til de skattede og lovende »danske« kunstnere. 
Denne skelnen mellem om man var tysk eller dansk kunstner, når man kom 
fra Slesvig og Holsten, blev først et presserende spørgsmål mod midten af 
1840’erne med den ideologiske politisering af det nationale, der antagelig 
resulterede i, at begge kunstnere fraflyttede den danske nation. Klimaet 
var ikke tolerant længere. Høyens nationsbegreb og billedprogrammatiske 
idéer for kunsten havde i overvejende grad været kulturelt funderet, men 
når det kom til personer, der i deres holdninger afveg for meget fra hans 
overordnede idéer, antog hans nationsbegreb en politisk styrende karakter 
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med den konsekvens, at han i visse tilfælde agerede den strenge dommer, 
der ekskluderede andre grundet hans visioner for en ny samfundspolitisk 
orden. Den danske borger, bonde og det danske folk skulle være i fokus for 
kunstnerne, og stilen skulle følge Høyens anvisninger.22

Billedprogrammer til Københavns Universitet
Kunstudsmykninger i det offentlige rum iværksat med tanke på et langt 
efterliv tilskrives oftest en særlig betydning og pådrager sig i reglen stor 
opmærksomhed i dets tilblivelsesfase. En væsentlig opgave var her udsmyk-
ningerne af salene på Københavns Universitet fra 1840’erne og frem. Ved en 
så væsentlig opgave var Lehmann heller ikke sen til at søge indflydelse pga. 
stedets samfundsdannende og -opdragende potentiale blandt borgerskabet. 
Hans interesse i udsmykningsopgaven beroede langt fra kun i en interesse 
for kulturelle udsmykninger; billedprogrammet skulle snarere afspejle hans 
tanker om folkets historie. I 1843 fremsatte han en konkret anmodning om 
at få maleren Constantin Hansen til at påtage sig udsmykningsopgaven, der 
skulle realisere et motivprogram med en overvægt af nordiske begivenheder 
og skikkelser, der herigennem kunne vise progressionen i det danske folks 
historie på linje med verdenshistoriens udvikling (JENSEN, p. 56-57, NØRRE-
GAARD PEDERSEN). Nationalhistorien synes så småt at være ved at få forrang 
til fordel for en universalhistorisk tilgang. Særligt interessant var Lehmanns 
forslag om, at Hansen skulle male oldtidsstedet Leire Ting og her skildre en 
hændelse, hvor en bonde taler direkte til kongen i et slags »folketing«. Som 
påpeget af Jensen fandt Lehmann via Hegel sammenhæng i historien mel-
lem fortid og nutid, idet billeder af en relevant historisk fortid skulle tjene 
til inspiration for andre i organiseringen af et nyt nutidigt konstitutionelt 
Danmark (JENSEN, p. 57). Via historiske sagn kunne protodemokratiske 
tendenser og frit talende borgere således skildres til folkeoplysende gavn 
for borgerne. Ikke uvæsentligt er det i den forbindelse at nævne, at H.N. 
Clausen, der også var glødende nationalliberal, fra 1837 var blevet rektor for 
Københavns Universitet (NØRREGAARD PEDERSEN, p. 34). Det har derfor 
ligget lige for via kontakterne i selskaberne at forhandle sig frem til mulige 
billedprogrammatiske løsninger på dekorationssituationen. Når man følger 
brevvekslingerne mellem Lehmann og Hansen, bliver det imidlertid hurtigt 
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klart, at Høyen var involveret i sagen og blev taget med på råd, (GLARBO, 
p. 36f.; HØYEN, 1843, brev til Constantin Hansen), hvilket siger noget om 
det tætte netværk tidens kunstnere, politikere og kulturaktører var en del 
af. Særligt interessant er det også at hæfte sig ved, at det var bonden som 
figur, der spillede en central rolle i dette billede, præcis som i Høyens eget 
billedprogram. Lehmanns foreslåede billedprogram blev imidlertid ikke 
realiseret, men via skitser kan man følge, hvordan det kunstneriske udtryk 
præget af Lehmann og det hegelske historiesyn kunne have set ud.23

Som følge af den 1. Slesvigske Krig gik kommissionsarbejdet med ud-
smykningstiltaget i stå, og først i begyndelsen af 1850’erne kom der gang i 
processen igen. Constantin Hansen var i 1853 klar med et fornyet udsmyk-
ningsprogram, der medtog scener forestillende de skandinaviske studenters 
ankomst til København i 1845 og scener fra Hans Tausens liv; dvs. en hyldest 
til både den politiske skandinavisme og den nordisk protestantiske friheds-
ånd (NØRREGAARD PEDERSEN, p. 14). I følge Hegel kunne reformationen 
således tolkes som en omvæltningstid, hvor folket vandt udfoldelsesfri-
hed (NØRREGAARD PEDERSEN, p. 16). Denne programserie blev ligeledes 
ikke realiseret, hvilket Nørregaard Pedersen til dels tilskriver tidspunktet, 
idet de nationalliberale var uden for regeringsmagten fra 1852-54, ligesom 
forslaget i lyset heraf antog oppositionspolitiske overtoner (NØRREGAARD 
PEDERSEN, p. 20). 

Lehmanns engagement i kunsten som en vigtig visuel faktor for ud-
bredelsen af ideologiske politiske tanker måtte derfor se sig henvist til de 
mere private bestillinger, han i stedet for gennemførte i samme periode. 
Et centralt værk er her bestillingen af Ægirs gæstebud ved Constantin 
Hansen, som man i korrespondancerne mellem kunstner og bestiller kan 
følge tilblivelsen af og udfordringerne bag i årene 1852-1858, frem til værket 
står færdigt (Ill. 8). Væsentligt at fremhæve er her selve motivvalget, idet 
Ejderen også kaldtes for Ægirs dør. Og scenen som Lehmann bad Hansen 
skildre skulle netop være det optrin, hvor Thor fordrev Loke fra gæstebud-
det. Her synes der lig samtidens historie at være en uudtalt hentydning til 
de nationalliberales fortsatte kamp mod især holstenerne og herunder et 
ønske om at fordrive tysk indflydelse fra de slesvigske områder. I samtiden 
mente mange kritikere, at maleriets fremstilling af de nordiske guder mest 
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af alt lignede mænd fra borgerskabet og ikke guder, men Lehmann har 
antagelig bifaldt denne analogi hans politiske agendaer taget i betragtning.

