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Forord

 I den græske mytologi var guldalderen den tid, hvor mennesker le-
vede et sorgløst og bekvemt liv på jorden. Senere blev betegnelsen 
brugt om skiftende kulturers opblomstringer, og i Danmark blev 

guldalderen en kunsthistorisk periodebetegnelse for første halvdel af 
1800-tallet. 

Stillet over for et værk fra denne periode vil de fleste danskere nikke 
genkendende til de særegne træk: de idylliske hjemlige landskaber, de 
krystalklare maritime udsigter, de autentiske italienske seværdigheder og 
de opstillede portrætter. Til fods oplevede kunstnerne Danmark og Euro-
pa, og fra deres kunstneriske dannelsesrejser skildrede de det »ubesmit-
tede« kontinent. 

Sådan iscenesatte kunstnerne ofte sig selv og deres rejsemål, og sådan 
har konstruktionen af guldalderen set ud i eftertidens fortolkning. 

Guldalderen er en periode i dansk kunsthistorie, der er skrevet og talt 
rigtig meget om, og igennem talrige udstillinger er mange af os faktisk 
blevet ganske fortrolige med malere som C.W. Eckersberg, J.Th. Lund-
bye, Constantin Hansen, Martinus Rørbye, Wilhelm Marstrand, P.C. 
Skovgaard, Wilhelm Bendz, J.C. Dahl og Ditlev Blunck. I hvert fald er  
vi blevet fortrolige med udvalgte dele af deres virke. Disse kunstnere  
arbejdede i en tid, hvor borgerskabet for alvor begyndte at spille en rolle, 
og hvor de begyndte at købe kunst. I modsætning til køberne i tidligere 
tider – hoffet og adelen – der ønskede ophøjede motivkredse med fokus 
på religiøse, historiske genrer og fornemme portrætter af dem selv, øn-
skede borgerskabet kunst i øjenhøjde, bogstaveligt talt. Kunstnerne af-
bildede nu hverdagsscener og skabte naturtro landskabsgengivelser, og  
i portrætgenren medtog de fejl og uregelmæssigheder i det menneskelige 
ansigt. Opgavestillerne havde naturligvis fortsat indflydelse på det fær-
dige værk, men vi ser alligevel en ny »realisme«. Vi ser endda en realisme, 
der er langt mere gennemført og samtidsafspejlende, end eftertiden har 
tilskrevet guldalderens værker og efterfølgende vist frem. Typisk fremstil-
les guldalderen som en glansperiode inden for dansk kunst præget af bor-
gerlig ro, idyl og harmoni på trods af den historiske baggrund i første del 
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af 1800-tallet, der var plaget af krig, økonomiske kriser, afståelse af land 
og statsbankerotten 1813. 

Som studerende i kunsthistorie ved Aarhus Universitet blev jeg også 
fanget ind af guldalderen; imponeret over kunstnernes tekniske færdig-
heder og fascineret af de overraskende små formater, mange af malerierne 
kom i. Efter afstikkere til nyere strømninger og den udenlandske kunst 
vendte jeg altid tilbage til de danske værker med de begyndende krake-
leringer som synlige tegn på 200 års eksistens. Jeg begyndte at se spræk-
kerne træde tydeligere frem, og med dem fulgte en undren og et ønske om 
at se igennem revnerne, bag om perioden og længere end blot de vel-
kendte kunstneres værker, der typisk fremhæves. Denne undren førte  
i 2008 til erhvervelsen af ph.d.-graden med afhandlingen Nye optikker  
på dansk guldalder – Rejsebilleder og det fotografiske blik. Med nærværende 
bog ønsker jeg at vise, hvorledes guldalderen er andet og mere end det 
traditionelle billede, maleriernes patina i dag forstærker: Skjuler der sig 
ikke andre historier om tidens samfund, kunstnernes vilkår og kunstens 
udtryk bag dette efterhånden velkendte billede, som museer, udstillinger 
og forskning gennem mange år har vist frem? Og hvilke historier bliver 
fortalt?
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Guldalderkunstnernes
rejsebilleder

 E t af de mere uudforskede kapitler om den danske guldalder er 
kunstnernes rejseaktiviteter, sådan som de udfoldede sig i for 
 bindelse med ture rundt i Danmark, rejser til Norge og længere-

varende dannelsesrejser til Italien. Et kendetegn er her, at nok er vi be-
kendt med kunstnernes afbildninger af det skønne danske landskab med 
motiver fra jyske, fynske og sjællandske skove og strande. Ligeledes er vi 
måske også bekendt med kunstnernes flotte, prægnante malerier af Itali-
ens antikke seværdigheder og af smukke landskaber. Sådan er guldalderen 
vist frem, udstillet og beskrevet i en lang række udstillingskataloger. Men 
hvad ved vi egentlig om, hvordan kunstnerne rejste rundt, og hvad de op-
levede på deres rejser og ture? Malede de andre typer billeder end de sol-
beskinnede landskaber, som i dag hænger på museerne? Hvordan kom 
kunstnerne til Norge og til Italien, og hvordan var eksempelvis transport-
forholdene i Danmark? Kigger vi nærmere på disse spørgsmål, kan vi ud-
vide det gængse, polerede, syn på guldalderkunsten.

Men hvori består så den gængse opfattelse, når det kommer til kunst-
nernes rejseaktiviteter? Til det etablerede glansbillede af guldalderen hø-
rer forestillingen om, at kunstnerne vandrede rundt og oplevede naturen, 
i takt med at de ligefrem stred sig frem gennem landskabet med deres 
oppakning og malergrej på ryggen. Forestillingen er med andre ord, at de 
var ædle, sande rejsende i et uspoleret og uberørt land. Med til forestillin-
gen hører også, at guldaldertidens rejser foregik på en måde og i et tempo, 
fra før verden forandrede sig. Før forandringer som etablering af jernbane-
linjer, og før dampskibsruter muliggjorde hurtigere transport; og især før 
turismens opblomstring, der ikke længere gjorde de rejsende kunstneres 
dannelsesrejser til noget helt så usædvanligt og autentisk, som de var tidli-
gere. På mange måder er den danske guldalderkunst og dens kunstnere 
blevet præserveret som en gylden, ædel tid med en velkonsolideret kunst-
neropfattelse, der ikke kan rykkes ved. Men faktum er, at guldalderkunst-
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nerne faktisk var rejsende turister, der sejlede med dampskibe og kørte 
med tog, og at de endvidere beskrev og malede alle de mange nye oplevelser, 
som de fik. Foruden de skønne, uspolerede malerier fra sydens Rom og de 
smukke danske landskabsmalerier producerede kunstnerne nemlig også 
tegninger, studier og malerier i en mere samtidsrapporterende stil, hvor man 
ved første øjekast kan se de teknologiske og kulturskabte forandringer. 

Når jeg her griber fat i dette materiale, er det, fordi der her er en høj 
fællesnævner gemt ikke blot mellem datidens og nutidens rejsende, men 
også mellem de billedproduktioner, der opstår, når man forlader hverdagen 
og rejser ud – dengang såvel som i dag. Afstanden mellem kunstnernes 
rejseoplevelser i den gyldne guldalder og så vores egne rejseoplevelser som 
turister og rejsende er måske slet ikke så stor endda? 

I denne lighed omkring det at være rejsende og turist ligger kimen til 
en langt mere nuanceret forståelse af guldalderen. Tænker vi eksempelvis 
nærmere over, hvordan vores egne, nutidige rejsebilleder taget med et ka-
mera eller en mobiltelefon ser ud, vil vores samlede indtryk fra en ferie 
hovedsagelig videregive indtrykket af ture i naturskønne og unikke om-
givelser – og gerne som ren (familie)idyl uden forstyrrende elementer, der 
truer med at ødelægge både det idylliske og det unikke. Det er som idyl, 
de fleste af os gerne vil fremstille og fortælle om vores ferie. Anderledes var 
det faktisk ikke for guldalderkunstnerne. Men hvis vi ser vores feriealbums 
efter i sømmene, viser det sig ganske ofte, at de andre tilstedeværende 
turister også fandt vej ind i kamerasøgerens felt, og at teknologisk kultur-
skabte elementer som tog, skibe, fabrikker m.m. også blev en del af for-
tællingen. Om vi ville det eller ej, er det svært at opretholde en ren pastoral 
og ensom idyl midt i et virvar af turister. Måske undlader vi at fremkalde 
disse billeder, der giver et mindre æstetisk smukt indtryk af vores ferie  
– trods det, at de har været en del af den samlede oplevelse. Guldalderens 
kunstnere lavede også tegninger og studier af elementer, de efterfølgende 
ikke fandt anledning til at forstørre op på det store lærred. Blandt disse 
tegninger og studier finder vi overvejende motiver som damplokomotiver, 
dampskibe, fabrikker og (andre) turister, og tegningerne endte oftest som 
rapporterende samtidsskildringer, i kunstnernes private gemmer væk fra 
offentlighedens søgelys. Men til tider valgte kunstnerne alligevel at stå ved 
deres reelle oplevelser og indsatte disse nye kulturskabte motiver i deres 
store gennemarbejdede malerier udført i atelieret. Disse billeder viser 
kunstnernes vilje, mod og trods til ikke at ville sortere og retouchere af 
hensyn til den gængse æstetik og den gængse forventning om, hvad kunst 
måtte skildre. Billederne viser, at kunstnerne havde blik for nye motiver. 
Overordnet betragtet havde kunstnerne dog sværest ved at skildre nye 
samfundsskabte tendenser i maleriet som kunstform, mens de lettere 
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kunne skildre dem i medier som oliestudier og tegninger – og nemmest 
kunne skrive om dem i deres rejsedagbøger og i breve. Til gengæld ser vi 
her en direkte teknologifascination komme til orde. Denne forskel på bil-
leder og skrift gemmer på en spændende historie om kunstens væsen og 
rolle i guldaldertidens samfund, og den kommer vi især nærmere ind på  
i denne bog i kapitlerne Rejsende kunstnere og De mobile rejsende. 

De billeder, der indarbejdede utraditionelle, kulturskabte elementer, 
eller som fremviste en mindre idyllisk side af det danske eller sydlandske 
arkadiske landskab, var kunstnerne godt selv klar over afveg fra det for-
ventelige billede, der egnede sig til salg og fremvisning for offentligheden. 
For det købedygtige danske publikum foretrak billeder, hvor solen skin-
nede, og hvor landskabet tog sig smukt og uberørt ud. Ved at kunstnerne 
gemte en række af netop de forandringsinkluderende værker lidt væk for 
andres beskuelse, medvirkede de til en selviscenesættelse af deres rejser, 
som eftertiden har genfortalt og reproduceret; nemlig at deres rejser kun 
indeholdt uspolerede og autentiske oplevelser, fra før verden forandrede 
sig, som den skildres i deres billeder. Hovedparten af kunstnernes bort-
gemte rejsebilleder er imidlertid i dag kommet i museernes eje, hvor de på 
lignende vis bliver gemt væk i magasiner og arkiver uden for offentlig-
hedens blik, og på den måde lever det udstillede glansbillede af guldalder-
tiden i bedste velgående. Fortællingen om kunstnernes arbejde med tidens 
nye teknologiske og samfundsudviklende tendenser i deres billeder er re-
ceptionshistorisk således blevet nedtonet, overset og endog bortforklaret. 
De frasorterede billeder bør dog kigges på igen, for de viser med al tyde-
lighed, at guldalderkunstnerne havde blik for nye og mindre tandløse mo-
tiver, og at de anskuede verden fra meget mere utraditionelle, eller »skæve« 
synsvinkler, end man tidligere har ment, de gjorde. 

Det interessante ved guldalderkunstnerne var ikke kun, at de marke-
rede sig som første generation af rejsende, der kunne tage ud i verden med 
de nye og hurtige transportmidler. De var også første generation af kunst-
nere, hvis blik på verden forandrede sig på grund af netop de nye trans-
portformers hastige tempo. Rejseblikket blev mere mobilt, og erfaringer 
fra kørsel med tog og rejser med dampskib smittede af på værkerne, der 
forandrede udseende i takt med kunstnernes erfaringer med at rejse. Den 
mere mobile synsmåde på verden påvirkede således datidens kunstnere, 
med anderledes billeder til følge, indfanget og registreret som ofte hastige 
snapshots. En række af disse værker synes endvidere at skildre verden  
på »fotografisk« vis, som om kunstnerne havde holdt et optisk apparat  
op foran deres øjne, da de lavede deres billeder. Værkerne ser tilfældige ud, 
og de skildrer naturen, landskabet, rejsens seværdigheder og bygninger fra 
vinkler, kunstnerne ikke havde set dem fra før, ligesom helt nye motiver 
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kom i søgelyset. Kunstnerne synes på mange måder bevidste om den syns-
vinkel, hvorfra de så ud på verden, og bevidste om, at de kun kunne vise os 
et udsnit af denne verden. Selv værker fra 1820’erne og 1830’erne, det vil 
sige forud for fotografiets reelle fremkomst i 1840, synes at markere sig 
ved et billedmæssigt udtryk, der ligner og dermed foregreb fotografiets 
æstetik. Guldalderkunstnernes værker udtrykker via denne fotografiske 
synsvinkel på verden en ny, særegen, visuel sensibilitet, hvor det skæve, 
halve eller fragmenterede blik på omgivelserne dyrkedes, og hvor det selv-
oplevede indtryk blev værkernes hovedformål – helt ulig tidligere kunst-
nergenerationers rejsebilleder. 

Vender vi blikket mod rejsende i 1600-tallet og 1700-tallet, var de ikke 
kun få i antal; deres formål var også anderledes. Hovedparten af dem var 
videnskabsfolk, der ønskede at indsamle genstande og oplysninger. Her-
overfor finder vi udbredelsen af en ny type rejsende, der, særligt mod slut-
ningen af 1700-tallet, markerede sig ved at søge dannelse og fornøjelse. Til 
forskel fra de videnskabelige ekspeditioner blev rejsende på »The Grand 
Tour«, som denne type rejse kaldtes, udført som led i den velstående adels-
klasses uddannelse med besøg i større europæiske byer med Rom som 
rejsens mål. Indsigt i den antikke kulturelle arv stod her centralt for det 
engelske aristokrati, som man oftest forbinder The Grand Tour med.  
Generelt for disse især engelske og franske kunstnere var, at malerier, der 
blev skabt i de hjemlige atelierer efter de stærke oplevelser i syden, ganske 
ofte blev fremstillet som pastorale idyller tilført harmoniske, elysiske 
stemningseffekter præget af solopgangs- og nedgangsfænomener iklædt 
menneskelig staffage, der vandrede rundt i de antikke ruiner. Værkerne 
baserede sig altså ikke nødvendigvis på selvoplevede hændelser eller obser-
vationer, men skal snarere ses som repræsentative fantasikompositioner 
tilsat kulturelt overleverede forestillinger om en tabt antik storhedstid. 

Det var i slipstrømmen af denne arkadiske, ophøjede billedtradition fra 
eksempelvis de franske kunstnere Claude Lorrain (1600-1682) og Nicolas 
Poussin (1594-1665), at de danske guldalderkunstnere foretog deres kunst-
neriske dannelsesrejser. Men de danske kunstneres vilkår var helt ander-
ledes. Det samme blev deres mission med at rejse ud. Generelt for de dan-
ske guldaldermalere var, at de var født i borgerskabet – og ikke i adelen – 
og allerede her indlejrede der sig en forskel i deres rejsevilkår, syn på andre 
typer rejsende og dermed også i deres malemåde: Fortællingen om guld-
alderkunstnernes rejsebilleder er fortællingen om en ny generation af 
malere, for hvem ønsket om at bryde med traditionerne generelt lå dem 
meget på sinde. Dette »nye« kommer stærkest til udtryk i værker skabt på 
rejser i det fjerne såvel som i det nære; på afstand af hverdagens rammer, 
hvor de lader den observerede virkelighed trænge sig på. 



Introduktion til dansk
guldalder

 M it revurderende fokus på kunstneriske rejsebilleder fra tiden 
omkring første halvdel af 1800-tallet fordrer en indføring  
i dansk guldalder mere bredt betragtet. Hvad dækker begre-

bet »dansk guldalder« over, hvor udstilles denne kunst henne og hvordan? 
Hvilke forskningstraditioner eksisterer der, og på hvilke måder adskiller 
denne bogs fokus på rejsebilleder og billeder med fotografiske synsvinkler 
sig fra de etablerede traditioner? Indføringen indeholder endvidere en 
præsentation af udvalgte udstillinger og kataloger, hvor der er taget et op-
gør med hidtidige tolkningstraditioner, og hvor der er skubbet til det lidt 
entydige glansbillede af guldalderen. Ingen af udstillingerne og kataloger-
ne handler imidlertid om rejsebilleder, og ansporet af denne mangel stilles 
der i de efterfølgende kapitler skarpt på særligt denne motivkreds. 

 
Begrebet »dansk guldalder«

»Dansk guldalder« er den mest anvendte periodebetegnelse for dansk 
kunst skabt i perioden ca. 1800-1850, og betegnelsen er i kunsthistorisk 
sammenhæng blevet brugt siden 1940’erne.1 Tidligere blev denne kunst 
omtalt som »biedermeier«, men siden midten af 1900-tallet har danske 
kunstmuseer og universiteter nedtonet brugen af denne betegnelse.2 »Bie-
dermeier« anvendes dog fortsat i udlandet til betegnelse af fortrinsvist den 
skandinaviske og tyske billedkultur fra 1815-1850 om særligt borgerlige 
stilfærdige billeder; oftest interiører med figurstaffage.3 Landskabsmale-
rier fra slutningen af 1700-tallet til midten af 1800-tallet betegnes i uden-
landsk sammenhæng derimod oftest som tilhørende »romantikken«, 
mens anvendelsen af denne betegnelse er mere begrænset i især dansk 
kunstmuseal sammenhæng.4 Kun på få danske kunstmuseer anvendes 
betegnelsen »romantikken«, idet betegnelsen »dansk guldalder« er blevet 
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altdominerende inden for den danske kunsthistoriske brug. Inden for lit-
teraturen har »dansk guldalder« siden 1890’erne været brugt som beteg-
nelse for digtning og litteratur fra første del af 1800-tallet, men siden 
midten af 1900-tallet har man her foretrukket betegnelserne »romantik-
ken« og »biedermeier«, hvor biedermeier brugtes om den litteratur, der 
lidt idylliserende beskæftigede sig med hjemmets intimsfære, og roman-
tik om den litteratur, der havde et mere guddommeligt og åndeligt sigte. 
Umiddelbart forud for det moderne gennembrud anvendte man således 
stadig betegnelsen »guldalder« inden for litteraturhistorien som udtryk 
for et nostalgisk syn på den netop forudgående periode, der generelt blev 
vurderet højere end samtiden. Derved tilvejebragte man en historie-
konstruktion, der retrospektivt fulgte en V-formet kurve. Guldalderen 
var her V’ets ene top og arkadiske stadie, hvorimod samtiden indtog  
en plads i V-ets spidse bund og laveste stadie, der samtidig indeholdt po-
tentialet til en ny moderne tid via en opstigning langs V’ets anden side.5 
Brugen af guldalderbetegnelsen inden for litteraturhistorien knyttede sig 
således dels til en positiv vurdering af en tidligere periodes rige digtning, 
kultur og personligheder, dels til en bevidsthed om den foranderlige og 
potentielt set progressive tid, hvori man selv skrev. Men efterhånden som 
det moderne gennembrud efter århundredskiftet også blev historie og 
fortid, blev guldalderbetegnelsen mindre aktuel, og romantikbetegnelsen 
blev den foretrukne inden for litteraturhistorien. 

Anderledes forholder brugen af guldalderbegrebet sig i kunsthistorisk 
sammenhæng. Her bruges dansk guldalder i højere grad som en kvalitets-
betegnelse for periodens billedkunstneriske udtryk, dvs. primært som en 
æstetisk kategori uden den litteraturvidenskabelige historiske konstruk-
tion indbygget.6 På mange måder er dansk guldalder således en bred  
periodebetegnelse, der potentielt set skulle være altfavnende for al kunst 
og visuel kultur produceret i tidsrummet 1800-1850, men graves der lidt 
dybere i forståelsen af, hvad betegnelsen reelt favner, bliver det tydeligt, 
at den ikke er så inkluderende. Betegnelsen dækker langtfra alle kunst-
nere, men hovedsagelig kun kunstnerkredsen omkring akademiprofes-
soren C.W. Eckersberg (1783-1853) og en række af hans elever fra Det 
Kongelige Danske Kunstakademi.7 Dette selektive, kvalitative aspekt ved 
den kunsthistoriske brug af guldalderbegrebet gør betegnelsen normativ, 
og den omfattende tilskrivning af Eckersbergs betydning for guldalderen 
skal således ses i lyset af eftertidens kritikere og kunsthistorikere og deres 
smagsdomme. Ifølge kunsthistorikeren Hans Dam Christensen stammer 
de naturaliserede antagelser om guldalderen fra den første danske kunst-
historiker N.L. Høyen (1798-1870) og hans efterfølgere Emil Hannover 
(1864-1923) og Karl Madsen (1855-1938), idet de agiterede for en positiv 
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fremhævelse af Eckersbergkredsens betydning for den danske kunsts fød-
sel. Denne vurdering har ikke flyttet sig meget, men har tværtimod truk-
ket spor langt ind i det 20. århundrede.8 Kunsthistoriens brug af beteg-
nelsen »dansk guldalder« indbefatter derfor i overvejende grad en snæver 
billedverden, der fokuserer på én professors kunstneriske agendaer og 
produktion og på hans elever og deres værker. Men guldalderen kunne 
være mere end denne snævre kreds: Guldalderens kunst kunne dække 
over et mangfoldigt visuelt udtryk af kunstnere, både inden for og uden 
for Det Kongelige Danske Kunstakademis rækker som paraplybeteg -
nelse for forskellige stiltræk, strømninger og kunstnergrupperinger. Dvs. 
en bred og rummelig opfattelse af en betegnelse, der ikke kun applikeres 
på få kunstnere og ikke kun på værker, der fremstiller tiden som en glans-
periode.9 Min agenda er – i begrebsmæssig henseende – at få inkluderet 
værker af mindre kendte kunstnere samt få anerkendt, at guldalderkunst-
nerne også seriøst beskæftigede sig med motivkredse, der lå uden for de 
etablerede genrer. Herved adskiller denne bogs brug af »guldalder«-beteg-
nelsen sig fra eksempelvis Golden Days-arrangementerne. Det kan end-
videre være svært at komme uden om Eckersbergs indflydelse og betyd-
ning for guldalderen, og jeg sigter ikke mod at underkende hans betyd-
ning, hvorfor Eckersbergs dannelsesrejse 1810-1816 også spiller en central 
rolle i bogens analyser af rejsebilleder. Snarere er det bogens agenda at 
fremhæve mindre belyste sider af Eckersbergs virke, såsom hans fascina-
tion af dampskibet, damplokomotivet og tidens populærkultur. 

Forskningstraditioner og udstillinger  
med guldalderkunst

Den danske guldalderforskning karakteriserer sig overordnet ved at rum-
me teoretiske og metodiske positioner, der både indbefatter placeringer 
i den »traditionelle« kunsthistorie og i den »nye« kunsthistorie, som de  
to positioner gennem en årrække lidt polariserende er blevet benævnt  
i kunsthistorisk regi.10 Den traditionelle kunsthistorie udmærker sig ek-
sempelvis ved at sætte maleriet i fokus for sin undersøgelsesvirksomhed, 
mens den nye kunsthistorie ikke privilegerer maleriet, men søger sin  
empiri i et bredere undersøgelsesmateriale, hvor maleriet blot indgår som 
en blandt flere ligestillede faktorer, dvs. et mere åbent værkbegreb. Den 
traditionelle kunsthistories fokusering på maleriet leder naturligt til en 
opmærksomhed på værkets stil, dets ikonografiske betydning, og der 
trækkes gerne paralleller til kunstnerens liv og levned, dvs. at biografiske 
data som anvendelse af brev- og dagbogsoplysninger og inddragelse af 
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samtidigt kildemateriale er en udbredt praksis. I modsætning hertil mar-
kerer den nye kunsthistorie sig i højere grad ved at sætte spørgsmålstegn 
ved traditionens naturaliserede antagelser og ved at afdække kontek s-
tuelle magtstrukturer såsom, hvad andre kunsthistorikere har skrevet  
om værkerne, dvs. en mere kritisk historiografisk tilgang. Endvidere har 
den nye kunsthistories udvidede værkbegreb ført en tilsvarende ud videlse 
af teoriretninger med sig, hvor hidtil ikke-anvendte fagområder for kunst-
historien inddrages og herigennem åbner for andre perspektiver på den 
visuelle kultur og kunst.11 Det må understreges, at der ikke er vandtætte 
skodder mellem den traditionelle og den nye kunsthistorie, men at oven-
stående polariserende karakteristik har til formål at ridse elementer af 
grundlæggende forskelle op, der trods alt eksisterer mellem visse institu-
tionelle traditioner inden for guldalderforskningen. Det forholder sig 
nemlig sådan, at forskning i guldaldertidens billedkunst markerer sig ty-
deligst på de danske kunstmuseer, mens kun ganske få beskæftiger sig 
med guldalderperiodens kunst på landets universiteter. Hvorfor guld-
alderforskningen fylder så lidt på de danske universiteter med kunst-
historiske afdelinger, kan man kun gisne om, men en af forklaringerne kan 
være, at universiteternes kunstfaglige forskningsmetoder overordnet 
karakteriserer sig ved tværfaglige og bredere emperiområder, hvor bil-
ledkunsten ikke udspaltes fra den øvrige kultur som et særligt privilegeret 
opmærksomhedsfelt, jf. den nye kunsthistorie. Endvidere retter kunst-
historisk forskning på universiteterne ikke i særlig grad blikket mod dansk 
kunst, men betoner i stedet forskning i europæiske kunststrømninger.  
I lyset af at forskning i den litterære romantik til gengæld er et udbredt 
forskningsområde i det universitære litteraturvidenskabelige regi, dog 
med en betoning af den europæiske romantik,12 glimrer den kunsthisto-
riske opmærksomhed på selv samme periode ved sit fravær. Årsagen til, 
at forskning i guldalderens billedkunst markerer sig så tydeligt på de dan-
ske kunstmuseer, er derimod antageligt, at guldaldertiden er sammen-
faldende med selve opkomsten af de danske museumsinstitutioner. Det 
er således her, at en egentlig dansk kunst skabes, og at danske samlinger 
etableres.13 Guldalderkunsten har derfor været et naturligt indsamlings-
område for mange museer etableret senere i 1800-tallet og heraf har fulgt 
en tilsvarende forpligtelse til forskning i genstandsfeltet. På mange måder 
har kunstmuseerne derfor overtaget forskning i den danske guldalder og 
i den danske kunst generelt, mens universiteterne har søgt mod den mere 
europæiske og internationale kunst og visuelle kultur. Denne opdeling 
efterlader imidlertid den danske guldalderkunst i et vakuum, hvor der 
savnes forskningsmæssig udveksling mellem museer og universiteter samt 
gensidig anvendelse af tilgangene, der relaterer sig til positioner og syns-



punkter fra den traditionelle og den nye kunsthistories agendaer. Ikke 
sådan at forstå at der udelukkende er lighedstræk mellem den traditio-
nelle kunsthistorie og museumsforskning i guldalderen på den ene side 
og den nye kunsthistorie og universitetsforskning i ditto på den anden 
side, men tendensen er der. Den traditionelle kunsthistoriske metode 
udmærker sig på kunstmuseerne ved, at der hovedsageligt fokuseres på 
originale malerier, hvilket kommer til udtryk i især samlingspræsentatio-
nerne, men også i museernes særudstillinger. Denne materialebetingede 
prioritering af maleriet er i og for sig naturlig og endvidere betinget af 
museumsloven, hvor museernes forpligtelse blandt andet er at indsamle 
malerier. Men betragter vi guldalderens billedkultur som en helhed, vil 
museernes fokusering på maleriet i udstillingsøjemed kun fremvise én 
side af denne billedkultur. Studier og skitser og relationer mellem kunst-
nernes skriftlige overvejelser i breve, dagbøger m.m. og deres visuelle pro-
duktioner forbindes således sjældent i udstillingsrummene, hvorved  
potentielle forskningsmæssige relationer og resultater ikke knyttes eller 
skabes til gavn for museernes besøgende. Det er dog ikke selve materia-
lefokuseringen på maleriet, der nødvendigvis må implicere, at guldalder-
forskning på kunstmuseerne ofte indtager en placering i den traditio-
nelle kunsthistorie. Snarere er det selve kunstmuseernes praksis med at 
lave kronologiske ophængninger såvel som monografiske udstillinger, 
hvor malerierne tages ud af deres kulturelle kontekst, der i overvejende 
grad får disse institutioners omgang med guldalderen til at pege i denne 
retning.14 Guldalderforskningen på museerne har dog flere steder gennem 
de seneste ti år tilegnet sig nye synsvinkler ved i højere grad at rette blik-
ket mod tematiske og til dels tværfaglige udstillingspraksisser, der også 
skinner igennem i de permanente samlingers præsentation. Dette ud-
gangspunkt har på en række punkter ført museernes guldalderforskning 
hen mod den nye kunsthistories forskningspraksisser, hvilket forhåbent-
ligt kan anspore universiteterne til at genfinde interessen for og opmærk-
somheden på denne kunstperiode. I forlængelse af det arbejde med guld-
alderkunsten, der foregår på museerne, vil det være mit ønske her at 
styrke forbindelseslinjerne mellem de to institutionstyper ved at anvende 
teoretiske og metodiske elementer fra både den traditionelle og den  
nye kunsthistorie, da det er i udvekslingen mellem disse to positioner,  
at nye spændende forskningsresultater kan se dagens lys. Hensigten er 
heri gennem at yde et bidrag til nedbrydning af de barrierer, der eksisterer 
mellem forskningstraditioner på universiteter og på museer. Det vil jeg 
her gøre via et fokus på rejsebillederne for at vise, at en traditionel filo-
logisk opmærksomhed på brev- og dagbogsoplysninger med fordel kan 
inddrages i sammenhæng med ikke-kunsthistoriske teoriretninger fra 
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sociologi, som eksempelvis turismeteori, og at der via disse koblinger kan 
udledes ny viden om guldalderen. Det er tanken, at brobygningen mellem 
museer og universiteter kan lede til anderledes, udfordrende udstillings-
praksisser såvel som undervisning i guldalderen. 

Guldalderforskningen på museerne, der især fra 1990’erne og frem har 
anlagt nye synsvinkler via en højere grad af tematiske og tværfaglige sær-
udstillinger, formår endvidere i en række tilhørende kataloger at sætte 
spørgsmålstegn ved traditionens antagelser om perioden, og hermed af-
dækker museerne nye aspekter af tidens magtstrukturer og deres betyd-
ning for kunstnerne. Tendensen er tiltagende og ikke mindst fornyende  
i forhold til en opblødning af de gældende forskningstraditioners skel. Jeg 
vil i den forbindelse gerne fremhæve seks eksemplariske museumsudstil-
linger med tilhørende bogproduktioner samt en række universitets-
forskeres bidrag til guldalderforskningen for at konkretisere, hvad det nye 
er, og hvorfor jeg ser disse bidrag som væsentlige kunstfaglige synsvinkler 
på guldalderkunsten. Hovedparten af eksemplerne dækker over tema-
tiske udstillinger og bøger, der lægger op til et tværfagligt perspektiv, og 
som dermed betjener sig af et andet greb end den udbredte biografisme, 
der typisk bliver pejlemærket i monografiske udstillinger. Den følgende 
kronologiske gennemgang skal også vise, hvordan det kunsthistoriske ud-
stillingsgreb såvel som metodiske greb har ændret sig, og at en række 
museer, men ikke alle, har valgt at benytte sig af andre greb end tidligere. 

J.Th. Lundbye hører til guldalderens mest skattede kunstnere, og især 
hans malerier er omgærdet med stor kunstfaglig anseelse og fascination. 
Det var derfor fornyende, da Den Hirschsprungske Samling i 1998-1999 
med udstillingen »Tegninger & Huletanker – Johan Thomas Lundbye 
1818-1848« nuancerede det vanlige syn på ham ved at udstille tegninger  
og grafik og ved at sammenholde disse kunstneriske produktioner med 
hans efterladte causerier.15 Flere af værkerne på udstillingen havde ikke 
tid ligere været udstillet, hvilket samlet set bidrog til at afdække nye 
aspekter af Lundbyes oeuvre for offentligheden, noget der hidtil havde 
været nedtonet pga. den overvejende opmærksomhed på hans landskabs-
malerier. På udstillingen kunne man bl.a. finde en tegning af et damp-
lokomotiv og i kataloget læse om Lundbyes rejser med jernbanen såvel 
som med dampskibe. Også nye forbindelser mellem tegning og færdigt 
maleri, dvs. en indføring i Lundbyes komplekse arbejdsmetoder med det 
kompositte maleri, blev synliggjort. På baggrund af fremvisningen af teg-
ningerne og indsigten i Lundbyes skriftlige udsagn, anskuet på en ikke-
biografisk måde, formåede museet at betragte en af tidens centrale kunst-
nere på en mere kontekstuel måde i tråd med den nye kunsthistories 
bestræbelser. 



I forbindelse med Golden Days festivalen i København i 2000 blev der 
foretaget mange byvandringer i de kendte guldalderpersonligheders fod-
spor, og man ophængte smukke udstillinger med guldalderkunst. Et tiltag 
adskilte sig dog her. Udstillingen »Ånden i naturen – Dansk guldalder 
1800-1850« på Nationalmuseet og den relaterede bogudgivelse Krydsfelt 
– Ånd og natur i Guldalderen søgte via et tværfagligt orienteret perspektiv 
at belyse sammenhænge mellem kunst, kultur og videnskab i guldalderen, 
og herigennem åbnede man op for et udvidet billedbegreb og ikke mindst 
et mindre poleret syn på guldalderen.16 Hverken kataloget eller udstillin-
gen prioriterede det repræsentative maleri højere end artefakter fra den 
øvrige visuelle kultur, hvilket nok til dels skyldtes, at udstillingen fandt sted 
på Nationalmuseet og ikke på et kunstmuseum. Værker og genstande ind-
gik således i en bredere kulturel kontekst og fremstod mindre fraspaltede 
deres oprindelige sammenhænge. Videnskabsmanden og forfatteren H.C. 
Ørsted (1777-1851) var omdrejningspunkt for forbindelserne mellem kunst, 
kultur og videnskab, antagelig foranlediget af at han selv som person be-
herskede mange kunst- og videnskabsarter, hvorved hans opfindelser, 
skrifter og litterære værker kunne anvendes som katalysator for et mere 
åbent værkbegreb. Samlet set blev tekniske opfindelser og optiske appa-
rater fra tiden – via en teknologihistorisk og naturviden skabelig vinkel  
– sat i forbindelse med guldalderens mere æstetiske og kunstneriske side, 
dvs. kunstværker og litterære værker og personlig heder. Via dette tvær-
faglige samlingspunkt fremstod guldalderen som mindre forgyldt og mere 
i trit med den faktuelle udvikling, der reelt fandt sted i denne periode. 

En af de mest naturaliserede antagelser om guldalderkunsten er, at den 
markerer sig ved et særegent dansk udtryk, og at især billeder af det danske 
landskab fremviser landets såvel som befolkningens natur udtrykt gen-
nem især landskabsmaleriet som genre. Det er også blevet en naturaliseret 
antagelse, at disse landskabsmalerier adskiller sig markant fra eksempel-
vis den tyske landskabstradition. Udstillingen »Under samme himmel  
– Land og by i dansk og tysk kunst 1800-1850« på Thorvaldsens Museum 
i 2000 tematiserede derfor et emne, som guldalderforskningen traditio-
nelt har søgt nedtonet.17 Danske kunstneres forbindelser til Tyskland og 
tyske kunstnere og den kunstfaglige udveksling mellem disse har siden 
Den Første Slesvigske Krig i 1848-1850 været et »betændt« område at for-
ske i.18 Og med eftertidens modstand mod danske forbindelser til det 
tyske forstærket af nederlaget i 1864 og to verdenskrige har forskningen 
i stedet søgt at skabe forbindelser mellem dansk og fransk kunst.19 Rela-
tioner mellem danske og tyske kunstnere har derfor ikke passet ind i det 
officielle billede af guldalderkunstnere. De danske kunstneres ophold  
i de tyske hertugdømmer på vej ned til Italien har således heller aldrig 
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været genstand for undersøgelse, og på mange måder begynder rejserne 
til syden officielt først ved Schweiz – og oftest først i Rom – hvis man 
konsulterer litteratur om guldalderkunstnernes rejser. »Under samme 
himmel – Land og by i dansk og tysk kunst 1800-1850« tog derfor et vigtigt 
livtag med kunstfaglige udvekslinger med Danmarks naboland ved at søge 
at afdække magtstrukturer og punktere nogle af de naturaliserede og re-
ducerende antagelser, der har eksisteret om den tyske kunst fra guldalder-
tiden. Ved at tænke ud over de nuværende nationale grænser tilbage til 
tiden før 1864, hvor hertugdømmerne Holsten, Slesvig og Lauenborg 
hørte med til den danske helstatsforfatning under den danske konge,  
bliver det mere selvfølgeligt at medtænke en lang række kunstnere, der  
i guldalderen var en integreret del af det danske kunstliv, men som efter 
1850 og især efter 1864 måtte forlade Danmark.20 Det bliver samtidig også 
mere selvfølgeligt, at eftersom det talte sprog på Kunstakademiet både 
var dansk og tysk, og eftersom kunstnerne skabte kunst og var venner og 
kollegaer på kryds og tværs – under samme himmel – fandt der en kom-
pleks udveksling af ideer sted. 

 I kølvandet på det tematiske greb om den danske kunsts mere mang-
foldige udtryk og vedkendelse af tysk indflydelse fulgte i 2002 udstillingen 
»Himlens spejl – Skyer og vejrlig i dansk maleri 1770-1880« på Fyns Kunst-
museum og Storstrøms Kunstmuseum (nu Fuglsang Kunstmuseum), hvor 
relationen mellem den tyske romantik og dansk kunst blev bekræftet  
i en række af katalogets artikler.21 Foruden udstillingens fornyende fokus 
på en underbelyst motivkreds som skyer og vejrlig, fremstår katalog ar tik-
lernes faglige, metodiske og teoretiske tilgangsvinkler til emnet med en 
mangfoldighed lig den nye kunsthistorie, idet »kunsthistorikeren« ikke 
længere privilegeres som den eneste fagperson, der er bedst til at se på 
værker og afkode kunstens betydningslag. Eksempelvis reflekterer en  
meteorolog over, om de danske kunstneres skystudier kan ses som udtryk 
for skildringer af reelt forekommende vejrlig,22 mens en billedkunstner 
giver et mere filosofisk bud på nutidens og eftertidens optagethed af vejr-
liget i kunstnerisk sammenhæng.23 Blandt de kunsthistoriske bidrag  
i kataloget gives der endvidere plads til divergerende tolkningspositioner, 
idet kunsthistoriker Lise Serritslev Petersen ikke tilskriver den danske 
guldalderkunst et større slægtskab med den tyske romantik, mens muse-
umsinspektørerne Gertrud Hvidberg-Hansen og Gertrud Oelsner fæst-
ner forbindelsen mellem dansk og tysk kunst.24 At der gives rum for mod-
satrettede synspunkter, er i den nye kunsthistories ånd. Der er ikke læn-
gere kun ét facit. 

Inden for skulpturens verden var der i guldalderen kun én skulptør, der 
var væsentlig, hvis man ser på tiden med traditionelle briller på. Det var 



Bertel Thorvaldsen (1770-1844), der fra sine årelange ophold i Rom og fra 
sit studio der skabte sig en international karriere med konger, fyrster  
og hertuger som kunder. Med etableringen af  Thorvaldsens Museum i 
København, der på facaden skildrer kunstnerens hjemkomst til Danmark, 
er hans eftermæle stort set udødeliggjort, og den ophøjede reception af 
ham har ikke flyttet sig meget. Derfor var udstillingsprojektet »Afmagt« 
på Thorvaldsens Museum i 2002 yderst opsigtsvækkende, idet man her 
søgte at fremvise netop de kunstnere, der hidtil havde stået i skyggen  
af Thorvaldsen, både i hans samtid og i eftertiden.25 At Thorvaldsens  
Museum selv kastede et kritisk blik på kunsthistorieskrivningens redu-
cerende syn på tidens øvrige skulptører, vidner om en inkluderende re-
fleksivitet og et ønske om at afdække emner og magtstrukturer, der tra-
ditionelt har været bortgemt. De udstillede værker af de mindre kendte 
skulptører har hidtil været underlagt en entydig reception belagt med et 
nedvurderende skær, hvilket museet således tog et prisværdigt livtag og 
opgør med; med nye analytiske antagelser om værkerne og tiden til følge. 