Når det kom til den præcise udformning af motivet, er det af den tidligere 
museumsleder på Vejle Kunstmuseum, Nina Damsgaard, blevet påpeget, 
hvordan Lehmann afgav direkte direktiver til skildringen af billedets figurer, 
hvilket irriterede Hansen (DAMSGAARD, 1986: p. 64). Omvendt var Leh-
mann hans mest loyale kunde gennem alle årene, hvilket antagelig gjorde 
Lehmanns håndfaste anvisninger nemmere at acceptere. På sin vis kan det 
vække undren, at Lehmann på denne måde blandede sig helt ind i den 
kunstneriske proces, eftersom denne handling synes at stå lidt i modsæt-
ning til hans hegelianske tanker om åndens frigørelse og udvikling, samt 
at det selvsagt lå uden for hans fagkompetence – modsat Høyen der havde 

ILL. 8
Constantin Hansen, Ægirs gæstebud, 1857. Olie på lærred, 156 × 233 cm.
Statens Museum for Kunst, foto: SMK Foto.
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den professionelle faglighed til at komme med kunstneriske anvisninger. 
Når Lehmann valgte at blande sig, skyldtes det antagelig, at han betragtede 
kunsten som et yderst betydningsfuldt medium, der besad potentialet 
til at kunne påvirke. Kunsten skulle med andre ord indgå som redskab i 
det politiske nationsbegrebs definerende ærinde, og i det lys måtte intet 
overlades til tilfældighederne; end ikke fuldt ud til kunstnerne. Borgeren, 
bonden og folket var de visuelle hovedingredienser i kampen for at frisætte 
folket og konstituere sig magtpolitisk, men for Lehmann var det vigtigt at 
holde fast i, at det var borgerskabets mænd, der skulle anvise vejen. Kun 
med en vis skepsis blev bondestanden forsøgt mobiliseret som politisk al-
liancepartner. De bevarede kilder indikerer, at Lehmann først og fremmest 
gjorde sin indflydelse gældende i forhold til figur- og historiemaleriet, mens 
landskabsmalerne tilsyneladende havde lettere spil i forhold til Lehmann. I 
hvert fald, hvis vi skal tro Constantin Hansen: »disse Landskabsmalere have 
langt lettere ved at dække et Stykke Lærred med Farver end Figurmalerne, 
hvilket de naturligvis er altfor kloge til at indrømme.« (GLARBO, pp. 96-
97). Det samme gjorde sig gældende for Høyen, der i sine foredrag heller 
ikke nærmere specificerede, hvordan det danske land bedst skulle skildres. 
Som vi tidligere har vist, er det imidlertid muligt også at fortolke og forstå 
tidens landskabsmalerier i en politisk motiveret kontekst; når Lehmann 
og Høyen tilsyneladende følte mindre trang til at styre og bestemme over 
landskabskunstnerne, skyldes det formentlig, at landskabsmaleriet var langt 
mindre bundet af konventioner end figurmaleriet, der havde en lang fortid 
som enevælden og adlens foretrukne kunstneriske genre.

Frihed i kunsten og landskabsmaleriets demokratiske potentiale
Om end samspillet kunstnerne og politikerne imellem mødte visse ud-
fordringer gennem årene, var friheden for kunstnerne og for kunsten en 
generel vigtig dagsorden i de liberale kredse. I Lehmanns og Høyens kredse 
indgik eksempelvis grossistparret Hans (1788-1866) og Bolette Puggaard 
(1798-1847) som vigtige repræsentanter for handelsborgerskabet, der også 
udøvede stor indflydelse på den nationalliberale økonomiske politik. »Fri-
hed i kunsten« blev her på et forholdsvist tidligt tidspunkt fremført som et 
statement af Bolette Puggaard, da hun i 1842 satte den franske tricolore på 
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toppen af det netop byggede museum for Thorvaldsens skulpturer, der lå 
klods op og ned af kongens slot; det nuværende Christiansborg:

Moder [Bolette Puggaard, red.] havde den Dristighed (i vore oprørte Tider) at 
hænge en tricolore Fane øverst op paa den; vi andre søgte at afskrække med 
Hovedvagten og Tiltale, som jo hører til Dagens Orden; men hun lovede nok at 
skulle forsvare sin Fane, om det saa var for Kongen selv; Frihed i Konsten, mente 
hun, har Thorvaldsen indført, at den maae bestaae, maae være vor fornemste 
Atraae, og hans Museum skal staae frit fra enhver Forbindelse med Slottet eller 
andet deslige.« (PUGGAARD, 1842)

Det skal bemærkes, at Bolette Puggaard omtaler det franske revolutions-
symbol som »sin fane« her seks år før enevældens fald i en tid, hvor Chri-
stian d. 8. ikke holdt sig tilbage med at sende folk i fængsel, jf. Lehmanns 
fængselsstraf samme år. Fra sine slotsvinduer kunne kongen betragte 
seancen, men han valgte tilsyneladende ikke at gengælde aktionen med 
lignende straf til Lehmanns kommende svigermoder, antagelig fordi han 
anså hændelsen som en kulturel replik, der ikke ville opildne masserne til 
politisk revolution. Resultatet af fængslingen af Lehmann havde endvidere 
paradoksalt betydet, at han blot var blevet endnu mere populær.

Det lå generelt de nationalliberale meget på sinde at anvende kultur som 
magt, gerne som politiske replikker, og med eksempelvis Puggaards ustraf-
fede aktion in mente åbnede flere kulturelle sluser sig, hvor der implicit 
og eksplicit blev arbejdet med forandringsanimerende potentialer. Især 
landskabsmalerne synes at have opfanget, at hvis blot den visuelle stil ikke 
vakte direkte anstød mod enevældens principper, kunne nye veje for et 
mere demokratisk nationsbegreb godt markeres og skildres. 