Et metodisk greb med træk fra både den traditionelle og nye kunst-
historie kunne ses i den tematisk anlagte udstilling »Udsigt til guldalde-
ren« fra 2005, som blev vist på Storstrøms Kunstmuseum og Skovgaard 
Museet. Her er pluralisme tilsyneladende et hovedsigte i sig selv, da udstil-
lingen indeholdt værker af mange forskellige kunstnere, forskellige typer 
af værker og enkelte kulturhistoriske genstande. Den tilhørende publika-
tion indeholdt i stil hermed både samfundsperspektiverende artikler med 
tematisk fokus og artikler, der centrerede sig omkring én kunstners liv og 
levned.26 Kataloget Udsigt til guldalderen indeholder en særlig central arti-
kel for denne bogs tema om rejseberetninger fra kunstnernes rejser rundt 
i Danmark, idet artiklen »Kunstneren som turist« af museumsinspektør 
ved Fuglsang Kunstmuseum, Gertrud Oelsner, etablerer forbindelser mel-
lem turisme og guldalder i et fokus på kunstnernes indlandsrejser. Det 
danske landskab og dets kulturelle seværdigheder tilskrives et særligt  
potentiale, som turister efterspørger i deres jagt efter nye oplevelser, og 
begrebet »turist« kobles på billedniveau med værker fra deres rejser. Fx 
bliver udsigtsbilleder fra velkendte danske seværdigheder emblem på,  
at også kunstnerne er turister, og at kunstnerne altid allerede er turister 
pga. deres måde at »se« på og deres måde at forholde sig til landskabet på.27 
Der er således paralleller mellem denne bogs antagelser om, at turisme er 
et fænomen, der presser sig på, hvad enten rejsen foregår i det nære eller 
det fjerne og katalogartiklens pointe om, at kunstnerne er turister. Imid-
lertid fokuserer ingen af katalogets skribenter på, hvilke transportmidler 
kunstnerne rejste med. Det betyder, at de dampdrevne transportmidler 
ikke bliver inddraget som en betydningsfaktor for ændringer af rejse-
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formen, rejsetempoet og ikke mindst kunstnernes billedproduktioner. Til 
trods for at museerne i forordet til kataloget definerer guldalderen som 
en periode, der strækker sig frem til 1870, hvor jernbanenettet netop er 
betydeligt udvidet i Danmark, og hvor dampskibsfarten består af adskil-
lige indenrigsruter, lægges der altså ikke vægt på industriens fremmarch 
og de teknologiske transportformers fremkomst. På den måde bevares 
forestillingen om Danmark som en intakt landskabelig idyl uberørt af 
tidens forandringer, hvor kunstneren stadig fremstilles som en, der van-
drer rundt i landet. 

Ovenstående fremhævelse af disse seks udstillingsprojekter er selv-
sagt ikke udtømmende for de kunstfaglige ændringer, greb og nye blikke, 
der har fundet sted på museer med guldalderen som udstillingsmæssigt 
ansvarsområde. Projekterne er fremhævet, fordi de på hver deres måde 
har søgt at fortælle nye historier om guldalderen og guldalderkunstnerne, 
også selvom det måtte skubbe til det etablerede billede af tiden. De repræ-
senterer således en fornyende tendens inden for guldalderforskningen, 
hvor der søges koblinger mellem den traditionelle og den nye kunsthisto-
rie, og hvor der sættes spørgsmålstegn ved traditionens naturaliserede 
antagelser om guldalderen og om guldalderkunstnerne. Endvidere karak-
teriserer de nævnte projekter sig ved at have søgt koblinger mellem uni-
versitetsforskningen og musernes egne forskningskapaciteter, hvilket 
understreger en ny imødekommenhed.28 

Universitetsforskning i guldalderen udgør som tidligere nævnt en for-
svindende lille andel af den samlede indsats, og en række forskere har 
endvidere enten forladt emnet eller tilegnet sig metoder fra de mere ra-
dikale fløje af den nye kunsthistorie, hvor fokus ikke er på kunstværkerne 
eller kunstnerne, men på selve kunsthistorieskrivningen. Jeg vil gerne 
fremhæve tre forskningsindsatser, der på forskellig vis har formået at tage 
afgørende livtag med den danske guldalders tolkningstraditioner. Tid-
ligere lektor ved Aarhus Universitet Mogens Nykjær var allerede bane-
brydende i 1980’erne ved at beskæftige sig tværfagligt med guldalderen. 
I udgivelsen Kundskabens billeder fra 1992 koblede Nykjær billedkunst og 
litteratur sammen på en ny måde og pegede dermed på mentalitetshisto-
riske forbindelser mellem fagområder, der i 1970’erne og 1980’erne blev 
betragtet som to meget adskilte størrelser.29 Disse tværfaglige læsninger 
bidrog dengang med afgørende fornyende optikker på guldalderkunsten 
og ikke mindst opfattelsen af, hvilke kunstnere der hørte til i guldalder-
kredsen. Især kunstnere som Ditlev Blunck (1798-1854) og Wilhelm Bendz 
(1804-1832), hvis værker i 1980’erne fortrinsvist var placeret i museernes 
magasiner, fik efter Nykjærs forskningsindsats igen plads i museernes ud-
stillingssale. Tilsvarende metoder med at koble billedkunst og litteratur 
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sammen anvendes af lektor i kunsthistorie ved Københavns Universitet 
Ragni Linnet der har foretaget koblinger mellem eksempelvis Eckers-
bergs billedunivers og Søren Kierkegaards forfatterskab for på tværs af 
disse kunstarter at give en samlet karakteristik af guldalderens synskul-
tur.30 Hun har virket som inspirator for mit fokus på, hvorfor guldalder-
kunstnernes blik på verden er anderledes end de tidligere generationers. 
Den tredje forsker, der har ydet centrale bidrag til guldalderforskningens 
metodebevidsthed, er kunsthistoriker og forskningschef ved Det Infor-
mationsvidenskabelige Akademi, Hans Dam Christensen, der i midten  
af 1990’erne begyndte at fokusere på kunsthistorieskrivningens natura-
liserede praksisser startende ved Høyen og hans betydning for fagets ud-
vikling og sluttende ved aktuelle guldalderbøger og kataloger af blandt 
andre kunsthistoriker og formand for Ny Carlsbergfondet, Hans Edvard 
Nørregård-Nielsen, og overinspektør ved Statens Museum for Kunst, 
Kasper Monrad.31 Dam Christensens kritiske historiografiske blik ka-
stede lys på, hvordan guldalderforskningen blev bedrevet, og med afsæt  
i den nye kunsthistorie og dens agenda tog han et afgørende og tiltrængt 
tiltag for at afdække kunsthistoriens institutionelle og diskursive praksis-
ser og antagelser i forhold til guldalderen.32 Hans fokus ligger derfor fjernt 
fra værknære og kunstnernære beskrivelser af guldalderens billedkunst-
neriske produktioner, hvilket betyder, at han i overvejende grad forholder 
sig til allerede skrevne analyser, snarere end at hans mål måtte være selv 
at producere nye læsninger af guldalderkunsten på værkniveau.33 Kende-
tegnende for Nykjær og Dam Christensen er imidlertid, at de begge har 
forladt guldalderen som deres forskningsområde, hvilket samlet set bety-
der, at kunsthistorisk guldalderforskning i overvejende grad kun finder 
sted på museerne i dag. Til gengæld er der et stigende antal litteraturhi-
storikere, der inddrager billedkunstnerisk materiale i deres romantik-
forskning, og her kan lektor i litteraturvidenskab ved Aarhus Universitet 
Lis Møller samt tidligere professor i litteraturhistorie ved Københavns 
Universitet Klaus P. Mortensen nævnes som repræsentative eksempler.34 

Danske kunstmuseers guldaldersamlinger

Langt størstedelen af det billedkunstneriske materiale, der i dag eksisterer 
fra guldaldertiden, befinder sig reelt på de allerstørste kunstinstitutioner 
herhjemme: Den Hirschsprungske Samling, Ny Carlsberg Glyptotek og 
Statens Museum for Kunst. Det er interessant, at museernes samlings-
præsentationer er forholdsvis ensartede mht. kunstnerudvalg og motiv-
kredse, for det bekræfter, at der eksisterer en vedtaget konsensus om, 
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hvad guldalderkunst er, og hvilke kunstnere der kan regnes med til denne 
kreds. Min introduktion til guldalderen rundes derfor af med en gennem-
gang af, hvordan guldalderkunsten præsenteres og konceptualiseres på de 
tre store kunstmuseer, da der netop i udvælgelsen af værker, som hænger 
fremme, og værker placeret i magasinerne, ligger en interessant distink-
tion og vurdering af den etablerede forståelse af guldalderen. Med andre 
ord ligger der her kunstfaglige, kuratoriske valg, som har betydning for 
publikums indsigt i guldalderkunsten. Det gælder fx, at vægtningen af 
Eckersberg fortsat afspejles i disse kunstmuseers ophængninger. Også 
betoningen af Eckersbergs elever frem for andre professorers elever, der 
i dag er mere ukendte, har betydning for det billede af guldalderen, som 
publikum møder på landets kunstmuseer. 

På Den Hirschsprungske Samling er Eckersberg præsenteret som den 
første kunstner i museets kronologiske ophængning. Guldalderen begyn-
der altså med Eckersberg, hvilket understreger, at ophængningen følger 
traditionen tilbage fra Høyens, Hannovers og Madsens konceptualise-
ring. I store træk er ophængningen fra museets første direktør, selv sam-
me Hannover (direktør fra åbningen i 1911), bevaret og yderligere reetab-
leret i forbindelse med en renovering og ombygning af museet i 2006-
2007, hvilket giver den nutidige betragter et detaljeret indblik i datidens 
ophængningsprincipper. Der er tale om en salonophængning med værker, 
der hænger tæt og i flere rækker i højden. Den etablerede guldalderfor-
ståelse, hvor Eckersberg opfattes og indskrives som starten på en ny æra, 
kommer således til udtryk i kondenseret form på Den Hirschsprungske 
Samling, der desuden giver et indblik i kunstsamleren Heinrich Hirsch-
sprungs indkøbsstrategier, valg og fravalg. Emil Hannover rådgav således 
Hirschsprung i dennes kunstkøb i årene forud for sin tiltrædelse som 
museumsdirektør, og derfor giver museets samling et unikt indblik i net-
op den indflydelse, Hannover havde for datiden og ikke mindst fik for 
nutidens forståelse for guldalderkunsten. Heinrich Hirschsprung købte 
eksempelvis ikke værker af Martinus Rørbye (1803-1848).35 Selvom Rør-
bye i dag er en skattet kunstner, har hans manglende synliggørelse i Den 
Hirschsprungske Samling antagelig bevirket, at han i eftertiden ikke har 
kunnet opnå samme status som andre af tidens velrenommerede kunst-
nere som Wilhelm Marstrand, Christen Købke m.fl., der er mere fyldigt 
repræsenteret i denne samling. Via museets historisk betingede ophæng-
ning med tydelige tråde tilbage til den guldalderkonstruktion, som Han-
nover udpegede for eftertiden, indskriver den sig i en genkendelig udlæg-
ning af guldalderen. Publikums møde med guldalderkunsten stemmer 
dermed overens med den historie, der udlægges i traditionelle kunst-
historiske oversigtsværker om guldalderen. Karakteristisk for Den Hirsch-
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sprungske Samlings ophængning af guldalderkunst er endvidere, at den 
udelukkende præsenterer sig via malerier og enkelte oliestudier, mens 
tegninger, skitsebøger, breve m.m. bevares i magasinerne.36 Museets sam-
ling indeholder værker, der her i bogen betegnes som produkter af kunst-
nernes ufiltrerede blikke, i særdeleshed værker med turister og værker, 
der repræsenterer skæve synsvinkler på verden som fx snapshots af sydens 
kendte seværdigheder. Men museets ophængning er kronologisk og har 
ingen tematiske udpegninger af særligt interessante motiver. Derfor ind-
tager de værker, som vil blive fremhævet her i bogen, ingen særlig position 
på museet, hvor de indgår i salonophængningens anonymitet. 

Ny Carlsberg Glyptotek rummer foruden en omfattende antik samling 
og en fransk kunstsamling også en væsentlig guldaldersamling af malerier 
og oliestudier, men ikke tegninger, skitsebøger eller andet visuelt mate-
riale. Antallet af ophængte værker er således stort set identisk med det 
antal værker, museet ejer. I ophængningen af værkerne har museet siden 
2005 søgt at lægge et nyt kunstfagligt greb, hvor guldalderens kunst præ-
senteres ud fra skiftende tematiske eller andre narrative strategier for  
at skabe vedvarende fornyelse, hvilket kom til udtryk i nyophængninger 
i henholdsvis 2006 og igen i 2010. I forbindelse med ombygning og reno-
vering af museet i 2005-2006 foretog man den første anderledes ny-
ophængning af guldaldersamlingen.37 Museet valgte her at opbløde det 
daværende kronologiske udstillingsprincip for at skabe tematisk fokus på 
samlingen. Første del af udstillingsarealet indledtes nu med en sal, hvor 
både Nicolai Abildgaard (1743-1809), Jens Juel (1745-1802) og Eckersberg 
var repræsenteret med figur- og portrætbilleder som en fælles introduce-
rende base til den øvrige guldaldersamling. I de tilstødende sale søgte 
museet at skabe billeddialoger mellem motiver med indholdsmæssige, 
kompositoriske eller farvemæssige ligheder på tværs af tid og på tværs af 
kunstnergrupperinger i guldalderen. Især forholdet mellem oliestudier og 
færdige malerier havde museets opmærksomhed.38 Men Glyptotekets 
brug af guldalderbetegnelsen afspejlede fortsat den gængse æstetiske, 
harmonisøgende og kvalitative brug af termen, som den blev introduceret 
af Henrik Bramsen i 1940’erne, idet man på museets hjemmeside tydelig-
gjorde, at: »perioden ca. 1800-1850 i dansk kunst har fået betegnelsen 
guldalder, fordi epokens danske kultur og åndsliv blomstrede i alle ud-
tryksformer«.39 I 2010 opblødte og nuancerede museet denne traditio-
nelle brug af det kvalitative guldalderbegreb dels via ændrede tekster på 
hjemme siden og dels ved igen at nyophænge deres guldaldersamling. De-
res nye udstillingskuratoriske tiltag betød, at et større antal skulpturer fra 
samtiden og antikke skulpturer blev indsat i guldaldersalene for at vise, 
hvordan guldalderens kunstnere var inspirerede af antikkens kultur og 

 introduktion til dansk guldalder ·  25



26 ·  dansk guldalder – rejsebilleder

kunst. Dialogen mellem skulpturerne og malerierne fungerer godt som et 
æstetisk og historisk bindeled mellem to forskellige kulturhistoriske pe-
rioder, og det reflekterer endvidere naturligt museets øvrige indsamlings- 
og udstillingsprofil med vægtning i den antikke kunst. På museets hjem-
meside blev det uddybet, at guldalderen historisk set var en krisetid med 
social nød og ustabilitet, hvilket føjede en ny historisk dimension til den 
hid tidige brug af betegnelsen i museets regi. I den permanente samlings 
udstillingsareal under temaerne »Guldalderen – verden uden fejl?« og 
»Guldalder – og hvad så?« satte museet i tråd hermed fokus på de naturali-
serede antagelser, som eksisterer om guldalderen. Imidlertid fremstår det, 
som om museet meget gerne vil fortælle en ny historie om guldalderen, 
men reelt ikke har værkerne til de nye fortællinger i samlingen, da man 
gennem tiden i overvejende grad har indkøbt harmonisøgende og æstetisk 
skønne værker; værker »uden fejl«. I samlingen af malerier er der eksem-
pelvis ikke værker med synlige tegn på industrialisering eller værker med 
motiver som dampskibe, jernbaner og turister, der alt sammen præsenterer 
modernitetens inkluderende blik for det uskønne. Sprækker af dishar-
moni er – lige med undtagelse af Lorenz Frølichs (1820-1908) døde rotte 
(ill. 1) og J.Th. Lundbyes køkkenmødding (ill. 2) – fraværende i samlingen. 

Danmarks nationalgalleri, Statens Museum for Kunst, ejer den væ-
sentligste guldaldersamling med så mange malerier, oliestudier, tegninger, 
skitser og grafiske arbejder, at selv værker af »Enestående National Betyd-
ning« (ENB) og værker af »National betydning« (NB) er placeret i maga-
sinerne og arkiverne.40 På Statens Museum for Kunst er der derfor rig 
mulighed for at veksle ophængningen af guldalderkunsten via mange te-
matiske, kronologiske og materialemæssige spor. Siden 2007 har museet 
varieret sin præsentation af guldalderen med to nyophængninger. Den 
ene åbnede i 2007, mens den seneste nyophængning åbnede i maj 2011. 
Før 2007 var guldaldersamlingen karakteriseret af kronologiske princip-
per med en tydelig markering af tiden 1800-1850, dvs. guldalderen som en 
kvalitativ, særskilt fremhævet periode i museets samling. På museet tog 
brugen af guldalderbegrebet imidlertid en tvetydig drejning efter ny-
ophængningen af samlingerne i 2007, idet museet både nedtonede guld-
alderbetegnelsen og cementerede brugen af begrebet. Eksempelvis indgik 
dele af museets guldaldersamling nu i en større, kronologisk sal med dansk 
og nordisk kunst fra 1750 til 1900, hvor guldalderen ikke blev fremhævet 
særskilt. Salen gav således publikum en oversigt eller rettere tour de force 
gennem skiftende kunstneriske udtryk i perioden 1750-1900 uden stil-
historiske eller periodemæssige underinddelinger eller markeringer. Men 
forståelsen af guldalderen som lig med Eckersberg og hans elever var  
implicit intakt, da netop Eckersberg og hans elevers værker blev placeret 

1. Lorenz Frølich, En død rotte, 1841. 
Olie på papir på lærred, 25,5 × 17,5 cm. 
Ny Carlsberg Glyptotek, foto: Ole 
Haupt
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2. J.Th. Lundbye, Udenfor en kostald  
i Vejby, 1843. Olie på papir, 22 × 33 cm. 
Ny Carlsberg Glyptotek, foto: Ole 
Haupt
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i et samlet ophængningsforløb på den ene væg. Fra ophængningen af 
denne traditionelle guldalderforståelse i den store kronologiske sal blev 
guldalderbetegnelsen imidlertid synliggjort skriftligt i de tilstødende  
siderum, der var disponeret efter tematiske ophængningsprincipper. 
»Dansk guldalder« anvendtes her som et tydeligt princip, og under hoved-
overskriften »Synsmåder i guldalderen« blev tre rum præsenteret med 
følgende overskrifter: »Det videnskabelige blik«, »Det sansende blik« og 
»Det religiøse blik«. Via disse tematikker søgte museet at koble guldalder-
værker sammen med nutidige værker og med kulturhistoriske genstande 
fra perioden med fokus på tidens synskultur. I salen med »Det sansende 
blik« udstillede man fx en kukkasse udlånt fra Nationalmuseet samt  
Eckersbergs perspektivoktant. Denne inddragelse af andre genstands-
kategorier end blot maleriet var et fornyende skridt i retning af et udvidet 
guldalderbegreb. I salen »Det videnskabelige blik« blev imidlertid kun 
værker af Eckersberg og hans elever udstillet, hvilket kunne ses som en 



bekræftelse af, at museet i forhold til værkudvalg disponerede samlingen 
ud fra en traditionel forankret tolkningstradition af guldalderen med rød-
der tilbage til Hannover, Madsen og Høyen; dvs. guldalderen fremstillet 
som et glansbillede. Til trods for at ophængningen fokuserede på »Syns-
måder i guldalderen«, var det således ikke synsmåder forstået som et blik 
på den foranderlige verden, der var i fokus. 

I foråret 2011 åbnede Statens Museum for Kunst dørene for en gen-
nemgribende nyophængning af dansk og nordisk kunst i perioden 1750-
1900. Denne ophængning formidler guldalderens kunst på en både tradi-
tionel og utraditionel måde. Museumsgæsten møder både de forventelige 
flotte guldalderværker og mindre kendte værker af hidtil mere bortgemte 
kunstnere. Især opbrydningen af den store midtersal i mindre labyrin-
tiske, sammenhængende rum har givet mulighed for at udstille flere vær-
ker og fortælle andre historier om guldalderen. Genfortællingen af histo-
rien om Eckersberg og hans elever er stadig central, idet både Eckersberg 
og hans mest kendte elev, Christen Købke, er fremhævet med monogra-
fiske rum, hvor deres værker præsenteres særskilt.41 Men i de øvrige sale 
hænger nu værker af mindre profilerede kunstnere som Frederik Sødring 
(1809-1862), Louis Gurlitt (1812-1897), Fritz Petzholdt (1805-1838), Anton 
Melbye (1818-1875) og Hermann Carmiencke (1810-1867). Mange af disse 
blev opfattet som for »tyske« til den danske smag af kunstkritikerne i an-
den halvdel af 1800-tallet. Efter Treårskrigen (1848-1850) tog det Den 
Kongelige Malerisamling (nu Statens Museum for Kunst) eksempelvis 
værker ned af slesvig-holstenske kunstnere, der støttede slesvig-holste-
nernes kamp for en fri forfatning, og kunstnerne blev efterfølgende bedt 
om at forlade den danske kunstscene. Det gjaldt eksempelvis for Louis 
Gurlitt og Ditlev Blunck (1798-1854). Igen efter nederlaget i 1864 eksklu-
derede man yderligere en lang række kunstnere fra den danske guldalder. 
Disse kunstneres værker har derfor levet et hengemt liv i museernes ma-
gasiner, indtil andre museer i 1990’erne åbnede for at anskue forbindelser 
mellem dansk og tysk kunst i et nyt lys, jf. udstillingen/kataloget Under 
samme himmel – Land og by i dansk og tysk kunst 1800-1850 fra Thorvaldsens 
Museum. Om Statens Museum for Kunst regner de nu inkluderede kunst-
nere med til den danske guldalder eller den tyske romantik er imidlertid 
mere uklart, for ser vi nærmere på museets brug af guldalderbetegnelsen 
i denne nyophængning er begrebsbrugen ikke kun tydelig, men også kon-
sekvent og forskelssættende. I sammenstillingen af værker af danske 
kunstnere og den tyske romantiske kunstner Caspar David Friedrich 
(1774-1840), fastholder man termen »Dansk Guldalder« som en modsæt-
ning til »Tysk Romantik«, om end guldalder og romantik begrebsmæssigt 
dækker over kunst fra samme periode. Museet tænker således ikke kunst-
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nerkredsene ind som en del af et større beslægtet fællesskab på tværs af 
de nuværende landegrænser. Snarere tænker museet i forskelle antagelig 
ansporet af nutidens grænsedragninger – helt i tråd med Høyen, Han-
nover og Madsens sondringer mellem dansk og tysk kunst, som den fort-
sat praktiseres på de fleste kunstmuseer. Publikums indsigt i guldalderens 
samlede billedkultur på Statens Museum for Kunst fremstår alt i alt nu-
anceret, idet museet har valgt at udstille en større andel af oliestudier i 
kombination med malerierne, hvilket giver et udfoldet indblik i kunstens 
mangfoldige spændvidde. Endvidere har museet etableret et rum med 
rejsebilleder, og om end temaet ikke inkluderer værker, hvor kunstnerne 
viser os spor af en fremvoksende turismekultur eller de nye rejsetrans-
portmidler, er det meget interessant og fornyende, at museet via plancher 
og formidlingstekster beretter om disse ændringer. Ifølge museet kunne 
kunstnerne nok skrive om turisme og nye transportformer, men de kunne 
ikke male eller tegne motiverne.42 Forståelsen for guldalderkunstnernes 
rejsebilleder forbliver derfor lig med det arkadiske, idylliserende billede, 
hvis man kun betragter det ophængte værkudvalg. Hvad angår dette rum 
med rejsebilleder – »1825-1860 Dansk Guldalder – Hjemstavn og udlæng-
sel« – havde det været oplagt at kombinere tegninger, malerier og brevop-
lysninger på en mere visuel måde,43 således, at der kunne være blevet 
etableret større overensstemmelse mellem, hvad museet skriver og så de 
udstillede værker. Museets nyophængning, samlet taget i betragtning, 
bidrager dog afgørende til at nuancere og udvide publikums forståelse af 
guldalderen, idet den via inddragelse af bortgemte og velkendte kunstner-
navne, nye såvel som traditionelle tematikker, på en gang både bekræfter 
og fornyr det etablerede syn på guldalderkunsten. 

De tre fremhævede museers samlingspræsentationer af guldalderen 
viser kunstværker af primært et velkendt kunstnerudvalg og motivkredse, 
og rejsebilledegenren indtager ikke en væsentlig position her. Ændringer 
er dog sket, og nye historier er blevet fortalt, men det lidt polerede bil-
lede er intakt. Sådan er guldalderkunsten også. Poleret. Men den er også 
andet end blot det. Det polerede indtryk er kun den halve sandhed om 
den samlede billedkultur. Publikums indsigt i guldalderkunsten via kunst-
museernes samlingspræsentationer begrænser sig derfor til en bekræf-
telse af de bestående traditioner, idet vægtningen af Eckersberg fortsat er 
dominerende, såvel som betoningen af Eckersbergs elever frem for andre 
professorers elever. Om det er muligt at rykke ved det billede, må senere 
nyophængninger vise. 
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Rejsende kunstnere

 V is mig, hvordan dit feriealbum ser ud, og jeg skal fortælle dig, 
hvilken guldalderkunstner du slægter på. Tager du billeder, der 
fremstiller din rejse som en idyl i naturskønne, uberørte om-

givelser, eller har du blik for dine medrejsende turisters tilstedeværelse, 
landskabets mindre kønne side og rejsemålets spolerede præg? Der er 
guldalderkunstnere i begge lejre. Forskellene mellem de tidligere 
1800-talskunstneres malestil og det typiske, skønne, snapshot, som vi 
tager det i dag med vores kamera eller mobiltelefon, er overraskende små. 
Den billedtradition, kunstnere som Wilhelm Marstrand, P.C. Skovgaard, 
Constantin Hansen, Christen Købke, J.Th. Lundbye, Martinus Rørbye, 
Wilhelm Bendz m.fl. fornyede og opbyggede, danner her 200 år senere 
stadig grundlag for vores blik på det hjemlige såvel som det sydlige land-
skab. Det er blevet en skabelon for, hvordan vi som rejsende turister 
zoomer ind på bjergtinder, strand og vand – og hvordan vi ofte søger at 
undgå at få det uskønne eller det »turistede« med i kameraets søger. Helst 
foretrækker de fleste også at betragte sig selv som rejsende – og ikke tu-
rister. Selvom det i guldalderen var langt færre forundt at rejse ud, op-
levede datidens rejsende ikke altid uberørte egne fri for andre turisters 
påvirkning, og ligeledes var alle deres oplevelser ikke unikke eller særegne. 
Men nutidens forestilling om den rejsende guldalderkunstner lader sig 
ofte forbinde med en uspoleret tid, fra før verden forandrede sig, og fra 
før rejsende tog de samme steder hen og derved blev turister. 

Dette billede er netop kun en forestilling, for kunstnernes rejseruter 
var ofte forudbestemt af deres læremestre på Kunstakademiet til at gå 
gennem bestemte byer og ruter, hvorved den kunstneriske dannelsesrejse 
fik et vist gentagende præg. Endvidere var et af kunstnernes formål med 
at rejse ud også at udføre tegnede kopier af de tidligere generationers s tore 
malere, hvis kunstværker de kunne se i forskellige hertugers, kejseres og 
kongers private samlinger såvel som nyligt etablerede mere offentlige mu-
seer.44 Især landskabsmalerne Claude Lorrain og Nicolas Poussin havde 
kunstnernes bevågenhed på grund af deres renommé som prægnante 
landskabsskildrere af et fortidigt Italien, som de stræbte efter at opleve, 
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se og male. Men guldalderkunstnernes oplevelse af især Italien stemte imid-
lertid ikke overens med de billeder af fortidens Italien, som de kendte fra 
malerier i den kongelige danske samling på Christiansborg og fra deres 
aktuelle besøg i de udenlandske samlinger. Landskabet, byerne og lokal-
befolkningerne havde forandret sig, præget af de mange tilrejsende turister 
med opkomsten af turisthoteller, guider, service, beværtninger, souvenirs, 
stigende komfort i form af jernbanelinjer og dampskibsruter m.m., der alt 
sammen gjorde rejsen mindre fysisk anstrengende. Hvordan skulle de nu 
forstå og arbejde med de forandringer i landskabernes udseende og byernes 
kulturer, som de mod forventning mødte på deres rejser? Den velkendte 
dannelsesrejse til Italien var således i guldalderen ikke længere den arka-
diske tur til uberørte egne og uspolerede byer, som tidligere generationer 
havde oplevet. Der var ikke længere lighedstegn mellem rejsens oplevelser 
og de malerier, som guldalderkunstnerne kendte til, og som de tilskrev 
visse træk fra virkeligheden. I stedet var kunstnernes rejser blevet til en 
standardoplevelse i masseturismens fodspor allerede mod midten af 1800- 
tallet. Men uanset ændringerne i de reelle oplevelser af landskabet, befolk-
ningen og byerne blev guldalderkunstnerne ved med at skildre rejsens ind-
tryk i kunstneriske udtryksformer, hvor disse forandringer ikke var synlige. 
Malerierne, som de skildrede fra deres midlertidige atelierer i Rom og 
hjemvendt fra rejserne i deres atelierer i København, havde et påfaldende 
ensartet udtryk og signalerede entydigt til det købedygtige velhavende 
publikum, at Italien stadig var et smukt, pittoresk land med en uberørt 
natur og arkitektur i antikkens storhed og ånd. Ser man imidlertid deres 
billeder efter i sømmene og især ser nærmere på de studier, tegninger og 
skitser, som kunstnerne udførte undervejs på deres rejser, på farten, kom-
mer der træk af andre historier frem. Træk, der i højere grad medvirker til 
at kunne gå bag om guldalderkunstnernes bevæggrunde for hovedsageligt 
at skildre Italien intakt og uspoleret, selvom deres oplevelser – ifølge deres 
brevkorrespondancer og dagbøger – ikke tog sig helt sådan ud. I ord be-
skriver kunstnerne således forandringer som turismens negative påvirk-
ning af de lokale kulturer og befolkninger, andre turisters dårlige opførsel, 
lokalbefolkningernes ændrede holdninger til de rejsende mv.  Skildrin gerne 
af det forventelige billede af Italien markerer således en tydelig forskel 
mellem kunstnernes billeder og de ord, de hæfter på deres rejseoplevelser, 
og forskellen mellem disse to medier rummer elementer af en iscenesæt-
telse, der trænger sig mest markant på i deres billeder, dvs. i det visuelle 
medium. Hvorfor det forholder sig sådan, hvad guldalderkunstnerne øn-
sker at opnå med dette, samt hvordan eftertiden har tolket kunstnernes 
selv iscenesættelsestendenser, vil jeg i det følgende se nærmere på med 
fokus på både rejseindtryk fra Danmark, Norge, Schweiz og Italien. 
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Turismeteori – en fornyende vinkel  
på guldalderkunsten?

I guldalderforskningen er rejsebilledgenren et mindre beskrevet område, 
men karakteristisk for de få eksisterende kataloger, bøger og udstillinger 
er, at der her både findes greb, der betjener sig af, hvad man kunne be-
tegne som træk fra den traditionelle og fra den nye kunsthistorie. Eksem-
pelvis betoner udgivelserne Italiens smukkeste egn af Ida Haugsted og Den-
gang i Italien af Hans Edvard Nørregård-Nielsen guldalderkunstnernes 
skønne landskabsmalerier fra og af Italien, hvor landet og især Rom be-
vares som en intakt idyl uberørt af turismens fremmarch.45 Italiens smuk-
keste egn imponerer især ved dens righoldige empiriske materiale, der tæl-
ler dels de kendte guldalderkunstneres tegninger, studier m.m., dels min-
dre profilerede kunstnere som Ditlev Blunck, J.L. Lund,46 Thorald Brend-
strup, Hermann Camiencke, Thorald Læssøe, Fritz Petzholdt, Claus 
Anton Kølle m.fl. samt ukendte danske og tyske kunstnerne. Rejse-
tegningerne læses sammen med uddrag fra kunstnernes rejsedagbøger  
og -breve, hvilket også er et kendetegn for udgivelsen Dengang i Italien. 
Dette filologiske greb med at sætte kunstnernes skrevne ord i spænd med 
deres billeder er yderst informativt og formidlingsmæssigt levende-
gørende, og det bidrager samtidig til en inddragelse af primære kilder fra 
kunstnerens hånd, der – som tidligere pointeret – har levet et ofte hen-
gemt liv. Til forskel fra Italiens smukkeste egn indeholder Dengang i Italien 
fortrinsvist malerier af de kendte guldaldermalere i kombination med 
uddrag fra rejsedagbøger, romaner og tegninger fra H.C. Andersens hånd. 
Anskuet fra den nye kunsthistories vinkel kunne man mene, at især d enne 
udgivelses syn på guldalderkunstnernes rejsebilleder betjener sig af sty-
rende smagsdomme, der herigennem præger læserens oplevelse af de om-
talte kunstnere. Om Thorald Brendstrup nævnes det eksempelvis, at han 
er »vandbæreren«47, hvilket synes at udgrænse Brendstrup til periferien  
af kredsen af guldaldermalerne med en implicit bekræftelse af den natu-
raliserede antagelse om guldalderen til følge.48 Sådanne udtalelser, hvor 
kunsthistorikeren som fagperson bedømmer kunstværkernes æstetiske 
kvaliteter ud fra personlige såvel som etablerede antagelser, er netop en 
af den nye kunsthistories agendaer at få belyst, fremhævet og proble-
matiseret. Dam Christensens indsats har eksempelvis her medvirket til 
en større tydeliggørelse af den traditionelle kunsthistorieskrivnings for-
skydende fokus fra beskrivende egenskaber ved værkerne til subjektive 
smagsdomme over værkerne med indsættelse af kunsthistorikeren som 
en særlig seer med en privilegeret status i forhold til at afkode kunstens 
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betydning. Opgøret med denne vurderende praksis har været øjenåb-
nende for mig og har ledt mig til at spørge, om der bag de skønne frem-
hævede malerier ikke gemmer sig andre historier om kunstnernes rejse-
billeder og rejsedagbøger fra Italien. Hvad sker der eksempelvis, hvis man 
belyser det samme billedmateriale gennem sociologiske, etnologiske og 
litterære teoretikeres overvejelser om turisme? Kan jeg herigennem opnå 
nye perspektiver på billederne, og bliver jeg gjort opmærksom på at søge 
efter andre svar? Inddragelsen af turismeforskere med et andet fokusom-
råde end kunstens har medvirket til at synliggøre og udpege uudforskede 
tendenser om guldalderkunstnernes handlemåder og billedkunstneriske 
produktioner, til trods for at disse turismeforskere ikke specifikt har før-
ste halvdel af 1800-tallet som deres område. 

Turismeteoriens analytiske fokusområder har gennem de seneste  
årtier ekspanderet fra at være en del af et større sociologisk fagområde  
til at blive et selvstændigt fagområde. Turisme er her blevet en visuelt 
funderet praksis, dvs. en særlig synsmåde, der afføder et særligt blik på 
verden. Den amerikanske professor i litteratur James Buzard fokuserer  
i tråd hermed på rejsebeskrivelser af populære forfattere som William 
Wordsworth, Charles Dickens, E.M. Forster, Henry James, Frances 
Trollope og Anna Jameson. I udgivelsen The Beaten track – European Tou-
rism, Literature, and the Ways to Culture sætter han fokus på, hvordan turis-
mens tilsynekomst i engelsk og amerikansk litteratur i perioden 1800-
1918 udkrystalliserer sig.49 Hans opmærksomhed retter sig især mod, 
hvordan de udvalgte forfattere forholder sig til det at rejse, og hvordan de 
opfatter andre rejsende i deres rejsebeskrivelser, digte og rejseromaner. 
Buzard konstruerer polære begrebspar som »turisten & anti-turisten«, 
»turisme & anti-turisme«, »det nedstampede spor & afvigelsen fra det ned-
trampede spor« og disse begrebspar anvendes i min bog til at karakte risere 
uudforskede handlemåder med, som det kommer til udtryk hos de danske 
guldalderkunstnere. Den engelske tidligere professor i litteratur Malcolm 
Andrews sætter ligesom Buzard fokus på forfatteres rejsebeskrivelser.  
I bogen The Search for the Picturesque undersøger han, hvordan engelske 
adelige rejsende og velbeslåede forfattere i 1700-tallet oplevede deres 
egne landskabsseværdigheder som fx The Lake District.50 Andrews’ ana-
lysemateriale placerer sig tidsmæssigt forud for guldalderen, men hans 
observationer om de engelske »pittoreske turister« har paralleller til de 
danske rejsende guldalderkunstnere trods forskellene i tid og geografi, 
fordi disse også drages mod skønne og smukke landskaber med en selv-
iscenesættende skjulende faktor af at være turister. Andrews sætter især 
fokus på engelske turisters vandringer i England, hvilket viser, at beteg-
nelsen »turist« ikke først anvendes, når den rejsende er uden for hjem-
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landets grænser, men i højeste grad også i mødet med både det velkendte 
og det uopdagede landskab (og landbefolkning) i eget land. Den svenske 
etnolog og professor Orvar Löfgren søger i bogen On Holiday – A History 
of Vacationing efter fællestræk mellem opkomsten af det pittoreske blik  
i slutningen af 1700-tallet og den moderne turists blik, og i et historisk 
perspektiv afsøges rejsens, fornøjelsesturens og feriens ærinde og formål 
med fokus på skandinaviske nutidige og historiske eksempler.51 Særligt 
interessant er Löfgrens påpegning af historiske ændringer i rejsens formål 
hos svenske opdagelsesrejsende fra starten af 1700-tallet til slutningen af 
1700-tallet. Den svenske botaniker, fysiker og zoolog Carl Linnaeus (1707-
1778) rejste eksempelvis rundt i Sverige og i verden med det formål at 
indsamle materiale, mens andre rejsende mod slutningen af 1700-tallet 
oftere rejste ud for at se udsigter og opleve stemninger. Löfgren inddrager 
tillige den svenske rejsende og tegner Jonas Carl Linnerhielm (1758-1829) 
og den danske historiker Christian Molbech (1783-1857) og karakteriserer 
dem som pionererne inden for den moderne turisme, netop fordi de rejste 
til romantiske haver for at opleve, sanse og se maleriske udsigter. For Löf-
gren er det konstruktionen af det pittoreske blik, defineret som en vir-
tuel og visuel måde at udvælge, indramme og repræsentere udsigter på, 
som han angiver til at være det første skridt i udviklingen af et decideret 
»turistblik«, idet det at lede efter udsigter og visuelle indtryk netop er den 
moderne turists ærinde. Dette turistblik er interessant at efterspore hos 
de danske guldalderkunstnere for, om deres formål med at rejse også er  
at se og lede efter udsigter på denne samplende måde. Löfgrens fokus  
på nutidens ferier har paralleller til den engelske sociolog og profes- 
sor John Urry, hvis fokus retter sig mod den globaliserede masseturisme  
i nyere tid med udblik tilbage til midten af 1800-tallet. I The Tourist Gaze 
analyserer Urry, hvordan turisters oplevelser i dag er af en fundamental 
visuel karakter ved at udpege forskellige former for turistblikke.52 Helt 
central er her hans skelnen mellem »the tourist gaze« og »the tourist glance«, 
der markerer forskellen mellem en visuel fikseret synsmåde og et mere 
mobilt blik. Netop disse to forskellige synsmåder synes endvidere essen-
tielle at efterspore i forhold til guldalderkunstnernes måder at betragte 
verden på. Urry trækker tråde tilbage til midten af 1800-tallet og udpeger 
opkomsten af »en romantisk turist«, der søger at adskille sig fra »den kol-
lektive turist«. Den romantiske turist er som typologi en rejsende, der 
betoner sin rejse som en ensom og afsondret selvvalgt oplevelse, hvor blik-
ket på den oplevede verden antager karakter af en scene; dvs. noget den 
romantiske turist betragter, men ikke indtager, mens den kollektive turist 
søger samværet og tilstedeværelsen af andre turister, for herigennem kol-
lektivt at forbruge og nyde en udsigt, en seværdighed eller et sted. Urrys 
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begrebstypologi om den romantiske turist er således beslægtet med An-
drews’ begreb om den pittoreske turist, idet begge typer turister søger 
den afsondrede oplevelse af det særegne, hvor ingen andre turister er til 
stede. I min bog vil jeg efterspore Urrys to turisttypologier for tegn på 
guldalderkunstnernes bevidsthed om, hvorvidt de ekspliciterer at have 
stået alene med deres iagttagelser af landskabet, eller om denne skelnen 
og udpegning ikke havde betydning. Medieteoretiker og lektor ved Ros-
kilde Universitet Jonas Larsen har sammen med Urry videreudviklet ty-
pologierne »the tourist gaze« og »the tourist glance«, og Larsen har blandt 
andet medvirket til, at »the glance«, dvs. det mobile blik, er blevet tillagt 
større opmærksomhed i Urrys forskning, hvilket afspejler sig i de revide-
rede udgaver af The Tourist Gaze. Heri medgiver Urry, at turismeforsknin-
gen har haft tendenser til at reducere turistens blik til at være en visuel, 
statisk handling, hvor kroppens øvrige sanser bliver overset.53 I kapitlet 
De mobile rejsende eftersporer jeg, hvordan de danske guldalderkunstneres 
rejser både involverer kropsligt sansende oplevelser via slidsomme, fysiske 
vandringer og kendetegner sig ved visuelt, statiske handlinger fra udsigts-
punkter til lænestolsrejser i toget, der indikerer en spændvidde mellem  
at være kropsligt immobil og være visuelt mobil. De danske kunstnere  
gør sig tilsyneladende nuancerede tanker om blikket og kroppen, og det  
vil være min pointe, at denne bevidsthed modnes i takt med brugen af 
tidens teknologiske rejsemidler. Larsen kobler i sin forskning især  
turismens fremmarch sammen med fotografiets opkomst, og Bornholm 
har ofte været hans case som repræsentativ turistseværdighed, der eksem-
plificerer turisters væremåder via analyser af ældre såvel som nyere post-
kort og fotografier. I Larsens, og også Urrys, optik hænger fremkomsten 
af fotografiet uløseligt sammen med turismens fremmarch, men jeg vil 
efterspore, om ikke der allerede er tætte koblinger mellem turisme og  
et foregribende fotografisk blik allerede forud for 1840, som kommer til 
udtryk i billeder af de danske guldalderkunstnere. Hverken Urry, Löfgren, 
Larsen eller Andrews skelner mellem betegnelserne »turist« og »rejsende«, 
som Buzard eksempelvis gør det; de anvender betegnelsen »turist« om alle 
typer rejsende. Deres analyser af turistens handlemønstre giver dog  
en række nuanceringer, der implicerer spændvidden i Buzards skelnen 
mellem rejsende og turister. Når de fire andre turismeforskere fravælger 
en begrebslig anvendelse og skelnen mellem turister og rejsende kan det 
bero på, at de har taget konsekvensen af denne værdiladede og iscene-
sættende dikotomi, der ligger i de to begreber. Alle rejsende er turister, 
men nogle rejsende stræber så meget efter at positionere sig som sær- 
lige rejsende i ønsket efter at fremstå og blive omtalt anderledes end de 
øvrige turister, hvorved de også kunne benævnes kritiske turister eller 



anti-turister. Jeg har fundet det frugtbart at analysere kunstnernes selv-
opfattelse udtrykt via billeder og skrift i turismens gryende fremmarch, 
fordi de her tydeligt kæmper med iscenesættelsesproblematikker, og hvor 
det at blive betragtet som turist allerede ikke var en positiv betegnelse. 
Derfor vil min anvendelse af begreberne rejsende og turist indledningsvist 
tage udgangspunkt i Buzards distinktioner, men senere blive anvendt  
i tråd med de øvrige turismeforskeres »turist«-betegnelse. 

Guldalderkunstneren: turist eller rejsende?
Det var ingen smuk Turistreise, Vejret var farligt … jeg morede  
mig godt paa Skibet […]
(P.C. Skovgaard, på vej til Møn, 1849)

Ordet »turist« stammer fra slutningen af 1700-tallet og blev ifølge Buzard 
oprindelig brugt synonymt med den »rejsende«. I løbet af 1800-tallet be-
gyndte »turist«-betegnelsen at få en negativ klang; noget, man ikke stræb-
te efter at være eller blive set som.54 »Den rejsende« blev derimod beteg-
nelsen for en person, der på sine rejser søgte autentiske og unikke kultu-
relle oplevelser, og som i sin selvforståelse reducerede »turisten« til at være 
en person, der kun kunne opnå overfladiske oplevelser, fordi denne ude-
lukkende søgte fornøjelsen.55 Buzard peger endvidere på den etymologiske 
kobling mellem det franske »travail« og det engelske »travel«, dvs. en kob-
ling mellem at arbejde og at rejse, hvilket understøtter opfattelsen af den 
rejsendes færd som mere seriøs og anstrengende end turistens.56 Polemisk 
anskuet betyder det, at den rejsende arbejder sig langsomt og smerte- 
fuldt frem på sin vej gennem Europa, mens turisten mageligt fornøjer sig. 
Buzard pointerer, at det er vanskeligt at undgå generaliseringer mellem 
den rejsende og turisten og fremhæver, at skellet mellem de to betegnelser 
primært fungerer til at overbevise forfatterne selv eller forfatternes mod-
tagere om, at det altid er de andre, der er turisterne.57 Om man er turist 
eller rejsende, beror altså primært på ens selvforståelse. 

I de danske guldalderkunstneres rejsedagbøger ser man ofte, at en lang 
række kunstnere som fx Christen Købke, J.Th. Lundbye, Wilhelm Mar-
strand, Wilhelm Bendz og Martinus Rørbye gerne ville positionere sig  
i forhold til andre rejsende, og at de havde behov for at eksplicitere,  
at det, de oplevede, var noget helt særligt og unikt. Eksempelvis ser det  
ud til at være afgørende for dem at signalere, at de arbejdede under rejsen, 
at de ikke kun havde fornøjelsen og adspredelsen som rejseformål. Fra 
Constantin Hansen og Christen Købkes ophold på Capri i 1839, skrev 
Købke til kunstnerkollegaen Christian Hilker: 
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Vi arbeidede imidlertid ivrigt fort og have 24 Studier hængende paa 
Vægen iberegnet de to Malerier, som Const: tildeels faaer færdige 
her, og en heel Bunke Tegninger, hvis Tal nok ei er værd at nævne for 
ei at overraske Dig alt for meget, saa Du kan see vi ei ligger paa den 
lade Side.58 

Denne passage viser, at det var vigtigt for Købke at understrege, at han  
og kollegaen var produktive, og at de arbejdede intensivt med at male  
og indsamle studier af omgivelserne. En sådan puritansk arbejdsmoral gav 
respekt og agtelse blandt kunstnerkollegaerne derhjemme, og der synes  
at være opstået en tendens til, at rejserne ikke måtte opfattes eller betrag-
tes som arbejdsfrie fornøjelsesture. Det hårde, anstrengende, men krea -
tive arbejde på rejserne blev tydeliggjort og dokumenteret visuelt af kunst-
nerne, der både skildrede sig selv og deres kollegaer i aktive arbejdssitua-
tioner.

Tendensen er tydelig i Wilhelm Bendz’ værk af en malende kunstner-
kollega, der iagttager et bjerglandskab (ill.3). Det at være opslugt af arbej-
det ser ud til at være værkets hovedtema. Den malende kunstner er så 
optaget af arbejdsprocessen, at han ikke lader sig forstyrre af en mand  
i landlige klæder, der står ved hans side og iagttager hans arbejde. En lokal 
bjergbeboer, der vandrer forbi med grene eller afgrøder på ryggen, forstyr-
rer heller ikke den malende kunstner. Det er den overvældende situation 
nu og her, mellemværendet med den store natur, der har kunstnerens  
interesse. Bendz, derimod, er trådt et skridt tilbage og skildrer helheden 
i dette scenarium, idet han både synliggør de lokale bjergbeboeres tilste-
deværelse og arbejde i området og sin kollega under dagens arbejde, samt 
den storslåede natur. Der er på mange måder tale om en visuel meta-
dokumentation af det kunstneriske arbejde, hvilket gentager sig og un-
derstreges i de rejsebilleder og -beretninger, de sendte hjem. På dette 
punkt er der således overensstemmelse mellem ord og billede, da arbejdet 
på rejsen dokumenteres skriftligt såvel som visuelt. 

Et andet eksempel er Martinus Rørbye, der i sin rejseskitsebog skil-
drede en kunstnerkollega (eller sig selv?) i færd med at foretage studier  
i en skitsebog (ill. 4). Manden sidder på en trebenet skammel, hovedet  
er bøjet, og han arbejder koncentreret med pennen. Skitsebogsbladet har 
en udpræget montagekarakter, idet det prydes af farvelagte gekkoer i et 
andet målestoksforhold og perspektiv og af kunstnerens formodede ud-
sigt – en mur med et tårn og en palme, antagelig fra Rørbyes rejse til Ita-
lien, Grækenland eller Tyrkiet. Skitsens hovedtema, den arbejdende 
kunstner, lægger sig i forlængelse af det billedlige indtryk, som jeg ser gå 
igen hos hovedparten af guldalderkunstnere på rejse. 



Ved at skildre sig selv i aktive arbejdssituationer indgik værkerne som 
en vigtig dokumentation for, at de var arbejdsomme rejsende og ikke ma-
gelige turister, hvilket også Ditlev Blunck fik understreget i en tegning 
med arbejdende kunstnere (ill. 5). I Bluncks værk er to kunstnere fordybet 
i deres arbejde, og ved kunstneren til venstre kan man ane, at rejsemotivet 
er et landskabeligt vue præget af højdeforskelle med fjelde eller bjerge, 
antagelig fra hans rejse mod Italien. 

3. Wilhelm Bendz, Bjerglandskab,  
ca. 1831. Olie på lærred, 28,9 × 33,9 cm. 
Den Hirschsprungske Samling, foto: 
Den Hirschsprungske Samling
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Antallet eller kvaliteten af kunstnernes hjemsendte eller hjembragte 
værker med landskabelige motiver fra rejserne kunne tilsyneladende ikke 
længere »tale for sig selv«, men krævede understøttende dokumentation: 
arbejde og rejse hørte sammen, og de, der ikke producerede tilstrækkeligt 
eller dokumenterede dette, kunne opleve at blive nedvurderet af kunst-
nerkollegaerne. Blev man set som useriøs turist, førte det til tider til stor 
frustration hos kunstneren. Fx skrev J.Th. Lundbye i sine rejseberetnin-
ger, at kunstnerne Jens Adolf Jerichau (1816-1883) og Thorald Læssøe 
(1816-1878), som Lundbye delte bolig og atelier med i Rom, anklagede ham 
for kun at være på fornøjelsesrejse. Jerichau og Læssøe mente tilsyne-
ladende ikke, at Lundbye arbejdede tilstrækkeligt: 

Men nu at betragte min Reise som en Adspredelsestour, en For-
nøielsesreise, det er Uret, da jeg aldrig vilde kunne forsvare en saa- 
dan Benyttelse af Stipendiet. Dog, det maa Fremtiden vise, hvad 
Gavn jeg har forstaaet at drage af Reisen, og altsaa hvor vidt jeg  
har misbrugt Landets Penge eller ei.59

4. Martinus Rørbye, Mand,  
der sidder og skitserer et landskab,  
ca. 1835-36. Bly og farve på papir,  
14 × 22,5 cm, skitsebog 10. Kobber-
stiksamlingen, Statens Museum  
for Kunst, foto: SMK-foto

 rejsende kunstnere ·  45



Ligesom de fleste andre kunstnere fik Lundbye dækket sine rejseudgifter 
gennem stipendier fra Kunstakademiets fonde,60 og umiddelbart kan det 
være den oplagte årsag til, at Lundbye havde behov for at eksplicitere,  
at han havde seriøse, kunstneriske hensigter med rejsen, selvom han an-
tageligt ikke producerede samme mængde værker som sine puritansk 
arbejdende bofæller. Set i et lidt andet lys, har det vejet tungest for Lund-
bye, hvorvidt de øvrige kunstnerkollegaer og mæcener ikke ville se ham 
som en arbejdende kunstner, da dette ville sætte ham uden for fælles-
skabet. Lundbye måtte derfor forsvare sin position for at stoppe mis-
krediteringen af eget renommé. 

Lignende eksempler på, at en tydeliggørelse af arbejdsindsatsen er  
vigtig for at blive regnet som en »rejsende«, ses i udtalelser om Købke  
fra Constantin Hansen (1804-1880), der i 1839 rejste sammen fra Rom til 
Capri. Hansen havde været i Rom siden 1835, men med Købkes ankomst 

5. Ditlev Blunck, Skitse af tegnere,  
der arbejder i naturen, 1828-1838.  
Blyant på papir, 17,5 × 23,6 cm.  
Kobberstiksamlingen, Statens  
Museum for Kunst, foto: SMK-foto
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til Rom i december 1838 blev dennes manglende kunstnerisk producerede 
indsats bemærket af Hansen i brev hjem til den danske maler- og forfat-
terprotektor Edvard Collin (1808-1886). Hansen fandt det nødvendigt 
heri at nævne, at Købke blot »stejfer om og nyder« byen.61 Købke måtte 
tage til genmæle og over for tidens toneangivende læremester, N.L. Høy-
en, forsvare sig med, at han brugte tiden på at »se«, hvilket for Købke at 
vurdere var en kvalitet:

Kort før Juul kom jeg da her til, og siden er Tiden blot gaaet med  
at see, saa jeg kan sige, at jeg næsten ei har faaet gjort en Blyantstrøg, 
og dog troer jeg at Tiden ei har været spilt.62

Købke vurderede således selv, at tiden var brugt nyttigt, men mellem lin-
jerne synes udtalelsen at indikere, at det at rejse for at »se« endnu ikke i 
1830’erne var et kunstnerisk formål, der kunne stå alene, som det blev 
senere i guldalderen. Man måtte både se og producere i guldalderens midte. 

Nye tendenser syntes imidlertid at modne sig i 1830’erne, da flere og 
flere kunstnere begyndte at betone vigtigheden af at »se« undervejs på 
deres rejser, og kunstnerne positionerede sig i breve og rejsebeskrivelser 
som særligt opmærksomme iagttagere, der vandrede til mindre kendte 
steder og fortalte om det, de oplevede. Fx iscenesatte Martinus Rørbye 
sig i sin rejsedagbog fra et ophold i Norge i 1830 som en særlig iagt tagende 
sjæl; en rejsende med et visuelt ærinde, hvis relevans lokalbefolkningen 
ikke forstod: 

At jeg reiser blot for at se mig om, kan de ikke vel begribe, og naar  
de hører, at jeg dertil bruger mine egne Penge, spørger de gjerne,  
om jeg ikke da bagefter kan have dem igjen, eller hvad godt jeg har  
af at reise saaledes om blandt fremmede Mennesker.63

Rørbye fremstillede sig selv som den frie kunstner, der udvalgte særegne, 
visuelle destinationer, hvor turisterne endnu ikke var kommet i hobetal, 
og hvor lokalbefolkningen knap forstod grunden til hans tilstedeværelse. 
Hans udtalelser viser en god portion selviscenesættelse og selvbevidsthed, 
der skal understrege, at han er en opmærksom seer, der har den visuelle 
oplevelse og registrering som sit væsentligste rejseformål. Rørbyes selv-
forståelse og tanker er her helt i tråd med andre af tidens rejsende, eksem-
pelvis den franske kunstner Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875) og 
den dansk-norske kunstner J.C. Dahl (1788-1857), der på tilsvarende vis 
rejste ud i verden for at opleve udsigter og for at se på verden med et nyt 
kunstnerisk blik.64 På sin rejse i Norge i 1830 rejste Rørbye alene rundt  
i de dengang tyndtbefolkede områder, hvor der sjældent kom andre rej-
sende, og hvor hans tilstedeværelse nok var et særsyn for de lokale. Men 



han gik heller ikke selv af vejen for at understrege, at han på rejsen gik  
ad uspolerede ruter, hvor han mødte en befolkning, der levede i et før-
moderne samfund uden større kontakt med omverdenen. I Rørbyes  
rejsedagbog berettede han således flere steder om, at han blev inviteret 
indenfor hos de lokale og fik gratis kost og logi. Mødet med den uspole-
rede landsbykultur og de imødekommende lokalbefolkninger skildrede 
Rørbye dels gennem fremstillinger af deres traditioner og fællesskab og 
dels ved at skildre de lokale i hverdagslige arbejdssituationer, hvor han 
registrerede dem uden at forstyrre (ill. 6-7).

I skitsebogsopslaget med folkedansen observerer Rørbye festlig-
hederne, hvor bygdens beboere er samlet til traditionsrige danse. Der er 
tilsyneladende ikke andre fremmede rejsende til stede i billedet, hvilket 
gav Rørbye eksklusiv ret til at indfange oplevelsen af de særegne og au-
tentiske, folkelige skikke. I skitsebogsopslaget med de lokale vandrere 
signalerer Rørbye i forlængelse af sin eksklusive observerende position, 

6. Martinus Rørbye, Dans i norsk  
bondehus, 1830. Akvarel, 14,9 × 22,2 cm. 
Kobberstiksamlingen, Statens  
Museum for Kunst, foto: SMK-foto

 rejsende kunstnere ·  47



48 ·  dansk guldalder – rejsebilleder

at han netop kunne observere de lokale uden at forstyrre dem i deres ar-
bejde og hverdag, fordi han tilstræbte at være en integreret del af deres 
kultur. Han fik med største sandsynligvis også kun denne mulighed, i og 
med at han opførte sig med respekt for lokalbefolkningens skikke og ikke 
som en forstyrrende og støjende turist. At afstemme sin adfærd med den 
pågældende kultur og ikke at skabe unødig opmærksomhed om sig selv 
er helt i tråd med lignende adfærdsmønstre, som vi kan se blandt andre af 
tidens europæiske rejsende. Buzard påpeger da også, at netop de rejsende 
– modsat turisterne, der ikke har noget empatisk filter – har behov for at 
signalere, at de ikke griber forstyrrende ind i den lokale befolknings hver-
dag.65 Buzard fremhæver her den engelske digter William Wordsworth, 
der i sine erindringsbeskrivelser fra vandringer i Alperne i 1791 betoner, 
at han på rejsen gennem små landsbyer ikke forstyrrede de lokales rutiner 
eller begik fejltrin mht. sin egen opførsel, og at han herigennem opnåede 
en følelse af at blive accepteret som et medlem af de lokale familier. 
Wordsworths »when in Rome-adfærd« gav således adgang til at opleve den 
autentiske kultur. 

7. Martinus Rørbye, Vandrere i et  
landskab, 1830. Bly på papir, 10 × 17 cm, 
skitsebog nr. 4. Kobberstiksamlingen, 
Statens Museum for Kunst, foto:  
SMK-foto
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Ændringer syntes dog på vej i forhold til lokalbefolkningens reaktion 
på de rejsendes øgede tilstedeværelse. Fra en vandretur fra samme Nor-
gesrejse i 1830 berettede Rørbye, at de lokale var begyndt at se et mønster 
i andre rejsendes adfærd med stigende service til følge: 

Jeg foretog mig i Aften en liden Spadseretour op af Dalen for  
om mulig at fordrive den Kulde, jeg den heele Dag havde følt,  
og omendskjønt jeg ikke befandt mig vel, kunde jeg ikke bare mig  
for at lee, naar jeg mødte nogen af Dalens Beboere, som, naar de saa 
mig, gloede som forsteenede, eller naar [de] arbeidede, da pludselig 
holdt inde for ret at fæste deres Opmærksomhed paa mig som  
Fremmed. Der hører endnu noget til at vænne disse Bjærgboere  
til Synet af Fremmede, som de endnu, efter at alt saa mange ere  
rejst herigjennem, betragte med Forundring, og Østen Hansen  
fortalte mig, at det er ikke saa længe siden, at en Reisende bestan- 
dig blev kaldt en Fant, eller, naar det var et Fruentimmer, var det  
efter deres Maade at udtrykke sig, bestandig en Fante, der var 
ude at reise; nu begynde de imidlertid at kalde dem Reisende  
og opføre sig stedse artige og tjenstvillige imod dem.66

På den ene side beskrev Rørbye her igen sin tilstedeværelse som et særsyn 
blandt dalens beboere, men på den anden side tyder noget på, at befolk-
ningen i dette område nu så en tendens i de »fremmedes« adfærd. De 
rejsende opførte sig på en bestemt måde, idet de vandrede rundt i deres 
lokale områder og ledte efter pittoreske udsigter, motiver og stemninger. 
Derfor kunne de genkendes som rejsende, hvilket samtidig fik den lokale 
befolkning til at ændre adfærd i en mere servicerende retning for at un-
derstøtte de rejsendes behov for beværtninger, guider og ikke mindst 
autentiske oplevelser. På et syntaktisk plan er Rørbyes udtalelse yder-
ligere interessant, idet han skiftede fra jeg-form til tredje person, »dem«. 
På den måde bevarede han sin selviscenesatte position som en særlig  
rejsende, mens »de andre« forblev ordinære rejsende, altså turister. Rørbye 
tilstræbte således at holde fast i rollen som den noble rejsende, der ikke 
forstyrrede lokalbefolkningen, om end han beskrev, hvordan de lokale 
midlertidigt standsede op i deres gøremål, når de så ham. Men samtidig 
opstod der et forståelsesmæssigt skel mellem Rørbye som den uden-
forstående, fremmede, byboer og de lokale som landboerne, mellem ham 
som den uddannede og dem som uuddannede, hvilket fik Rørbye til at 
virke nedvurderende i sine udtalelser, hvad enten det var intentionelt eller 
ej. Han kunne eksempelvis ikke »bare sig for at le, når han mødte nogen 
af dalens beboere«. Rørbyes ageren har imidlertid tråde tilbage til 1700- 
tallet, hvor den privilegerede, uddannede rejsende ifølge Andrews ofte 
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havde en elitær fremtoning i forhold til den uuddannede, lokale befolk-
ning og deres livsstil. I Andrews’ analyser var engelske adelige 1700-tals 
rejsende »pittoreske turister«, der nok søgte pittoreske lokale udsigter, 
men som ikke ønskede at sidestille sig med den lokale befolkning. De blev 
betragtet på afstand og som objekter. Den pittoreske turist rejser således 
med en iscenesat selvforståelse, der opretholder et skel mellem »dem« og 
»os«, hvilket ser ud til at gå igen hos Rørbye i både ord og billede.67 

Men guldalderkunstnerne behøvede ikke tage til eksotiske steder  
i udlandet for at få en fornemmelse af at stå midt i hidtil uopdagede land-
skaber. Også i Danmark kunne landskab og lokalbefolkning præsenteres 
lige så overraskende, som var der tale om rejser i det ukendte udland. Men 
var denne videreformidlede fornemmelse af at rejse i uberørt land oprig-
tig, eller var det blot et retorisk iscenesættende greb? 

I 1845 tog Lorenz Frølich på vandretur i det nordvestsjællandske land-
skab, hvor han studerede den nære omegns natur og kultur. Frølich hørte 
til de danske kunstnere, der rejste mest og opholdt sig primært i udlandet. 
Eksempelvis rejste han tidligt til Holland og Tyskland, og i perioden 1840 
til 1844 tog han fast ophold i Dresden og München. Frølich har således 
ikke benyttet sig af samme mulighed for at gennemtrave den danske natur 
som de øvrige kunstnerkollegaer, hvorimod hans nærmeste ven, J.Th. 
Lundbye, netop i første del af 1840’erne gjorde Nord- og Vestsjælland til 
sine foretrukne rejsemål for indsamling af studier. I det lys bliver Frølichs 
rejse i det nære danske land til noget særegent, der ikke er lig med hver-
dagens oplevelser eller naturindtryk fra Tyskland. De særegne aktiviteter,  
der adskiller sig fra hverdagen, er netop det, der bliver karakteristisk for 
turismen ifølge Urry,68 og guldalderkunstnerne søgte i højeste grad at po-
sitionere deres oplevelser som noget, der adskilte sig fra den kendte hver-
dag i byen.

I et brev til J.Th. Lundbye, der på samme tidspunkt var på sin første 
udlandsrejse i Rom, skrev Frølich følgende om sin vandretur til Refnæs:

Onsdag Middag … gik jeg alene ud til Refnæs; det stormede næsten, 
og Skyerne fore hen over de alvorlige Banker; … jeg fulgte Veien,  
men gik tit op paa en Banke, for at see Skrænterne og mere af det 
blaae Hav, som jeg aldrig andetsteds har seet saa blaat… Inden jeg 
tænkte paa det, blev Landet smalt og Gaardene faae, saa, da jeg saae 
nogle Folk staae udenfor en Gaard, med dens gule Leervægge og  
lavvinklede Tage… – de røde nette Gavle ei at forglemme – gik jeg 
hen og bad om en Drik Mælk; Manden sagde: ja … jeg gav mig  
rigtig i Snak med dem …; jeg viste dem mine Tegninger, og ytrede  
at jeg og kunde tegne dem; det havde de Lyst til; og, da jeg sagde,  
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om de da kunde beholde mig om Natten, … sagde [konen på  
gården] ja, og pegede hen til en af Sengene; jeg tegnede nu Manden,  
vi pas siarede; det gik fortræffeligt; – det er en Udkrog, hvor gam- 
mel Sæd og Skik har holdt sig. Den prægtige Dragt ligner den 
Thüringske, som har holdt sig under lignende Forhold; det morede 
mig uendeligt at see, hvordan disse Mennesker teede sig, saa aldeles 
ugenert og naturligt og dog net; men, hvad der er os Nødvendighed 
er for dem en fremmed Luxus, der blev spiist stegte Aal fra en Pande, 
men jeg fik som Fremmed en Lommekniv; de sad alle og kiggede mig 
på Fingrene. …– Næste Morgen vare vi Alle oppe før Solen; Konen 
gik langt ud paa Bankerne at malke, Pigen lagde Deig, Manden  
hedede Ovnen, Karlen ud at pløje, Smaapigerne ud til Faarene.  
Og jeg ud at se den kosteligste Solopgang … Penge vilde de ei tage  
af mig …69

Frølich var kommet på landet langt væk fra den velkendte bymæssige 
hverdag både i København og München, og hans »malerisk« beskrivende 
tanker om landbefolkningen viser, at hans søgen efter »det særegne« hand-
ler om en søgen efter en »førmoderne« livsform, der i sig selv implicerer 
en »moderne« livserfaring. Brevet fremstiller direkte modsætningerne 
mellem bylivets kultur og landlivet, mellem modernitet og førmodernitet, 
og Frølichs opmærksomhed på landbefolkningen fungerer endvidere  
som et vidnesbyrd på en pittoresk, primitiv kultur, han har fået indsigt i, 
inden den forsvinder. Frølich positionerer således landbefolkningen som 
repræsentanter for det uspolerede og autentiske, hvilket gør ham til en 
rejsende i det ukendte, der vandrer ad hidtil ubetrådte stier. Som det var 
tilfældet med Rørbyes vandringer i Norge, balancerer også Frølichs syn 
på lokalbefolkningen mellem en eksplicit tilkendegivelse af at være  
en neutral, observerende rejsende, der ved sin ikke-forstyrrende adfærd 
bliver inviteret indenfor i en families hjem, og en implicit tone, der udstik-
ker en distancerende holdning, eftersom familien beskrives scenisk som 
en skueplads, hvor det primitive og naturlige udfolder sig. De er den pit-
toreske andethed, som Frølich søger at dokumentere; skriftligt såvel som 
visuelt. I billedmæssig henseende var det især landbefolkningens fattige 
børn, Frølich portrætterede (ill. 8-9).

Skildringer som disse signalerer, at Frølich ønsker at afbilde de mest 
uskyldsrene mennesker fra rejsedestinationen. Samtidig går han i en række 
af oliestudierne så tæt på motivet, at betragteren bliver direkte konfron-
teret med børnenes slidte tøj. Som beskuere får vi derved øje på det be-
skidte, det uvaskede og det fattige, hvilket forstyrrer forestillingen om 
den pittoreske andethed – for det pittoreske kan per definition ikke 
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rumme urene elementer.70 Frølichs brev til vennen indeholder endvidere 
detaljerede beskrivelser af familiens bosted og dens mange medlemmer, 
der må sove tæt sammen, hvilket giver læseren indtryk af en fattig familie, 
der bor meget spartansk. Frølich går således tæt på landbefolkningen både 
i det visuelle og skriftlige materiale, og han viser både den pittoreske, 
idealiserede autentiske side frem og landidyllens bagside; fattigdommen, 
sliddet og det hårde arbejde. 

Som nævnt ser Buzard distanceringen som nødvendig for en pitto- 
resk anskuelse: Hvis den rejsende kommer for tæt på, vil skidt og fattig- 
dom træde frem og ødelægge det pittoreske ved oplevelsen. Netop dette 
skisma er interessant. Den pittoreske seer er hos Buzard en, der lægger 
afstand til og er indifferent over for de hårde livsbetingelser, som han 
møder.71 Men en sådan afstandtagen ser vi ikke på samme entydige vis  
i de danske kunstneres skriftlige eller visuelle materiale fra deres rejser  
i Danmark. Eksempelvis ser Frølich ikke ud til at være indifferent over 
for landbefolkningen, men beskueren eller læseren fornemmer heller ikke 
et socialt engagement og sigte med at gøre de fattige børn til motiv. Der 
er således uafklarede momenter i, hvorvidt Frølich sympatiserede med 
landbefolkningen som social klasse, eller om hans ærinde blot og bart  
var at søge smukke og maleriske udsigter og særegne motiver for sin  
egen kunstneriske gernings skyld. Fra mange andre af tidens danske kunst-
nere ved vi, at de tog på ture i det nære, hvor de registrerede og oplevede 
den autentiske landbefolkning og her ofte skildrede dem i folkedragter, 
men om det skete ud fra en etnografisk bevidsthed om at gøre det, inden 

8. Lorenz Frølich, Portræthoved  
af Bondedreng, 1845. Olie på lærred. 
Privateje 



9. Lorenz Frølich, Portræt  
af Bondedreng med blå Jakke, 1845.  
Olie på lærred opklæbet på pap, 
33 × 22 cm. Sorø Kunstmuseum,  
foto: Anders Sune Berg
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landlivets traditioner ville gå tabt, er uvist. I den sammenhæng har N.L. 
H øyen og hans kollega på Den Kongelige Malerisamling, arkæologen 
Christian Jürgensen Thomsen (1788-1865) uden tvivl spillet en rolle for 
kunstnernes afsøgning af de lokale befolkninger og deres øgede opmærk-
somhed på kvaliteterne i den nære danske natur. I 1844 holdt Høyen ek-
sempelvis et foredrag, hvor han opfordrede tidens kunstnere til at opsøge 
det oprindeligt nordiske og danske i det nære landskab.72 Høyen talte her 
om, hvordan de skandinaviske folkeslags slægtskab og fælles historie skul-
le skinne igennem hos kunstnerne i deres valg af motiver, og at billederne 
gerne måtte have et opdragende sigte og få befolkningen til at betragte 
»hele Norden som sit Fødeland, hele Nordens Historie som sit eget Folks 
Historie«. Høyen opfordrede således kunstnerne til at opsøge de oprinde-
lige kulturer, som de fandtes i det nære landskabs lokalsamfund:

Ubanet og møjsommelig er den Vej, vi opfordre vore Konstnere  
til at betræde. Rundt omkring paa Danmarks Øer og Sletter, mellem 
Norges og Sverigs Fjelde er det, at de skulle forberede sig […] fordi  
vi haabe, at deres Sind og Øjne skulle oplades for det betydnings-
fulde Naturliv selv der, hvor det aabenbarer sig saa alvorligt, ja 
barskt, som paa den aabne Hede eller imellem nøgne Klipper […] 
Sandsen maa først skjærpes for det Store og Hjemlige i den os om-
givende Natur, før vi kunne haabe at faa en folkelig, historisk 
Konst.73

Og Jürgensen Thomsen underbyggede opmærksomheden på det danske 
landskab ved at bede præster og kunstnere om at registrere landets kultur-
landskaber med gravhøje og stensætninger fra oldtiden, inden de gik tabt 
pga. landbrugets manglende påskønnelse af kulturminderne på deres mar-
ker. Blandt andet vandrede Thomsen og J.C. Dahl rundt i udvalgte egne 
af Danmark, for at Thomsen direkte kunne anbefale, hvilke oldtidsgen-
stande kunstneren skulle skildre og medtage i malerier af det danske land-
skab.74 Ingen af dem skriver det direkte, men forandringer grundet indu-
strialiseringen var i gang i Danmark, hvilket ikke kun betød en begyn-
dende fraflytning fra landet til byen, men også en ændring af selve det 
danske landskab, der i højere grad blev udsat for kulturskabte, herunder 
teknologiske forandringer. Høyen og Thomsen ønskede således skildringer 
af det uspolerede Danmark, fra før udviklingen ændrede det, og eftersom 
dette makkerpar ubestridt var de to mest toneangivende kunstnerpatroner 
i Danmark, var det svært at afvige fra deres forma nende anbefalinger. 

I det skær blev der unægtelig lang vej for kunstnerne til, i en mere 
samfundsrapporterende stil, at skildre de nye ændringer som landets  
fabriksanlæg og dampskibsruterne. 
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P.C. Skovgaard (1817-1875) var en af tidens kunstnere, der var genuint 
optaget af at skildre det sjællandske landskab ud fra Høyens og Thomsens 
opfordringer, men samtidig veg han ikke tilbage for at beskrive, hvordan 
tidens rejser i det nære også kunne foregå; nemlig med dampskib. Han 
viser os i dag, at ikke alle kunstnere vandrede alene i et langsomt tempo 
med egen oppakning på ryggen, som skikken ellers var, og at ikke alle 
havde et distancerende forhold til det blot og bart at være turist. Følger 
vi Skovgaard på en tur fra København til Møns Klint i 1849, ser vi, hvordan 
man rejser med dampskib fra Toldboden i København, hvilket dengang 
var et hurtigt sejlende transportmiddel, der kunne fragte en større gruppe 
af turister på samme tid. Skovgaard skrev således hjem til sin forlovede, 
Georgia Schouw, og fortalte om transporten og besøgets første indtryk:

Jeg er da lykkelig og vel ankommen hertil. Det var ingen smuk  
Turistreise, Vejret var farligt, Møens Klint og Jungshoved saa dog 
godt ud alligevel, jeg morede mig godt paa Skibet, jeg gjorde et Par 
Bekendtskaber, deriblandt Advokat Bunzens, som fortalte mig  
meget om Jungshoved, der maa være ualmindelig malerisk, besyn- 
derlige Rester af gammel stor Skov og store Flokke af Kreaturer,  
som i deres Ensomhed er bleven saa besynderlig tamme og nys-
gerrige, at naar der kommer Mennesker, saa løber de efter dem  
for at se paa dem.75

Skovgaards beskrivelse af turen søgte ikke at skjule, at han rejste med et 
kollektivt transportmiddel, der sejlede ad fastlagte ruter, og som ugentligt 
medbragte en slipstrøm af turister til øen; snarere var Skovgaard bevidst 
om, at han blot var én blandt mange turister, der foretog denne tur, og  
at flere kunstnere før ham havde malet på disse steder.76 Møns Klint var 
allerede før Skovgaards tid en eksemplarisk scenisk turistseværdighed, 
der dengang hørte til de mest velkendte og velbesøgte dele af det danske 
landskab, og som tiltrak mange besøgende pga. de hvide kridtklinters 
unikke karakter. Skovgaards overvejelser i brevet signalerer derfor også, 
at denne tur ikke var en rejse til ukendte og ubetrådte egne af Danmark, 
men til et udflugtsmål med mange besøgende og tilmed med en allerede 
opbygget billedtradition for, hvordan klinterne skildredes, eksempelvis 
stammende fra Eckersberg. 

Eckersberg besøgte Møn rigtig mange gange, og maleriet Udsigt til Som-
merspiret (ill. 10) fra 1809 synes eksplicit at tydeliggøre den pittoreske tu-
rists rolle, da Eckersberg afbilder en mand (turisten), der med en kikkert 
betragter udsigten over klinterne. Det pittoreske aspekt betones ved, at 
Eckersberg indrammer motivet med omkransende træer og lader betrag-
teren se landskabet via de indsatte staffagefigurer i form af et par på en 
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bænk og et andet par, der betragter udsigten. Kikkertens funktion bliver 
at pege på, hvad betragteren også skal lægge mærke til, og dermed bliver 
den et visuelt emblem på turi stens optagethed af netop at indramme ud-
sigter af pittoreske og smukke landskaber. Dette svarer meget præcist til 
kunstnernes typiske ærinde.

Skovgaard er således i dette tilfælde turisten, der også foretager en 
lystrejse til et velbesøgt område af Danmark. Som Skovgaards citat v iste, 
havde mange af passagererne været der før og kunne ifølge Skov gaard 
berette om, at selv områdets dyr var påvirket af turismen, idet de var nys-
gerrige og ikke bange. Skovgaards ærinde var at gå på opdagelse ved Møns 
Klint, og besøget resulterede i en række stort anlagte malerier. Interessant 
er det her, at Skovgaard i de større malerier fra Møns Klint lod naturen 

10. C.W. Eckersberg, Udsigt til  
Sommerspiret, 1809. Olie på lærred, 
39 × 45 cm. Privateje, foto: © Bruun 
Rasmussen Kunstauktioner



11. P.C. Skovgaard, Udsigt over havet 
fra Møens Klint, 1850. Olie på lærred, 
124 × 185 cm. Skovgaard Museet,  
foto: Skovgaard Museet
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være i fokus og undlod at inddrage andre turister – som der måtte have 
været temmelig mange af pga. dampskibsrutens frekvens. I malerierne 
agerer Skovgaard således i overvejende grad »den pittoreske turist«, mens 
han i breve godt kan eksplicitere, at han har været »en kollektiv turist«. I 
Skovgaards værk Udsigt over Havet fra Møens Klint (ill. 11) er der imidlertid 
i venstre side markeret tre personer, der vandrer i skoven. Der er imidler-
tid ikke tale om en tydelig repræsentation af en turistgruppe, men sna-
rere om vandrere, der har forladt den markerede sti og er gået »off the 
beaten track«, som Buzard betegner det. De nyder naturen og udsigten, 
men tilstedeværelsen af dem – turister eller ej – er tegn på, at der ikke var 
tale om et isoleret, øde landskabsområde.