Som vi tidligere har undersøgt, blev især Skovgaard tidligt de nationalli-
berales foretrukne landskabsmaler med mange bestillinger og køb til følge. 
Med et maleri som eksempelvis Sommerdag fra 1846, der var en bestilling 
fra Lehmann, skrev han sig ind som den kunstner, der kunne forene en 
nationalliberal politisk forståelsesramme med en kunstnerisk integritet 
pga. deres tilsyneladende fælles politiske horisont (Ill. 9). Hvad var det 
så ved værket, der gjorde det særligt appellerende for de nationalliberale 
kredse? Værkets titel markerer ikke et specifikt sted, men holder sig til det 
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almene begreb »En sommerdag«, der her udlægges som det essentielle 
ved årstiden: Under sommerens blå himmel holder en gruppe kvinder 
og børn hvil mellem stensætninger i ly af en beplantet oldtidshøj, mens 
mændene arbejder i billedets fjerne baggrund. Hele scenen indrammes af 
fuldkronede løvtræer, antageligt bøgetræer. Nationens stolte fortid skulle 
dels vækkes til live gennem forskellige henvisninger til den danske bonde-
stand, der blev anset for fordums frie bønders levende arvtagere, men også 
gennem etableringen af et historisk kontinuum kunstnerisk iscenesat med 
oldtidshøje, stensætninger m.m. Stensætningen afgrænser imidlertid ikke 
alene oldtidshøjen men også noget, der kunne være en form for tingsted, 
oldtidens protodemokratiske samlingssted. Skildringen af oldtidshøjen 
skulle ikke alene tjene til påmindelse om en fjern, men alligevel nærvæ-
rende og glorværdig fortid, men også minde om, at tidligere tiders mere 
demokratiske styreformer og værdier kunne og skulle vækkes til live igen.

Bestilleren var øjensynlig tilfreds med resultatet, og det blev derfor det 
første af en række bestillinger. Under 1. Slesvigske Krig var Lehmann blevet 

ILL. 9
P.C. Skovgaard, Sommerdag, 1846. Olie på lærred, 65,5 × 93,5 cm. 
Horsens Kunstmuseum, foto: Svend Pedersen.
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indsat som amtmand i Vejle, og herfra foretog han i 1852 bestilling på endnu 
et værk; resultatet blev Udsigt over Vejle fra 1852 (Ill. 10). Jylland var endnu 
et relativt uprøvet motiv for billedkunstnerne i deres søgen efter en fornyet 
national identitet. Skovgaards livtag med dette var et motiv, der på en 
gang rummede træk, der knyttede værket til den favoriserede sjællandske 
bøgeskov, men samtidig differentierede og markerede sig selv som noget 
anderledes gennem fremhævelsen af det kuperede terræn, der ikke havde 
sin lige på Sjælland. Fra et højtbeliggende udsigtspunkt overskues den ku-
perede natur med Vejle by i dalens favntag fjernt i billedet. Motivet bindes 
sammen af en stejl, bugtet grusvej, der omkranses af slanke bøgetræer, og 

ILL. 10
P.C. Skovgaard, Udsigt over Vejle, 1852. Olie på lærred, 98 × 100 cm.
Vejle Kunstmuseum, foto: Kjeld Jensen.
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opad strider sig en okseforspændt kærre med hjælp fra nogle bønder. Langt 
nede af vejen bevæger en gruppe borgerfruer og børn sig i samme retning. 

Lehmann havde siden 1840’erne agiteret ideologisk for at mobilisere 
bondestanden i kampen mod enevælden, og i årene omkring enevældens 
fald syntes Bondevennerne en oplagt politisk alliancepartner for de na-
tionalliberale.24 Måske var det disse forhold, Skovgaard med Lehmann 
som opdragsgiver sigtede til i værket? Det er under alle omstændigheder 
bemærkelsesværdigt, at ingen af figurgrupperne på vejen er til stede i den 
forberedende skitse til værket, ej heller de høje, slanke bøgetræer i samme 
omfang som i det endelige værk. Træk der med en vis rimelighed må anta-
ges at være kommet til på bestillerens ønske om at få accentueret værkernes 
nationale udsagn: borgeren, bøgen og bonden.

Som vi tidligere har berørt, var Hegels historiefilosofi hverken bestiller 
eller kunstner ubekendt, og målet med historiens udvikling var som nævnt 
friheden: »(…) verdenshistorien er intet andet end udviklingen af frihedens 
begreb.« (HEGEL, p. 246) Som en hegeliansk note til billedet kunne man 
argumentere for, at forårsnaturen, som vi oftest møder den i Skovgaards 
malerier, netop er vågnet efter vinterens søvn, idet alt grønnes og springer 
ud, lige såvel som malerierne kan ses som udtryk for håbet om et forår for 
den demokratiske politik, der havde haft svære kår siden sin indførelse i 
1849. I denne optik spillede bøgen en særlig væsentlig rolle. 

Bøgen havde siden begyndelsen af århundredet med stadig tiltagende 
styrke markeret sig som Danmarks nationaltræ; et grundfæstet billede på 
nationen Danmark. Historikeren og forfatteren Christian Molbech (1783-
1857) fremhævede bøgen som et kendetegn ved fædrelandet, Oehlenschlä-
ger digtede som nævnt om det i nationalsangen, ligesom den menige sol-
dat holdt bøgegrenen frem som symbol på sejr i H.V. Bissens (1798-1868) 
Lehmann-initierede monument Den tapre landsoldat opsat 1858 til minde 
om Danmarks sejr i den 1. Slesvigske Krig. Bøgen var med andre ord blevet 
konventionaliseret som tegn for det politisk demokratiske Danmark og 
havde dermed indtaget rollen som statens nationaltræ. I landskabsmalernes 
billeder ses det ligeledes, at den demokratiske bøgeskov ofte voksede sig 
stærk på bekostning af knap så levedygtige og fremtidsrettede styrefor-
mer; gerne visualiseret gennem små forkrøblede træer i forgrunden, der 
må gå til grunde i skyggen af de livskraftige, opadstræbende bøgetræer.25 
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Koblingen mellem skoven og nationens styreform var imidlertid ikke ny 
eller unik dansk. Få år efter det franske revolutionsår 1789 fremhævede 
den tyskbaltiske filosof Garlieb Merkel (1769-1850) præcist skoven som 
metafor for republikken, men om de nationalliberale og kunstnerstanden 
kendte til hans skrifter vides ikke: 