I Skovgaards skitsebøger fra turistturene til Møn findes der endvidere 
en række udsigter fra klinterne, hvor horisonten inkluderer dampskibe; 
dvs. at det kollektive transportmiddel, som Skovgaard ankom til øen med, 
medtages som en ligeværdig brik i skitsen (ill. 12-13).
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Dampskibet inkluderes dog også i en række stort anlagte malerier, og 
kigger man rigtig godt efter, kan man lige akkurat få øje på, at der i Udsigt 
over Havet fra Taleren på Møens Klint fra 1851 (ill. 14) er indsat en hjuldam-
per, der med sin sorte røg tidsfæster billedet af de ellers tidløse klinter. 
Det er yderst interessant, at Skovgaard netop i det store maleri har med-
taget et industrielt tegn, da oliestudien, der fungerer som forlæg til det 
større maleri, ikke inkluderer et dampskib. (ill. 15)

Skovgaard må således bevidst have indsat dampskibet og fundet en 
egnet studie i skitsebøgerne (ill. 12-13). Sammenstillingen af den nye damp-
drevne teknologi med de stoiske, pittoreske klinter er som at tvinge det 
skønne og naturbaserede til dialog med det uskønne og teknologiske, hvil-
ket sjældent ses i guldalderens store malerier. Hele kapitlet De mobile rej-
sende – afsnittet Nye rejsemåder på havet handler om kunstnernes skildringer 
af dampskibe eller mangel på samme, og her vil problematikken omkring, 
hvorfor det er et sjældent motiv, blive udfoldet. Men den væsentligste  

12. P.C. Skovgaard, skitse bogs - 
opslag. Betegnet forneden: Sommer-
spiret, Skitsebøger 1848-1849. Bly  
på papir, 22 × 36 cm. Kobberstik-
samlingen, Statens Museum for 
Kunst, foto: SMK-foto
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årsag til, at der historisk set overhovedet har været vanskeligheder forbun-
det med at skildre dampdrevne transportmidler i kunsten, præsenteres 
her: Teknologiens »udblænding« fra landskabsgenren har antagelig rødder 
i den adskillelse, der skete mellem kunst og teknologi med oplysnings-
tiden. Her blev naturen og landskabet efterladt i en slags midter position 
mellem kunsten på den ene side og teknologien på den anden, hvorfra 
kunsten blot kunne stræbe efter at afbilde naturen, og hvorfra tekno logien 
måtte stræbe efter at tæmme naturen.77 Kunstneren kunne altså godt  
afbilde landskabet og naturens kræfter, men kunne ikke få kunstens mod-
pol, teknologien, til at blive en integreret del af maleriet, hvis kunstneren 
skulle følge de etablerede forskrifter og smagsdomme i tiden, jf. eksem-
pelvis Høyens anbefalinger. Kunst og teknologi var således to forskellige 
verdener, men som det vil blive udfoldet, mener jeg, at guld alderkunstnerne 
via deres billeder med indlejrede teknologiske elementer begynder  
at integrere de to poler. På den måde kommer Skovgaard, stik imod  
Høyens anbefalinger, til at eksemplificere modernitetens inkluderende 
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blik for det uskønne, som han på en hidtil uset måde søger at integrere i 
det smukke, uberørte landskab. Men selvom Skovgaard nedbryder nogle 
kunstneriske barrierer ved at synliggøre teknologiens pol, via dampskibet, 
glimrer skibets landsatte turister stadig ved deres fravær i billedrummet, 
idet tilsynekomsten af andre mennesker aldrig bliver en markant del af 
gengivelserne af klintemotiverne. De tilstedeværende turister på Møn er 
med andre ord sorteret ud af billedrummet. Skovgaards billeder Udsigt over 
Havet fra Taleren på Møens Klint (ill. 14) og Udsigt over Havet fra Møens Klint 
(ill. 11) eksemplificerer derfor præcist essensen af Andrews’ forestilling om 
»den pittoreske turist«, idet denne turisttypologi netop afbilder naturen 
som en scenisk attraktion. Ifølge Andrews karakteriserer denne pittoreske 
scene sig oftest ved at indeholde elementer som træer, der kan ramme 
værket ind, men også niveauforskelle mellem træerne og ikke mindst ele-
menter som klipper og vand, der kan give kompositorisk dybde. End videre 
karakteriserer det pittoreske landskabsmaleri sig ved ikke at medtage  
den arbejdende lokalbefolkning i skildringen af den storslåede natur,  

13. P.C. Skovgaard, skitse - 
bogsopslag. Betegnet forneden:  
Skjold, Skitsebøger 1848-1849,  
bly på papir, 22 × 36 cm. Kobber - 
stiksamlingen, Statens Museum  
for Kunst. Foto: SMK-foto
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14. P.C. Skovgaard, Udsigt over  
Havet fra Taleren på Møens Klint,  
1851. Olie på lærred, 114 × 141 cm. 
Privateje
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hvilket også gør sig gældende i Skovgaards værker. Den pittoreske turist 
anvender med andre ord en skabelon til at komponere billeder med, hvor 
observerede træer, klipper og andre landskabelige elementer indsættes på 
lærredet, så kompositionen kommer til at indeholde netop de varierende 
naturelementer, der kendetegner det pittoreske landskab. Den pittoreske 
turists relation til landskabet er en omformulering, en sampling af det sete 
til en diskret tilrettet og iscenesat konstruktion af naturen.78 I Skovgaards 
to større malerier fra Møns Klint indsatte han antagelig mindre vege-
tationer, mennesker, fugle, samt anti-pittoreske teknologiske elementer 
som dampskibet, hvilket gjorde disse værker til diskrete omformuleringer 
af den oplevede natur, der tilmed brød med, hvad det pittoreske turistblik 
hidtil havde inkluderet. Møns Klint var dog en helstøbt pittoresk sevær-
dighed i sig selv i ordets traditionelle forstand, og kunstnerne havde ikke 
brug for at tilføje eller ændre væsentligt på deres kompositioner: Det  
var derfor tilsyneladende vanskeligt for kunstnerne at føje deres eget  
individuelle præg til motivet, der var præget af en lang billedtradition,  
og det gjorde ikke den kunstneriske skabelsesproces nemmere. 

I et brev til kunstnervennen Lundbye udtrykker Skovgaard bekymring 
for, hvordan han skal gribe Møns Klint som motiv an, da han åbenbart 
hverken kan eller vil overtage tidligere kunstneres malemåder og syns-
vinkler: 

… saa kommer Høyen og vil have mig til Møen, til Møen, hvis  
Klint ligner Paul Veroneses Marmorpaladser, og hvis Strand ligner  
(i godt Veir) Middelhavet og uvilkaarlig minder om Claude Lorrain, 
hvad skal jeg gjøre, jeg arme Menneske? Jeg veed hverken ud eller 
ind, skal jeg male som Titian eller Claude? eller som Paul eller 
Claude?79

Arven fra de store franske og italienske mestre tyngede Skovgaard, men 
retrospektivt betragtet er det tydeligt, at Skovgaard knækkede koden  
og fandt sin individuelle og særegne måde at skildre landskabet på ved  
at skildre klinten i dagslys, indsætte tidsspecifikke elementer som hjul-
dampere og ved at lade nøje observerede skypartier udsmykke himmel-
rummet. Skovgaard fjernede sig her fra den tysk inspirerede romantiske 
tradition, hvor Møns Klint og andre klinteområder som fx Rügen oftere 
blev skildret i stemningsfuldt natligt fuldmåneskær, hvor klinternes hvide 
kalk blev oplyst effektfuldt.80 Disse værker synes i deres æstetik langt fra 
Skovgaards sommerlige belysning og dermed også længere væk den sam-
fundsrapporterende stil, der anes konturerne af i hans værker. Ved at Skov-
gaard fastholder afbildningen af de flygtigt observerede skyer og damp-
skibets tilstedeværelse i samme maleriske rum som de tilsyneladende 
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uforanderlige klinter, bygges der bro mellem det flygtige og det evige, 
hvilket netop synes at være den pittoreske malemådes ærinde. Tilmed er 
den markante kalkspids Sommerspiret i dag styrtet i havet, hvilket under-
streger, at det evige og foranderlige hænger aktivt sammen, idet polerne 
mellem disse to kan forskubbe sig. Som tidligere professor i dansk littera-
tur Klaus P. Mortensen skriver, åbner den pittoreske interesse i naturens 
fænomener for: 

en æstetisk realisme, der tendentielt er på konfliktkurs med det 
normbefæstede skønhedsideal, men som dog befinder sig milevidt 
fra en egentlig dyrkelse af det hæslige. Det hører en senere tid til, 
men ligger i kim i dyrkelsen af det pittoreske.81 

Det var netop Skovgaards subtile og diskrete indslusning af den industri-
elle udvikling, der bragte en æstetisk realisme ind i billederne, som på 
mange måder strittede imod Kunstakademiets skønhedsideal såvel som 
eksempelvis Høyens anbefalinger til kunstnerne om at skildre det uspo-
lerede, autentiske landskab og befolkning. Skovgaard og andre af tidens 
kunstnere, eksempelvis Rørbye, Marstrand, Lundbye m.fl., blev ud fra 
deres værker at dømme til »pittoreske turister«, der nok efterlevede den 
pittoreske malemådes koder, men som samtidig pegede ud over eller 
punkterede disse forskrifter ved at arbejde med foranderlige, nutidige 
teknologiinkluderende tegn i det ellers rene naturbaserede landskabs-
maleri, som Kunstakademiet agiterede for. Den pittoreske malemåde  
var traditionelt en strategi til at gøre det forgængelige uforgængeligt og 
til at favne og forene virkelighedens iagttagelser af det flygtige i en kunst-
nerisk form. Alligevel var der en række uudtalte grænser for, hvad der  
i guldalderen lod sig gøre at skildre i kunstnerisk form. Johan Ludvig  
Heiberg (1791-1860) skrev følgende om den pittoreske kunst: 

Maleriet skal fremstille det Transitoriske, hvorom vi vilde ønske,  
at det ikke var transitorisk. Dette vil nemlig sige, at Maleriet skal 
vise os den foranderlige, synlige Skjønhed som uforanderlig og  
blivende, altsaa det Transitoriske under Evighedens Form.82

Værker inkluderende turister synes, overført til Heibergs optik, i for høj 
grad bundet til fænomenernes verden, der derved ikke indeholder poten-
tialet til at løfte motivet op på et mere universelt og almengyldigt stadie, 
og derfor kan motivet ikke realiseres som hovedærindet for en kunstne-
risk pittoresk afbildning i maleriets form. Nok kan kunstnerne skildre 
elementer fra den foranderlige, nutidige verden, men motivet må have et 
iboende potentiale eller en slags »universel grundidé«, hvormed det løfter 

15. P.C. Skovgaard, Fra Møens Klint, 
1850. Olie på lærred, 40 × 35 cm. 
Privateje
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sig til en højere dimension. Dvs. noget almengyldigt, hvor ujævnheder og 
afvigelser nedtones. Det er blandt andet derfor, at afbildninger af turister 
generelt set var forbundet med svære udfordringer at skildre i maleriernes 
forgrunde; langt sværere end at inkludere et dampskib, der kunne fremstå 
i miniatureformat på havet, i baggrunden. Årsagen hertil var endvidere, 
at afbildninger af turister antagelig krævede en selverkendelse fra kunst-
nernes side, at også de var turister, og det vedkendte kun få af disse kunst-
nere sig. I stedet ser vi Frølich, Rørbye, Lundbye og Købke betone, at de 
rejser for at opleve det særegne, og at de rejser for at »se«, alt imens de 
understreger rejsen som hårdt arbejde. I Buzards begrebsmæssige for-
stand foretrækker kunstnerne således at være »rejsende«, men i Urrys, 
Löfgrens og Larsens forstand er kunstnerne snarere pittoreske, roman-
tiske turister, der er bevidste om betydningen af deres rejsers efterliv for 
deres videre kunstneriske karrierer, og som derfor koder rejsen med selv-
iscenesættelsespositioner. De ved således godt, at de blot er turister, men 
de gør alt for i deres billeder at positionere sig som arbejdende kunstnere 
med alt andet end fornøjelse og adspredelse som rejseformål ved at skildre 
sig selv og deres kollegaer i aktive arbejdssituationer, jf. Bendz, Rørbye  
og Bluncks værker fra henholdsvis Schweiz og Italien. Denne visuelle  
metadokumentation skaber umiddelbart overensstemmelse mellem ord 
og billede, når det kommer til en afklaring af, om kunstnerne var rejsende 
eller turister. Skulle de selv svare, ville de sige »rejsende«, understøttet af 
at de i billeder oftest viser os uspolerede landsbykulturer, som de har fået 
adgang til ved ikke at have en forstyrrende adfærd, jf. Rørbyes Norges-
rejse og Frølichs Sjællandstur. Kunstnerne behøvede således ikke at rejse 
langt bort for i ord og billede at skabe indtrykket af at have oplevet hid- 
til uopdagede landskaber og landbefolkninger, om end oprigtigheden  
i det uopdagede aspekt nok snarere var et retorisk iscenesættende greb. 
Foranlediget og motiveret af tidens kunstnerpatroner blev kunstnerne 
tilskyndet til at skildre dette indtryk af Danmark såvel som udlandet, og 
dette billede er i senere tider blevet opfattet som i overensstemmelse med 
virkeligheden, om end der snarere var tale om et propagandistisk program 
i den nationale såvel som nordiske kunsts ærinde. Når vi derfor i dag ser 
på værker fra guldaldertiden, er det afgørende at holde sig for øje, at ikke 
kun kunstnerne, men også kunstkøberne havde bestemte agendaer for, 
hvordan verden skulle skildres. Og kunstnerne ønskede ikke her at bi-
drage til at skildre sig selv som turister i et spoleret landskab. Hvordan 
kunstnerne i ord oplevede at rejse til Italien ad de velkendte veje, vil vi  
i det følgende efterspore for at komme nærmere en belysning af, hvordan 
de oplevede turismens fremmarch sydpå, deres vægring mod at blive reg-
net som turister in mente. 
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Rejsende på den velkendte vej eller den ubetrådte sti?
… Her strømmer Mennesker sammen fra alle Verdenskanter,  
endog brasilianske Prindsesser forre her igjennem den stille Flod-
seng med klingende Spil og vaiende Flag. Det er jo næsten værre  
end Tivoli hjemme. (Lundbye, 1845, ved Rhinen)

Kunstnernes rejser til Italien foregik ofte som afslutning på akademiets 
undervisning og var derfor på mange måder en kunstnerisk dannelses-
rejse med visse anknytningspunkter til 1700-tallets klassiske dannelses-
rejse, der inkluderede centrale kulturelle byer og seværdigheder i Europa 
med hovedvægt på Italien og i særdeleshed Rom. Her besøgte kunstner-
ne de steder, som de hidtil kun havde hørt deres professorer tale om, og 
som de havde malet og tegnet kopier af fra læremestrenes hjembragte 
billeder. Nu fik de lov til på egen hånd at erfare, hvad deres professorer 
havde set og oplevet, men spørgsmålet blev, om de ønskede at følge denne 
velkendte vej, og om de også ønskede at følge sporet fra »The Grand 
Tour«? På især ét punkt adskilte de danske guldalderkunstnere sig væsent-
ligt fra den klassiske dannelsesrejsende fra 1700-tallet: de danske kunst-
nere tilhørte primært borgerskabet og ikke aristokratiet, der ellers pri-
mært var de rejsende i 1700-tallet. Det klassebetingede forhold har en vis 
betydning både i forhold til finansieringen af rejsen og i forhold til kunst-
neres mentale samhørighed, eller mangel på samme, med andre rejsende. 
Blandt rejsende kunstnere i 1830’erne modnede der sig en bevidsthed om 
deres eget sociale ståsted og en vilje til ikke ukritisk at følge i andres fod-
spor, og i det følgende vil det blive eftersporet, hvorfor de etablerede en 
form for distance til rejsende fra andre samfundslag. Det virker, som om 
kunstnerne opstillede en klassebetinget distinktion mellem os og dem  
– den borgerlige rejsende og den aristokratiske turist, hvilket førte til, at 
de seværdigheder, som rejsende fra de højere aristokratiske samfundslag 
besøgte, vakte modstand hos guldalderkunstnerne, der som reaktion 
søgte at træde uden for »The Grand Tours« velkendte rute ved selv at til-
føre nye oplevelser og elementer til en mere ubetrådt rute.83 Men hvorfor 
gjorde de det? I Buzards undersøgelse af engelske og amerikanske for-
fatteres overvejelser omkring det at rejse manifesterer forestillingen om 
»the beaten track« og »off the beaten track« sig som et emblematisk bil-
lede på henholdsvis turistens og den rejsendes rejseerfaringer og -ruter. 
På den nedtrampede vej, eller rettere den velkendte vej er rejsen præget 
af forudsigelighed, og forfatterne er bevidste om, at ruten er belagt med 
gentagelsesmomenter fra andre rejsendes kulturelle oplevelser på samme 
rute. Ifølge Buzard fører denne bevidsthed til, at forfatterne tilstræber  
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at distancere sig fra andre rejsende og deres ruter ved selv at søge efter 
oplevelser uden for de velkendte veje, hvorefter de kan fortælle, hvordan 
de har haft autentiske og originale oplevelser.84 Englænderne, der under 
Napoleonskrigene var afskåret fra rejseaktivitet på kontinentet, genop-
tager efter ophøret af krigene i 1815 deres dannelsesrejser i Europa, hvilket 
fører til et boom af engelske rejsende. Med udspring i denne massive flok 
af engelske rejsende på fastlandet opstår der ifølge Buzard en tendens til, 
at visse rejsende distancerer sig fra deres medrejsende ved at signalere, at 
de er forskellige fra dem, selvom de oplever det samme. De bliver dermed 
en slags selvbestaltede, sande rejsende, der midt i turismens opblomstring 
påberåber sig en form for anti-turisme ved at demonstrere, at netop de  
er udholdende, modige, rejser mod strømmen på afsidesliggende veje og 
ikke tager del i turisternes fornøjelsesindustri præget af gentagelser og 
klichéer.85 De er de rejsende på den ubetrådte sti, mens de andre er turi-
ster på den velkendte hovedvej. En tilsvarende strategi kommer til udtryk 
blandt de danske guldalderkunstnere, når vi kommer ind i 1830’erne, mens 
der i 1810’erne for danskernes vedkommende endnu ikke var brug for 
sådanne distancerende strategier til beskrivelse af rejsens rute. Beskrivel-
serne fra den tidlige guldalder fremstår således mere nøgterne og mindre 
selviscenesættende. 

Da C.W. Eckersberg i 1810 rejste til Paris og senere til Rom, førte han 
dagbog og beskrev her sine rejseoplevelser. Eckersbergs beskrivelser in-
deholder tegn på, at hans rejse er foregået ad velkendte veje, hvor andre 
rejsende har vandret med tilsvarende formål, og at de lokale allerede be-
handlede de rejsende med en form for standardiseret, men venlig gestus: 

Torsdagen d 6te Sept ... Das Brokenhaus er egentlig et Vertshuus, 
bygget og indrettet af den forige Hertug af Brunsvig til Reisendes 
bequemlighed, man bliver godt beværtet her, og Betalingen er  
ey ubillig i Forhold til at alle Nødvendigheder maa transporteres  
op paa Muuleseler. Ved bortgangen faar enhver Reisende, af Opvart-
ningspigerne en Bouket af Urter som voxer paa Broken, af Lyng, 
Multebær og en liden hvid Blomst, som ene voxer paa Broken,  
hvorfor man giver en Drikkeskilling til Folkene.86

Eckersbergs beskrivelse, at det tyske overnatningssted i det allerede den-
gang populære Harzen er indrettet særligt til rejsende, og at alle rejsende 
får en lille gave, en souvenir, til minde om stedet, tyder på, at området er 
præget af mange rejsende. Til forskel fra Rørbyes og Frølichs tidligere 
omtalte rejser i Norge og Danmark, bor Eckersberg ikke hos den lokale 
befolkning, men på pensionater, hvor han betaler for kost, logi og giver 
drikkepenge. Eckersbergs refleksion over sin status som rejsende blandt 
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andre rejsende synes ikke at indeholde et ønske om at distancere sig fra 
dem, ligesom han heller ikke nedtoner, at andre rejsende har været der før 
ham. Tidsmæssigt foregik Eckersbergs rejse forud for boomet af engelske 
rejsende, hvilken kan være en forklaring på, hvorfor hans rejsebeskrivelse 
ikke betjener sig af ansatser til anti-turisme. Det er således først senere, 
hvor tilstrømningen af andre turister til kontinentet tiltager meget, at de 
danske kunstnere får behov for at markere en distance til andre rejsende. 
Det er her endnu ikke problematisk. Det var det til gengæld for Martinus 
Rørbye, der var på rejse gennem Schweiz i 1834. Her er det ikke kun mødet 
med naturen og bjergene, der dominerer rejsebeskrivelserne; også tilste-
deværelsen af formentlig engelske rejsende forstyrrede og dominerede 
hans rejseindtryk. Det samme gør sig gældende for Wilhelm Marstrand, 
der rejste gennem Schweiz et par år senere i 1837. Man kan iagttage en 
bevidsthed hos de danske kunstnere, således at de nu eksplicit ønsker at 
udråbe sig selv til rejsende, der opfører sig korrekt og ikke forstyrrer den 
lokale befolkning, mens kunstnerne ser andre turister med en mindre 
passende rejseform. Rørbye skriver således i sin rejsedagbog fra Schweiz: 

Dalen er overmaade skjøn, det gør blot et ubehageligt Indtryk  
her at se de rige Reisende at komme med deres store Equipager  
og mange Tjænere i denne fredelige Egn, hvis Indvaanere de 
ved deres Penge fordærve.87

Tilstedeværelsen af velhavende rejsende, der rejser med stor oppakning 
og en række tjenere, får Rørbye til at lægge distance til den klassiske, 
aristokratiske rejseform. Selv rejser han alene og bærer sit udstyr på ryg-
gen. Rørbyes afstandtagen til denne type turister kan læses som et signal 
om, at han ser sin egen rejseform som mere velegnet til at opnå autentiske 
oplevelser, og at han ønsker at lægge distance til aristokratiets leve- og 
rejseform. I Rørbyes kunstneriske produktion fra denne rejse skildrer 
han, bemærkelsesværdigt, ikke tilstedeværelsen af de mange turister, som 
dagbogen ellers beretter fyldigt om. Billedligt tolker han med andre ord 
turisterne ud af værkerne. I skitsebøgerne fra rejsen er der således indtil 
flere motiver med en person, der vandrer alene igennem uspolerede bjerg-
landskaber, og som under hvil på vandringen betragter de pittoreske ud-
sigter mod bjergtinder og øde områder (ill. 16-17).

Der er her tale om en iscenesættelse af rejseoplevelserne, der kan be-
tegnes som anti-turisme, idet Rørbye visuelt skildrer sin egen rejse gen-
nem Schweiz som en oplevelse foretaget alene, afsondret fra andre. Den 
oplevede virkelighed er blevet ham for meget til, at han vil identificere  
sig med den, og herved opstår der et asymmetrisk forhold mellem det,  
der skrives om, og det, der afbildes kunstnerisk. Rørbye distancerer sig 
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så ledes fra turismens strukturer, idet han ikke tager de velhavendes rejse-
form og levevis til sig, men aktivt søger at rejse mere anonymt; antagelig 
for at værne om den lokale befolknings autenticitet, levevis og natur, som 
han også søgte at give indtryk af på Norgesturen i 1830. Han udråber altså 
sig selv til at være »den korrekte rejsende«, mens de rige rejsende bliver 
turisterne, han nødvendigvis må udblænde, dvs. slette, fra sine pittoreske 
skildringer af rejsens oplevelser for ikke at blive forvekslet som en af dem 
hjemme i Danmark. Guldalderkunstnernes polarisering mellem os og dem, 
mellem den rejsende og turisten, handler i Rørbyes tilfælde om forskel-
lene mellem borgerskabet og aristokratiet, hvor han som repræsentant 
for borgerskabets rejsende tager afstand fra de højere klasser. Hovedpar-
ten af de danske kunstnere, der rejser udenlands, tilhører borgerskabet, 
og som nævnt er deres dannelsesrejse for størstedelens vedkommende 
afhængig af Kunstakademiets fondsstøtte. Deres finansielle afhængighed 
har – til forskel fra aristokratiets uafhængige økonomiske status – yder-
ligere indvirkning på kunstnernes valg af rejserute, idet Kunstakademiet 

16. Martinus Rørbye, Mand betragter 
udsigt, Foreolac. 1834-35. Skitsebog 
nr. 7, fra Schweiz og Italien, tegning 
nr. 5. Bly og vandfarve på papir, 
13,1 × 20,8 cm. Kobberstiksamlingen, 
Statens Museum for Kunst, foto: 
SMK-foto



oftest gav skriftlige anbefalinger af, hvilke ruter kunstnerne burde tage, 
samt hvilke samlinger de skulle se. Som et led i opretholdelsen af kunst-
nernes stipendiebevillinger skulle de endvidere afrapportere, hvorvidt de 
fulgte de udstukne mål og den anbefalede rute for deres rejse.88 Der blev 
derigennem etableret en form for ufrivillig institutionalisering af rejsen  
og en standardisering af ruten, hvilket yderligere begrænsede kunstnerne 
i deres udfoldelsesmuligheder, og antagelig gav dem en følelse af, at de  
i endnu højere grad trådte i andres fodspor ved at besøge på forhånd fast-
lagte byer, samlinger og seværdigheder. Rørbyes afstandtagen til at træde 
i den klassiske dannelsesrejsendes fodspor på den nedtrampede vej førte 
eksempelvis til, at han som en af de få danske kunstnere i 1830’erne rejste 
længere væk end Rom. Til det formål måtte han igen anvende egne midler, 
men samtidig opnåede Rørbye herigennem langt større frihed til at rejse 
hen, hvor han ville, end det var hovedparten af tidens øvrige kunstnere 
forundt. Han rejste således med dampskib til Den Nære Orient og be-
søgte Tyrkiet og Grækenland. Fra denne rejse eksisterer der en lang række 

17. Martinus Rørbye, Bjerglandskab 
med vandrer, Haslidal den 17. sept. 
1834-35. Skitsebog nr. 7, fra Schweiz 
og Italien, tegning nr. 25. Bly og 
vandfarve på papir, 13,1 × 20,8 cm. 
Kobberstiksamlingen, Statens  
Museum for Kunst, foto:  
SMK-foto
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personskildringer af den lokale befolkning, der i Rørbyes gengivelser frem-
stilles som den uspolerede og autentiske befolkning, han akkurat nåede at 
opleve, inden turismen også holdt sit forandrende indtog der (ill. 18).

Rørbyes rejserute rakte således langt ud over akademiets anbefalinger 
for kunstnernes almindelige rejsevej, men beslutningen om at ændre og 
udvide sine rejseplaner fik kolossal betydning for Rørbyes billedkunst-
neriske produktioner, der kredser om skildringen af orientens befolkning 
– selv flere årtier efter rejsen til Tyrkiet. Det interessante ved skild rin-
gerne fra 1836 er, at de reelt ikke positionerer samme skel mellem os og 
dem, som det er tilfældet med Rørbyes afstandtagen til aristokratiets rej-
sende på skrift. For Rørbye blev det således en kunstnerisk gevinst at 
træde uden for den nedtrampede vej og her skildre samlivet med de auten-
tiske befolkninger. Men om lokalbefolkningerne i eksempelvis Istanbul 
havde samme inkluderende syn på Rørbye er ikke sikkert. I rejsedagbogen 
beskriver han, at han var et særsyn, og at de lokale flokkedes om ham, når 
han satte sig til at tegne. Men netop denne særlige position, hvor han ikke 
træder i andre rejsendes fodspor i hobetal, er Rørbye tilsyneladende kom-
fortabel med. 

Wilhelm Marstrand derimod beklager sig over, at han tvinges til at rejse 
i andres fodspor, da han i 1837 skal krydse de schweiziske alper; et par år 
efter at Rørbye havde beklaget sig over de rige rejsendes manerer. Tilmed 
bemærker han, at englændernes rejseform er dyr, og endvidere betød sel-
skab med andre: 

Igjennem det deilige Schweiz, dér maa man desværre reise som  
en Engelsk-mand med Fører og mange Penge i Lommen.89

I denne kommentar ligger der en afstandtagen til det at skulle vandre  
i flok i bjergområderne med englændere, som de danske kunstnere gene-
relt set ikke havde positive ord tilovers for, fordi især det engelske aristo-
krati på »The Grand Tour« var berygtet for ikke at bekymre sig om nega-
tive påvirkninger af de lokale sæder og skikke. De ønskede hovedsagelig 
komfort og service. I det lys ønskede Marstrand derfor, at han kunne isce-
nesætte sig som en uafhængig rejsende med afstand til de rige englændere, 
som han i dette tilfælde måtte gøre følgeskab og dele oplevelser med; dvs. 
blive til en »kollektiv« turist, selvom han ønskede at være en »romantisk« 
turist. I Marstrands udtalelse benævnes destinationen som det »deilige 
Schweiz«, dvs. noget pittoresk og eftertragtelsesværdigt, hvilket er en for-
holdsvis ny tilkommet betragtning, da de aristokratiske rejsende i 1700- 
tallet så helt anderledes negativt på rejser over bjergtinder. Bjergtinderne 
blev først fra starten af 1800-tallet gjort til deciderede udflugtsdestina-
tioner, der opfyldte den nye moderne rejsendes stræben efter sublime, 
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autentiske, uspolerede oplevelser. Endvidere var bjergtinder i sig selv  
vanskelige og anstrengende rejsemål at nå. De fordrede således, at den 
rejsende vandrede og aktivt brugte sin krop. Herigennem opstod der 
klare paralleller til typologiforskellene mellem det at være rejsende og det 
at være turist, hvor den rejsende netop søgte at betone det anstrengende 
arbejde, der lå i selve rejsen. I bjergene var de rejsende derfor i højere grad 
i stand til at fraspalte sig turistmasserne, der kun havde fornøjelse som 
formål, og potentielt set kunne de derved opnå fornemmelsen af afson-
drethed, dvs. dyrke sig selv som »romantiske« turister. Det sidste lykkedes 
dog ikke i Marstands tilfælde, og han måtte derfor positionere sig som  
en anti-turist, for herigennem at kunne fortælle, at han alligevel havde 
oplevet noget andet og mere særegent end massen af de andre bjergbe-
stigende turister. I forlængelse af Urrys begreb om den romantiske turist 
blev han nødsaget til at kaste et kollektivt blik på bjergtinderne, og i sine 
billeder iscenesatte han et langt mere individuelt og uafhængigt blik på 
bjergtinderne, meget lig Rørbyes blik. 

18. Martinus Rørbye, Det indre af  
en tyrkisk café, Konstantinopel, 1836. 
Vandfarve, pen på papir, 27 × 43 cm. 
Kobberstiksamlingen, Statens  
Museum for Kunst, foto: SMK-foto
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De nævnte kunstnere var ikke ene om at være fanget mellem to po-
lariseringer på rejsen. Mange af guldalderkunstnernes rejseberetninger 
videregiver en bevidsthed om det nødvendige i at rejse på den velkendte 
vej, men mest have lyst til at tage den ubetrådte sti. Denne implicitte, men 
selviscenesættende tone ser vi fx også hos J.Th. Lundbye, da han i 1845-
1846 rejste til Italien. Undervejs tog han ophold i det tyske Rhinområde, 
og her skrev han følgende i sin rejsebog: 

Men i øvrigt bliver jeg ved min forudfattede Mening: at Rhin - 
egnene er dog kun Taschenbuchsbilleder; vel kjønne, men stor - 
artede kan jeg ikke finde dem. Dog lad mig see mere … Ja, hvor  
nødigt jeg gaar til det, saa maa jeg dog tilstaae, at Rhinen er kjøn  
paa dette saa meget berømte Stykke, jeg i Dag har passeret;  
men der er svære Hager ved: de forbistrede Viinhaver, Hoteller, 
Dampskibe, overhovedet er Rhinen alt for besøgt til at jeg kan  
være tilfreds med den Natur, der dog lider under disse Tilstrøm - 
ninger paa mange Maader.90

Ved et andet stykke af Rhinen, hvor Lundbye også ankom til med damp-
skib, skriver han følgende:

Ankom Kl 8½ med Dampskib. Det stykke af Rhinen, jeg i Dag har 
seet er ulige kjønnere, end det Foregaaende. Det vil sige mere vildt, 
og jeg tvivler ikke paa, at jeg jo vilde finde Steder som i allerhøieste 
Grad vilde interessere mig, dersom man ikke bestandig blev for-
styrret i Nydelsen, deels derved: at man nyder det i saa stort Selskab, 
hvormed tables d’hotes, Kaffe og Theslapperads, Conversation,  
Parasoller og ækle Kellnere er uadskilleligt forbunden – deels fordi 
man i eet væk mærker at den smukke Natur er brugt til Prelleri  
og dens simple Skjønhed forstyrret ved saa smaaligt Effectjægeri  
som f Ex ved den deilige Lurley at lade én komme frem og blæse 
Valdhorn og skyde Bøsser af – væmmeligt! Naar man veed, det  
gjentager sig for hvert Dampskib som passerer. 91

Ifølge Lundbye var området således påvirket af turismens fremmarch hjul-
pet på vej af dampskibsruterne, der landsatte mange turister, og som til-
svarende øgede behovet for service og underholdning. Ambivalensen  
er tydelig hos kunstneren; han ved ikke helt, hvordan han skal forholde 
sig til, at han her blot er en turist blandt mange andre, samtidig med  
at han må erkende, at der selv her kan være både kønt og attraktivt. Hans 
beskrivelse af udsigterne, i det første dagbogscitat, som »Taschenbuchs-
billeder« synes næsten at foregribe postkortgenren, der netop er turistens 
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foretrukne souvenir i form af smukke, håndterbare billeder, der dog ikke 
giver den rejsende sublime oplevelser. Lundbye vil gerne fremstille sig selv 
som en rejsende, og derfor må han distancere sig fra områdets berømte 
udsigtssteder, hvor mange turister har været før ham: 

Jeg har … staaet ganske kold og seet ned paa denne berømte Udsigt, 
nei, jeg hader berømte Udsigter. De stille afsides Kroge, hvor faae 
komme, og Ingen taler om, der finder jeg min bedste Fryd.92

Gennem en retorisk distance til den aktuelle udsigt i Rhinlandet, ser man 
Lundbye hige efter de store oplevelser i den skønne natur, hvor han kan 
anlægge et individuelt og romantisk blik på naturen og for alvor tage af-
stand fra det kollektive blik, han nødvendigvis må anlægge på de berøm-
te udsigter. En sådan form for sproglig iscenesættelse kunne tyde på, at 
Lundbye skriver sine rejsebeskrivelser med en bevidsthed om eventuel 
udgivelse og en kommende læser for øje. 

I Danmark var der på daværende tidspunkt i højeste grad et uopfyldt 
markedspotentiale for rejsebeskrivelser, idet interessen for at læse andres 
rejsebeskrivelser var stor både hos dem, der ikke selv havde mulighed for 
at rejse ud, og dem, der selv stod for at skulle på rejse.93 Lundbyes afstand-
tagen til turistmassernes klichéfyldte attraktioner kan således være med 
til at give en kommende læser et indtryk af, at ved at læse og give sig hen 
til Lundbyes rejsebeskrivelse vil han få beretninger og oplevelser fra eks-
traordinære destinationer og seværdigheder, som de almindelige turister 
ikke har kendskab til, men som han gerne vil dele med en eksklusiv skare 
af læsere – underforstået andre anti-turister. Buzard peger således også 
på, at anti-turisten har en tendens til at fremstille et særligt skønt billede 
af sig selv, som kan vises frem og blive påskønnet, og som netop får værdi 
ved, at andre påskønner det.94 Tendensen til denne form for fiktionel selv-
iscenesættelse kommer tydeligt frem i Lundbyes rejsedagbog, idet hans 
hyldest til afsondrede steder frem for beskrivelser af aktuelle turistud-
sigter er med til at fastholde hans personlige idealer og holdninger, som 
han ønsker at dele med en kommende læser. 

At der ligger tanker om en udgivelse bag Lundbyes dagbog, kommer 
også frem i en eksplicit bevidsthed om andres rejsebeskrivelser. Eksem-
pelvis har Lundbye henvisninger til forfatteren Jens Baggesen (1764-1826), 
der skrev et af sine hovedværker på baggrund af en rejse gennem Tyskland, 
Schweiz og Frankrig fra 1792-1793.95 Baggesens holdninger til en række 
byer og seværdigheder synes tilmed at præge Lundbyes syn på destinatio-
nerne, idet han flere gange afstemmer sine forventninger med Baggesens 
beskrivelser:
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Mannheim, som jeg i morges tidligt kjørte igjennem i en Omnibus 
fra Dampskibet til Banegaarden, er rigtig nok ved første Øiekast 
nedrig kjedsommelig; Baggesen har i sin Labyrinth givet Een  
et meget godt Begreb om denne retvinklede Stad …96

Lundbye vælger at køre gennem Mannheim uden stop og oplever den kun 
set fra vinduet i en hestevogn. Selvom det dengang var over halvtreds år 
siden, at Baggesen besøgte byen, og byen derfor uden tvivl har forandret 
sig meget, holder Lundbye fast i Baggesens rejsebeskrivelse og vælger 
byen fra som udflugtsmål. Mannheim reduceres således til en destination 
for transportskift mellem dampskibet og jernbanen, hvilket viser, hvor-
dan andre rejsendes beskrivelser var – og er – med til at præge læseres 
for-forståelse, valg og tilvalg af rejsen. Det er selvsagt også naivt at tro, at 
»den kontinentale tur« for den rejsende handler om et forudsætningsløst 
møde med »nye« steder og seværdigheder. Der er tværtimod allerede et 
kulturelt system af forventninger til udvalgte attraktioner, som udløser 
bestemte reaktioner, og som beskrives på bestemte måder i forhold til 
visse konventioner.97 Dette gør sig også gældende for Lundbye og de an-
dre danske kunstnere, hvis forventninger til rejseruten lægger sig i for-
længelse af andres oplevelser, samtidig med at de også forsøger at tilføre 
deres rejse noget nyt og ubeskrevet. Tendensen kommer også til udtryk  
i rejsebeskrivelser i andre kunstnermiljøer i Danmark. 

Allerede i begyndelsen af 1800-tallet udkom der i Danmark rejse-
beskrivelser, der forsøgte at undslippe de etablerede kulturelle systemer 
for forventninger, rutiner og klichéer ved at give anvisninger til, hvordan 
og hvor rejsende kunne opleve nye seværdigheder og udsigter uden for 
den velkendte vej. I 1806 skriver eksempelvis den danske digter og justits-
råd C.H. Pram (1756-1821) en rejsehåndbog over mindre kendte attraktio-
ner og steder på Sjælland, som han foreslår læseren at rejse til frem for  
at besøge de samme velkendte steder: 

Hvo der vil, gjøre fremdeles disse Lystreiser, did hvor de pleie,  
saaledes som hidtil; men hvad om man engang tog sit Seeapparat 
med, iagttog de berørte Seecauteler, og forestillede sig, at man nu 
vilde rejse herhjemme, som om dette var udenlands […] saa kunde  
vi dog engang imellem forsøge, paa foreslagne Maade at besöge  
andre Egne, at kiøre, ride, vandre derhen, ad de mindre banede 
Veje.98

Pram foreslår, at de københavnske borgere skal betragte den sjællandske 
omegn med et fornyet blik og gennem deres øjne, deres »Seeapparat«, 
afsøge nye besøgsområder. Med ordet »Seeapparat« bruger Pram her en 



interessant optisk metaforik med paralleller til kikkerten – og i det hele 
taget til det at rejse som en særlig visuel aktivitet, hvor øjet skal trænes  
i at se. Pram foregriber med andre ord den måde, hvorpå den senere tids 
turisme i høj grad netop er visuelt betinget og knytter sig til synssansen 
som turistens primære sanseorgan. Det visuelle aspekt bliver kun yder-
ligere cementeret efter eksempelvis fotografiets opfindelse, der om noget 
forbindes med turistens måde at opleve og bevare sine ferieminder på.  
I sit lille skrift antyder han tillige, at rejsende i udlandet er mere opmærk-
somme på, hvad nye områder byder på end rejsende i hjemlige omgivelser 
sædvanligvis er. Rejseanvisningerne illustrerer således en stræben efter 
»lystrejser« ad de ubetrådte stier og en distancering fra ture ad de vel-
kendte veje. I skriftet kommer Pram med detaljerede ruteforslag til nye 
seværdigheder, som leder den rejsende væk fra den slagne vej i den køben-
havnske omegn; ruterne går eksempelvis til Fredensborg slot, Esrum sø, 
Gilleleje m.m., som alle i dag er velbesøgte udflugtsmål. De ubetrådte 
stier er således med tiden blevet velbetrådte veje. 

Året forud for skriftet om lystrejserne i det nære udgav Pram i 1805 
skriftet »Pathologiske Bemærkninger om rejseskriversygdommen«, hvori 
han kritiserede den eskalerende tendens i tiden, at »hjemvendte rejsende« 
beskrev og udgav erindringer om ubetydelige rejser. Dermed mente han 
nok rejser ad den velkendte hovedvej til Italien, hvis gennemførsel ikke var 
helt så usædvanlig længere, og derfor ikke udmærkede sig ved at skulle 
udgives for enhver pris. Det ligger implicit i skriftet, at der netop er tale 
om turister, der positionerer sig som rejsende, og som herigennem prøver 
at foregive, at de har haft unikke og bemærkelsesværdige oplevelser. Hans 
egne turanvisninger til steder i Danmark, der burde besøges, kunne deri-
mod godt udgives, fordi Pram her mente, at de naturligvis ikke var ubety-
delige. 99 Rejsehåndbøger til både udlandet og eget land er således ikke kun 
en udbredt genre, men også en omdiskuteret genre allerede i begyndelsen 
af 1800-tallet i Danmark, ladet med mange meninger. 

I forhold til rejsehåndbogsgenren bemærker Buzard, at den engelske 
forfatter William Wordsworth i 1810 skrev en rejsehåndbog til området 
ved the Lake District, der skulle fungere som en modpol til de mange 
øvrige rejsehåndbøger, der i forvejen var udkommet om områdets skønne 
naturoplevelser. Wordsworths rejsehåndbog henvender sig, ifølge Buzard, 
til den »sande« rejsende, der ønsker at opleve ruter, hvor turisterne endnu 
var ikke kommet.100 Dvs. steder hvor de bevarede deres oplevelse af at 
være romantiske turister, jf. Urry. 