En republik er som en omhyggelig passet skov. Enhver stamme stræber opad 
med al dens kraft strækkende sine arme, så lange, så tykke af løv, så langt opad 
og nedad som den indre kraft tillader. Alt hvad der er på sin rette plads blomstrer, 
alt hvad der er sygt og defekt dør.26

Denne naturens og samfundets indbyggede evolutionære kraft, der nødven-
digvis måtte bringe det konstitutionelle, folkelige styre frem på bekostning 
af det enevældige monarki, her synliggjort som bøgens negering af andre 
træer, synes at have en vis resonans i forhold til den hegelianske tænkning, 
der, som vi har set, gennemsyrede den nationalliberale tænkning. Sam-
menstillingen af livskraftige og svagelige træer blev en stærk, politisk ladet 
metafor, der antagelig var umiddelbar aflæselig for kredsen af nationalli-
berale politikere og deres ligesindede. Og som forfatteren Steen Steensen 
Blicher (1782-1848) udtrykte det under Himmelbjergtalen i 1841:

Grøn er Vaarens festlige Dragt, Ungdommens Farve, Haabets og Glædens. I Va-
aren grønnes de danske Skove, Marker og Enge – saa udfolde sig nu, som Bøgens 
Foraarsløv, Haabet om Danmarks Foryngelse til kraftigt Folkeliv, efter den lange, 
lange, kolde, kolde politiske Vinter. (BLICHER, 1841/1982: p. 458)

Bøgen blev således mod midten af 1800-tallet intet mindre end symbolet 
for foråret, demokratiet og borgerskabets frihed; men det var kunstnernes 
fortjeneste, at bøgen blev malet frem på denne visuelt appellerende måde 
med klare frihedsrelaterede budskaber og stor gennemslagskraft. 

Overblik over land
Foruden bøgeskoven fungerede malerier af kystpartier set fra en højt anlagt 
synsvinkel på lignende symbolske måde. Det forholdt sig således, som vi 
tidligere har nævnt, at også kystmotivet som billedtype fik stor udbredelse i 
perioden. Men hvorfor nu det? Ja, svaret ligger på sin vis lige for: et særde-
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les iøjnefaldende karakteristikum ved Danmark var landets mange kyster. 
Et faktum, der i tiden også ganske bekvemt udgjorde en iøjnefaldende 
distinktion i forhold til de sydligt liggende hertugdømmer, hvor særligt 
Holsten og Lauenburg ikke kunne opvise nær samme antal kystkilometre 
som den resterende del af Danmark. Kysten som det nationsdefinerende 
træk var et anliggende, der havde interesse i flere henseender. Geografen 
Edvard Erslev (1824-1892) udtrykte det eksemplarisk på følgende måde:

(...) naar vi ville udmale os et dansk Landskab, saaledes som det forekommer 
i den største Deel af Landet, da hører dertil en Bakke, en Dal med et Aaløb, 
endvider Bøgeskov og saa Havet i Baggrunden, (…) Det er Havet, som gjør vort 
Fædreland til, hvad det er. Vi see jo saaledes, at Havet paa en Mængde Steder 
skjære sig ind i Landet og derved deler dette i mange Smaapartier; men heraf 
følger, at man fra næsten ethvert høiere Punkt kan øine Havet, og det hører 
derfor med til et dansk Landskab, ligesaa godt som Bjerge til et Schweizerland-
skab. (...) Men Havet hos os er ogsaa meget smukt. Det er vel, naar vi undtage 
Vesterhavet, ingenlunde saa storartet og vældigt, som det store Verdenshav, men 
det har derimod noget saa smilende og venligt ved sig (…) Det er ligetil den 
nyere Tid fornemmelig paa Havet, at Dansken har tilkjæmpet sig Roes og Ære; 
det er bag Havets Bølger, at vi have levet i Sikkerhed for Fremmedes Overgreb 
(…). (ERSLeV, 1855-57: p. 41)

Havet og kysterne havde med andre ord spillet en betydelig sikkerhedspo-
litisk rolle og derigennem haft stor betydning i redefinitionen af den natio-
nale identitet, og heri finder vi en væsentlig årsag til motivets udbredelse i 
tiden blandt mange af tidens landskabskunstnere. Det skal ligeledes nævnes, 
at netop kystmotivets karakter af modbillede til en typisk holstensk natur 
antagelig har virket fremmende på motivets popularitet. Motivets politiske 
potentiale understreges yderligere af, at ikke alene kunne konflikten med 
de sydligt liggende hertugdømmer forstås på baggrund af de verserende 
sprogstridigheder, men måske i lige så høj grad også som en konflikt, der 
handlede om adgang til strategisk beliggende havne og adgang til havet. 

Selvom ovenstående passage af Erslev i visse henseender kan minde 
om det ørstedske kulturelle nationsbegreb, der ikke fordrede politiske krav 
på baggrund af det kulturelle, i og med at den danske natur sidestilles og 
ligestilles med værdien af den schweiziske natur, er der alligevel for mange 
udtalte forskelle mellem Ørsted og Erslev til at kunne friholde Erslev fra 
ikke også at have politiske motiver. Den erslevske »udmaling« af et dansk 
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landskab lader sig bedst tolke i en kulturgeografisk optik, hvorigennem 
det ofte vidtstrakte panoramiske landskabs- og kystmotiv forlenes med et 
politisk perspektiv, idet værkerne så at sige fungerer som en mapping af et 
geografisk felt eller område, der måtte være til politisk og/eller geografisk 
forhandling. 

Erslevs bogværk kunne på mange måder tjene som inspirationskilde for 
en kunstner af nationalliberal politisk overbevisning, idet Erslev geografisk 
(og politisk) løbende synes at begrunde sammenhængskraften i den danske 
stat, der i dette tilfælde kun vanskeligt kunne rumme Holsten. Erslev finder 
løbende argumenter for, hvordan Danmark bindes sammen af en fælles 
natur og historie. I dette perspektiv er det særlig relevant at fremhæve 
motiverne fra Jylland, der i langt højere grad end de øvrige landsdele var 
et politisk og grænsemæssigt brandpunkt.