I løbet af 1830’erne kom endnu en anden form for rejsebeskrivelse på 
markedet; en mere formaliseret rejsehåndbog, der nedtonede den person-
lige og individuelle tilgang, men som i stedet udstak mere systematise-
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rede turistruter, dvs. rejseanvisninger for den kollektive turist. Disse rej-
sehåndbøger var tiltænkt at kunne medbringes og læses på destinatio-
nerne som nyttige opslagsværker med turforslag, markerede udsigtspunk-
ter, information om transport og fakta om vaner og kultur m.m.101 Buzard 
bemærker her, at disse rejsehåndbøgers oprigtige formål var at medvirke 
til at gøre de rejsende mere uafhængige af andre rejsende, idet bøgernes 
anvisninger opmuntrede til opdagelser på egen hånd, om end dette para-
doksalt nok skete via en organiseret og formaliseret rammesætning, der 
endte med at lede turisterne ad de samme ruter.102 

Hvad angår brugen af rejsehåndbøger i Danmark anvendte de danske 
guldalderkunstnere både de personlige rejsebeskrivelser, dvs. anvisninger 
for den romantiske turist, og de mere formaliserede rejsehåndbøger, dvs. 
for den kollektive turist, på deres rejser. Da Lundbye var i Antwerpen  
i 1846, var information fra Baedeckers rejsehåndbog over Belgien eksem-
pelvis med til at afgøre, hvilke seværdigheder og kunstsamlinger han be-
søgte. Efter et besøg på et museum gav Lundbye udtryk for en tilfredshed 
med denne rejsehåndbog, hvis angivelser svarede til hans oplevelse: 

Jeg behøver Intet at notere, da jeg har alt i Bædeckers Haandbog …103 

Baedeckerens oplysninger erstattede således iagttagelser gjort af Lundbye 
selv i sin egen rejsedagbog, og han tilskrev sig tilsyneladende den kollek-
tive turistanvisning med fornøjelser. Jeg har tidligere påpeget, hvordan 
Lundbye distancerede sig fra kollektive, landskabelige oplevelser, men 
hvad angik kollektive oplevelser af museumssamlinger, synes Lundbye 
ikke at have haft noget imod at gå den kollektivt anbefalede vej. Denne 
forskel kan skyldes, at Lundbye dels følte sig mere sikker i, hvad han øn-
skede at se på museet frem for i naturen, og dels at museet per definition 
er et kollektivt oplevelsessted. 

Også H.C. Andersen gjorde på sine mange rejser brug af rejsehåndbø-
ger, men når han omtalte andre rejsendes brug af rejsehåndbøger, indlej-
rede der sig en distance; Andersen ironiserede over andre rejsende som 
en uselvstændig masse, der slavisk fulgte rejsehåndbøgernes råd og anbe-
falinger og tillige kun så stederne halvt – med næserne begravet i bøgerne: 

Ved hver Station udstige Fremmede, de komme med deres i Rødt  
indbundne Reisebog og læse sig til, hvad Mærkeligt de have at see.104

De rødt indbundne rejsebøger var Baedecker-rejsebøgerne. De mange 
rejsende omtales her som fremmede, der med deres viden fra rejse bøgerne 
ankom med en forudindtaget holdning til de angivne rejsemål. I lighed 
med de danske kunstnere distancerede H.C. Andersen sig fra at blive reg-
net for turist: Han var helst den rejsende, der gik ad den ubetrådte sti. 



Dette førte også Andersen til Den Nære Orient, hvor han ligesom Rørbye 
blev fascineret af de lokale befolkninger. Vejen dertil gik dog med damp-
skib, den kollektive turismes første transportmiddel. Men ruterne og 
antallet af medrejsende turister var ikke så markant, at det påvirkede hver-
ken Rørbye eller Andersens selvforståelse af at rejse i forholdsvist ukendt 
land. For ikke så mange andre danske rejsende havde været så langt væk 
før. At rejse ad ruter, hvor andre turister ikke havde været i hobetal før, 
ser ud til at have været et udbredt ønske for de danske guldalderkunst-
nere på dannelsesrejse gennem Europa til Italien. Men for mange af  kunst-
nerne forblev det kun et ønske. Nok især på grund af økonomi måtte de 
blive på den velkendte vej, og her adskilte netop Rørbye og Andersen sig 
ved, at de selv betalte for afstikkere til de mindre berejste steder. 

Harzen og Rhinområdet, såvel som Schweiz og Belgien, var hyppige 
rejsemål på gennemrejsen. Visse steder på de velkendte ruter blev fore-
komsten af andre turister så påtrængende for kunstnerne, at de retorisk 
etablerede en distance til deres medrejsende og signalerede, at de var for-
skellige fra dem, om end de jo oplevede det samme. De blev dermed  
en slags selvbestaltede, sande rejsende, der påberåbte sig en form for anti-
turisme ved at demonstrere, at netop de rejste mod strømmen på afsides-
liggende veje. 

Tidens mange rejsende sled uden tvivl på de lokale befolkningers byer 
og deres natur. I hvilket omfang turismens fremmarch egentlig havde på-
virket de forskellige landes kultur, var et emne, der optog, tiltræk, fra-
stødte og foruroligede de danske guldalderkunstnere i deres rejsedag-
bøger og breve, og på forskellig vis forholdt de sig inkluderende eller 
ekskluderende til udviklingens realiteter i deres billeder. Det skal jeg her 
se nærmere på.

Turismens påvirkning af den europæiske kultur
Alle disse fremadskridende Bevægelser i Rom ere sørgelige – det 
simple Liv taber dets maleriske Former. Alle Husene bliver lidt efter 
lidt lig vore Muurmesterpaladser, Costumerne fortrænges af Eng-
lands Bomuldsfabricata, kort: med den Cultur, som snart kommer 
hertil paa Jernbaner, skeer den Forvandling, at Rom kommer til at 
ligne Berlin. Og det har man dog vel Lov at sukke et lille Suk over.
(Wilhelm Marstrand, 1847)105

Det er forbandet dyrt at Reise kan du tro. De satans Hotelværter  
de forstaa riktig at klæde Fremmede a. Kunde De bruge Huden tog 
De den med. (Thorald Brendstrup, 1857)106
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Tilstedeværelsen af de mange turister, der i Europa gik i »The Grand 
Tour’s« fodspor, og de mange rejsende, der søgte de mindre befærdede 
veje, førte samlet set til, at man fra 1830’erne kan tale om, at turismen 
havde haft så stor en påvirkning af lokale kulturer i Europa, at noget var 
ændret for altid. Vi har allerede set Rørbye rapportere fra Schweiz i 1834, 
at de lokales kultur var påvirket af tilstrømningen af turister, idet de rige 
rejsende fordærvede de lokale med deres penge. Da Lundbye godt 10 år 
senere var i Schweiz, kom han med en lignende karakteristik af et land, 
hvor tilstrømningen af turister havde haft store konsekvenser for lokal-
befolkningen. Det »at se på bjerge« havde ifølge Lundbye udviklet sig til 
en kommerciel turistindustri: 

Schweitzerne, som jeg har fundet dem er et afskyeligt Folk, som  
jeg formoder, ødelagt ved de mange Reisende. Det første Ord de 
siger, er: Penge! det næste: Navnet paa et af deres himmelhøie Bjerge. 
Derpaa atter: Penge! Pfui! for en Nation, der paa den Maade bruger 
sit Fødelands Skjønhed … – der for det øvrige Europa staar i en saa-
dan Glorie. Man kan dog hjemme hos os spørge om Vei eller bede  
om en Drik Vand uden strax at gribe i Lommen; det sidste forlanger 
jeg aldrig her uden at spørge, hvad det koster ...107

Lundbye konstaterede altså med beklagelse, at schweizerne udnyttede 
turistindustriens fremmarch til at tjene penge på landets seværdigheder. 
Landet var blevet gennemstrømmet af rejsende, og det havde påvirket 
gæstfriheden i en sådan grad, at der blev taget penge for alt, selv et glas 
vand. Lundbyes karakteristik af schweizerne var, ifølge dagbogsoptegnel-
serne, skrevet fra hans logi i Hotel zur Jungfrau i Interlaken; her boede 
han med andre rejsende, der havde samme pittoreske turistmål som Lund-
bye; at se bjerget Jungfrau. De beklagende konstateringer, man finder i 
hans dagbog, fik ham netop ikke til at inkludere turismens tilstedeværelse 
i billederne. I Lundbyes billeder forbliver Schweiz, Interlaken og   Jung-
frau (ill. 19) således skildret med en pittoresk skønhed, med en glorie,  
som var stedet oplevet i romantisk ensomhed i pagt med naturen – det 
selvom at han i dagbogen eksplicit tilkendegav, at hans færden i området 
grundlæggende var af en mere kollektiv karakter. 

I rejsedagbogen reflekterede Lundbye endvidere over, at mødet med 
bjerget Jungfrau havde kaldt erindringer om området frem, som stam-
mede fra Baggesens rejsebeskrivelser: 

Jeg havde tegnet den, havde Billedet i min Bog. Inden jeg vidste,  
at jeg eiede Erindring om det Bjerg, som jeg barnagtigt nok, har ka-
stet al min Kjærlighed paa, vist kun for Navnets Skyld, og saa fordi, 



jeg alt som Barn fik et Begreb om det af Baggesens Labyrint. Den Be-
skrivelse har jeg for længe siden glemt, men jeg er vis paa, at Indtryk-
ket, Forestillingen, jeg har havt, er endnu tro og uforvansket.108

Når Lundbye måtte afbilde dette velkendte bjergområde i den romanti-
ske, pittoreske tradition uden turismens tilstedeværelse, hang det altså 
sammen med et indlejret erindret billede af bjerget præget af Baggesens 
tilsvarende romantiske beretning fra det dengang mere uspolerede om-
råde. Der var altså tale om flere sæt af forventninger og forudindtagede 
positioner, der var med til at styre Lundbyes syn på området, og som lå til 
grund for, at hans visuelle vidnesbyrd fra området fremstillede området 

19. J.Th. Lundbye, Jomfruen, seet  
fra Inter lachen, dateret: 3 July 1845.  
Pen og vandfarve på papir, 27 × 34 cm. 
Kobberstik samlingen, Statens Muse-
um for Kunst, foto: SMK-foto

 rejsende kunstnere ·  81



82 ·  dansk guldalder – rejsebilleder

som intakt, og indikerede en afsondret romantisk oplevelse under bear-
bejdningen af motivet. Herigennem opstod der en diskrepans mellem 
Lundbyes skriftlige oplevelse af Schweiz og den visuelt tolkede oplevelse, 
hvilket også kendetegnede andre af de danske guldaldermalere på rejse 
gennem Europa, hvor der netop ikke altid var sammenfald mellem kunst-
nernes beretninger og deres billedmæssige portefølje. Men hvorfor for-
holdt det sig sådan? 

Den tendentielle påpegning af, at den schweiziske kultur og befolkning 
var mærket af turismen, spores også hos andre kunstnere i deres iagttagel-
ser fra Schweiz, hvilket medførte skuffelse. Når sagen drejer sig om mødet 
med Rom og den romerske befolkning, havde kunstnerne generelt set 
endnu større forventninger med hjemmefra, fordi Rom for mange af dem 
var målet for deres rejse, og derfor blev skuffelserne typisk også endnu 
større her, når den autentiske og uspolerede, romerske kultur, befolkning 
og landskab ikke længere var synlig for blikket. Forskellen mellem kunst-
nernes oplevelser af byen, landet og så deres skildringer af mødet byder på 
et interessant spektrum af fortrængninger og konfrontationer. 

Fx observerede Christen Købke fra Rom i 1839, at de lokale ikke g jorde 
noget gratis længere. Han skriver: 

[…] det lær man nu prægtigt i Italien, at lade sig betale, for alle  
Mennesker vil have Penge her.109 

Købkes påpegning af, at intet var gratis, selv ikke et glas vand, som det er 
blevet påpeget af Lundbye, indikerede, at den italienske kultur nu var 
blevet så influeret af tidens mange rejsende med en omfattende påvirk-
ning af den lokale kultur til følge. Hans udtalelse inkluderede imidlertid 
ikke en erkendelse af hans egen rolle og påvirkning af kulturen. Det var 
snarere blot et irritationsmoment, som påvirkede hans rejse i negativ ret-
ning og lærte ham at tage sig betalt. Men egentlige spor af den påvirkede 
kultur blev ikke inkluderet i Købkes værker fra rejsen. 

Andre af de danske kunstneres rejsedagbøger og breve skrevet og 
sendt fra Rom indeholder flere tydelige tegn på, at de mange rejsende, der 
trådte i hinandens fodspor, påvirkede Roms kultur og befolkningens  
adfærd. I lyset af denne udvikling blev det stadig sværere for kunstnerne 
at opleve et autentisk Rom uden bagefter at måtte erkende i breve og 
dagbøger, at der desværre snarere var tale om en påvirket kultur, hvor 
forestillingen om det uberørte Arkadien ikke kunne opretholdes. Som 
konsekvens af udviklingen valgte en række af kunstnerne enten at rejse 
uden om de overbesøgte seværdigheder, søge nye ruter ad mindre vel-
kendte veje i form af små landsbyer i Italien eller at søge mod helt andre 
rejselande. I brev sendt fra Rom i 1847 sammenlignede Marstrand eksem-
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pelvis sine oplevelser af byerne Palermo og Rom i relation til, hvor i høj 
grad de var påvirket af turismen: 

Rom har alt i de senere Aar faaet Saameget af den saakaldte Cultur, 
at den begynder at see ligesaa kiedelig ud som en anden By; derfor 
smagte Palermo saa godt, fordi det endnu bar Præget af det Chaos 
som Italiens Stæder udmærkede sig ved. Kommer der ogsaa bedre 
Renlighed, Jernbaner og Livsforsikringsanstalter, saa maa man  
til Orienten og saa til Africa lige ned i Midten til sidst, for at finde  
Mennesker saaledes som Vor Herre har skabt dem.110

Marstrand beskrev Palermo som en destination på den mere »ubetrådte 
sti«, hvor byens kaotiske og ukontrollable virvar netop var med til at give 
ham en mere autentisk rejseoplevelse, mens Rom blev karakteriseret som 
den nedtrampede vej, der havde mistet sit særpræg, fordi den var kommet 
under kontrol, og nu blev styret af servicemæssige hensyn, jernbanernes 
tidstabeller m.m. Den originale kultur og befolkning var ifølge Marstrand 
således ikke længere at finde i Rom, hvilket kom til at afspejle sig i hans 
billeder derfra. I brevet nævnte Marstrand »renlighed, jernbaner og livs-
forsikringsanstalter« som tre væsentlige faktorer, der havde været med  
til at ødelægge Roms autenticitet, og som han frygtede, vil sprede sig  
til andre byer. At renlighed er en ødelæggende faktor kan undre, men set 
i forhold til forestillingen om det pittoreske, der åbenbart har brug for 
det beskidte, det ukomfortable og det uciviliserede for at forblive pitto-
resk, kan renlighed føre til en for ensrettet og standardiseret kultur og 
dermed også en natur, der ikke yder det pittoreske de bedste vækstbetin-
gelser. En ruin er eksempelvis et pittoresk motiv i sig selv, men opbygges 
den eller restaureres den hårdhændet og renses for tilgroede vækster er 
den ikke længere naturlig og dermed pittoresk. Det samme kan gælde for 
befolkningen. Smitter turisternes klædemåder og ageren for meget af på 
lokalbefolkningen, vil også de fremstå som mindre pittoreske. Brevets 
udpegning af den anden ødelæggende faktor, jernbanen, beroede antage-
ligt på den udbredte forestilling, at turisthoteller, restauranter og guide-
bøger spolerede de nuværende autentiske rejsedestinationer, og at jern-
banelinjer snart ville komme til at gå helt til Himalayas tinde.111 Jern-
banens direkte og bekvemme linjer blev betragtet som en konsekvens  
af masseturismen og den kollektive transports standardisering, hvilket 
Marstrand så som en truende faktor for landets uspolerede charme. Be-
mærkelsesværdigt er det dog, at Marstrand hyppigt kørte med tog på sine 
udlandsrejser, hvilket vidner om, at han reelt var storforbruger af den  
udviklingsindustri, han kritiserede og lagde afstand til. Den romantiske 
turist vender så at sige ikke blikket mod sig selv, men betragter sig som 
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meget mere korrekt end de andre turister, hvilket egentlig gjorde Mar-
strand til en dobbeltmoralsk turist, der blot ikke ønskede forandringer, 
kunne man mene. Den tredje faktor, »livsforsikringsanstalter«, refererer 
til tidens etablering af sociale sikkerhedsnet, der skulle være med til at 
forbedre mindre bemidlede menneskers levevilkår. I Danmark blev etab-
leringen af livsforsikringsanstalter et projekt til forbedring af arbejder-
standens kår sammen med forslag om syge-, spare- og lånekasser fremsat 
mod slutningen af 1840’erne.112Årsagen til, at social bistand nævnes her, 
kan undre, men udpegningen af denne faktor skyldes antagelig, at Mar-
strand frygtede, at den hjulpne arbejderstand med tiden ville opnå så for-
bedrede sociale vilkår, at også de ville få mulighed for at rejse og dermed 
blive masseturismens nye dominerende klasse. Skete det, måtte han læn-
gere væk, til Afrika eller Orienten for at undgå at opleve det samme som 
ordinære turister fra arbejderklassen. Referencen til »livsforsikrings-
anstalter« kan også læses som en allusion til Marstrands egen situation; at 
han ikke ønskede at rejse hen, hvor hans liv var sikret, hvor der var rent, 
og hvor han kunne køre til med jernbanen. Marstrand ville ud på usikker 
grund, hvor ingen turister havde været før ham, og dermed slog han et 
nostalgisk tema an, idet længslen efter oprindelige, uspolerede primitive 
folk, der måske var ved at forsvinde pga. udviklingens påvirkning, fik 
mange rejsende til at udtrykke ubehag ved en udvikling, hvis konsekven-
ser var uvisse. De tre faktorer, Marstrand nævnte i brevet, der egentlig 
medførte komfort, gjorde rejsen bekvem og sikker, var således samfunds-
skabte forhold, der kunne anskues som yderligere udfordringer for det 
pittoreske og udfordringer for mulighederne for at opleve det autentiske. 
Marstrand rejste dog aldrig længere væk end Italien, og han forblev der-
med en lænestolsorientalist, der nøjedes med at drømme sig til de endnu 
eksotiske lande. 

Marstrands ambivalente holdning til turismen og lokalsamfundenes 
udvikling kom til udtryk i en række malerier fra Italien. Disse malerier  
er tvetydige i deres udsigelser, idet det ikke er til at afgøre, hvorvidt Mar-
strand afbildede forestillingen om den autentiske romerske befolkning 
– som han altså ikke mente eksisterede længere – eller om han malede 
scener af de få autentiske steder og hverdagslige situationer, man stadig 
kunne opleve i datidens Rom. I maleriet Romerske borgere forsamlede  
til lystighed i et osteri (ill. 20) synes både spor af turisme og af autenticitet 
at være til stede. 

I billedets forgrund ses en mand og en kvinde, der danser saltarello, 
akkompagneret af en mandlig mandolinspiller og en kvinde med en tam-
burin. Lyset falder igennem tamburinen, så betragteren kan se kvindens 
hånd slå rytmen an, hvilket giver billedet en musikalsk stemning. Til h øjre 



for danseoptrinnet sidder en gruppe romere, der bliver beværtet i oste-
riet. En kvinde ammer, resten enten drikker eller ryger, og ned ad trappen 
helt til højre kommer en kraftig mand, formentlig værten, med flere vin-
glas og karafler til udskænkningen. Den kraftige mand er skildret lettere 
karikeret; han er den fordærvede og fordærvende romer. Et større optog 
af dansende og musikanter er på vej ind ad en port, hvorpå der står »Oste-
ria«. Både de siddende, gående og dansende italienere er overvejende skil-
dret med strejf af sollys, hvilket får deres farverige dragter til at glinse, 
mens venstre side af maleriet i modsætning hertil domineres af en gruppe 
mænd i mørke jakkesæt og med høje hatte – uden for solskinnet. En af 
disse mænd i skyggen er skildret, imens han tilbyder (eller måske snarere 
lokker?) en forbipasserende kvinde fra optoget med et glas vin, hvortil en 

20. Wilhelm Marstrand, Romerske 
borgere forsamlede til lystighed i et osteri, 
1839. Olie på lærred, 74 × 97 cm.  
Nivaagaards Malerisamling, foto: 
Nivaagaards Malerisamling
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ældre kvinde bagved advarende løfter pegefingeren mod denne nordeuro-
pæisk udseende mand. Det er Marstrands danske kunstnerkollegaer og 
venner, der skildres her – som tilskuere til en romersk lystighed. Kunst-
nerne er de fremmede, turisterne, der i mørket sidder adskilt fra de lo-
kale og betragter denne musicerende forestilling og det lystige optrin. 
Spørgsmålet er, hvad Marstrands holdning er, og hvilken hensigt han har 
haft med maleriet? Er der tale om, at han viser os den romerske, autentiske 
befolkning, eller viser han os den turist-spolerede befolkning, som han 
skriver om? Og hvor ligger Marstrands holdning til kunstnerkollegaerne, 
som han afbilder? Vi ved om billedet, at det var et bestillingsarbejde til 
Marstrands ven, vinhandleren Christian Waagepetersen, til minde om 
hans og hustruens ophold i Rom.113 Dette forhold må have spillet en stor 
rolle for valg af motiv og for Marstrands kunstneriske udformning. Det 
må også have lagt en dæmper på en eventuel kritik af de rejsendes nega-
tive indflydelser på den romerske kultur. Netop den kritiske tone ville 
antageligt have været mere synlig, hvis billedet ikke havde været et be-
stillingsværk. Konkluderende kan man derfor sige, at værkets optrin med  
de dansende overvejende fremstår som en afbildning af forestillingen om 
den autentiske romerske befolkning. Kunstnerkollegaerne er dog skildret 
på en sådan vis, at de på den ene side føjer sig ubemærket ind i venstre side 
af billedets midtergrund, men på den anden side adskiller sig markant ved 
deres mørke påklædning og vouyeristiske position i hjørnet. Iscenesæt-
telsen af kollegaen, der forsøger at lokke en lokal kvinde med vin, kan 
endvidere ses som Marstrands tolkning af, at turister generelt er med til 
at fordærve den lokale befolkning, når de som her afviger fra en passende 
opførsel i forhold til romernes normer og skikke. 

Fra Marstrands tredje tur til Italien i 1854, hvor han primært opholder 
sig i Venedig med sin hustru og søn, kommer en mere entydig kritik  
af turisternes forplumring af kulturen frem i hans malerier. Marstrand  
er en af de få danske kunstnere, der fra 1850’erne anvender karikaturen  
og ironien i sit billedsprog, og netop disse virkemidler gør, at Marstrand 
på en meget eksplicit måde kan give udtryk for sine holdninger. I det lille 
maleri Rejsende i Venedig fra 1854 (ill. 21) ser man et turistpar i gondol blive 
serviceret og sejlet rundt i byen på sightseeing af en lokal gondoliere.114 

Manden i gondolen er fremstillet som en fedladen, uopmærksom tu-
rist, der med korslagte ben og tilsyneladende lukkede øjne ikke opdager 
eller nærer interesse for det, han sejler forbi. Ved hans side sidder ægtefæl-
len og deres hund. Kvinden vender i billedet sin opmærksomhed mod 
manden, hvilket betyder, at det reelt kun er hunden, der kigger ud på 
byens seværdigheder. I hånden holder manden en opslået bog i et format 
som tidens rejsehåndbøger, og heri kan parret formentlig læse sig frem til, 

21. Wilhelm Marstrand,  
Rejsende i Venedig, 1854. Olie på  
papir, 35,3 × 26,4 cm. Den Hirsch-
sprungske Samling, foto: Den 
Hirschsprungske Samling
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hvad det er, de ville se på en kanalrundtur – hvis de havde øje for byen. 
Med dette værk synes Marstrand at levere en kritisk kommentar til  
tu risters overfladiske tilgang til deres rejsedestinationer; her er forfaldet 
sat ind, og den oprindelige kultur er ved at blive fordærvet af turisternes 
penge. Marstrands løsning ser ud til at være at positionere sig som anti-
turisten, der udstiller andre turisters fejlslagne blikke og væremåder.  
Afbildningen af turistparret, der med størst mulig komfort ikke ser byen 
overhovedet, og som fra anti-turistens synspunkt er med til at spolere 
destinationernes oprindelige kultur for den sande rejsende med den gode 
smag og rette holdning, underforstået ham selv, bliver emblemet på den-
ne holdning. I en monografi om Marstrand angiver kunsthistorikeren Karl 
Madsen en anden titel på dette billede. Det er en titel, der i højere grad 
forekommer mig at være mere beslægtet med Marstrands hensigter med 
billedet, end det bliver udtrykt i den langt senere museumstitel, som bil-
ledet bærer i dag. Madsen titelangiver billedet som: Englændere i Venedig; 
og kommenterer billedet helt i Marstrands anti-turist-ånd: 

Englændernes Færd i Venedig er bleven Hovedmotivet for flere 
Fremstillinger [og] Skive for Marstrands Spot. Han holdt ikke  
af de ilfærdige Turister; – uagtet han selv havde en hurtig Opfattelse, 
mente han det fornødent at dvæle længe paa et Sted for ret at op-
fatte dets Ejendommelighed, og hans Kunst bringer ogsaa kun  
sjeldent Erindringer fra de mange Steder og Egne, han paa Gennem-
rejse har aflagt et hurtigt Besøg. – Men endnu mindre holdt han  
af de rige, fordringsfulde Rejsende, som her i Venedig udfoldede  
»det grandioseste Spleenliv« […]115

Madsen understreger tydeligt forskellen mellem Marstrand som den san-
de rejsende, og englænderne, der ses som de overfladiske turister,  
der haster fra et sted til det næste uden at opleve den lokale særegenhed. 
Fra Marstrands første Italiensrejse seks år tidligere kommenterer Madsen 
yderligere to billeder med engelske turister; et maleri (ill. 22, En englænder 
forfulgt af  tiggere i Rom) og en koloreret tegning (ill. 23, Englænderen studerer 
Rom efter Rejsehaandbogen):

En lapset Englænder i stramtsiddende, lysblaa Dress, bener, med 
Cigaren op mod Næsen, den høje Hat bag i Nakken og Hænderne  
i Lommen, forbi en Kirkeportal uden at lade sig anfægte af Tiggernes 
Forsøg paa at vække hans Medlidenhed. De er også ved at tabe Maal 
og Mæle over denne Fremtoning. En lille Pige med et rødt Sjal over 
Hovedet og en blind Tigger ved Haanden, stanser betuttet og ser 
med aaben Mund efter Bæstet, hun kan neppe tro sine egne Øjne.  
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I en Kreds af Tiggere staar paa en ypperlig Tegning en anden  
engelsk Abekat med sin røde Rejsebog i Haanden, og løfter sine 
Whiskers og sit stupide Blik bag Lorgnetten mod en Bygning,  
som skal be mærkes og beundres.116

Madsen betoner her, at Marstrand netop formår at skildre de engelske 
turisters ukorrekte opførsel, som den kommer til udtryk i forhold til den 
fattige lokalbefolkning, og at turisterne tilmed ikke oplever eller sanser 
byens attraktioner og seværdigheder, til trods for at de anvender guide-
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forfulgt af  tiggere i Rom, 1848. Olie  
på lærred, 28 × 32 cm. Danish Art 
Collection of John L. Loeb Jr.
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bøger. Turisten er i Madsens terminologi det rige bæst og abekat, der skil-
ler sig ud fra alle andre, og som ikke huskes for sin gavmildhed, men sna-
rere sit »stupide Blik«, og disse negative konstateringer synes at fungere 
som en implicit hyldest til Marstrands helt anderledes respektfulde op-
førsel. Madsen hører sammen med Høyen, Hannover og Julius Lange til 
de tidligste toneangivende kunsthistorikere i Danmark, der har været 
med til at præge forståelsen af den danske guldalder og eftertidens syn på 
guldalderkunstnerne i en overvejende nostalgisk retning. Det er i den 
kontekst derfor bemærkelsesværdigt, at Madsen i sin monografi om Mar-
strand nævner værker, der viser en anden historie om kunstnerens rejser 
og færden i Italien. Traditionelt ville sådanne motiver af andre turister 
være blevet nedtonet, men i Madsens fyldige beskrivelse af Marstrands 
liv og levned er sprækken af noget spoleret og fordærvet kommet med. 
Det er netop sådanne tegn, der afviger fra den traditionelt fortalte histo-
rie, som kan åbne for et helt andet blik på kunstnerne; i dette tilfælde 
deres reelle rejseoplevelser. Yderligere interessant er det dog, at ingen af de 
to sidst omtalte værker er i dansk museumseje i dag. Dertil er den direkte 
skildring af turisterne nok for uskøn til at passe ind i samlingspræsenta-
tionerne af guldalderen. 

En af de andre kunsthistorikere, Hannover, skrev på næsten samme 
tid som Madsen omkring århundredskiftet, en række monografier om 
udvalgte guldalderkunstnere, herunder Købke, Hansen og Eckersberg.117 
Hannovers lige så nostalgiske ærinde synes at have været at positionere 
guldalderkunstnerne som dem, der akkurat nåede at opleve det autentiske 
Italien og dets originale befolkning, inden forfaldet satte ind. Denne ma-
nøvre er interessant, da billedet ikke stemmer overens med det skriftlige 
indtryk, guldalderkunstnerne selv har efterladt, jf. deres breve og dag-
bogsoptegnelser. I 1893 skrev Hannover følgende: 

Italienerne den Gang var det malerisk klædte, sorgløst syngende, 
spillende og dansende Folk, man nu forgæves vil søge sønden for  
Alperne. Den Gang sang og spillede og dansede de, fordi det var  
deres Natur og deres Lyst, og ikke fordi nogle rejsende ønskede  
at se dem saaledes. […] De [kunstnerne] havde rigtigt den Forud-
følelse, at dette Æventyr var sin Ende nær, at der vilde komme  
en Tid, hvor der ikke mere blev sunget og danset og spillet som  
den Gang. […] Det skønnedes da, at man var kommen i den ellevte 
Time til Rom, og den Følelse blev de nordiske Malere naturlig,  
at de var en Art højere Etnografer, hvem det var betroet at give  
Efterverdenen en Forestilling om det mærkeligste, de fandt  
paa deres Vej. 118
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Hannover skrev dette på et tidspunkt, hvor det ikke længere var mu- 
ligt at opleve Italiens aura af originalitet og uspolerethed. Det italienske 
folkeliv blev kun opført som iscenesat autenticitet til ære for turister. 
Samtidig peger citatet også i retning af, at der blandt guldalderkunstnerne 
selv var en bevidsthed om, at kulturen var ved at ændre sig. Hannover 
betegnede dette som en »forudfølelse«, men spørgsmålet er, om det ikke 
var kunstnerne selv, der bevidst forsøgte at signalere, at det blot var en 
forudfølelse for herigennem at nedtone, at visse ændringer allerede havde 
indlejret sig og påvirket den romerske kultur? Var det ikke netop det, 
kunstnerne forsøgte at iscenesætte ved bl.a. at fremstille deres rejser som 
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23. Wilhelm Marstrand, Englænderen 
studerer Rom efter Rejsehaandbogen, 
1848. Koloreret tegning, ukendt  
privateje
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en visuel opdagelse og registrering af en autentisk, europæisk kultur?  
I Hannovers citat fornemmer man også kimen til, at kunstnerne ser sig 
selv som en del af et særligt kunstnerisk fællesskab, en særlig strømning 
eller ud af en særlig epoke. Var der i guldalderperioden tegn på, at kon-
struktionen var ved at indlejre sig i kunstnernes selvforståelse via deres 
selviscenesættelse? Kan man tale om, at den senere tilkomne guldalder-
konstruktion og -betegnelse allerede kunne anes i guldalderen? Metode-
mæssigt forholdt Hannover sig hovedsageligt til kunstnernes visuelle 
produktion og ikke deres skriftlige materiale, og han betragtede derfor 
de danske guldalderkunstnere gennem det pittoreske indtryk, de efterlod 
sig af Rom. Dermed bliver han den, der er med til at bekræfte, at kunst-
nerne reelt var de sande rejsende i en tid forud for turismens fremmarch. 
Ifølge Hannover skulle kunstnerne som etnografer videregive det »mær-
keligste«, dvs. det mest bemærkelsesværdige, som de mødte på deres vej, 
men for hovedparten af kunstnerne var der reelt tale om et særligt pitto-
resk udsnit af kulturen og landskabet, der ikke så sig nødsaget til at inklu-
dere turismens fremmarch, når det kom til deres malerier. Men i deres 
rejsedagbøger noterede kunstnerne ændringerne, og især en kunstner 
som Marstrand formåede at skildre de vulgære turister ret direkte. Men 
hovedparten af kunstnerne nedtonede så at sige en række mulige turist-
ladede motiver, som de mødte. Og denne nedtoning blev efterfølgende 
forstærket af de kunsthistorikere, der skrev om perioden, eksempelvis 
Hannover der havde et overvejende nostalgisk syn på guldalderen. 

Jeg kan overordnet konkludere, at kunstnerne i deres rejsebeskrivelser 
gav udtryk for, at hverken Schweiz eller Italien havde bevaret en uspoleret 
auten ticitet, men at iscenesat underholdning for turisternes skyld des-
værre blev en realitet allerede i deres tid. Forfaldet var sat ind, hvis man 
læser kunstnernes rejsebeskrivelser og ser på deres rejseskitser. Hvis man 
derimod udelukkende forholder sig til kunstnernes repræsentative male-
rier, kan man, med undtagelse af få kunstnere, blive foranlediget til at tro, 
at den europæiske kultur stadig var intakt, uberørt af turister og turismens 
følger. Generelt påtager kunstnerne sig intet ansvar for udviklingen, men 
positionerer sig snarere som anti-turister med det formål at påpege, at det 
er de andre, de vulgære turister, der har spoleret og fortsat spolerer de 
oprindelige kulturer. Tilsynekomsten af de kollektive, engelske turister, 
som Marstrand afbilder, hører derfor til undtagelserne, men det er disse 
billeder, der kan give os et mere reelt og ucensureret billede af blikket for 
det nye på guldalderens tid trods deres selviscenesatte iboende poten-
tiale. For hvis der var nogen, som søgte komfort og rejste med damp- 
skib såvel som tog på sine rejser, var det Marstrand. 



Italienske turistseværdigheder 
Jeg har alt hen ved en halvsnes Smaaskizer færdige som alle  
ere malte færdige paa Stædet efter Naturen. Jeg indskrænker  
mig især paa Architectoniske Ting, omendskjøndt man har  
tusind af Kobberstik af alle disse Ting.
(C.W. Eckersberg, 1814, Rom)

Som vi har set, blev de danske guldalderkunstnere på deres rejser gennem 
Europa til Italien overrasket over de mange ændringer, der foregik både 
i lokalbefolkningerne, i byerne og i de storslåede landskaber. De forvent-
ninger og forudindtagelser, de bragte med hjemmefra, måtte de revidere 
og ændre. Vi har set, hvordan det førte til, at de skildrede sig selv som 
hårdtarbejdende kunstnere, der oplevede en autentisk og uspoleret natur 
– til trods for at deres rejsedagbøger og breve gav et helt andet signale-
ment. Der er sprækker i de pæne billeder, der i det små nu befolkes med 
turister og dampskibe: Dannelsesrejsen havde forandret sig for altid. Men 
hvordan løste kunstnerne opgaven med at skildre Italiens mest kendte og 
velbesøgte turistseværdigheder? Skildrede de Roms seværdigheder renset 
for andre tilstedeværende turister, eller lod de virkeligheden skinne igen-
nem i deres værker? Og hvordan arbejdede de med de indlejrede afbild-
ningskoder for disse traditionsbelagte seværdigheder og de utallige kunst-
neriske skildringer af dem. 

Den nok mest besøgte – og afbildede – seværdighed i Rom er Colos-
seum. Typisk fremstår det ruinøse bygningsværk i sin helhed og uden an-
dre besøgende, hvilket giver den romantiske turist mulighed for at give 
sig hen til oplevelser i ensomhed, imens han reflekterer over antikkens 
storhed, forfald og genopdagelse (ill. 24). Det er denne billedtradition 
iblandet konventionerne fra 1600- og 1700-tallets malere, de danske 
kunstnere er oppe imod i deres søgen efter nye fremstillingsmåder. 

Billeder af Colosseum i form af litografier, stik og tegninger florerede 
i tiden, og med fotografiets opfindelse øgedes kun antallet af reproducer-
bare billeder til salg for turisterne. Men hvordan valgte de danske kunst-
nere at arbejde med de etablerede afbildningskoder for netop denne se-
værdighed? I forhold til den populære billedstrategi med at skildre byg-
ningsværket i sin helhed skiller særligt ét guldaldermaleri sig ud pga. dets 
radikale afvigelse fra de traditionelle synsvinkler. Værket, Eckersbergs 
kendte maleri Udsigt gennem tre af de nordvestlige buer i Colosseums tredje 
stokværk. Tordenskyer trækker op over byen fra ca. 1815,119 (ill. 25) er særegent 
ved, at Eckersberg skildrer Colosseum set indefra og skuende ud, modsat 
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traditionen, der skildrede bygningen set udefra. Med denne markante 
forskydning af blikket bliver Eckersbergs værk til et komplekst udsigts-
billede fra og af Colosseum, hvor tre af bygningens buer danner rammen 
herom. I hver af disse buer skildrer Eckersberg et prospektarisk vue af det 
omkringliggende Rom. Værkets motiv fremstår derfor som tre opsplit-
tede udsigter, der danner et fragmenteret udblik over Rom, men buernes 
materialitet trænger sig på og spærrer for denne panoramiske udsigt. 
Denne gestus peger tilbage på bygningens stokværk, på Colosseum, som 
værkets motiv – men også på Eckersbergs synsvinkel og ståsted. 

Hvad maleriet egentlig skulle forestille, og hvad værkets hovedmotiv 
er, forbliver tvetydigt, idet der ikke er samme umiddelbare genkendelig-
hed over Eckersbergs værk som i traditionens billeder, jf. ill. 24. På Forum 
Romanum er der adskillige buer, og om Eckersbergs værk nu også viser 
en udsigt fra buerne i Colosseum har sandsynligvis ikke været åbenlyst  
for datidens betragtere i Danmark. Men uklarheden omkring maleriets 

24. Jens Petersen Lund, Colosseum  
set udefra, 1730-1793. Pen, blæk og  
bly på papir, 41,6 × 53,9 cm. Statens  
Museum for Kunst, Kobberstik-
samlingen, foto: SMK-foto
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motiv bliver ikke desto mindre et stærkt billedstrategisk fællestræk for 
de danske guldalderkunstneres skildringer af italienske seværdigheder  
og en strategi for, hvordan de formår at adskille og distancere sig fra tra-
ditionens turistbilleder gennem udvikling af et nyt billedsprog, der prio-
riterer markant anderledes og »skæve« synsvinkler. Hos Eckersberg ud-
mønter det nye blik på Italiens seværdigheder sig ved, at han på den ene 
side gør sit motiv tilfældigt og uafgrænset, idet udsynet fra buerne kunne 
have været fra andre buer, fra færre eller flere buer, og på den anden side 
bevidst og iscenesat opbygger sit motiv efter symmetriske principper, der 
alluderer til en religiøs treenighedsforestilling. Denne dobbelthed mellem 
det tilfældige og det strategisk iscenesatte bliver en af hovedpointerne  
i den strategi, som de danske guldalderkunstnere udvikler via deres nye 
billedsprog i de kritiske turisters navn. 

Eckersbergs maleri er så utraditionelt i sin synsvinkel og så detalje-
ringsrigt i sin udførelse, at værket har været genstand for mange diver-
gerende tolkninger. Kunsthistorikere og kritikere har således gennem 

25. C.W. Eckersberg, Udsigt gennem 
tre af de nordvestlige buer i Colosseums 
tredje stokværk. Tordenskyer trækker  
op over byen, ca. 1815-1816. Olie på 
lærred, 21 × 49,5 cm. Statens Museum 
for Kunst, foto: SMK-foto
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tiden haft svært ved at bestemme arten af Eckersbergs blik, ligesom de 
har haft svært ved at afklare, hvordan han rent praktisk udførte billedet. 
Disse to fikspunkter er relevante i forhold til en udforskning af turistens 
blik, der som tidligere nævnt kan antage statiske eller mobile positioner 
(»the tourist gaze« og »the tourist glance«). Fikspunkterne er også rele-
vante i forhold til en diskussion af, hvorvidt Eckersberg har taget optiske 
apparater i brug for at udføre værket. Vi har tidligere set Eckersberg af-
bilde figurer med kikkerter – den tidligere turists emblem par excellence 
– i sine værker, og netop en af læsningerne af Colosseum-værket angiver, 
at Eckersberg kunne have anvendt en kikkert som hjælpemiddel i den 
kunstneriske proces.120 Fælles for en række af guldalderkunstnernes  
rejsebilleder af de italienske seværdigheder er, at de virker inspireret af 
tidens optiske medier, ikke mindst kikkerten, teleskopet og Claude-glasset,.121 
Fælles er også, at de antageligt medbragte og anvendte nogle af disse me-
dier på deres rejser, og man må formode, at de blev brugt i den kunstne-
riske proces. Senere i århundredet, hvor fotografiapparatet blev hånd-
holdt og transporterbart, blev dette alle rejsendes foretrukne medium. 
Men på guldalderkunstnernes tid i 1840’erne måtte man nøjes med at 
købe fotografier af seværdighederne: Endnu kunne man ikke selv tage 
snapshots. Også Hannover trækker en parallel mellem kikkertens klare 
optiske fokus på detaljerne og Eckersbergs blik, der i samme grad kunne 
skelne uendeligt mange små detaljer.