Ikke kun Erslev interesserede sig for Jyllands kyster og øvrige naturlige 
fortrin, også en lang række geografer, topografer, statistikere, forfattere 
og billedkunstnere delte tidens interesse for Jylland, hvor de grænsemæs-
sige stridigheder var særligt påfaldende. Det blev et væsentligt politisk 
ærinde at tilvejebringe en fuld beskrivelse af hele landet for derigennem 
at kunne hævde dets samhørighed med det Sjælland, hvor centralmagten 
var lokaliseret.

Blandt de væsentligste initiativer i den henseende var topografen J.P. 
Traps Statistisk topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark, der udkom 
i førsteudgaven 1858-60. Foruden en fuld beskrivelse af det, vi i dag forbin-
der med Danmark, udkom der også et særbind om Slesvig, der modsat de 
øvrige bind rummede en række illustrationer.

Langt tidligere end Trap havde historikeren Christian Molbech gennem-
rejst Danmark og hans observationer udkom under titlen Ungdomsvan-
dringer i mit Fødeland, 1811/1815. Parallelt med disse litterære beskrivelser 
blev Jylland et tiltagende populært motiv blandt billedkunstnerne, og her 
skal særligt Vilhelm Kyhns panoramiske skildringer fra Jylland fremhæves. 
Kyhn benyttede gerne den panoramiske billedform, hvor han skildrede et 
vidtstrakt landskab fra et højtliggende punkt (Ill. 11). Det var en billedstra-
tegi, der tillod ham at kortlægge vidtstrakte landområder og dermed yde 
et visuelt bidrag til den kortlægning af Danmark, der var et presserende 
politisk anliggende i årene omkring midten af 1800-tallet.
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På vej mod 1864
Hvor mørk og truende Fremtiden end kan se ud, maa vi aldrig slippe den Tanke, 
at den legemlige Død og Undergang ikke er den værste, at der er en aandelig 
Undergang, som vi skulle grue for frem for Alt, og at der er intet bedre Mid-
del til at kjæmpe som Mænd imod denne aandelige Undergang, end at hævde 
vor ejendommelige Nationalitet, at vise enhver Retning med Sindighed, med 
Beskedenhed, men med Fasthed: vi bære ikke alene Navnet af et Folk; vi ere et 
Folk. (HØYEN, 1863: p. 182)

Sådan lød afslutningen på Høyens foredrag afholdt i Studenterforeningen 
i 1863. Med tanke på at en ny krig var under opsejling, synes foredragets 
antydninger om den mørk og truende fremtid kongenialt at tolke tidens 
strømninger og skræmmebilleder. Frem for at resignere foreslog Høyen 
imidlertid, at det danske folk skulle kæmpe for nationen og kæmpe for at 

ILL. 11
Vilhelm Kyhn, Bjerglide i nærheden af Horsens. Eftermiddag, 1858. Olie på lærred, 139 × 203 cm.
Statens Museum for Kunst, foto: SMK Foto.
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undgå en åndelig undergang. Tankerne om åndens udvikling, fremgang 
eller ligefrem »Undergang« synes at have bud til de hegelianske tanker, 
som også Lehmann delte, og begge mente således, at det danske folk havde 
nået et tilstrækkeligt bevidsthedsniveau i dets udvikling til at kunne opnå 
medbestemmelse. Disse nyopnåede rettigheder skulle derfor ikke sættes 
over styr, blot fordi nye konflikter tårnede sig op i horisonten. Kodeordet 
for at fastholde Danmark som nation og danskerne som et folk var for 
både Lehmann og Høyen »det Nationale«, hvori »det gamle, kjære Norden 
fremtræde for os« (HØYEN, 1851: pp. 151, 175). 1850’erne blev således årtiet, 
hvor det konstitutionelle styre fik sin ilddåb, men hvor de ledende kræfter 
bag gjorde dyrkøbte erfaringer. Det retoriske skræmmebillede af en tysk 
fjende var blevet gentaget så mange gange, at det til sidst blev sandt, da 
krigen brød ud i 1864. Lehmann trådte inden krigsudbruddet tilbage som 
minister, mens Monrad forblev på sin post med det resultat, at han efter 
krigens afslutning måtte rejse i eksil i en årrække (DAMSGAARD & JACOBSEN, 
1993). Inden det kom så vidt, kunne man blandt kunstnerne fornemme de 
første tegn på mathed over for den nationalliberale politiske instans og 
dennes iver efter at opsætte rammer for kunsten. 

Selvom Skovgaard forblev en af Lehmann yndet kunstner med bestil-
linger til følge og ophold hos ham i Vejle, indsniger der sig i brevene efter-
hånden en vis distance. Som her i 1852 hvor Skovgaard efter at have udført 
bestillingsopgaver for Lehmann i Vejle i et brev til hustruen i København 
sammenfatter stemningen hos Lehmann på følgende måde: 

(…) hos Lehmann maatte man, aandelig talt tage Frakken paa for at beskytte 
sig imod Blæsten (…) jeg vilde ønske Høyen og Lehmann og flere af deres Sind 
havde mere Mildhed. (P.C. Skovgaard 1852)

Et vist forbehold for de to spydspidser, der havde dannet front i arbejdet 
for at definere den danske identitet politisk såvel som kulturelt, begyndte 
således langsomt at tone frem i de private tilkendegivelser. Men hvordan 
tacklede landskabs- og figurmalerne så overordnet sagen med at løse fæd-
relandets identitetsmæssige såvel som territorielle udfordringer i lyset af 
de utvetydige opfordringer fra Selskabet for Nordisk Konst, Skandinavisk 
Selskab, de nationalliberale kunstinteresserede politikere og Høyens tilnær-
melsesvist dogmatiske billedprogram? Blev de marionetdukker i et større 



POLITISERING AF DET NATIONALE?104

politisk spil, eller forblev de tro mod deres egne kunstneriske gerninger, 
idealer og holdninger? For de fleste kunstneres vedkommende lå svaret 
i det sidstnævnte. Da mange af kunstnerne begyndte at skildre det jyske 
landskab, de folkehistoriske sagn mv. var det, fordi de delte de national-
liberales vision for frihed til borgerne og et mere forenet Danmark. Men 
da de nationalliberale ved magtens ror ikke styrede landet hen, hvor de 
havde håbet, begyndte en skepsis at gro frem. Ved krigsudbruddet i 1864 
ændrede mange af kunstnerne holdning til den nationalliberale politik, her 
formuleret af Kyhn, der ikke længere var overbevist om deres ledelsesmæs-
sige kompetencer og beslutninger: 

Ministeriet, det vil sige Monrad, for det er Hovedet, har nu ikke heller fået Tillid. 
For mit Vedkommende og jeg troer det er Temmelig almindeligt, er det mest 
en Følelsessag, jeg ved ei hvorfor, men jeg har ikke fuld Tillid. Han er for Klog; 
men jeg frygter, han bliver dog overlistet og han har ikke, jeg veed ikke hvad der 
er, Mod eller Haardhed nok til at rydde væk, hvor der er Svaghed… (Vilhelm 
Kyhn, marts 1864)27

Efter krigens udfald, der bevirkede, at Danmarks grænse gik lige syd for 
Kolding, var al sympati for det nationalliberale projekt borte for Kyhns ved-
kommende ifølge et brev til kunstnervennen Lorenz Frølich i efteråret 1864: 

Nationen er sløv, forknyt, ussel, kjælingeagtige, Regeringen enten forræderisk 
eller dum (…) Falskhed, Løgn, Havesyge og Egoisme florere her frodigt som 
nogensinde. (…) Man kan ikke frigjøre sig for Tanken om Forræderi, maaske 
hos de Fleste ikke aabenbart Forræderi, men dermed Sløvhed og Ligegyldighed 
for det Hele for det danske Folk, som dog er Forræderi.
(Vilhelm Kyhn, efteråret 1864)

Brevet rummede i lighed med den hegelianske tankegang en rådvild for-
tvivlelse over, at nationens åndelige stadie var præget af ligegyldighed og 
sløvhed, hvilket næsten synes at være opfyldelsen af Høyens værste frygt 
året forinden: nationens »aandelige Undergang«.

Samme holdning var at finde hos en række andre kunstnere; eksempelvis 
Frederik Vermehren (1823-1910), der efter 1864 helt forlod det folkehisto-
riske maleri som genre. Han havde ellers længe været aktiv med at male 
folkelivets sysler til gavn for nationens identitet,28 men projektet med at 
skildre bonden som den ædle uspolerede type klingede nu hult efter punk-
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teringen af de nationalliberales programmer og visioner. Det var nu blevet 
tid til, at kunstnerne besindede sig på deres egne kunstneriske idealer og om 
nødvendigt tog deres egne idealer op til revision. Skulle landskabsmaleriet 
med motiver af det danske land bestå, skulle det være ud fra kunstnernes 
egne forbilleder, ønsker til motiver, valg af geografi m.m. og ikke fordi en 
politisk instans ønskede det således.

1864 satte derfor punktum for mange idéer og initiativer, der havde haft 
stor tilslutning i deres udspring, men som viste sig ikke at lade sig realisere 
hen over 1800-tallets midte, hvor »frihedstrang« ikke kun var et dansk 
anliggende, men noget andre folk også ville gå i krig for. Noget stoppede 
altså i 1864, mens andet fortsatte. 

Det, som fortsatte, var politikernes optagethed af kunsten, idet de ved-
blev at bestille og købe ind af tidens kunstnere. Både Lehmann og Monrad 
endte med at eje ret så store samlinger af malerier og skulpturer, og tillige 
så betydningsfulde at der faktisk er lavet nutidige kunstudstillinger med 
rekonstruktioner af deres samlinger for øje (DAMSGAARD, 1986; DAMSGA-
AARD & JACOBSEN, 1993). Enkelte kunstnere, her især Constantin Hansen 
og Skovgaard beholdt dog deres private relationer til Lehmann og Monrad, 
selvom den dagsordensættende politiske diskussion nok tonede i baggrun-
den mellem dem efter 1864.

Exit: Kunst og politik – en kompleks alliance
Vi har gennem artiklen søgt at vise, at kunstnernes landskabs- og figur-
malerier ikke blot egnede sig som visuelle talerør for deres egne kulturelle 
synspunkter men også for de nationalliberales synspunkter, og vi har heri-
gennem peget på den særlige alliance mellem kunst og politik, der blev 
etableret især i årtiet forud for enevældens fald. Ikke blot ved kunstnernes 
folkehistoriske malerier men også ved landskabsmalernes udvælgelse og 
iscenesættelse af givne naturelementer har vi søgt at pege på de strategiske 
overvejelser, der af kunstnerne var blevet tilført en underliggende poli-
tisk tone. Vi har gennem artiklen søgt at nuancere, hvad denne »politiske 
tone« indeholdt, og som det er blevet fremlagt, blev den liberale tone til en 
nationalliberal og til tider national tone i 1840’erne med en skandinavisk 
klangbund. Den skandinaviske tone blev således en integreret del af den 
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nationale tone som to sider af samme sag, lige såvel som det kulturelle 
nationsbegreb fuldt ud var foreneligt med det politiske. Da de national-
liberale endelig kunne sætte sig ved roret for landets regering, måtte de 
sande, at de ikke nåede så langt med realiseringen af deres visioner, før 
udenrigsproblemerne sandede til. Forskellen fra før og efter 1848 var blot 
den, at det nu var dem pålagt at løse nationens problemer uagtet deres 
oprindelige indenrigspolitiske og ideologiske dagsordens indhold. Jf. den 
hegelianske terminologi, som løbende er blevet diskuteret i denne artikel, 
var folkets »ånd« stadig ikke helt frigjort, blot fordi konstitutionelt monarki 
var blevet en formel realitet i Danmark. Det var dog et skridt i den rigtige 
retning, men hindringerne viste sig stadig at være mange. Eksempelvis lyk-
kedes de nationalliberale med: statsdannelsen, liberalisering af økonomien 
og med en demokratisering af det politiske liv. De lykkedes derimod ikke 
med ejderpolitikken, de skandinaviske drømme og forventningerne til det 
danske folk. Selvom Lehmann mente, at det danske folk var modnet til at 
blive indført i rækken af nationer, hvor folket havde medbestemmelse, stod 
der ikke et åndeligt færdigudviklet »folk« klar til at håndtere den ændrede 
situation efter enevældens fald, hvis man spørger nutidens kritikere. I sam-
tiden mente Høyen dog, at vi »ere et Folk«, jf foredraget fra 1863. 