Det var, som havde Naturen begunstiget disse Øjne med  
en Tilgift af noget, der virkede som en Kikkert. Saa usvigeligt  
sikkert funktionerede de, som man snarere vilde vente det  
af et optisk end organisk Apparat.122

Hannovers sammenkædning af blikket og kikkerten i relation til Eckers-
bergs værker handler antagelig om, at Eckersbergs synsvinkel og ståsted 
i værket fra Colosseum er af en så kompleks karakter med en så høj detal-
jeringsgrad, at det bryder grænserne for, hvad han synes, det fysiologiske 
øje kan fastholde på én gang. Det imponerer Hannover. Eckersbergs bil-
lede er således udtryk for øjets afbildning af opsamlet tid og kunstnerisk 
bearbejdning af lærredsfladen – snarere end et udtryk for et snapshot-
billede af standset tid. I så fald ville enten forgrunden eller udsigten gen-
nem buerne forblive uskarpe. Eckersberg har gradvist flyttet sin synsvin-
kel og sit fysiske ståsted for at kunne favne summen af den vinkel, der er 
vist, og den tilsyneladende brug af kikkerten for at opnå dybdeskarphed 
over hele fladen kan ses som udtryk for det mobile turistblik. Når man 
som rejsende står på Colosseums stokværk, er det kun muligt at se gen-
nem én bueåbning ad gangen, og derfor har Eckersberg måttet vandre til 



begge sider for at konstruere og se udsigterne i buernes hvælv, men selve 
det kompositoriske udsnit med buerne kan Eckersberg have fået inspira-
tion til ved i rundgangen at skue mod den modsatte side af rundgangen, 
hvor mange buer kan overskues på én gang. Den formodede tilblivelses-
proces vidner således om et mobilt turistblik og om en særegen opfind-
somhed for at undgå at reproducere traditionens billeder af Colosseum.

Denne tendens blev også udenlandske kunstnere inspireret af. Eksem-
pelvis skildrede den franske kunstner Jean-Baptiste Camille Corot i et 
kompositorisk næsten identisk værk 10 år senere udsigten fra Konstan-
tinbasilikaens sidebuer, hvorfra der er udsigt til Colosseum (ill. 26). 

Corots Udsigt til Colosseum gennem buerne på Constantinbasilikaen, Rom 
fra 1825 har med andre ord syntaktiske ligheder med Eckersbergs værk, 
idet Corot ligesom Eckersberg udvælger et billedudsnit, der indeholder 
tre buer, hvorigennem Corot lader Colosseum komme til syne som en 
helhed delt i to. På trods af det fragmenterede blik på Colosseum får 
betragteren en større arkitektonisk fornemmelse af bygningens form  

26. Jean-Baptiste Camille Corot, 
Udsigt til Colosseum gennem buerne  
på Konstantinbasilikaen, Rom, 1825. 
Olie på lærred, 23 × 34 cm. Louvre, 
foto: RMN (Musée du Louvre) / 
Jean-Gilles Berizzi
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i dette værk, og Corots værk har derfor antageligt været forbundet med 
større genkendelighed blandt tidens rejsende end Eckersbergs værk. Men 
strategien var klar: Malernes nye billedsprog i mødet med traditionens 
mest velkendte seværdigheder fokuserede på at skildre det kendte fra 
ukendte synsvinkler og lade det velkendte fremstå tvetydigt med tanke 
på at gøre det mindre genkendeligt. 

Vender man sig mod datidens fotografier af de populære seværdig-
heder, udmærker strategien sig med nærmest modsat fortegn, idet mange 
tidlige fotografier i 1840’erne og 1850’erne i overvejende grad betjente  
sig af helhedsskabende synsvinkler, hvor genkendelighed var kodeordet 

27. Calvert Richard Jones,  
Coloss eum, Roma, 1846. Kalotypi, 
17,3 × 21,8 cm. Det Kongelige  
Bibliotek, foto: Det Kongelige  
Bibliotek
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(ill. 27). Fotografen Calvert Richard Jones har eksempelvis i sit foto af 
Colosseum valgt at give betragteren et arkitektonisk overblik over byg-
ningens form og størrelse, idet han i forgrunden iscenesætter en engelsk 
gentleman, der er med til at angive et størrelsesforhold mellem antikkens 
storhed i arkitektonisk forstand og det enkelte menneske. 

Sammenlignes den nye billedkunstneriske strategi, eksemplificeret via 
Eckersberg og Corot med fotografens ærinde, kommer Jones’ værk i højere 
grad til at minde om den pittoreske tradition for afbildninger af Colosseum 
med rødder tilbage til 1700-tallet, en tradition som dog stadig var blandt 
de gældende billedstrategier, jf. ill. 24. Traditionen for genkendelighed er 
sejlivet, og især rejsebilleder hører til den kategori, der sigter efter at gen-
give seværdighederne på en repræsentativ måde. For at finde årsagerne til, 
at der både eksisterer genkendelige værker af Colosseum og værker med  
så anderledes synsvinkler, at genkendeligheden gøres tvetydig, må vi søge  
i bevæggrundene for selve billedernes tilblivelse. Hvor stik og tidlige foto-
grafier af seværdigheder ofte blev produceret, fordi der var købedygtige 
bestillere bag, kan den billedkunstneriske produktion af rejsebilleder være 
af en mere ubunden karakter, og det betyder, at hvis en bestiller eller hvis 
turistindustrien efterspørger seværdighedsmotiver med høj genkendelig-
hed, så er det derhen, markedet bevæger sig. Derimod kan mindre male-
rier, som eksempelvis Eckersbergs og Corots værker, være lavet for kun-
stens og kunstnerens egen skyld som eksperimenter, ikke i første omgang 
med salg for øje. Det var med andre ord turistens og anti-turistens forskel-
ligartede rejsebilleder, som fandt ud på henholdsvis det åbne købermarked 
præget af reproduktioner og den mere lukkede kunstscene med billeder, 
der skildrede seværdighederne på nye måder fra uventede synsvinkler, som 
udgjorde tidens modsatrettede billedstrategier for rejsemotivet. 

Den danske guldalderkunstner Constantin Hansen opholdt sig i Ita-
lien fra 1835-1844,123 heraf de fleste år i Rom, og ligesom Eckersberg var 
han optaget af at skildre det velkendte antikke Rom på sin helt egen måde. 
I en række prospekter fra Forum Romanum har Hansen skildret det be-
rømte sejrsmonument Titusbuen set fra siden (ill. 28). 

Valget af synsvinklen betyder nu, at genkendelighedsaspektet ved buen 
kamufleres, idet inskriptionerne på fronten og billedfrisen i buens indre 
ikke er synlige for betragteren. Buen kan derfor være en hvilken som helst 
bue i Italien. Værket afviger selvsagt fra, hvordan Titusbuen traditionelt 
er blevet skildret gennem kunsthistorien, idet de fleste afbildninger viser 
buen forfra, hvorved passagen gennem monumentet synliggøres og Titus-
buens placering nær Colosseum stadfæstes. (ill. 29) Hansens værk viser 
derfor buen fra dens mest ikke-genkendelige vinkel, hvor synet af større 
bygninger tilmed er mindst.
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Derudover renser Hansen sin gengivelse af seværdigheden for andre 
turister og gejstlige, der færdes i området, og hermed bliver billedrummet 
helt tomt for liv, hvilket bevirker, at Hansen kan overbevise sit publikum 
hjemme i Danmark om, at han oplevede Titusbuen i afsondret ensomhed. 
Samtidige fotografier af Titusbuen viser samme tendens; her har fotogra-
fen også sørget for, at ingen rejsende kom med i billedet, i modsætning til 
Hansen, men i overensstemmelse med Antonio Aquaroni, viser han buen 
set forfra med tydelige inskriptioner og vue ind til billedfrisen (ill. 30).

28. Constantin Hansen, Titusbuen  
i Rom, 1839. Olie på papir opklæbet 
på lærred, 24 × 29 cm. Statens Muse-
um for Kunst, foto: SMK-foto
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Nutidige fotografer derimod leger ofte med både genkendeligheds-
problematikken og masseturismens tilstedeværelse, fordi de favner hele 
spektret fra fotografiets traditionelle helhedsskabende rolle til det mere 
fotografisk eksperimenterende billedunivers, hvor tvetydighed bliver ko-
deordet. Den danske fotograf Janne Klerk fik i 2004 en bestillings opgave, 
der gik ud på at tage billeder »i guldalderkunstnernes fodspor« til Hans 
Edvard Nørregård-Nielsens udgivelse Dengang i Italien med guldalder-
kunstnernes skønne rejsebilleder.124 Hvordan skulle denne sag løses? 
Skulle hun synligt skildre tilstedeværelsen af nutidige turister, som kunst-
nere i dag besigtiger Forum Romanum og Palatinerhøjene side om side 
med, eller skulle hun »udblænde« dem, som guldalderkunstnerne oftest 
selv gjorde dengang? Hvilket fodspor ville billedstrategisk være mest kor-
rekt? Den fotografiske opgave løste hun i dette tilfælde ved at finde Han-
sens ståsted, men afveg fra hans billedstrategi ved at inkludere turisternes 
tilstedeværelse (ill. 31). Herved blev Klerks budskab tvetydigt. Var det 
også sådan, Hansen oplevede stedet, eller var hendes foto netop et forsøg 

29. Antonio Aquaroni, Titusbuen, 
1825. Tegning, 39 × 59 cm, Thorvald-
sens Museum, foto: Helle Nanny 
Brendstrup
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på at understrege Nørregård-Nielsens pointe om, at kunstnerne oplevede 
et uspoleret, ikke-turistet Rom? 

Der danner sig nu et interessant billede af de forskellige skildringer og 
fotos af Titusbuen, der pejler mellem turismens og anti-turismens strate-
gier for at rejse og skildre deres oplevelser, som det også var tilfældet med 
billeder af og fra Colosseum. Ingen af de danske guldalderkunstnere synes 
at ville gentage det forventelige blik på seværdighederne i forhold til tra-
ditionens skildringer af disse, men ønsker snarere at søge den uventede 
og særegne synsvinkel på det velkendte, og Hansens billedstrategi bliver 
derfor også anti-turistens. 

Også den danske guldalderkunstner Ernst Meyer opholdt sig længe  
i Rom, endda længere tid end Hansen, idet Meyer var sammenhængende 
væk fra Danmark i perioderne 1824-1841, igen i 1844 og fra 1852 til sin død 
i 1861.125 Meyers kunstneriske produktion kendetegner sig hovedsagelig 
ved genrebilleder af den romerske befolkning, og de var i høj grad salgbare 

30. F. Flachèron, Titus’ bue set  
fra sydøst, 1852. Fotografi, 26,6 × 33,6 
cm. Det Kunsthistoriske Billedarkiv, 
Danmarks Kunstbibliotek



varer blandt Roms befolkning og blandt de mange turister, så Meyers 
ærinde blev med tiden – gennem de lange ophold i byen – at servicere de 
mange turister, der havde behov for at få billeder med hjem af stemningen 
fra Rom. Meyer blev således en rejsende med status som fastboende, der 
havde et særligt blik for turisternes behov og marked (ill. 33). 

Foruden de populære genrebilleder beregnet på salg skildrede Meyer 
også Roms seværdigheder fra uventede synsvinkler, og disse mere private 
billeder forblev i hans eje. Et af disse billeder viser et udsnit af Marcellus-
teatret (ill. 32), der ligger lige uden for Forum Romanums område, og dets 
særprægede semicirkulære arkitektoniske form har betydet, at det gen-
nem tiden blev skildret af en række kunstnere (ill. 34).126 

I det »private« billede skildrer Meyer som nævnt kun en del af bygnin-
gen. Piranesis 60 år ældre ætsning, derimod, viser os bygningen i sin helhed, 
hvor også dens karakteristiske runding kan fornemmes. Værkerne repræ-
senterer således to billedstrategier, der veksler mellem genkendelighed og 

31. Janne Klerk, Titusbuen, 2004. 
Fotografi
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33. Ernst Meyer, En romersk gade-
skriver læser et brev op for en ung pige, 
1829. Olie på lærred, 62,2 × 69 cm. 
Thorvaldsens Museum, foto:  
Ole Haupt

32. Ernst Meyer, Parti af Teatro Marcello  
i Rom, ca. 1830. Olie på papir, 35,9 × 26,7 cm.  
Den Hirschsprungske Samling, foto:  
Den Hirschsprungske Samling
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ikke-genkendelighed, som vi også ser i skildringerne af de netop nævnte 
romerske seværdigheder. Men hvor Titusbuen og Colosseum kun lader 
sig repræsentere i fotografier, der viser helheden frem for delen, forholder 
det sig anderledes med fotografier af Marcellusteatret. I en række foto-
grafier fra 1850’erne af bl.a. den skotske kunstner og fotograf Robert Mac-
Pherson (1811-1872) viser hans synsvinkel sig at være næsten identisk med 
Meyers (ill. 35).

Denne lighed mellem MacPhersons og Meyers valg af udsnit synes at 
pege på, at der må være en række ligheder mellem fotografiet og maleriet, 
der rækker ud over det rent syntaktiske niveau; forstået som det, at de er 
opbygget på samme måde og har valgt samme beskæring. Det virker, som 
om fotografen i dette tilfælde har ladet sig inspirere af billedkunstneren, 
eller som om fotografen uafhængig af denne har set samme potentiale i 

34. Giovanni Battista Piranesi,  
Teatro di Marcello, 1757. Ætsning, 
39 × 55 cm. British Library, London



35. Robert MacPherson, The Theater of Marcellus, Rom, ca. 1855. Fotografi,  
40,9 × 28,6 cm. Samuel J. Wagstaffs collection i New York
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netop dette ikke-genkendelige udsnit af den ellers så genkendelige bygning. 
Det interessante ved MacPherson var, at han reelt begyndte sin karriere 
som billedkunstner, men i 1850’erne vendte sig mod fotografiet som så 
mange andre kunstnere, der i fotografiets barndom blev fascineret af den 
nye opfindelse. Mange af hans fotografier af Roms seværdigheder er så at 
sige set med en billedkunstners blik; og i tilfældet med Marcellusteatret 
synes hans blik netop beslægtet med de danske guldalderkunstneres, idet 
disse søgte efter nye synsvinkler på de kendte seværdigheder. Og disse syns-
vinkler måtte gerne have et skævt blik på verden for herigennem at bryde 
med de traditionelle skildringer. Ligesom Meyer ikke kun malede billeder, 
der understøttede turistindustrien i form af genremotiver med den romer-
ske befolkning, men også søgte at skabe billeder, der så på Rom med den 
romantiske turists blik eller rettere anti-turistens blik, opstår der et stærkt 
billedstrategisk fællesskab mellem Meyers dobbeltrettede strategi og 
MacPhersons strategi, der i dette tilfælde betonede sløringen af seværdig-
heden frem for genkendelighedsaspektet. De stræber således begge efter 
en særegen synsvinkel, hvor turistseværdigheden gøres ikke-genkendelig 
for mængden. Karakteristisk for dette nye blik er endvidere, at der inten-
tionelt skabes uklarhed om maleriets motiv, antagelig fordi kunstnerne 
herigennem kan positionere sig som en særlig type rejsende, der oplevede 
Rom ulig andre, dvs. ulig turisten på hovedvejen, der kun oplevede hel-
heder. Netop Meyers, Hansens og Eckersbergs betoning af delen frem for 
helheden var yderligere syntaktiske træk, som maleriet delte med fotogra-
fiet. Dertil kommer træk som fravalg af pittoresk indrammende elementer 
som træer og fravalg af narration, som også var traditionelle karakteristika 
for det etablerede billedprogram, som guldalderkunstnerne søgte at bryde 
med. I stedet stræbte de efter et mere frag menteret blik på seværdig-
hederne, hvor betragterens fornemmelse af, at dette sted havde kunstneren 
selv oplevet, kom tydeligere frem. Som betragter kan man, stillet over for 
disse billeder, også få fornemmelsen af, at de kunne være taget med et 
kamera, fordi synsvinklen er i øjenhøjde med betragterens egen mulighed 
for at opleve disse steder. Blikket i disse billeder er således langt mere lig 
den dennesidige verdens oplevelsesmodus frem for et hinsidigt fjernt blik, 
der svæver over det almindelige menneske – som det eksempelvis kommer 
til udtryk i det traditionelle billede af Colosseum (ill. 24) og Pierre-Jacques 
Volaires maleri fra Vesuv (ill. 36) og til en vis grad i Piranesis værk (ill. 34). 
Her er vi ikke i øjenhøjde med den virkelige verden og graden af selvop-
levet handling synes heller ikke at være hovedformålet med værkerne. 
Hovedformålet med de viste værker af Eckersberg, Corot, Hansen og Me-
yer har snarere været at vise betragteren et snapshot af det mere ukendte 
Rom, og heri opstår der yderligere paralleller mellem maleri og det mere 



kunstbaserede fotografi, som MacPherson repræsenterer. Dvs. fotografier 
der ikke var tiltænkt »den kollektive turist«, idet denne søgte helheder. 
Karakteristisk for de nævnte billedkunstneriske værker er desuden, at de 
er skabt forud for fotografiets fremkomst, der ofte dateres til ca. 1840. Dvs. 
at kunstnerne nærmest malte i en »før-fotografisk« stil forstået som en male-
måde og et blik, der fokuserer på verden, som var den set gennem en optisk 
søger. Denne fornemmelse kan kunstnerne have tillagt sig via deres vel-
kendte brug af kikkerter på rejserne, eller ved blot med hænderne at have 
indrammet og skærpet blikket på verden. Men dette er ikke hele svaret på, 
hvorfor billedkunsten ændrede sig i årtierne forud for 1840. Faktisk er der 
i et mentalitetshistorisk bredere perspektiv så mange forudgribende tegn 
på, at tiden var ladet med et begær efter »fotografiet« eller rettere et me-
dium, hvormed man kunne fastholde det sete blik på verden. Dette begær 
kom til udtryk i genrer som billedkunst, litteratur, filosofi m.m., og de 
danske guldalderkunstnere tillægges her, af en ame rikansk kunsthistoriker, 
en central rolle for deres medskabelse af foto grafiets æstetiske side. 

Det er kunsthistorikeren og kuratoren fra MoMA i New York, Peter 
Galassi, der har peget på tydelige forbindelser mellem billedkunst fra før 
1840 og fotografiets fremkomst. Især hvad angår syntaktiske og æstetiske 
sammenfald mellem olieskitser fra starten af 1800-tallet og det tidlige 
fotografiske udtryk.127 Han har her fremhævet den pastose landskabs-
skitses modning og udbredelse omkring 1820’erne og udråbt denne til at 
være særlig betydningsbærende for opfindelsen af fotografiet.128 Herved 
adskiller Galassi sig fra traditionelle fototeoretikere, der tidligere kun 
betragtede fotografiet som en teknisk opfindelse, og ikke en opfindelse 
begrundet i æstetiske behov. Denne antagelse er yderst inciterende, fordi 
det bringer de danske guldalderkunstnere helt frem i rampelyset på linje 
med tidens andre højtskattede, europæiske kunstnere. Et af de andre for-
udgribende tegn på, at tiden var ladet med et begær efter et medium, 
hvormed man kunne fastholde det sete blik på verden, kom som nævnt 
til udtryk i litteraturen. Det er den australske kunsthistoriker og professor 
ved City University of New York Graduate Center, Geoffrey Batchen, der 
har fundet især engelske tegn på et begær efter fotografiet i romaner og 
digte.129 Dvs. at hvor Galassi medtænker billedkunsten som en afgørende 
faktor i fotografiets opfindelse, betoner Batchen litteraturens og digte-
kunstens rolle for fotografiets fremkomst, hvilket betyder, at de begge er 
optaget af at se på perioden forud for fotografiets historiske opfindelse. 
Ser vi nærmere på guldalderkunstnernes billeder fra før 1840, synes det 
også, som om en lang række værker indeholder ansatserne til et ønske om 
at kunne fastholde det sete, standse tiden eller bevare det sete. Især på 
kunstnernes rejser, hvor de gerne ville have billedmæssige indtryk med 
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sig hjem, synes netop de fragmenterede, lidt skæve synsvinkler at synlig-
gøre kimen til dette. Også blandt danske forfattere som H.C. Andersen 
og Søren Kierkegaard er det muligt at finde eksempler på et ønske om at 
fastholde det sete og på en udtalt opmærksomhed på blikkets indramning 
af verden eller mangel på samme.130 Lighedspunkterne mellem agen-
daerne for billedkunsten og litteraturen forud for fotografiets opfindelse 
får yderligere brændstof af den amerikanske professor Jonathan Crary, 
der netop mener, at vi på dette tidspunkt i historien har at gøre med op-
komsten af en »moderne visualitet«.131 Han peger her på, at omkring 
1820’erne ændredes vores forhold til det synlige, dvs. at han ligesom Ga-
lassi og Batchen betoner, at noget er i gærde i disse år. Crarys opmærk-
somhed retter sig mod den optiske verden, idet han ser sammenhænge 
mellem opkomsten af en lang række visuelle apparater og forlystelser, 
eksempelvis kalej doskopet, stereoskopet, Claudeglasset, teleskopet, mi-
kroskopet, pano ramaet, dioramaet mv., der alle udfordrer og ender med 
at ændre vores synsmåde og blik på verden. Galassi, Batchen og Crarys 
antagelser danner tilsammen en ny forståelse: at tiden var ladet med et 
opbrud med traditionerne og ikke mindst med opkomsten af en ny »be-
tragterfigur«. Turistforskerne Larsen og Urry, der har antagelser om, at 
turisten i dag, såvel som dengang i 1800-tallet, ikke kun var en statisk iagt-
tager (»the tourist gaze«), men også en mobil kropsliggjort iagttagende 
turist (»the tourist glance«), der oplever med alle sanser, lægger sig dermed 
i forlængelse af perspektiver fra Galassi, Batchen og Crary.132

Fælles for guldalderkunstnerne og forfatterne var, at dette nye »foto-
grafiske« blik således implicerede modningen af en mobil betragter, der 
aktivt måtte søge efter sine motiver for at finde den bemærkelsesværdige 
vinkel. Kroppen måtte bevæge sig, være mobil, og blikket måtte søge  
i mange forskellige retninger for at finde det rette udsnit. Kunstnerne 
kendetegnede sig her ved, at de i det små begyndte at søge deres motiver 
lidt væk fra hovedvejens velkendte blikke på Italiens velbesøgte seværdig-
heder og fra sidevejene netop fik ideer til nye blikke på verden. 

Mange af de danske guldalderkunstnere blev i Italien, foruden af Roms 
seværdigheder tiltrukket af Napoli og byens »naturskabte« seværdighed, 
vulkanen Vesuv. Den lavabegravede by Pompeji, der var blevet genopdaget 
og påbegyndt udgravet fra midten af 1700-tallet, forøgede også interessen 
for området omkring Napoli. Fra slutningen af 1700-tallet blev Vesuv  
en oplagt turistattraktion, som velhavende rejsende på »The Grand Tour« 
ønskede at besigtige og bestige, og denne interesse for vulkanen faldt  
sammen med den interesse for bjergområder, der også modnede sig  
i 1700-tallet. Først på dette tidspunkt blev rejsende opmærksomme på, 
at bestigning af bjerge og vulkaner kunne give dem særegne, autentiske 



op levelser, idet de kunne betragte det pittoreske og sublime landskab  
i afsondrethed. Vesuv blev gjort til genstand for mange malerier, stik og 
tegninger, og fælles for disse var, at de via vulkanens simple trekantsstruk-
tur – og gerne med røg stigende op fra krateret – fik tydeliggjort, at bil-
lederne geografisk stedfæstede sig til Napoli og omegn. Dvs. at udsigts-
værkerne med Vesuv i baggrunden med ét blik signalerede, at vi var i  Syd-
italien ved Napolis kyst. Vesuv blev således symbolet på byen og tegnet 
for området. I kølvandet på turismens fremmarch ved området omkring 
Napoli, hvor mange dampskibsruter sejlede turister ind, opstod der også 
her en let omsættelig billedkultur, hvor kunstnere servicerede turisterne 
ved at producere malerier af Vesuv, som de rejsende kunne købe med hjem 
som souvenirs.133 

Den franske kunstner Pierre-Jacques Volaire producerede eksempelvis 
mere end 30 malerier med prospekter af vulkanen i udbrud, og disse bil-
leder, der var spændingsmæssigt fyldt til bristepunktet med trusler og 
farer for befolkningen såvel som for turisterne, der ses langs kysten, ten-
derede det sublime (ill. 36). Karakteristisk for disse afbildninger var, at de 
iscenesatte området omkring vulkanen i et dramatisk skær, hvor Vesuv ofte 
blev skildret i udbrud med glødende lava strømmende ned over bjerget, og 
hvor lavaens ild oplyste nattehimlen. Malerierne indeholdt også altid stem-
ningsskabende effekter som fuldmåne og skyformationer, der næsten over-
drevent teatralsk understøttede handlingen. Disse masseproducerede 
malerier skulle give de tilrejsende mulighed for at bringe billeder med hjem, 
hvorudfra de kunne berette om deres farefulde færd op ad bjerget samt 
berette om, at man, når udbruddene pludseligt fandt sted, måtte flygte fra 
naturens ødelæggende kræfter, lig menneskene på Volaires maleri. Skil-
dringerne af vulkanen skulle helt bevidst signalere, at oplevelser fra dette 
sted havde fascineret og tiltrukket dem, men også givet dem oplevelsen  
af mødet med en farlig og ukendt andethed. Denne dialektik mellem det 
at være en ukontrollabel naturkraft, som mennesket ikke kan tæmme, og 
en turist attraktion, som de rejsende kan overvinde og bestige for at frem-
stå som heroiske vandrere ad ubetrådte stier, gør Vesuv til den optimale 
turistattraktion. 

Den dansk-norske kunstner J.C. Dahl var i Italien i 1820-1821, og under 
sit ophold i Napoli oplevede han et af Vesuvs mange udbrud. Dahl er en af 
de kunstnere, der både lavede masseproducerede store souvenirmalerier 
af Vesuv i kraftigt udbrud og mindre studier med en mere skæv vinkel på 
vulkanen, hvor det æstetiske samspil mellem vulkan, landskab, vand og 
himmel var i fokus. Eksempelvis udførte Dahl seks versioner af maleriet 
Vesuv i udbrud (ill. 37). Værket karakteriserer sig ved at skildre vulkanens 
rødglødende lava og tætte røgmasse fra en af åbningerne i jordskorpen  
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(i venstre side) og samtidig lade Napolis kystlinje pittoresk indhylle i sol-
opgangens klare, friske skær i højre side. Skildringen af det naturbårne og 
ukontrollerede udbrud indeholder derfor via denne tvedeling af billed-
rummet en slags sikkerhedsline bagud til det trygge kultiverede landskab. 
De to turister, der netop var ankommet, kunne således frit pendulere mel-
lem det farlige og det velkendte, hvilket netop karakteriserede den pitto-
reske malestil. Det blev aldrig helt farligt for de skildrede eller betragteren, 
som det i højere grad var tilfældet med Volaires maleri, hvor der ingen 
sikkerhedsline blev lagt ud. Her er alt på billedfladen farligt og i opbrud, 
og netop derfor tenderer dette maleri at være sublimt frem for pittoresk.134 

I disse gentagne malerier af Vesuv viser Dahl sin subtile fornemmelse 
for atmosfærestudier, her gælder det den røgfyldte opake luft og den sol-
beskinnede transparente luft. I andre og mindre oliestudier af vulkanen 
har Dahl til gengæld opløst alt inden for billedrummet i en atmosfærisk 
bredpenslet opmærksomhed på alt fra skyerne, der tætner himlen, solen, 
der bryder igennem med kraftige farver, vulkanens røg, der blander sig 
med skyerne og vandets spejlinger af sollyset (ill. 38). Den pastose studie 

36. Pierre-Jacques Volaire,  
Vesuvs udbrud, 1777. Olie på lærred, 
134,9 × 226,1 cm. North Carolina 
Museum of Art, Raleigh
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er lavet for kunstnerens egen skyld som et æstetisk billedkunstnerisk eks-
periment med fokus på at skildre naturbegivenhedens kontekst på en 
hurtig opfattet måde, som var det et snapshot-fotografi. Oliestudiens  
slørede formsprog betinget af den hastigt nedfældede registrering er med 
til at indikere, at Dahl har gengivet det sete i ét nu uden tanke på poten-
tielle bestilleres krav om spænding, oplevelsesidentifikation og narration, 
og herved står oliestudien tilbage som Dahls personligt valgte synsvinkel 
og oplevelse af Vesuv. Napolis kendte seværdighed kunne også fremstilles 
således: renset for andre rejsende og turister; modsat de masseproduce-
rede malerier. 

Et fællestræk for mange billeder af  Vesuv er, at man selv med et hurtigt 
blik kan identificere stedet med det samme, uanset om værkerne under-
støtter billedbehovet for souvenirs eller ej. Dette ser vi også hos forfat-
tere som fx H.C. Andersen, hvis rejseskitser giver et hastigt nedfældet 
billede af  Vesuv ved at betone vulkanformens kontur samt det genkende-
lige fyrtårn ved havnemolen i Napoli (ill. 39). Denne antagelige, hastige 
registrering af vulkanen og fyrtårnet har visse anknytningspunkter til hans 

37. J.C. Dahl, Vesuv i udbrud, 1820. 
Olie på lærred, 43 × 67,5 cm. Betegnet: 
JDAhl d. 24 Decbr. 1820. Statens 
Museum for Kunst, foto: SMK-foto
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beskrivelse af Vesuv og havnen, som det sprogligt folder sig ud i rejse-
romanen Improvisatoren. Her ser hovedpersonen Antonio for første gang 
vulkanen ved pladsen med fyrtårnet: 

›Monte Vesuvio‹ hørte jeg Signora raabe, og nu saae jeg for Enden  
af Pladsen, hvor Fyrtaarnet staaer, Vesuv rage høit i Luften, og  
den ildrøde Lava som en Blodstrøm vælte sig ned af dets Side.  
Over Krateret stod en Sky, skinnende rød af den glødende Lava;  
men kun i et Nu saae jeg det Hele. Vognen rullede over Pladsen  
med os til Hotellet Casa Tedesca.135

Kun i ét kort øjeblik træder vulkanen frem og lader sig beskue fra heste-
vognen, inden udsigten ændrer karakter og seværdigheden tabes af syne. 
Man kan indkredse beskrivelsen som et snapshot, idet der dannes  
et sprogbillede omkring »det afgørende øjeblik«,136 hvor seværdigheden 

38. J.C. Dahl, Udsigt over Napoli- 
bugten (Napoligolfen med Vesuv), 1820.  
Olie på lærred, 26,5 × 38 cm. Beteg- 
net Novbr. 1820. Nasjonalmuseet  
for kunst, arkitektur og design,  
Nasjo nalgalleriet i Oslo



kan skues i sin helhed, men kun i et øjeblik, »i et Nu«. Derved bliver H.C. 
Andersens blik på Vesuv udtryk for det mobile blik, idet vognen var i 
bevægelse, så mange forskelligartede billedudsigter passerede forbi, men 
kun kortvarigt indeholdt udsigten billedet af Vesuv. Det kan næsten sam-
menlignes med en foto- eller filmstrimmel, hvor det kun er en »frame« 
blandt mange billeder, der rammer plet. 

Constantin Hansen kan antageligt have læst H.C. Andersens rejse-
roman Improvisatoren, kort før han drog til Italien i 1835, samme år som 
den udkom, for i et større maleri udført under Hansens lange ophold  
i Italien indgår netop en lokal improvisator og oplæser centralt i billedet 
– foruden Vesuv og fyrtårnet – man er ikke i tvivl om, hvor man er henne 
(ill. 40). Scenen er sat, men denne gang skildret som et detaljeret, fortæl-
lende genremaleri med fyldige registreringer af den lokale barfodede be-
folkning; indeholdende alle »autentiske« typer såsom unge fiskerdrenge, 
mødre med små børn og gamle munke. Improvisatoren gestikulerer ivrigt 
under fortællingen, og blandt tilhørerne, der sidder i en halvcirkel vendt 
mod os, er indsat sømænd, soldater, ældre mænd såvel som flere fisker-
drenge samt et par turister, der diskret er »fordelt« mellem de lokale. 
Blandt turisterne er antagelig Hansens rejsefælle Købke, og disse »frem-
mede« lytter med, selvom de sandsynligvis ikke har forstået sproget.  
Inkluderingen af dem vidner om, at Hansen her pointerer, at de netop  
var rejsende, der oplevede den lokale kultur uden at forstyrre. Hvad der 
derimod bliver ekskluderet fra maleriet, er de mange dampskibe, som 

39. H.C. Andersen, Vesuv seet  
fra Skibsbroen i Neapel, 1834. Blyant, 
pen og blæk på papir, 8,3 × 11,9 cm. 
Odense Bys Museer, foto: Jens  
Gregers Aagaard
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førte de rejsende til Napolis havn, for bag havnefrontens mur toner kun 
sejlskibe frem. Fra Hansens skitsebøger fra Napoli eksisterer imidlertid 
tegninger af dampskibe (ill. 41). På ældre fotografier af havnefronten fra 
ca. 1850, kan man se, at dampskibstrans-portens tilstedeværelse var mas-
siv, og det har krævet et bevidst valg at udblænde dem fra billedrummet 
(ill. 42). Hansen har således med andre ord foretrukket at iscenesætte sig 
selv som en »sand« rejsende, der er på arbejde under turen, og som desuden 
oplevede det uspolerede Napoli. Sættes dette stort anlagte og detaljerede 
maleri over for Hansens mindre pastose maleri af  Titusbuen (ill. 28), re-
præsenterer de på mange måder de to væsentligste billedstrategier for 
kunstnerne i Rom. Det ene hylder genkendelighedsaspektet, antagelig 

40. Constantin Hansen, Scene  
på Molo’en ved Neapel, 1838-1839.  
Olie på lærred,  93,5 × 118 cm.  
Statens Museum for Kunst,  
foto: SMK-foto
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udført med salg for øje, mens det andet slører den åbenlyse genkendelig-
hed af motivet, antagelig tiltænkt eget, privat brug. Fællestrækkene for 
Hansens værker er imidlertid, at de både ved at inkludere en masse per-
soner og ved at udelade personer får fortalt samme historie om kunstne-
ren bag værkerne. Han var, ifølge ham selv, en særlig rejsende, der tog sig 
tid til at opleve Italien og ikke hastede af sted som de kollektive turister. 
Derfor må han nødvendigvis skjule det dampskib, som reelt bragte ham 
til havnebyen. 

Samlet set viser kunstnernes skildringer af de kendte italienske sevær-
digheder som Colosseum, Titusbuen, Marcellusteatret og Vesuv os, at 
noget er i gærde. Et brud med traditionerne var undervejs især i kunst-
nernes mindre malerier og studier, mens traditionen med at skildre det 
ubesmittede Italien stadig levede i de større malerier, jf. Hansens skildring 
af havnen i Napoli. 

Det var således i særlig grad i de mindre værker, at kunstnerne slog sig 
løs og viste os et nyt blik på verden ladet med anderledes og »skæve« syns-
vinkler. Kunstnernes nye billedsprog fokuserede her på at skildre det 
kendte fra ukendte synsvinkler og lade det velkendte fremstå tvetydigt 
med tanke på at gøre det mindre genkendeligt. De store malerier og de små 
tjente derfor to forskellige formål; et offentligt og repræsentativt tiltænkt 
købere og et mere eksperimenterende og privat tiltænkt udvikling af kun-
sten. I det brud med traditionerne, der var under opsejling, ser vi de nye 
tendenser komme til udtryk i de mindre malerier og studier først. Senere, 
når kunstnerne havde afprøvet de nye tendenser i det mindre format og 
antagelig diskuteret indholdet med deres kunstnerkollegaer, kunne de 

41. Constantin Hansen, Dampskib  
i Neapel, 1838-1839, skitsebogsblad. 
Bly på papir, 16 × 23,6 cm. Statens 
Museum for Kunst, foto: SMK-foto
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overføre det nye og samfundsinkluderende blik til det større format. Man-
ge kunstnere havde ganske enkelt ikke råd til at bruge en hel vinters ar-
bejdsindsats i atelieret på i det store format at skildre nye motivkredse, 
som de ikke var sikre på, at der var aftagere til, og som endvidere ville 
miskreditere dem hos Høyen, Thomsen og ikke mindst i kunstnerfælles-
skabet. Derfor var der en vis motivmæssig inerti i de stort anlagte male-
rier, dels fordi de var dyre at producere, og dels fordi de fik et offentligt liv 
via udstillinger. De samme bindinger og tendenser gjorde sig ikke gælden-
de for de mindre malerier og tegninger. Kunstnerne kunne hurtigt, og på 
stedet i direkte relation til de sete motiver, producere m ange værker, hvis 
formål primært var at indgå i deres egne studiesamlinger. Dvs. en slags arkiv 
og billeddatabase til detaljeringsbrug for enten de kompositte større ma-
lerier eller blot som små eksperimenter for dem selv. Det er derfor, at vi må 
lede efter de nye tendenser i værker, der ikke i udgangspunktet var udført 
med salg for øje. En af de nye tendenser i tiden var også ladet med et begær 
efter at kunne fastholde det sete blik på verden, standse tiden eller op-
samle tiden, og en række af guldalderkunstnernes værker synes udført, som 
havde de set på verden gennem en optisk søger. Bruddet med traditio-

42. Michel Amodio, Havnen i Napoli 
med Vesuv i baggrunden, 1850-1860. 
Fratelli Alinari Museum Collection-
Palazzoli Firenze, foto: Polfoto



nerne handlede derfor om, at kunstnerne i højere grad end tidligere skil-
drede verden, som den i deres øjne tog sig ud. Dette blik var på en og sam-
me tid samfundsinkluderende og reportageagtigt og selv iscene sættende og 
ekskluderende; og en ny moderne betragter betjente sig derfor af en dob-
beltrettet billedstrategi, når det kom til rejsebilledgenren. 

I tråd med Galassi ser jeg tydelige tegn på, blandt guldalderkunstnerne, 
at en »før-fotografisk« synsmåde kommer til udtryk i 1820’erne og 1830’-
erne forud for fotografiets opfindelse i 1840, antagelig foranlediget af at 
også turismen blomstrede der. Der opstod derfor et behov for mange for-
skellige billedstrategier. Interessant er det imidlertid, at turisme forskerne 
Urry og Larsen først daterer tilstedeværelsen af et egentligt turistblik til 
efter fremkomsten af fotografiet. De lægger således begge stor vægt på 
det konkrete fotografiske aftryk og ser ikke før-fotografiske tendenser  
i andre medier som billedkunst og romaner. Urry understreger endvidere, 
at fremkomsten af fotografiet er helt central for det moderne turistblik, 
og at turismens til synekomst på sin vis er sammenfaldende med foto-
grafiets opfindelse.137 Urry gør således året 1840 til et vendepunkt ikke 
blot for turismen men for samfundet og kulturen som helhed. I tråd med 
Galassi og Batchen vil jeg gerne fremrykke modningen af et turistblik til 
1820’erne, når det kommer til de danske guldalderkunstnere på rejse. Nok 
blev fotografiet et centralt redskab i turistindustrien, men tendensen med 
at producere billeder til købedygtige turister og se på verden med turi-
stens, anti-turisten, den kritiske turists øjne var allerede et issue forud for 
fotografiets fremkomst. 

Vi har set, hvordan det at skildre sig selv som turist var svært for kunst-
nerne pga. deres selvforståelse som »rejsende«. Vi har også set, hvordan 
kunstnerne beskrev turismens fremmarch, men havde vanskeligheder ved 
at male den. Italiens kendte seværdigheder blev som følge af, at kunst-
nerne positionerede sig som særlige »seere«, skildret fra nye synsvinkler 
for at kamuflere, at de var rejst i andre turisters fodspor. Og endelig blev 
brugen af transportmidler anvendt på vejen til Italien af og til nedtonet 
for på samme vis at kamuflere, at de blot var kollektive turister. 

Det var dog langtfra alle kunstnerne, der ligesom Hansen udblændede 
dampskibene fra deres malerier og derved fastholdt det idylliserende blik 
på Italien. Vi har tidligere set Skovgaard indsætte små dampskibe i sine 
gennemarbejdede og pittoreske malerier fra Møns Klint, men også en lang 
række andre kunstnere inkluderede de transportmidler, som de rejste 
rundt med. Vi skal i det følgende se nærmere på dette mere inkluderende 
og »moderne« blik og undersøge, hvad konsekvenserne af dette blik blev, 
når det handlede om at vise, hvordan kunstnere rejste rundt og kom til 
både Norge og Italien.
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De mobile rejsende

Fra Berlin gik jeg paa Jernbanen til Stettin og der hjem med Damp-
skib, den hele Reise varer kun 24 Timer. Vi have fra Kjøbenhavn til 
Dresden nu kun en Reise paa 2 Dage og denne koster ikke mere end 
13 Species, De seer altsaa hvor let De nu fra Hjemmet kan flyve lidt 
ind i Tyskland naar De nu kommer hjem. 
(H.C. Andersen, brev til Henriette Wulff, 1844)

 T urismens fremmarch i Europa i første halvdel af 1800-tallet cen-
trerede sig omkring særligt pittoreske områder og byer med 
kulturelle seværdigheder, som fx Rom, Venedig, Napoli, Har-

zen, Rhinområdet, og på de mange rejsendes vej ned til Italien blev byer 
som Kiel, Leipzig og Dresden knudepunkter for transportskifte i 1840’-
erne. Dampskibet og damplokomotivet var tidens nyeste transportmid-
ler, der kunne lede mange turister de samme steder hen, og som derfor  
i særlig grad påvirkede de lokale kulturer, der hvor ruterne blev anlagt.  
De nye transportmidler ændrede på mange måder radikalt rejsens form, 
hastighed og varighed, og de var med til at facilitere turismens ekspan-
derende udvikling. Transportmidlernes tilsynekomst i landskabet og på 
havet var således en udfordring for kunstnernes gengivelser af deres rejse-
oplevelser, idet røg, damp, jernbanelinjer, lokomotivvogne som udgangs-
punkt blev opfattet som uskønne, anti-pittoreske elementer af de hjem-
lige toneangivende kunsthistorikere, i særdeleshed Høyen, og derfor kun 
vanskeligt lod sig forene med en pittoresk landskabsgengivelse. Det kræ-
vede derfor et bevidst, ufiltreret blik at inkludere de nye teknologisk frem-
bragte transportmidler i billeder, hvor den æstetiske, organiske natur også 
skulle afbildes; men en række af kunstnerne gik imod strømmen og g jorde 
det. At rejse med dampdreven transport i et for datiden hurtigt tempo 
ændrede også selve den synsmæssige oplevelse af at rejse; alt gik pludselig 
hurtigt, og kunstnerne blev bevidste om det blik, hvormed de skuede ud 
ad togvinduet og så fra skibsdækket. Guldalderkunstnerne var således 
første generation af mobile rejsende, der oplevede en industrialiseret og 
turistpræget verden i hastig forandring. Hvordan blev disse oplevelser 
opfattet, og hvordan tacklede de danske guldalderkunstnere denne kunst-
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neriske udfordring potentielt set at kunne eller skulle inkludere ele-
menter, som tidligere generationer ikke havde oplevet? Dvs. hvordan 
skildrede de elementer som dampskibe og lokomotiver, hvor de ikke 
kunne skele til traditionens billeder? Dette vil vi se nærmere på via kunst-
nernes skitser, dagbøger og malerier. 

Tilsyneladende findes der kun ganske få malerier med dampskibe og 
jernbaner i kunstmusealt eje, mens marinemalerier med sejlskibe er  
en mere udbredt kategori. Undersøgelser af salgsopgørelser fra auktions-
kataloger bekræfter denne tendens, at malerier med dampskibe udført af 
guldalderkunstnerne oftere blev købt af private ejere, hvorimod marine-
billeder med sejlskibe langt hyppigere havde kunstmuseale købere.138 
Spørgsmålet er, hvorfor det ene motiv inkluderedes i kunstmuseernes 
samlinger, mens det andet ekskluderedes? Svaret herpå skal søges hos  
eftertidens kunsthistorikere, der rettede deres fokus på kunstnernes 
rejse mål i Europa og ikke i samme udstrækning på selve rejsemåden, dvs. 
hvordan kunstnerne transporterede sig ned gennem Europa.139 I den sene 
fase af guldalderperioden benyttede hovedparten af kunstnerne sig imid-
lertid af dampdreven transport på deres rejser, men alligevel har kunsthi-
storikere ekskluderet billeder og breve med nye transportformer. Dette 
fokus på guldalderkunstnerne – at de var de autentiske vandrende, der 
oplevede Europa til fods og i ensomhed, før verden gik af lave – har længe 
været det etablerede billede af denne periodes kunstnere. Og sandsynlig-
vis en af grundene til, at de er så populære endnu i dag.

Danmarks Jernbanemuseum, Københavns Museum og Handels- og 
Søfartsmuseet i Helsingør har derimod arbejdet med betydningen af frem-
komsten af dampskibet og damplokomotivet, dog med fokus på banernes 
projektering, anlæg og drift samt skibenes handelsmæssige funktion. Den 
kulturhistoriske optik efterlader imidlertid stadig ubesvarede spørgsmål 
vedrørende receptionen af transportmidlerne: Hvordan modtog man ba-
nens visuelle tilsynekomst i landskabet, hvordan opfattede man damp-
skibenes og lokomotivernes udseende med deres sorte røg, og hvordan 
reagerede man ved at lade sige transportere med dem? Disse æstetiske 
refleksioner, der fokuserer på perceptionen, opfindelsernes genstands-
mæssige udseende og samspil med de øvrige omgivelser, ville være oplagte 
spørgsmål at undersøge i kunstfaglige kredse. Den tyske historiker Wolf-
gang Schivelbusch har imidlertid undersøgt, hvordan tidlige togpassagerer 
reagerede på at køre med damplokomotiv, ved at læse deres breve og be-
retninger om dette.140 I hans overvejende engelsk indsamlede materiale 
fandt han frem til, at det primært var en negativ oplevelse. Dette har undret 
mig, for når jeg læser de danske guldalderkunstneres beskrivelser af jernba-
nekørsel, er de karakteriseret ved en udpræget positiv teknologioptimisme.



Faktuelt kan man om rejsetransport i guldalderen sige, at den over-
ordnet var karakteriseret ved at være i en mellemfase. Udnyttelse af damp-
kraften til dampskibe blev udbredt fra 1820’erne141, mens jernbanelinjer 
til brug for damplokomotivet først ekspanderede fra midten af 1830’-
erne.142 Rejser ned gennem Europa blev dermed foretaget ved at kombi-
nere de lavteknologiske velkendte transportformer med de nye damp-
drevne transportmidler, og selvom der foregik en hastig udvikling i guld-
alderen, måtte rejsende mod midten af 1800-tallet foretage mange skift 
mellem forskellige typer af transportmidler for at komme frem. For de 
danske guldalderkunstneres vedkommende begyndte deres rejser oftest 
fra København, og efter 1819, hvor Danmarks første, engelske, indkøbte 
dampskib sejlede på strækningen mellem København og Kiel, blev denne 
rute de danske kunstneres foretrukne rejsevej. På strækninger i Tyskland 

43. H.G.F. Holm, Parti fra prome-
naden ved Karantænehuset, ca. 1830.  
21 x 32 cm. Privateje 
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etableredes der i 1830’erne jernbanestrækninger, ligeså i Belgien, Frankrig 
og Italien. Fra 1844 blev det muligt for kunstnerne, efter først at have 
sejlet med dampskib fra København til Kiel, at tage jernbanen fra Kiel til 
Altona. Kunstnernes dannelsesrejser til det »uberørte« Arkadien begynd-
te således i røg og damp fra Toldboden i København med et massetrans-
portmiddel, der ændrede tidens rejsemåde for altid (ill. 43).

Paa Veien viiste Taunus Bjergene sig i det Fjerne meget kjønt.  
Det er Fortsættelsen af den samme Bjergkjede, som jeg har seet  
ved Rhinen. Taunus Jernbanen er den endnu den bedste af dem,  
jeg har passeret …143 (Lundbye, 1845, Frankfurt)

44. C.W. Eckersberg, Passagerer  
sættes ud til Dampskibet Caledonia, 
ca. 1820. Bly, pen og blæk på papir,  
16 × 21 cm. Kobberstiksamlingen, 
Statens Museum for Kunst,  
foto: SMK-foto
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Nye rejsemåder på havet
Det er deiligt at flyve hen over Havet.  
(H.C. Andersen, En Digters Bazar, 1842)

Dampskibet Caledonia var Danmarks første dampskib, og det havde  
Eckersbergs brugsmæssige og kunstneriske interesse, idet han udførte 
tegninger og malerier af det, ligesom han ifølge dagbogsoptegnelser ofte 
var passager på dampskibets forlystelsesruter mellem København og Dy-
rehaven og Charlottenlund. En gang om ugen sejlede skibet endvidere til 
Kiel, og på vejen derned standsede det ved Møns Klint, hvor også Eckers-
berg ofte tog turen. Helt til Kiel nåede Eckersberg dog aldrig med damp-
skib, da hans dannelsesrejse sydpå foregik forud for dampskibsrutens 
etablering. I en udateret tegning (ill. 44) skildrer Eckersberg Caledonia 
på havet nær kysten, hvor et sejlskib med passagerer er på vej derud for at 
blive taget med om bord, og i en cirkelformet tegning (ill. 45) fra 1822 og 
et maleri (ill. 46) fra 1824 viser han en række sejlskibe og Caledonia, der 
pendulerer med passagerer på forlystelsesture op og ned ad kysten ud for 
København. Eckersberg sejler her selv i sejlskib, men har blikket rettet 
mod et andet sejlskib og dampskibet i venstre side. 

I 1832 rejste Eckersberg en tur til Norge, og denne rejse nordpå foretog 
han med dampskib. Fra rejsen findes skildringer af dampskibe og sejl-
skibe, eksempelvis dette fra maj 1832, (ill. 47). Billedet viser, at Eckersberg 
også på sine rejser inkluderede et moderne blik på omgivelserne og deres 
samfundsmæssige og transportmæssige ændringer. 

 Rørbye var – ligesom Eckersberg – en af de tidligste guldalderkunst-
nere, der var optaget af tidens nye dampdrevne skibe, og som både flittigt 
benyttede dem på sine rejser og ikke mindst tegnede dem. I kolorerede 
tegninger fra Norgesturen i 1832 viser Rørbye os, hvordan han kom derop 
og hjem igen: med dampskibe (ill. 48). I et rejseindtryk fra Horten fra 1832 
sammenfatter Rørbye meget rigtigt, at transport ofte både foregik med 
dampskib og hestetrukken vogn (ill. 49).144 Det betød, at rejsende, der 
skulle i land ved Norges små bygder, måtte skifte fra det dampdrevne 
transportmiddel i høj fart til det manuelle transportmiddel i langsom-
mere tempo. Tegningen viser Rørbyes integrerende forsøg på at skildre 
en kulrøgsosende hjuldamper i omgivelser med mindre teknologiske 
transportmidler som sejlskibe og både indsat i en fredsommelig kyst-
strækning med blikstille vand. Skildringen i skitsebogen blev samme år 
viderebearbejdet til et maleri, som gentager elementer som skibsbroen, 
dampskibet, båden og den hestetrukne vogn, men som også inkluderede et 
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stort opbud af rejsende, der gjorde klar til afgang såvel som modtagelse  
på land (ill. 50). Dvs. ikke kun skildrede Rørbye gerne, at han var en kol-
lektiv turist, der benyttede sig af de nye transportformer; han viste også, 
at han ikke var alene om bord på dampskibet. Rørbye udblændede således 
i Norge hverken turister eller de nye rejseformer, som vi tidligere har set 
Hansen gøre det fra Napoli.

45. C.W. Eckersberg, En fart  
til Charlottenlund. Dampskibet  
Cale donia kommer en lystbåd i møde, 
1822. Tegning, diameter 28 cm. 
Kobber stik samlingen, Statens  
Museum for Kunst, foto:  
SMK-foto



46. C.W. Eckersberg,  
En fart til Charlottenlund, 1824.  
Olie på lærred, diameter 41,5  
cm. Privateje
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I Rørbyes rejsedagbøger beskriver han også, hvordan han sejler med 
dampskib t/r fra Købehavn til Kristiania (Oslo) samt mellem mindre kyst-
byer, hvor han gør stop og udforsker lokalbefolkningen, hvilket således 
viser en overensstemmelse mellem ord og billede. Det viser også, at Rør-
bye hører til blandt de samtidsrapporterende guldalderkunstnere, der 
ligesom Eckersberg godt kan skildre de nye rejsemåder, uden at de af den 
grund skal indtage anti-turistens handlemåde med distancering til følge.

Rørbyes skildringer og beskrivelser bliver imidlertid gemt godt af ve-
jen, da Kunstforeningen i København i 1930 som de første udgiver uddrag 
fra disse dagbøger. I udgivelsen undlader redaktøren Georg Nygaard 
netop Rørbyes skriftlige passager om dampskibssejladsen.145 Bogen bliver 
heller ikke illustreret med tegninger eller skitsebogsopslag af damp-
skibene, selvom Kunstforeningen i forordet til udgivelsen nævner, at:

47. C.W. Eckersberg, Frederiksværn 
havn ved Larvikfjorden, Norge, 1832. 
Bly og lavering på papir, 24,7 × 34,6 
cm. Betegnet »Om Middagen Kl. 11. 
21. Mai 1832«. Kobberstiksamlingen, 
Statens Museum for Kunst, foto: 
SMK-foto
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48. Martinus Rørbye, Skibe i Køben-
havns havn, 1832. Koloreret skitse-
bogsopslag. Betegnet: Kjø benhavn  
d 22 Juni 1832, 10 × 17 cm. Kobber-
stiksamlingen, Statens Museum for 
Kunst, foto: SMK- foto
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man i Rørbyes opbevarede Skitsebog fra Rejsen finder et saa om-
fattende Billed-Materiale til Dagbogen, at dennes kunsthistoriske 
Betydning derved i høj Grad forøges.146

Det er her interessant, at hverken Rørbyes brug af dampskibene eller 
tegningerne af dem fremhæves som værende af »kunsthistorisk betyd-
ning«. Brugen overses, og de kunstneriske produktioner ligeså. I stedet 
illustrerer Kunstforeningen udelukkende udgivelsen med Rørbyes skil-
dringer af pittoreske landskabsudsigter, idylliske små landsbyer og uspo-
lerede lokalbefolkninger. Tegn på dampkraft og kollektiv, mekanisk trans-
port er dermed bevidst sorteret fra i den kunsthistoriske præsentation, 
hvor man vælger at fremstille Rørbye som rejsende i uberørt land – til 
trods for at han selv netop synliggjorde de dampdrevne transportmidler. 
Da Georg Nygaard året efter i 1931 transskriberede Rørbyes rejsedag-
bøger fra rejsen til Italien, Grækenland og Tyrkiet, nedtonede han også 
de mange beskrivelser og fortegnelser vedr. transportmidler og turismens 
fremmarch gjort af Rørbye indtil ankomsten til Italien. Kun få optegnel-
ser vedr. dampskibstransport blev medtaget, og det i ganske kortfattet 
meddelelsesform. Dvs. at han ekskluderede Rørbyes egne beskrivelser og 
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49. Martinus Rørbye, Ved Horten  
Den 19 Juni 1832, 1832. Koloreret 
skitsebogsopslag. nr. 4. Blyant og 
akvarel på papir, 10,7 × 17,9 cm. 
Kobber stiksamlingen, Statens  
Museum for Kunst, foto: SMK- 
foto

sammenfattede i stedet med egne ord, hvordan Rørbye rejste. Det betød, 
at også Rørbyes oplevelser af et turistpræget Schweiz fyldt med rige rej-
sende m.m. blot blev sammenfattet af Nygaard med følgende ord: 

Rørbye foretager nogle Udflugter i Bjergene, hvor han maler  
og tegner.147 

Nygaard havde således ikke interesse i at meddele læseren, at Rørbyes 
oplevelse af Schweiz reelt var noget anderledes. I et brev til bestilleren af 
dagbogsafskriften skrev han i et vedlagt brev endvidere følgende: 

Det første afsnit af Dagbogen, selve Rejsen fra København  
til Italien, er af mindre Interesse, og jeg har derfor resumeret  
Dele af Optagelserne.148

Nygaard ville antagelig gerne bevare et andet og mere uspoleret indtryk 
af Rørbye, hans rejse og hans kunst, end Rørbye selv gav udtryk for. 

Et andet og langt nyere eksempel på denne type frasorteringer ses på 
omslaget af udgivelsen Guldalderens verden – 20 historier fra nær og fjern,149 
der viser et udsnit af Jørgen Roeds maleri Afskedsscene på Toldboden fra 1834. 
På bogforsiden (ill. 51) ser det ud, som om gruppen af ventende passagerer 
på kajen skal rejse af sted med sejlskibet, der ligger umiddelbart bag dem. 
Dette er guldalderens verden! Men når man ser værket i sin helhed (ill. 52), 



bliver det tydeligt, at passagererne skal rejse med det dampskib, der ligger 
for anker i maleriets højre side, og at de blot skulle sejles ud til dampskibet 
i den mindre sejlbåd.150

Det ligner ikke et tilfælde, at man vælger at beskære billedet til forside-
illustrationen, så det osende dampskib ikke kommer med. Guldalderens 
verden er udgivet i samarbejde med festivalen Golden Days in Copen hagen, 
og denne festivals arrangementer og udgivelser har en tendens til at frem-
stille guldalderen som en idyllisk, førindustrialiseret periode. Beskærin-
gen og udeladelsen af skorstenen med kulrøg tyder på, at man gerne vil 
styre hovedbudskabet om guldalderens verden i en arkaiserende retning 
– også selvom det ekskluderer fakta fra kunstnernes egne værker og be-
retninger. Jørgen Roeds genrebetonede afskedsscene med det velklædte 

50. Martinus Rørbye, Skibsbroen  
paa Horten i Christiania Fiorden, 1832. 
Olie på lærred, 33 × 43,5 cm. Privateje
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par, der tager afsked med familien, indeholder imidlertid korrekt obser-
verede detaljer angående rejsetransport med dampskib, hvilket i høj grad 
var en del af kunstnernes daglige bybillede fra havnefronten i København 
(ill. 43). Maleriet af Roed integrerer således på en yderst subtil og diskret 
måde dampskibet i billedet, hvor kulrøgen blander sig med den atmos-
færiske, tågede stemning over Toldboden og de fremmødte personer, og 
herved gør kunstneren et æstetiserende forsøg på at integrere den men-
neskeskabte damp med den naturligt forekommende damp. Det var på 
den tid helt nyt og viser, at datidens kunstnere havde en anden og mere 
positiv, inkluderende, relation til tidens dampskibe end eftertidens kunst-
historikere synes at besidde og ville tillægge guldalderkunstnerne. 

51. Forsideillustration, Bente  
Scavenius (red.), Guldalderens  
verden – 20 historier fra nær og fjern, 
København: Gyldendal 1996
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Fra Lundbyes rejse til Italien i 1845-1846 er der tilmed eksempler på, 
at den sorte, tykke røg fra dampskibets skorsten fremhæves som noget 
positivt i hans rejsedagbog, hvor netop den teknologisk frembragte damp 
blev beskrevet som et element med en æstetisk værdi: 

 
Jeg Reiste med dampskibet Kl: 4 fra Düsseldorf … Naturen bød  
mig kuns en dejlig Solnedgang og senere et smukt Maaneskin. En-
gang saae jeg Maanen i den tykke, sorte Kulrøg, det saae godt ud.
[…] Angaaende Havets Farve, da var det i Begyndelsen, og navnlig, 
hvor den tykke Kulrøg reflekterede, af en Farve saa Blaae og reen, 
som den dybeste, kraftigste Ultramarin […]151

52. Jørgen Roed, Afskedsscene  
på Toldboden, 1834. Olie på lærred, 
66 × 82 cm. Privateje
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Ifølge Lundbye kunne rejser med dampskib således tilføre turen noget 
nyt og særegent, hvis røgen fra de osende skorstene blev oplevet ud fra 
visuelle og æstetiske kriterier. Tydeligvis fandt Lundbye kulrøgens reflek-
sion i månens skær samt i vandets overflade fascinerende og tiltalende. 
Lundbye var nysgerrig og optaget af det nye rejsemiddel, som han an-
vendte hyppigt på rejsen. 

I en tegning fra samme år, der indgår som en del af en billedrulle med 
motiver fra hele verden, skildrede Lundbye et dampskib med røg i land-
skabelige omgivelser, nærmere bestemt fra Rhinegnen. Som tidligere  
påpeget, beskrev Lundbye egnen med en tvetydig stemning i sin rejse-
dagbog, idet han på den ene side fandt egnen smuk, og på den anden side 
syntes, at egnen blev skæmmet af de mange dampskibe, hoteller og turister. 
Det var endvidere i rejsedagbogen, at han indtog anti-turistens position 
ved at distancere sig fra en smuk, men velkendt udsigt fra en borgruin, 
som han søgte at give indtrykket af ikke påvirkede ham, da han søgte efter 
mindre gennemtravede udsigtssteder. I tegningen kommer en mere eller 
mindre ufiltreret oplevelse af Rhinen til udtryk, idet han formår at skildre 
området som et pittoresk sted med ruiner og smukke udsigter fra flod-
lejet, der nu forstyrres af de mange tilrejsende turister, der ankommer med 
dampskibe – inklusive ham selv (ill. 53). Tilmed supplerer Lundbye teg-
ningen med begyndelsesstrofen til områdets kendte drikke-vise, der  
begynder med »Am Rhein«, hvilket yderligere understreger Lundbyes  
påpegning af, at området var kraftigt påvirket af turismens fremmarch. 
Det kan evt. også ses som en selvironisk, metaudpegning af, at han også 
faktisk selv blev påvirket af turismen, og at hans kunst også blev influeret.  

Billedrullen blev i første omgang udført på papir og senere som træsnit, 
og i denne proces fra det ikke-repræsentative medie til den officielle, re-
producerbare version af billedrullens gengivelser fra verden, virker det, 
som om Lundbyes ufiltrerede blik på sine oplevelser fra Rhinen bliver 
belagt med visse visuelle restriktive bindinger. Hvor den sorte dampskibs-
røg eksempelvis var tydelig markeret i den originale papirversion, blev 
røgen udblændet i den reproducerbare træsnitsversion, således at damp-
skibet snarere mimede sejlskibene, der ikke forurenede, farvede himlen 
sort, efterlod sig røgspor m.m. Det vil sige, at Lundbyes inkluderende blik 
for det uskønne nok kunne komme til udtryk i skitsens medie, men ikke 
i den repræsentative version, der skulle trykkes, mangfoldiggøres og vises 
frem. Det er her væsentligt, at forbindelsen mellem ord og billede for-
rykker sig, når kunstnerne selv censurerer deres oplevelser fra det ene 
medium til det andet: Officielt vil Lundbye ikke stå ved, at han er damp-
skibssejlende turist, der nyder synet af den sorte kulrøg; kun i dagbogen 
og i tegninger lader han oplevelserne og fascinationen stå frem. 

53. J.Th. Lundbye, Rhinlandskab  
med borg og dampskib, 1845. Bly og 
blæk på papir. Del af billedrullen: 
»Reise i Billeder«, tegning nr. 5  
ud fra 19. Kobberstiksamlingen,  
Statens Museum for Kunst, foto: 
SMK-foto. Billedrullen i papir måler 
10 × 260 cm og består af 27 tegninger. 
Den publicerede udgave er i træsnit: 
»Frise tegning«, Skaaret i Træ og ud- 
givet af F. Hendriksen, udført som 
gave til H.E. Freunds børn. Billed-
rullen indeholder se værdigheder  
fra hele verden
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I et tidligt maleri fra ca. 1836 af udsigten over Kalkbrænderibugten  
i København kan man imidlertid i baggrunden skimte et dampskib med 
dominerende kulrøg. Dette indikerer, at disse tilsynekomster trods alt 
kan afbildes i maleriet som medium, når blot det ikke kaster skygger på 
Lundbyes dannelsesrejse til Italien og på de forestillinger om Italien, som 
han som kunstner selv er med til at fastholde (ill. 54).

Som vi har set, tog de danske guldalderkunstnere tidens nye transport-
middel til sig, både når det drejede sig om rejser nord- eller sydpå til havs 
eller kortere fornøjelsesture langs kysten ud for København eller til Møn. 
Vi har tidligere set Skovgaard skildre dampskibe i både malerier og tegnin-
ger med fokus på oplevelsen af Møns Klint, hvor mødet mellem de pitto-
reske klinter, det dybblå hav og det nye rejsetransportmiddel lod sig forene 
i gennembearbejdede malerier – om end tilsynekomsten af dampskibene 
var yderst diskret. Netop diskretion forekommer kendetegnende for guld-

54. J.Th. Lundbye, Motiv fra Kalk-
brænderibugten, ca. 1836. Olie på  
lærred, 48 × 63 cm. Privateje
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55. Louis Gurlitt, Møens Klint, 1842. 
Olie på lærred, 138 × 197 cm. Statens 
Museum for Kunst, foto: SMK-foto

alderkunstnernes måder at integrere tidens nye rejsemidler på. Og netop 
den bevidste tilstedeværelse og integration af det uskønne i de overvejende 
skønne malerier er central for vores forståelse af, hvorfor skibenes tilsyne-
komst er af vigtighed. Ligesom Skovgaard demonstrerer Louis Gurlitt i et 
stort anlagt maleri fra 1842 også en vilje til at inkludere forandringer i bil-
ledrummet – her ved at lade de evigt hvide klinter og det evig blå hav forene 
sig med en tidsspecifik hjuldamper midt på havet og midt i billedet. (ill. 55) 

I disse værker kan man næsten fornemme kunstnerne stride med de 
helt store spørgsmål om, hvad der kunne gøres til et motiv for kunsten, 
og hvad der ikke kunne inkluderes i kunstens officielle univers, og i de 
fremdragede landskabsmalerier med diskrete, indlejrede dampskibe kom 
kunstnernes mod til at gå mod strømmen og mod til at ville inkludere 
ændringer i landskabet til udtryk for første gang. Guldalderkunstnernes 
landskabsmalerier fra rejser i det fjerne og i det nære brød således barri-
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eren mellem natur og teknologi, mellem uberørthed og kultivering, ved 
at skyde dampskibe ind i kunstens univers, og dermed åbnede mulig-
hederne sig for, at disse tendenser kunne komme endnu mere til udtryk 
senere i århundredet, hvor barrieren blev brudt yderligere ned med rea-
lismens fremkomst. Teknologiens tilsynekomst og selve landskabsgenren 
som idé var som udgangspunkt to uforenelige komponenter, der, ligesom 
olie og vand, kun vanskeligt lod sig blande. Men guldalderkunstnerne  
fik hul på bylden ved at gå diskret til værks og ved konkret at lade damp-
skibene forblive små i billedrummet samt i visse tilfælde at lade den tek-
nologisk frembragte damp blande sig med den naturligt fremkommende 
damp. På den måde blev dampskibet indhyllet i røg og damp og fik et 
organisk kamuflerende udseende. Denne strategi vandt også genklang og 
anvendelse som guldalderkunstnernes spæde forsøg på at skildre rejser 
med jernbanens damplokomotiver. 

Landjorden indtages på skinner
Det er som By ligger tæt ved By; nu kommer én, nu atter én!  
Man kan ret tænke sig Trækfuglenes Flugt, saaledes maae de lade 
Byerne efter sig. De almindeligt Kjørende, som man ser paa Side-
veiene, synes at holde stille, Hestene foran Vognene løfte Fødderne, 
men de synes at sætte dem igjen paa samme Sted, og saa ere vi  
dem forbi. (H.C. Andersen, En Digters Bazar, 1842)

Guldalderkunstnerne brugte i højeste grad jernbanen som rejsemiddel, 
hvor det lod sig gøre, og i deres rejsedagbøger udtrykte de en teknologi-
begejstring, der vidner om, at de så positivt på at kunne rejse hurtigere 
gennem Europa. Vi har dog tidligere set Marstrand lægge dobbelttydig 
afstand til jernbanen, idet han selv anvendte denne rejseform i vid ud-
strækning, men ikke bifaldt de ændringer, som udviklingen førte med sig. 
Et eksempel på en entydig udviklingsoptimistisk holdning til jernbanen 
kommer til udtryk i et fællesbrev af Lorenz Frølich, hvor han til kunst-
nerkollegaerne i København beretter om sin første tur med jernbanen. 
Året er 1840, året efter at jernbaneforbindelsen mellem Leipzig og Dres-
den blev indviet: 

Jeg maae dog fortælle Lidt om Jernbanerne; det er en stolt For-
nøielse saaledes at flyve af sted; i Onsdags Kl. to satte jeg mig  
i Vognen i Leipzig i en herlig Bygning, nu gik det af sted i en fly -
vende Fart, den ene Udsigt efter den anden, den ene By efter den 
anden fornøiede Øiet … og, naar man saae ned, var det morsomt;  
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en halv Tomme fra Jernbanen, hvor disse skrækkelige Hjul dreie  
sig, der ved den mindste Berøring vilde sønderrive Alt, voxe Skræp-
per og andre Planter, og brede sig nok saa stolt som om der ingen 
Magt var over dem. Kl. 5 ¼ havde vi med henved en halv Times  
Ophold tilbagelagt de fjorten Miil og vare i Dresden. – Forunder- 
lig var den Minut, i hvilken man farer afsted igjennem en bæl - 
mørk Gjennemgravning, en Tunnel, og i hvilken vi mødte den anden 
Dampvogn, der med sine Følgesvende susede os forbi, og Maskinen 
kastede en øieblikkelig Lysning til os […]152

Først i 1847 kom der en banestrækning mellem København og Roskilde, 
og Frølichs brev med de mange detaljer om det nye rejsemiddels funktion, 
indretning, hastige fart og effektivitet skal således ses i lyset af, at mange 
af kunstnerkollegaerne endnu ikke havde prøvet at køre med damplo-
komotiv. Frølich informerede endvidere begejstret om, at han sad kom-
fortabelt i toget og oplevede den ene smukke udsigt efter den anden,  
og, særligt vigtigt, betonede han, hvad øjet så. Han var dermed blandt  
sin generations første mobile kunstrejsende, der indtog landjorden på 
skinner.

Også i Lundbyes rejsedagbog kan man se en lignende teknologibegej-
string. I 1845 tog Lundbye dampskibet fra København til Kiel og skulle 
nu videre fra Kiel med damplokomotivet – hans første tur på skinner: 

[…] jeg veed heller ikke, hvad jeg seer med størst Respect paa:  
enten ned i Maskineriet ombord, eller: paa dette løierlige Væsen,  
jeg i Kiel saae blive spændt for Vognene – jeg mener Locomotivet.
Selve Farten havde [jeg] dog gjort mig større Begreb om, da jeg slet 
ikke troede det muligt at skjælne de nærmeste Genstande, hvad  
man dog godt kan. Underligt var det rigtignok at see en Mand  
som gik ved Veien, i samme Retning, som vi kjørte, han gik maaske 
langsomt, men det uhyre Forhold, hvori Afstanden tiltog, saae  
det [ud] som om han slet ikke kunde faae Benene med sig […]  
Ved Banegaarden saae jeg for første Gang en af disse colossale  
Fragtvogne, som jeg vel skal faa Leilighed at tegne.153

Det var første gang, at Lundbye så et tog og fik indsigt i, hvordan damp-
kraften blev udnyttet til kørsel på jernbaneskinnerne, da han hidtil  
kun havde været bekendt med dens udnyttelse til sejlads på havet. Han 
var ligesom Frølich optaget af togets fart og af, hvorvidt det lod sig gøre 
at panorere de udsigter, som han så gennem togets vindue. Oplevelsen  
af at køre med damplokomotiv er af en anden grundlæggende synsmæssig 
karakter end rejser med dampskib, da togets vindue udstikker en snæv-
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rere rammesætning for synet, end det er tilfældet med rejser med damp-
skib, hvor udsigten primært opleves fra et panoramisk dæk med vidt ud-
syn. Rejser med damplokomotiv markerer sig således ved i højere grad  
at betone, hvordan øjet ser, og hvorvidt det overhovedet er muligt at se 
noget undervejs på rejsen, hvilket både Frølich og Lundbye betonede mu- 
lig heden af. På en jernbanetur på hjemrejsen fra Italien gennem Belgien 
hører vi imidlertid mere om, hvad Lundbye oplevede fra togets vindue:

I eftermiddag har jeg gjort en deilig Tuur med Jernbanen gjennem  
en smuk, frodig Egn med smaae Floder og deilige Smaabjerge,  
passeret mange Tunneler … Hvad jeg ikke maa glemme at berøre,  
er de uhyre Fabrikanlæg jeg i dag har seet her i Belgien; en Mængde  
af Dampmaskiner med Skorstene af mange Former, vældige  
Smedier osv […]154

Synet fra togvinduet er foruden beskrivelsen af det pittoreske landskab 
præget af fabrikker med osende skorstene, men sammenstødet mellem 
industri og natur synes ikke at forstyrre Lundbyes oplevelse af turens 
æstetiske kvaliteter. Tværtimod lægger den sig snarere i forlængelse af 
Lundbyes tilsvarende positive vurdering af røgen fra dampskibet. Skor-
stene og fabriksanlæg er således nye og særegne elementer, der registreres 
og nævnes af kunstnerne selv, og som naturligt føjer sig til deres samlede 
rejseoplevelser. 

En lignende positiv betoning af byernes industrielle udvikling ses hos 
filosoffen Hans Brøchner, der i 1847 kørte gennem det bayerske område, 
og her noterede sig følgende:

d. 14de. Reisen var ikke heller denne Dag synderlig interessant.  
Altenburg med et taaleligt net Slot, Crimmitzschau og Reichen - 
bach med en livlig Fabrik-Virksomhed vare de eneste Puncter  
af Betydenhed paa Jernbanetouren.155

Nærmest med en slags modsat fortegn var det nu fabrikkerne, der var de 
nye spektakulære seværdigheder, set fra togvinduet, der gav anledning til 
de rejsendes anmærkninger i dagbøger. 

Et generelt træk ved kunstnernes og forfatternes tidlige teknologiop-
timistiske beretninger om jernbanekørsel var endvidere, at de erkendte 
togets fart ved at sammenligne tempoet med gående personer eller de 
transportmidler i langsommere tempo, som de kunne se fra vinduet, og 
som de selvsagt var mere fortrolige med. Eksempelvis beretter H.C. An-
dersen om oplevelsen af jernbanekørslens hastige tempo i rejseromanen 
En Digters Bazar: 

56. Brevpapir med H.C. Andersens 
skrift, Leipzig-Dresdner Eisenbahn 
Papier, 1841. H.C. Andersens Hus, 
Odense Bys Museer, foto: Jens Gregers 
Aagaard
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Det har noget ret trolddomsagtigt ved sig; jeg syntes jeg var  
en Magier der havde spændt min Drage for min Vogn og foer  
nu forbi de stakkels Dødelige, der som jeg saae paa Sideveien  
krøb med deres Kjøretøi, som vare de Snegle […]156

Trolddom og magi er ordene, som Andersen forbinder med damplokomo-
tivets indtagelse af landjorden på skinner, hvilket understreger tidens 
fascination af opfindelsens muligheder og en forundring over, hvordan 
det teknisk lod sig gøre at køre uden heste spændt for vognene. Andersen 
rejste meget og rejste gerne med både dampskib og damplokomotiv, og  
i hans dagbøger og rejseberetninger kan man følge, hvordan han var be-
gejstret over de nye teknologiske såvel som transportmæssige landvindin-
ger, jernbanens udbredelse førte med sig. Fra en jernbanerejse mellem 
byerne Leipzig og Dresden i 1841 har Andersen tilmed indkøbt områdets 
brevpapir, der med sin visuelle påtrykning hylder jernbanens forbindelse 
mellem de to byer, og herpå skriver Andersen et brev dateret 4. juli 1841 (ill. 
56). Brevpapiret er i sig selv yderst interessant, idet det er et af turismens 
sideprodukter, der fungerer som en slags rejsesouvenir og positiv tilken-
degivelse af at kunne anvende jernbanen som transportmiddel.

Brevpapiret viser også, hvordan turismens udvikling og industrialiserin-
gens fremmarch er gået hånd i hånd ved at præge eller spolere indtrykket 
af det oprindelige landskab. Jernbanens skinner skærer sig gennem områ-
dets natur, der må se sig forandret via opførelse af viadukter, broer til jern-
banedriften og fabriksanlæg med osende skorstene. Alt dette gøres endda 
til vartegn for Leipzig: En stolt by i udvikling, der gerne vil bryste sig af at 
have jernbaneforbindelser og fabrikker. Som det fremgår af brevpapiret, er 
damplokomotivet nærmest en turistattraktion i sig selv, da personer langs 
jernbaneskinnerne hylder togets fremdrift. At være kollektiv turist om bord 
på et lokomotiv er ikke noget, H.C. Andersen skjuler, hvilket gør ham til 
en teknologioptimistisk rejsende, der hylder udviklingen. Endvidere teg-
nede H.C. Andersen ofte små studier på sine mange rejser, men der er ikke 
kendskab til, at han har skildret et damp lokomotiv – trods sin begejstring 
for transportmidlet. I billedbøger og collager har han imidlertid klippet 
dampskibe og damplokomotiver ud og indsat dem i sine fortællinger. 

Lundbye, der også markerede sig som teknologioptimistisk rejsende, 
har imidlertid udført en tegning af et lokomotiv. Den er fra 1846, hvor han 
påbegyndte sin hjemrejse mod Danmark (ill. 57). Tegningen forestiller et 
damplokomotiv i profil med en enkelt passagervogn, en tredjeklasses, 
åben vogn. På lokomotivets front sidder Lundbyes fiktive figur kaldet 
»Sindre«, som er Lundbyes bakketrold og fantasiven. Sindre sidder hen-
slængt med benene over kors og nyder den formentlig panoramiske  
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udsigt, og i den påhægtede tredjeklassesvogn ses en person, der sidder 
med ryggen til kørselsretningen, mens han holder hænderne op foran 
ansigtet for at beskytte sig mod togets damp og røg. Han ser ikke ud til at 
kunne nyde udsigten pga. røgen, der indhyller togets vogne.

Der er således her skildret en dobbelttydig oplevelse af det at køre med 
tog. Vi møder både den fiktive figur, der afslappet nyder udsigten og turen, 
og vi møder manden i vognen, der finder turen ubehagelig. Denne tegning 
kan antagelig ses som Lundbyes forsøg på at forene de holdninger til to-
get, som han møder på sine rejser og i sin dagligdag. Da Den Hirschsprung-
ske Samling udgav hovedparten af Lundbyes skitser og tegninger i forbin-
delse med udstillingen »Tegninger & Huletanker«, medtog museet denne 
lokomotivtegning, men lod den kontekstualisere af et uddrag fra Lund-
byes rejsedagbog i kataloget, der ikke hørte til denne tur, men som under-
stregede en mere negativ holdning til kørsel med jernbanen: 

Støvet, snavset i en Grad, jeg aldrig har været det før, med Øienene 
ilde tilredte, hvoraf jeg endnu lider, ankom jeg hertil Kl 11; det er  
en daarlig Oeconomi at tage tredje Plads paa Jernbanen, naar den  
er aaben, jeg har derved tabt hele Dagen, thi jeg kunde umuligt  
see nogen Ting […]157

57. J.Th. Lundbye, De sidste Dage  
i Italien og Hjemreisen, 1846. Kolo-
reret tegning fra skitsebog nr. 33, 
12 × 22,6 cm. Den Hirschsprungske 
Samling, foto: Den Hirschsprungske 
Samling
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Lundbye blev snavset og kunne ingenting se på grund af os og sod, der  
gik i øjnene, og derfor ytrede han sig undtagelsesvist negativt om jernbane-
kørsel. De øvrige positive citater fra rejsedagbogen vedrørende fascina-
tionen af jernbanen og kørsel med damplokomotivet indgik derimod ikke 
i museets udgivelse. Det virker ingenlunde tilfældigt, at museet konstru-
erer en forbindelse mellem et uddrag, der i negative vendinger beskriver 
en tur med jernbanen, og så Lundbyes dobbelttydige tegning. Den frem-
hævede oplevelse af jernbanekørsel lægger sig derimod i direkte forlæn-
gelse af Schivelbuschs antagelser om, at rejser med damplokomotivet altid 
blev opfattet negativt. Ud fra hans undersøgelser af rejsende i 1830’erne 
og 1840’erne konkluderede han, at rejsende på daværende tidspunkt ikke 
besad det rette blik til at kunne (over)skue så hastigt forbipasserende  
udsigter. De havde slet og ret ikke de nødvendige forudsætninger for at 
opfatte et landskab set fra et togvindue. Som både tidligere dagbogs-
uddrag fra Lundbye viste, og som også Frølichs brev til vennerne i Køben-
havn demonstrerede, kunne de netop godt skue ud ad vinduet og berette 
om, hvad de så. Noget tyder derfor på, at hvis man undersøger andre end 
de engelske aristokratiske rejsende og deres oplevelser med jernbanekør-
sel, vil man få andre svar. Lundbyes negative udsagn om kørsel på tredje 
klasse har for så vidt ikke noget med blikket at gøre, men museets beto-
ning af netop denne passage vidner om, at traditionen med at anskue 
kørsel med tog som noget mindre ædelt og godt end vandringsformen, 
ligger latent heri. 