Høyen og Lehmann havde begge visioner for folket, og ikke mindst for 
kulturen for folket, der netop skulle understøtte den politiske dagsorden. 
Især det folkehistoriske figurmaleri og landskabsmaleriet viste sig at være 
de kultur- og billedkategorier, som påkaldte sig størst opmærksomhed i de 
nationalliberale kredse, og som dermed også vandt størst opmærksomhed 
i de bredere borgerlige kredse, i selskaberne og på de årlige udstillinger på 
Charlottenborg. Maleriernes visuelle effekt og indflydelse var betydelig, 
datidens billedforbrug og -påvirkning taget i betragtning, og endvidere 
har en række af landskabsmalerierne vist sig at have en langtidsholdbar-
hed og -virkning helt ind i nutidige, naturfredningsmæssige kredse. Især 
landskabsmalerier med skildringer af skovens udseende er i fredningsar-
bejder blevet projekteret ud fra kunstnernes skildringer af hvilke træsorter, 
malerierne afbildede. Hvad vi imidlertid har skudt i baggrunden i nutiden, 
er, at de danske nationalliberalt sindede kunstnere ikke malede det, de så, 
men malede det billede af Danmark, som der var politisk gehør for i tiden. 
Genetableringer af guldalderens skove er derfor ret så misvisende, hvis det 
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sker ud fra kunstnernes billeder,29 idet man dermed overser maleriernes 
væsentligste præmis: at kunstens billeder var strategiske konstruktioner i 
en højere sags politisk tjeneste – ikke naturtro realisme. 

Spørgsmålet er endvidere, om der kom »gode« landskabsmalerier ud 
af alliancen mellem kunstnerne og politikerne, og hvordan vi i dag skal 
forholde os til de nationalliberales højstemte retorik med den meget direkte 
tyskfjendske tone, der forekommer os fjern i dag, men som næppe var det 
for 60 til 70 år siden pga. 2. Verdenskrig? Skal vi sidde denne retoriske og 
ideologiske tone overhørig, eller skal vi dømme kunsten, kunstnerne og 
politikerne på deres tids præmisser? Og har svarene herpå betydning for, 
om vi skal dømme datidens kunstværker inde eller ude i den nutidige såvel 
som fremtidige reception?

Det har i denne artikels sammenhæng været vigtigt at skildre nedslag i 
det kulturelle og politiske miljø, som kunstnerne indgik i for at nå ind til en 
forståelse af, i hvilket omfang kunstnerne var politisk og samfundsmæssigt 
engagerede. Det har således vist sig, at kunstnerne var engagerede i endda 
så stort et omfang, at de selv opfordrede til krig og vold for at få frihed i 
kunsten.30

I dag står flere af tidens landskabsmalerier tilbage som hovedværker i 
1800-tallets billedkunst bredt elsket af mange, til trods for at flere af disse i 
høj grad abonnerer på en nationalliberal politisk diskurs, der ikke ville blive 
påskønnet af bredden i dag. Måske er vi bare ikke så tilbøjelige til umid-
delbart at hæfte os ved det politiske aspekt ved landskabsmalerierne, ikke 
mindst fordi landskabsmaleriet ofte er blevet associeret med en form for be-
tydningsresistens, som allerede blev bemærket af en af fagets pionere, kunst-
historikeren Erwin Panofsky (PANOFSKY, p. 8). Ovenstående artikel skulle 
imidlertid gerne have påpeget, at de nære alliancer mellem billedkunstnere 
og politikere også udmøntede sig i landskabsmalerier, der med fordel kan 
tolkes i en nationalpolitisk optik; en optik der synes oplysende i forhold til 
identificeringen af en politisk ikonografi, der særligt eksemplarisk træder 
frem i de værker, der blev til på bestilling af de nationalliberale politikere.

Karina Lykke Grand er adjunkt i kunsthistorie ved Aarhus Universitet og Ger-
trud Oelsner er ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet, Institut for Æstetik 
og Kommunikation, samt museumsinspektør ved Fuglsang Kunstmuseum.
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Summary

Politicisation of The National?
Visual Art and Political Agendas Around The 
Middle of The 1800s in Denmark

The authors examine the interaction between the political and artistic scene 
in Denmark in the decades before and after the fall of absolutism. The 
article has a special focus on the overlapping interests that many artists 
and national liberal politicians shared in relation to a desire for a change of 
regime. The focus aims primarily at clarifying whether the artists’ interest 
in issues dealing with national identity was primarily cultural or politically 
motivated, and if their interests were politically motivated, how was this 
expressed?

Noter
1 For mere herom se f.eks. følgende artikler: Gertrud Oelsner, »Skovens demo-

kratiske rum« IN Karina Lykke Grand og Gertrud Oelsner (red.): P.C. Skovgaard. 
Guldalderen revurderet. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2010; Gertrud Oelsner: 
»Skovfred – P.C. Skovgaards Bøgeskov i maj. Motiv fra Iselingen og national-
liberalismen«, in Kritik, 2012, vol. 45; Gertrud Oelsner, »Den maleriske kartograf. 
Thorald Brendstrups sans for steder«, IN Gertrud Oelsner og Ingeborg Bugge 
(red.): Thorald Brendstrup. I guldalderens skygge. Aarhus: Aarhus Universitetsfor-
lag 2012; Gertrud Oelsner, »Overblik og grænser. Vilhelm Kyhn og kortlægningen 
af Danmark«, IN Gertrud Oelsner og Karina Lykke Grand: Vilhelm Kyhn & det 
danske landskabsmaleri, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2012; Karina Lykke 
Grand: »Danmark er et dejligt land«, IN Gertrud Oelsner og Karina Lykke Grand: 
Vilhelm Kyhn & det danske landskabsmaleri, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 
2012; Karina Lykke Grand: »Visionen for Danmark: en politisk landskabskunst«, 
in Karina Lykke Grand og Lise Pennington (red.): GULD – Skatte fra den danske 
guldalder, Aarhus: Systime 2013.

2  Jf. eksempelvis Lehmanns tale i 1838: »der gives i Danmark ingen Provindser, der 
gives kun eet Danmark, beboet af Danske (stærkt Bifald)! Danske af samme Æt, 
med samme Historie, et eneste udeleligt Folk med fælles Charakter og Sæder, fæl-
les Sprog og Litteratur, med fælles Minder og Forhaabninger«, in Carl Ploug (udgi-
ver), Orla Lehmann. Efterladte skrifter, bind 1-2, København: Gyldendal 1872-1873. 

3  Studier til maleriet er blevet omtalt som »Jysk Landskab. Det saakaldte Marsk 
Stig Landskab«, hvorfor det synes sandsynligt, at ridderne i maleriet relaterer sig 
til denne historie.
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4 Oehlenschlägers forfatterskab rummede allerede på dette tidspunkt udgivelser 
om den nordiske oldtid, fx Digte fra 1803 med »Guldhornene« og Nordiske Digte 
fra 1807. 

5 Finnur Magnusson udgav en dansk oversættelse af Den ældre Edda i fire bind i 
1821-23.

6 Værket Birger Jarl advarer Marsk Stigs døtre, 1851, olie på lærred, 163 × 170 cm, 
tilhører Fuglsang Kunstmuseum.

7 En tak skal rettes til Kasper B.A. Vestergaard for at have henvist til motivet.
8 Her citeret fra Jensen, p. 54. I 1836 kritiserede Lehmann dog samtidens digtere for 

kun at være optaget af den nordiske oldtids mere dunkle side (LEHMANN, 1836) 
Her refereret fra Jensen, pp. 51-52.

9 Der sigtes her yderligere til den alliance, som Monrad og Lehmann søgte at etab-
lere til Sverige forud for Den 1. Slesvigske Krig. Se Vammen 2011.

10 Eksempelvis Grundtvig, brødrene Grimm, J.M. Thiele, N.M. Petersen m.fl. 
11 Ved Casinomøderne var tre repræsentanter for kunstnerstanden inviteret med, 

Skovgaard, Constantin Hansen og Jørgen Sonne. 
12 Kølvraa betoner den hændelse, hvor flere danske aviser i vinteren 1841 optrykte 

en artikel, skrevet af de tyske liberale, hvor de foreslår, at Danmark skulle slutte 
sig til Det tyske Forbund som dettes admiralstat. Det bragte sindede i kog blandt 
de danske liberale og bredt blandt borgerskabet. Se Kølvraa, p. 34.

13 Her citeret fra Holm, p. 40.
14 Her citeret fra Kølvraa p. 37 og Bagge 1936.
15 Her citeret fra Danske politiske breve, bind 4, pp. 172-173.
16 Pro Lehmann: Grethe Jensen. Kontra Lehmann: C.L. Kølvraa, Uffe Østergaard, 

Steen Bo Frandsen, Hans Vammen m.fl. Kølvraa skriver: »Det egentlige mål for 
de nationalliberale var således magten. Nationalismen og konflikten i Slesvig, 
som denne afstedkom, var for så vidt bare midlet.«

17 Selvom Hegels historiefilosofi handlede om frihed som historiens mål, ligger der 
også en magtdiskurs heri.

18 Der stiftes i august 1854 en forening til at værne om grundloven, der samler flere 
tusinde mennesker til deres møder. (Resolutioner vedtagne i Foreningen til at 
værne om Grundloven d. 29. Aug. 1854). (Se endvidere brev fra Emilie Ploug til 
Georgia Skovgaard, 1. sep. 1854, mappe 13, nr. 10, Skovgaard Museets brevarkiv).

19 For lignende pointe med de mørke fugle se også: Erik Mortensen, »Den høyenske 
nationalromantik og genremaleriet«, IN Argos, 1986, nr. 3, pp. 37-51. Mortensen 
mener, at bondepigerne minder om sovjetisk socialistisk realisme.

20 For uddybning af relationerne mellem familien og nationen se Glenthøj, 2012.
21 Her tænkes på kunstnere som eksempelvis C.A. Jensen, Dankvart Dreyer, Louis 

Gurlitt, Fritz Petzholt og Frederik Sødring.
22 Her tænkes især på tidens polarisering mellem de blonde (de nationale) og de 

brunette (europæerne) og Høyens utvetydige prioritering af »de blonde«.
23 Se tegninger på Kunstbiblioteket i København.
24 Vammen, Hans, Den tomme stat, København: Museum Tusculanum 2011.
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25 Se eksempelvis værkerne Bøgeskov i maj af P.C. Skovgaard og Parti ved Vejle Fjord 
af Vilhelm Kyhn.

26 Oversættelse af Gertrud Oelsner, citeret efter: Warnke, Martin: Political 
Landscape. Cambridge 1995, p. 109.

27 Dannevirke rømmes i starten af februar 1864, og Dybbøl falder i april 1864. Mel-
lem disse to begivenheder skriver Kyhn i marts 1864 et langt brev til Frølich i 
Paris, hvor han beretter om nyt fra fronten og om sit syn på den nye konge – 
Christian d. 9 (1818-1906, konge 1863-1906), regeringen og krigen. Brevet er inte-
ressant, fordi det i ophidsede vendinger antagelig gengiver en repræsentativ stem-
ning af, hvordan det nationalliberalt sindede borgerskab i København anskuer de 
samtidige hændelser.

28 Sørensen, Jens Erik: Kunst og ideologi i Danmark 1840-1890. De nationalliberale, 
kunstinstitutionen og provinsmuseernes etablering, konferensspeciale. Aarhus: 
Aarhus Universitet 1979, p. 103.

29 Se Jette Baagøe, »…Det står med brede bøge…«, IN Mogens Bencard (red.), 
Krydsfelt. Ånd og natur i guldalderen, København: Gyldendal 2000.

30 Det er er en overvejelse værd, hvilken frihed de reelt opnåede i kunsten, sådan som 
særligt den politiske kontrol med landskabs- og figurmalerne synes at udfordre.
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