Eckersberg er uden tvivl mest kendt for sine finkulturelle portrætter 
af rige borgere, skønne malerier fra Dyrehaven og for sine naturtro rejse-
skildringer. Imidlertid var Eckersberg også fascineret af jernbanernes 
anlæggelse i Danmark, som han fulgte på tæt hold. Hans dannelsesrejse 
foregik imidlertid mere end to årtier før anlæggelsen af de første jern-
banelinjer sydpå, og derfor havde det ikke været ham forundt at prøve 
denne rejseform tidligere. Kun dampskibet havde han stiftet bekendtskab 
med, og det ganske ofte på forlystelsesture op og ned ad kysten ud for 
København. I Danmark blev der skrevet og diskuteret meget for og imod 
indsættelsen af damplokomotiver som transportmidler, og der gik tilmed 
indenrigspolitik i sagen, da de første linjer skulle anlægges. Den første 
jernbane i den danske helstat blev anlagt i Det Slesvigske Hertugdømme 
på strækningen Kiel-Altona i 1844, mens der i Danmark først åbnede  
en bane i 1847 på strækningen mellem København og Roskilde. Det var 
denne strækning, Eckersberg ved selvsyn var optaget af, og som han gen-
nem flere måneder »tilså« ifølge kortfattede oplysninger fra hans dag-
bøger, hvoraf uddrag fra maj til juli 1847 medtages her:

 de mobile rejsende ·  145



mai
20. Torsdag. […] I Dag gik første Gang et brevtog til Roeskilde. 
 Jens var med.
21. Fredag. […] Tour ud til Jernbanen og over Tømmerpladsen.
30. Søndag. En behagelig Tour i morges i det deilige Veir til Valdbÿe 
Bakke for at see Jernbanen, (et Tog gik just forbi) med E.W. og B. 
derfra igiennem Valdbÿe, igiennem Frederiksberg Have og tilbage. 
Jens var med Toget til Roeskilde.
[…]

juni
25. Fredag. Med E. H. W og Julie ud ad Vesterport til Banegaarden 
for at see et Tog afgaae. Malet på Søstykket […]
26. Løwersdag. […] I dag var Jernbanen færdig. Kongen aabnede  
den med det første Tog til Roeskilde. Eftrm: Tour paa Langelinie […]
27. Søndag. Lille Tour i Form. med E. W. og Julie ud til Jernbanen.  
E. B. kjørte siden med Erling paa Jernbanen til Roeskilde […] E.B.  
og Erling kom tilbage kl. 10 ¾.
[…]

juli
4. Søndag. H. og W vilde have været med til Roeskilde, vi begave  
os med E. og Julie til Banegaarden i morges, men der var stor Træng-
sel saa at vi maatte opgive vort Forsæt. Julius kom imidlertid med.
21. Onsdag. Malet paa Anlægget […] Eftrm. foretaget første Tour  
paa Jernbanen til Roeskilde med E. H. W. og Jens. Veiret var godt.  
I Roeskilde spatserte vi omkring og besaae den smukke Egn.158

Eckersbergs dagbog er kortfattet, og den har antagelig ikke været tiltænkt 
udgivelse, som det synes at være tilfældet med Lundbyes mere udadvend-
te dialog med en potentiel læser. Men det gør ikke Eckersbergs optegnel-
ser mindre interessante, da de indeholder meget detaljerede oplysninger 
om især hans brug af transportmidler, dvs. hvornår han sejlede med damp-
skib, hvilke dampskibe han så på Toldboden, og at han hyppigt besøgte 
baneanlægget for at følge med i processen. Som det fremgår af dagbogs-
optegnelserne åbnede banen i juni med kongelig indvielse, men først næs-
ten en måned senere blev det muligt for Eckersberg at prøve en tur, da 
fornøjelsesture med banen blev et så stort tilløbsstykke, at mange gik 
forgæves flere gange, inklusive Eckersberg. Til indvielsen blev også udgi-
vet og fremført en musikalsk »Jernbane-Damp-Galop«, hvilket understre-
ger nyhedsværdien og fejringen af det nye rejsetransportmiddel, som 
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satte København på den anden ende (ill. 58). Opmærksomheden på jern-
banen kom således både til udtryk i lyd og billede, da H.C. Lumbye på 
indvielsesdagen af banestrækningen mellem København og Roskilde op-
førte sin galop.

Nodehæftets forsideblad illustreres af en tegning af damplokomotivet 
Odin, der med sort røg op af skorstenen kører gennem landskabet som 
landets nye opfindelse og (turist)attraktion. Musikstykket var, som det 
kendes fra senere fremførelser, fyldt med genkendelige lydeffekter, der 
skulle efterligne jernbanen og togets lyde. Lumbye fejrede hermed med 
pomp og pragt, at rejsende nu kunne køre med tog i Danmark, og node-
bladets billede understreger, at folket også hyldede lokomotivet. Det fun-
gerede nærmest som en bekendtgørelse og anbefaling af, at det var efter-
stræbelsesværdigt at rejse med toget. 

Året efter Eckersbergs død åbnede i 1854 en bane mellem Flensborg, 
Tønning og Rendsborg, og i 1862, næsten ti år efter Eckersbergs død,  
blev en jysk strækning mellem Aarhus og Randers en realitet. Umiddel-
bart skulle man tro, at Eckersberg hørte til den tidlige generation af guld-
alderkunstnere, der ikke nåede at forholde sig kunstnerisk til jernbanen, 
da der ikke er kendskab til tegninger af banen fra 1847 eller senere fra 
Eckersbergs hånd. Men allerede i slutningen af 1830’erne var Eckersberg 
faktisk engageret i sagen om jernbanernes anlæggelse i Danmark, da le-
dende kræfter bad ham om at tegne lokomotivtegninger til et skrift, der 
forsvarede anlæggelsen af jernbanelinjer og brugen af dampkraft generelt. 
Det var Frederik Ursin, der til skriftet Dampkraften fremstillet i 12 populære 
Forelæsninger havde brug for en radering af et damplokomotiv samt et 
dampskib.159 Damplokomotivet kom til at udgøre bagsideillustrationen, 
og her har vi kendskab til processen fra tegning (ill. 59) til radering (ill. 60), 
der forestiller et lokomotiv med påhægtet kulvogn, fyrbødere i aktion 
samt en flig af de skinner, som toget kører på. De to illustrationsversioner 
byder imidlertid på en interessant udblænding fra Eckersbergs side.  
Vi har tidligere set Lundbye retouchere dampskibets sorte røg væk i pro-
cessen fra tegning til træsnit i billedrullen fra Rhinen, og i Lundbyes teg-
ning af lokomotivet fra Italien blev den sorte røg transformeret til hvid 
røg, der dog steg op af skorstenen. En lignende proces gør sig gældende 
for Eckersberg, der fra tegning til radering slettede lokomotivets sorte røg 
fra skorstenen og i stedet kun medtog den hvide damp, der steg op fra 
ventilen. 

Eckersberg havde på udførelsestidspunktet ikke selv haft lejlighed til 
at køre med damplokomotiv endnu, og antagelig havde han ikke set et 
lokomotiv i virkeligheden. Han har derfor nok i stedet måttet forholde 
sig til trykte billeder og tekniske tegninger af lokomotiver for at kunne 
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58. H.C. Lumbye, Forsideblad  
til »Kjöbenhavns Jernbane-Damp-
Galop«, 1847. Nodehæfte. Køben-
havns Museum, foto: Københavns 
Museum

udføre opgaven bedst muligt.160 Det er derfor interessant, at Eckersberg 
til trods herfor har foretaget en æstetisk vurdering af opgaven og besluttet 
at udblænde den sorte kulrøg i den officielle, reproducerbare version,  
således at lokomotivet blev »hvidvasket« og skildret uden en skorsten i 
funktion. Teknisk set kan det dog imidlertid lade sig gøre at se et kørende 
damplokomotiv uden sort røg ganske kortvarigt,161 men det er langt- 
fra repræsentativt, hvis man som kunstner skal skildre essensen af jern-
banekørsel. Her hører den sorte røg med til billedet. I værker fra Eckers-
bergs hånd, hvor han skildrer dampskibet i funktion, har han ikke haft 
samme tendens til at nedtone den sorte røg, snarere tværtimod.162 Umid-
delbart kan man tilskrive nedtoningen af sort røg i lokomotivets tilfælde 
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det faktum, at Eckersberg ikke selv har kørt med tog før og derfor ikke 
ved selvsyn har oplevet, hvordan et tog reelt fungerede. Men tegningen 
vidner om, at Eckersberg har haft styr på lokomotivets tekniske detaljer, 
og derfor hænger udeladelsen af den sorte røg nok snarere sammen med 
æstetiske hensyn. Men hvilke? Han kan antagelig have tillagt kulrøgen en 
mindre æstetisk kvalitet, når den skulle blande sig med landskabelige om-
givelser frem for havet som baggrund. Ser vi nærmere på Lundbyes tog-
tegning igen, er det i tråd hermed bemærkelsesværdigt, at heller ikke den 
inkluderer landskabet omkring sig. Noget tyder derfor på, at det var svært 
for disse to kunstnere at skildre et tog (med sort røg) i et landskabsscena-
rium. Men de prøvede i det mindste, hvor andre af Kunstakademiets 
kunstnere helt undgik dette potentielle nye motiv, som tidligere genera-
tioner ikke kendte til, og som man derfor ikke havde en kunstnerisk ved-
tagelse for, hvordan man skulle skildre. 

Eckersberg leverede for- og bagsidebilleder til det populære skrift om 
dampmaskinekraft i 1839. Men allerede tre år senere i 1842 var Ursin klar 
til at udgive andet oplag, og til det var der også udarbejdet nye for- og 

60. C.W. Eckersberg, Damp-
lokomotiv, 1838. Radering. Bagside-
illustration til skriftet: Frederik 
Ursin, Dampkraften fremstillet  
i 12 populære Forelæsninger, Køben-
havn 1839. Det Kongelige Bibliotek

59. C.W. Eckersberg, Damp-
lokomotiv, 1838. Tegning. Skitse  
til bagside illustration til skriftet: 
Frederik Ursin, Dampkraften frem-
stillet i 12 populære Forelæsninger,  
København 1839. Danmarks  
Jernbanemuseum
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bagsideillustrationer, hvor den sorte røg nu pludselig blev et visuelt mar-
kant kendetegn for dampmaskinekraften, hvis man skulle tro raderin-
gerne (ill. 61-62).163 Om opgaven igen gik til Eckersberg er uvist, idet 
kunstnerens navn ikke fremgår. De nye omslagsillustrationer havde i høj 
grad held med at synliggøre lokomotivets dampkraft og fik herigennem 
visualiseret togets funktion i en lidt større landskabelig kontekst til gavn 
for de mange læsere, der ikke havde set et kørende tog før. 

I 1839 udgav Ursin tillige skriftet Om Sporveie med særdeles Hensyn til 
Deres Anlæg i Fædrelandet, hvori han argumenterede for forbedringer af 
transportmidlerne både indenrigs og udenrigs: 

[…] disse vor Tids mærkelige Anlæg, der i saa høi Grad have havt  
og end mere antages at ville have Indflydelse paa Samfærdselen  
imellem Land og Land og indenfor selve Landets Grændser, altsaa  
til at hæve handelen, gjennem denne begunstige Industrien og til- 
lige fremme og vedligeholde den Communication, som Venskabs-  
og Familieforholde i saa mange Tilfælde gjøre Krav paa.

62. Unavngiven kunstner, bagside-
illustration med damplokomotiv,  
til skriftet af Frederik Ursin, Damp-
maskinen fremstillet i 15 populære  
Forelæsninger, København 1842

61. Unavngiven kunstner, forside-
illustration med dampskib, til skriftet  
af Frederik Ursin, Dampmaskinen 
fremstillet i 15 populære Forelæsninger, 
København 1842
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Selvom Ursin taler om forbedringer af transportforhold primært ud fra et 
hensyn til industrien, ligger der i hans skrift også en forståelse for, at hur-
tig transport ud over landets grænser vil styrke rejsebetingelsernes andre, 
mere »bløde« former for kommunikation såsom besøg hos venner og  
familie. Ursin repræsenterer således en liberal, udviklingsoptimistisk 
holdning til jernbanen og andre dampdrevne transportmidler, og tilmed 
ser han et demokratisk potentiale i jernbanernes fremmarch til gavn for  
almenheden. Jernbanernes anlæggelse herhjemme og i udlandet med-
førte en demokratisering af rejsetransporten og af selve mulighederne for 
at rejse, idet rejseomkostningerne blev lavere, hvorfor transportformen 
blev flere forundt at anvende. Hvis ikke jernbanelinjer og dampskibsruter 
var blevet etableret, ville rejsetransport være forblevet omkostnings- 
tung og kun tilgængelig for en særlig velstillet gruppe af befolkningen.164 
Turismens fremmarch var derfor om noget nært knyttet til både hur tigere 
og billigere transportforhold.

Den danske maler H.G.F. Holm skildrer netop denne demokratise-
ring, som jernbanetransporten førte med sig, idet han i en koloreret teg-
ning viser, hvordan almindelige borgere hyldede togets kørsel, og hvordan 
forskellige samfundsgrupper samledes om den nye tids rejsemiddel; Kø-
benhavns nye attraktion, som borgerne stod i kø for at prøve på denne 
korte forlystelsestur (ill. 63).

Karakteristik for tegningen er, at han i tråd med Lundbye og Eckersberg 
får »vasket« den sorte røg hvid, således at den dominerende hvide røg næsten 
rækker op til og blander sig med himlens lige så hvide skyer. Set ud fra et 
æstetisk perspektiv fungerede den hvide damp antageligt bedre til formålet 
end den sorte røg, og derfor foretog også Holm en udeladelse af denne trans-
porttekniske detalje i et billede, der havde til formål at hylde jernbanens 
åbning. Hvor de to foregående tegninger af Lundbye og Eckersberg deri-
mod ikke havde til hensigt at skildre lokomotivet i en naturlig landskabelig 
såvel som bymæssig kontekst, gjorde Holm dette. Han indsatte lokomotivet 
på strækningen ved Valby Bakke med udsigt til broen over til Carlsbergbryg-
geriet med Københavns skyline i baggrund. Lokomotivet har både pas-
sagervogne og godsvogne påhægtet, og oven på tre af vognene sidder tilmed 
personer, der oplever rejsen med et fuldt panoramisk overblik, mens de 
øvrige passagerer må nøjes med at se udsig ten fra togvognens vinduer. Langs 
bakketoppens ryg står spredte grupper af kvinder, mænd, børn og soldater 
og vinker hilsende til lokomotivet. Holms skildring af lokomotivet med-
tager således omgivelserne, både jernbanens skinner og de landskabelige 
såvel som de bymæssige omgivelser. Denne helhedsorientering gør tegnin-
gen unik, idet kunst, natur og teknologi her forenes på en epokegørende  
ny måde, der lader teknologien få mere plads i billedrummet end hidtil set. 
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I guldalderreceptionen er Holm altid blevet udgrænset, dels fordi han ikke 
gik på Kunstakademiet, men dels antagelig fordi hans stil var så samfundsin-
kluderende og reportageagtig, helt ulig kunstnerne skolet i akademiets 
regler og traditioner, der ofte tyngede dem i en forandringsvægrende ret-
ning. Holm skildrede også fabrikker og, som vi tidligere har set, dampskibe. 
Det kvalificerer ham på mange måder til at blive set i nyt og revurderende 
skær. Når kunsthistorien har kastet lys på ham, har det imidlertid altid 
været med en betoning af, at han var fattig og fik et tragisk liv.165 Dvs. at 
man har fokuseret på han liv og levned og i mindre grad på hans værker. 
Med Hans Dam Christensens ord kaldet »forskydningens kunst«.

Aspekter af den danske guldalderkunst, der også er blevet forskudt  
og ikke beskrevet nuanceret, er den store gruppe af kunstnere, der i hel-
statens tid blev regnet for »danske«, men som efter de slesvigske krige fik 
status som »tyske«. Blandt disse kunstnere også en række, der var bo-
siddende i Kiel. De følgende tre værker forestiller Kiel og er lavet af 
unavngivne kunstnere. Om de er udført af rejsende, der har besøgt Kiel, 

63. H.G.F. Holm, Jernbaneåbningen, 
1847, akvarel, 22,5 × 34 cm. Carlsberg 
Museum
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eller om det er lokale, der har lavet billeder til de besøgende turister,  
er uvist. Fælles for dem er, at de har postkortstørrelse og er udført som 
reproducerbare kobberstik (ill. 64-66), dvs. at de har været let omsætte-
lige (rejse)billeder. Foruden Kiel by og fjord, finder vi i billederne kørende 
damplokomotiver, der lig Holms stil skildres i naturlige landskabelige 
omgivelser, hvor kunst, natur og teknologi lader sig forene. Transport-
mæssigt var Kiel et centralt knudepunkt for tidens rejseaktiviteter, hvor 
de rejsende ofte skiftede transportmiddel. Et fællestræk for kobberstik-
kene er, at de skildrer en udsigt ind mod Kiel fra et højtliggende udsigts-
punkt med udsyn til jernbaneskinnerne med det kørende damplokomotiv, 
der passerer ind og ud af byen langs med fjorden. 

I det første stik (ill. 64) er toget indhyllet i hvid damp, hvilket får toget 
til at se mere organisk og mindre teknisk ud, og det glider derfor i højere 
grad ubemærket gennem landskabet, hvilket understreges af, at de afbil-
dede personer ikke er opmærksomme på det kørende tog. Kunst, natur 

64. Ukendt kunstner, Kiel by og fjord, 
u.å. ca. 1850. Kobberstik. Kort-  
og Billedsamlingen, Det Kongelige 
Bibliotek, foto: Det Kongelige  
Bibliotek



og teknologi blander sig her ubemærket i et pittoresk udsyn til byen og 
fjorden, der flankeres af en række træer, hvor vejens åbning og passage ind 
i billedrummet også afslører dampkraftens integration i landskabet. 

I det andet stik (ill. 65) er der derimod tilskuere til lokomotivets kørsel 
fra en højere udsigtsposition uden for byen, hvor to par og et barn har 
taget opstilling. Toget bliver her bemærket af det ene par, der ser direkte 
i det kørende togs retning; her gengivet med sort røg. Langs jernbanen 
omtrent midt i billedet er der opsat en telegrafmast, der fungerer som 
sikkerhedsforanstaltning mod sammenstød med andre tog, og længere 
inde mod Kiel by i venstre del af billedet kan man endvidere se en bane-
vogterhytte eller et signalhus tæt ved skinnerne. Disse elementer giver os 
en samtidsrapporterende viden om datidens banedrift, hvilket sjældent 
inkluderes i tidlige afbildninger af jernbanen. Kunstneren bag kobberstik-
ket har yderligere raffineret naturens uforenelighed med teknologien ved 
at lade modsætningerne mødes i billedrummet, her i form af hyrden med 
sit kvæg indsat i højre side som et levn fra fortidens pastoralidyl, der mø-
des med nutidens industrielt frembragte tegn, den buldrende damp-
maskine, i den modsatte side af værket, og disse to modsætninger forbin-
des af turister eller rejsende på udflugt i midten af billedet.

65. Ukendt kunstner, Kiel by og fjord, 
u.å. ca. 1850. Kobberstik. Kort-  
og Billedsamlingen, Det Kongelige 
Bibliotek, foto: Det Kongelige  
Bibliotek
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I det tredje kobberstik (ill. 66) fra samme udsigtsposition uden for 
byen tydeliggøres forbindelsen mellem turismens opblomstring og jern-
banens fremmarch yderligere, idet gruppen af personer, der her betragter 
byen og jernbanen, eksplicit er rejsende eller turister, der søger de gode 
udsigter, og som tilmed har medbragt en kikkert til formålet. På vej op  
ad skrænten træder et par velklædte kvinder med børn nærmere, mens  
et barn allerede er i gang med en leg ved mandens side. Manden med  
kikkerten er emblemet på turisten, og i dette tilfælde finder han en ud- 
sigt med et kørende tog med sort røg samt en fjordudsigt med sejlskibe. 
Kikkerten muliggør derved, at han både kan tilegne sig en oplevelse af 
Kiel i sin helhed samt formå at zoome ind på detaljer i dette helheds-
billede. Det optiske apparat faciliterer med andre ord et dobbeltblik på 
verden. Udsigtspunktet var antageligt et nøje udvalgt mål for dette bor-
gerlige selskabs lystvandring, idet de herfra opnåede et æstetisk, fuldendt 
indtryk af Kiel og byens omgivelser. Det må således formodes, at udsigts-
punktet allerede var vel besøgt og veldefineret i eventuelle rejseguide-
bøger, eftersom de øvrige kobberstik har skildret Kiel fra samme pittore-
ske indrammende vinkel, hvor tilrejsende med ét blik tilbydes at overskue 
byen. 

Ifølge Buzard er det netop turisters foretrukne måde at tilegne sig 
kendskab til byer og seværdigheder på, at de med ét blik kan overskue 
helheden. Buzard bemærker, hvordan turister i 1800-tallet rækker ud ef-
ter symboler, der kan udtrykke helhedens essens og give dem en følelse  
af at opleve en syntese, selvom de reelt kun oplever fragmenter af den 
samlede helhed.166 I tilfældet med kobberstikkene bliver udsigtspunktets 
vue så ledes et symbol på Kiel, idet byen herfra opleves som en helhed, 
selvom de betragtende turister kun ser én vinkel af byens mange poten-
tielle prospekter. Fra dette punkt er tegnet for »Kiel« blevet formet, gjort 
reproducerbart og forventeligt i sit udtryk for eftertiden, ligesom efter-
tidens postkort er emblematiske eksempler herpå. Tidens »kollektive« 
rejsehåndbøger havde endvidere til formål at udvælge highlights og mar-
kere de særlige udsigtspunkter, hvor den rejsende turist kunne forvente 
at opleve et koncentrat af signifikante seværdigheder og udsigter, som  
i eksemplet med Kiel. 

Kobberstikkene med stort set identiske udsigtspositioner er inte-
ressante, fordi det lykkes dem i et æstetisk funderet billedsprog at skil- 
dre osende lokomotiver i landskabelige såvel som bymæssige om- 
givelser, der på denne måde integrerer kunst, natur og teknologi på en 
tilsyne ladende teknologioptimistisk måde. Selvom lokomotiverne dog 
ikke udgør det egentlige hovedmotiv for de tre kobberstik, er tilsyne - 
kom sten af netop jernbanen det afvigende, teknologiske element, der 
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påkalder sig mest opmærksomhed i det overvejende pittoreske, landskabs-
domi nerende univers. Som vi har set det være tilfældet med kunstner- 
nes afbildninger af dampskibe på havet, der også oftest markerede sig  
di skret i størrelsen, er det samme tilfældet med kunstnernes afbildninger 
af jernbanen i landskabet. De fylder ikke voldsomt i billedrummet, men 
de er der. 

Årsagerne til, at det forholder sig sådan, er mange. Først og fremmest 
er afbildninger af jernbanen i landskabelige omgivelser et problematisk 
element for selve landskabsgenrens grundidé. Landskabsmaleriet er 
grundlæggende anti-teknologisk i sit udtryk forstået således, at hvis kul-
turelle elementer skal inkorporeres i landskabsbilledet, må disse elemen-
ter harmoniseres i forhold til naturen.167 Det betyder, at toget oftest vil 
føje sig ind som et dekorativt element i landskabet eller som et element, 
der ikke skiller sig mærkbart ud fra landskabet. Det teknologiske element 
fremstår således grundlæggende ikke pittoresk i sit ophav eller udtryk, og 
det har derfor haft vanskeligheder ved at få rodfæste i et landskabeligt 

66. Ukendt kunstner, Kiel by og fjord, 
u.å., ca. 1850. Kobberstik. Kort- og 
Billedsamlingen, Det Kongelige 
Bibliotek, foto: Det Kongelige  
Bibliotek
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motiv. Guldalderkunstnerne var dem, der gik mod alle hidtidige konven-
tioner ved at plante kimen til en dybere og grundlæggende rodfæstelse  
af teknologien i kunstens afbildninger af naturen. De var på den måde 
»realister« – før realismen.

Når det kom til skriftlige ytringer om rejser med jernbanen, var  
de danske kunstnere som påpeget overvejende teknologioptimistiske  
og positive i deres breve og rejsedagbøger, og de vidnede om et udbredt 
forbrug af togrejser og dampskibsrejser, hvilket tilsyneladende adskilte  
de danske kunstnere fra engelske forfattere og kritikere og deres tilkende-
givelser. Buzard bemærker eksempelvis, hvordan William Wordsworth  
og den skotske historiker Thomas Carlyle forholder sig nedsættende til 
rejsende, der bruger de nye teknologiske transportmidler, idet de asso-
cierer teknologisk fremskridt med intellektuelt forfald og tab af udsyn. 
Modernisering af rejsen i form af forbedrede veje, dampskibsruter og 
jernbanelinjer blev således anklaget for at ødelægge rejsens sande karak-
ter, og Buzard udleder heraf, at mange af turismens kritikere også var imod 
teknologiske fremskridt i form af maskiner og industrialisering.168 Ikke 
kun Buzard men også Löfgren og Urry er på dette punkt inspireret af 
Schivelbusch, der i Geshichte der Eisenbahnreise – Zur Industrialisierung von 
Raum und Zeit im 19. Jahrhundert har beskrevet 1800-tallets syn på jern-
banen.169 Eller rettere en række englænderes syn på togkørsel, og over-
vejende folk fra aristokratiet eller det højere borgerskab. Schivel - 
buschs undersøgelse af de skriftlige beretninger om at køre med tog har 
ledt ham til den konklusion, at mange rejsende har følt sig afskåret fra 
omverdenen, fremmedgjort fra den levende natur og oplevet, at deres syn 
blev indskrænket under togrejsen. Kunstkritikeren John Ruskin er end-
videre en hyppigt citeret kilde i Schivelbuschs undersøgelsesmateriale,  
og han har om nogen kontante, negative udmeldinger omkring transport-
udviklingen. I sit omfattende værk Modern Painters skriver Ruskin, at rej-
sende bliver til en fragtvare under transport i toget, og at rejsende  
i 1800-tallet ikke er i stand til at udvikle en iagttagelsesform, der egner 
sig til transport i høj fart.170 Dette synspunkt er blevet gentaget uendeligt 
blandt europæiske kunsthistorikere, og synes også implicit at have fået 
rodfæste i den danske kunsthistorie. Det er blevet en slags årsag eller 
begrundelse for »ikke-opmærksomhed« på jernbanebilledgenren i sig selv. 
Selvom Ruskin sammenligner en hurtig rejseform med overfladiskhed,  
og selvom han er entydig, kritisk modstander af den teknologiske udvik-
ling, kan han ikke se sig fri for selv at anvende både tog og dampskibe  
på sine rejser, helt lig Marstrands udtalelse.171 Det samlede indtryk af  
Schivelbuschs analyse er, at den engelske samtid især måtte have været 



skeptisk over for jernbanens fremmarch, uagtet at kildematerialet hoved-
sageligt stammede fra konservative og forandringsvægrende kilder med 
en vis entydighed i holdningstilkendegivelserne.172 

Yderligere interessant bliver det derfor, at hverken Buzard, Urry eller 
Löfgren problematiserer eller nuancerer Schivelbuschs entydige pointer, 
som de tilsyneladende har ladet sig inspirere af. Turismeforskerne under-
søger således ikke via anden empiri, om der kunne være andre holdninger 
til udviklingen: om der blandt andre typer rejsende, fra andre lande og 
samfundsgrupper, kunne eksistere en anden og mere positiv, teknologi-
optimistisk holdning? Sådan som det synes tilfældet med samtidsrap-
porterne fra de danske guldalderkunstnere, forfattere, filosoffer og viden-
skabsfolk, berørt her. Omvendt kan man indvende, at de danske kunst-
nere på sin vis underbetonede eller udrensede sort røg, dampskibe, loko-
motiver m.m. i deres »officielle« produktioner, de større malerier. Selvom 
der i Danmark først sent blev etableret en jernbanelinje, kunne der sag-
tens florere lignende under liggende holdninger som de engelske i forhold 
til de nye teknologier – at mennesket blev til et objekt (»parcel«), og at det 
ville føre til intellektuelt forfald og tab af udsyn. Som det eksempelvis 
anførtes af Marstrand. I hvert fald synes det at være denne holdning, ef-
tertidens kunsthistorikere har haft nemmest ved at godtage og reprodu-
cere, og heri ligger måske en af forklaringerne på, at kunsthistorien har 
været så ekskluderende i udvælgelsen af mate riale. Faktum er, at kunst-
museernes samlingspræsentationer gerne fremviser sejlskibe på havet, 
men ikke dampskibe,173 og at billeder af dampskibe og jernbanen oftere 
har kulturhistoriske museer som ejere. 

Kunsthistoriens opmærksomhed på de danske guldalderkunstneres 
»blik«, deres måder at »se« verden på, og hvordan de på skrift oplever at 
rejse med forskellige transportmidler i forhold til selve synshandlingen, 
er et lige så underbelyst emne. Fokus har oftest været på selve rejsemålet, 
Rom, og ikke rejsemåden derned, dvs. selve det at flytte sig fra et sted til 
et andet. Det har ledt til, at oplevelser, der knytter sig til bevægelse, ikke 
har været genstand for opmærksomhed. En undersøgelse af de ændringer, 
der sker med blikkets perception, især når rejsen går hurtigt, indeholder 
imidlertid centrale facetter til afdækning af den moderne visualitets  
betragterfigur, som netop vokser frem i guldalderen. Der sker noget, når 
transportmulighederne udvider sig fra vandring og hestevogn til damp-
skib og lokomotiv. Med fokus på blikket vil vi i det følgende se nærmere 
på, hvad der sker for kunstnerne, når vi følger dem til fods, til hest og  
i toget. 
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Den rejsendes blik 
… søens grønne Farve, som saa ganske henrykkede mig i morges … 
samt de mageløse Virkninger af de lavthængende Skyer, flygtige  
Solglimt, Regnbygerne og Regnbueglandsen i Fraaden ved Hjulene, 
som over den næsten spanskgrønne Sø saa deilig ud.174  
(Lundbye, 1845, hestevogn til Lausanne)

At rejse er i høj grad en visuel oplevelse, der karakteriserer sig ved særlige 
måder at se på og særlige måder at forholde sig til omverdenen på, både 
dengang i guldalderen og i dag. Ifølge Orvar Löfgren har turister siden 
slutningen af 1700-tallet karakteriseret sig ved at være »viewfinders«, dvs. 
at de har set og fortsat ser i udsigter og potentielle billeder, dvs. at blikket 
hele tiden er helt centralt. Også Urry peger på, at turisters oplevelser i dag 
er af en fundamental visuel karakter, og han skelner her mellem for skel- 
lige former for turistblikke: »the tourist gaze« og »the tourist glance«; en 
visuel men mere statisk synsmåde og et mere mobilt kropsligt blik. Ser  
vi nærmere på de danske guldalderkunstneres rejsebeskrivelser, synes de 
både at være »viewfinders« og favne dels det statiske og dels det mobile 
blik. Fra de kropsligt sansende oplevelser via slidsomme, fysiske vandrin-
ger til de visuelt, statiske handlinger som betragtninger fra udsigtspunkter 
til lænestolsrejser i toget, rummer guldalderens kunstnere en spændvidde 
mellem at være kropsligt immobile og visuelt mobile. De danske kunst-
nere og forfattere gør sig endvidere nuancerede forestillinger om blikket 
og kroppen, og en bevidsthed modnes hos dem i takt med brugen af tidens 
forskellige rejsemidler. 

Vi starter med vandringsformen; denne oprindelige måde at komme 
frem på og rejse på. Som eksempel på en vandringsoplevelse, hvor den 
rejsende betoner det slidsomme kropslige arbejde, er en brevveksling mel-
lem Wilhelm Bendz og hans forlovede, Marie Raffenberg, repræsentativ 
for tidens tendens til at ville betone det fysisk anstrengende ved at rejse. 
Bendz rejste på en »lavteknologisk måde«, men det var en selvvalgt måde 
at komme frem på – for den sande rejsende. Wilhelm Bendz var efter et 
længere ophold i München på vej til Italien, og han tilbagelagde her lange 
strækninger til fods: 

8 Dage marscherede vi uafbrudt fra Kl 5 Morgen til Kl 7 og der- 
over Aften og vel at mærke med 40 Pds Vægt paa Ryggen … Vi havde  
8 Timers Vei til Spital [Spital am Pyhra]. De sidste 7 af disse var det 
jævnligen øsende Tordenregn med Torden og dertil en frygtelig leret 
og bakket Vei, saaledes, at vi kun med stor Møie kunde arbeide os 
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frem. Endelig naaede vi Spital aldeles drivvaade og udasede. Paa  
denne lange Vei kunde vi intet Sted gaae ind, fordi der var kun enkelte 
elendige Bønderhytter ved Veien, snart værre end denne. Næste 
Morgen maatte vi videre, men da Veien var næsten ufremkom melig  
og Regnen igien begyndte vare vi næsten fortvivlede […]175

Det dårlige vejr og de mudrede veje gør det udmattende og vanskeligt for 
Bendz at vandre med den tunge oppakning, men betoningen heraf kan 
også betragtes som en form for bevidst iscenesættelse af rejsen, hvor det 
at arbejde sig fysisk frem gennem kontinentet sydpå giver ham anseelse, 
ikke kun hos sin forlovede, men også blandt de øvrige kunstnerkollegaer 
(ill. 3). I anden sammenhæng giver Bendz yderligere udtryk for en vilje  
til at ville vandre frem for at vælge en hurtigere transportform, da han  
eksempelvis tydeliggør, at han fravælger dampskibet som rejsetransport-
middel til fordel for at vandre: 

Jeg har nu forandret min Reise og Reiseselskab … De Andre  
ville reise saa hurtigt igjennem Byerne for bare at komme til Rom  
og smøre paa igjen. Det vilde jeg ikke. Da jeg nu engang gjør Reisen, 
saa vil jeg ogsaa opholde mig saalænge i Byerne at jeg ser ordentlig  
og har nogen Nytte af det og jeg vil ikke som de lade mig nøie  
med at see Malerierne eengang. I Dag Morges ere de gaaede med 
Dampskibet herfra.176

Bendz distancerer sig således fra flokken af hurtigtrejsende kunstnere, der 
ifølge ham kun har Rom som mål og ikke tillægger selve bevægelsen og 
rejsen dertil samme betydning. Vandringsformen bliver i denne sammen-
hæng udråbt som den mest berigende oplevelsesform via den langsom-
mere passage gennem landskabet. Selvom de lange vandringer giver kunst-
nerne trætte fødder (ill. 67), giver det Bendz mulighed for visuel fordybelse, 
og netop dette aspekt tillægger han betydning. Han vil være en »romantisk« 
turist, der gerne vil opleve landet i større afsondrethed, end det lader sig 
gøre fra den »kollektive« turists transportmiddel.177 Netop vandringsfor-
men blev en rejsemåde i opblomstring efter jernbanen og dampskibets 
fremkomst, ifølge Löfgren, fordi det ikke længere var en nødvendighed  
at gå, men noget den rejsende selvvalgt gjorde for at »se«. Inspireret af Schi-
velbusch peger Löfgren endvidere på, at den gående herved blev emblemet 
på et moderne, åbensindet menneske, som formåede at distancere sig fra 
andre turister, idet disse blot lod sig transportere som fragtgods mellem 
turiststederne.178 Hvad angår Bendz’ udtalelse i brevet fra 1831 kan den 
sandsynligvis anskues i dette perspektiv. Bendz søgte i høj grad at iscene-
sætte sin rejse, hvor det at vandre nok var en fysisk udfordrende rejseform, 
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men lige så meget noget, han skrev om på de udvalgte strækninger, hvor 
han reelt vandrede. Betoningen skulle markere, at han ikke automatisk – 
som de andre turister – var underlagt udbuddet af dampskibsruter og jern-
banelinjer. For Bendz var det således vigtigt at signalere, at han kunne »se« 
så meget som muligt under sin rejse og ikke hastede forbi potentielle gode 
motiver. Men det gør ham ikke nødvendigvis til en rejsende, der lig Schi-
velbuschs antagelser ikke kan se og opfatte naturen fra de hurtigere trans-
portmidler. Det bliver snarere en selvvalgt strategi fra Bendz’ side.

Til forskel fra vandringsformen karakteriserer rejser med sejlbåde og 
hestevogn sig ved at være rejsemåder, hvor de rejsende med blikket kan 
opleve bevægelse uden selv at bevæge sig fysisk: visuel mobil, men kropslig 
immobil. En oplevelse af, hvordan kunstnerne med deres blikke oplevede 
denne transportform, kommer eksempelvis til udtryk hos Eckersberg på 
en tur i Rhinområdet omkring Koblenz i 1810, hvor han sejlede med 
»vanddiligence«, en flodbåd med bestemte ruter. På denne tur beskrev han 
udsigten fra båden, dvs. at han beskrev en rejse i bevægelse: 
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1825. Kobberstiksamlingen, Statens 
Museum for Kunst, foto: SMK-foto



Onsdagen 26 derfra til Iberg hvor vi os lod sætte ombord paa Vand-
deligencen fra Mainz og vi gik med den ned ad Rhiinstrømmen  
til Coblenz hvor vi ankom samme Dags Aften Kl. 10. Saa skjön som 
sælsom, og merkværdig var Vejen fra Bingen til Coblenz, Floden  
löber der imellem meget hoye bratte Klipper hvorpaa og imellem  
der findes de skjönneste Viinplantager paa begge Sider. En stor 
mengde Ruiner af gamle Ridderslotte sees her paa hver Side  
af Strömmen forunderligt bÿgt paa de steileste Klipper og de  
höÿeste Pynte af Bjergene.179

De maleriske beskrivelser af ruinerne, klipperne og bjergene, som de op-
leves fra flodbåden, indikerer dels, at Eckersberg erfarede landskabet som 
sceniske pittoreske udsigter, som han potentielt set kunne male, og dels 
at disse oplevelser kom til ham, uden at han selv måtte bevæge sig fysisk 
(ill. 68). Eckersbergs fokus rettede sig således mod, hvad han så, og ikke 
mod, hvordan han så.

Fokus på hvordan får vi derimod hos den engelske rejsebogsforfatter 
William Gilpin, der i sin rejsebog Observations on the River Wye fra 1782 
beskrev, hvordan han iagttog den ene panoramiske udsigt efter den anden. 
Imidlertid sejlede han så hastigt forbi disse udsigter, at han hverken  
kunne fastholde udsigten med sit blik eller sin tegnepen; dvs. at han her  
i højere grad forholdt sig til blikkets synsmåde end til, hvad blikket så: 

Mange af de genstande, der flød så hurtigt forbi os, ville have givet 
sublime og skønne glimt, hvis bare vi havde haft tid til at undersøge 
dem; nogle af dem virkede endda velkomponerede og veltilrettelagte 
for blyanten, men de fulgte så hurtigt efter hinanden, at den ene  
udviskede den anden.180

Gilpin gør sig således overvejelser om, at han med sit syn ikke kunne fast-
holde indtrykket af alle de billedlige, pittoreske udsigter, han så fra flod-
båden, dvs. at han forholder sig til måden, hvorpå han så disse udsigter. 
Og denne måde handler blandt andet om et begær efter kunne fastholde 
dette sete, med andre ord et foregribende begær efter det, der blev til 
fotografiet, jf. Batchen. Gilpins rejsebøger blev ofte illustreret med akva-
reller udført på turene, idet nogle af disse flodbåde havde indretninger 
med borde til brug for kunstnere og forfattere.181 Mange af akvarellerne 
er ovale i deres udformning, hvilket yderligere understreger fornem-
melsen af, at de kunne være set gennem et optisk apparat. Eksempelvis 
set gennem et Claude-glas, hvis brug ofte omtales som værende nært  
beslægtet med fotografiet.182 Löfgren beskriver endvidere, hvordan der 
synes at være noget filmisk ved Gilpins panoramiske vuer fra flodbådene, 
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og hvordan det at se panoramaer først er noget, man mod slutningen af 
1700-tallet begynder at lære og dyrke. 

Blandt de danske guldalderkunstnere spores også en dobbeltrettet op-
mærksomhed på både blikkets synsmåde og selve udsigten. Især hos Lund-
bye, hvis rejsedagbog antageligt i udgangspunktet blev skrevet med henblik 
på udgivelse, og som derfor indeholdt andre typer overvejelser end de mere 
private dagbogsmed delelser hos andre kunstnere. Det var især, når det kom 
til kørsel i åben hestevogn i hastig fart, at Lundbye gjorde sig overvejelser 
lig Gilpins. 

En af forudsætningerne for, at de rejsende overhovedet kunne gøre sig 
overvejelser om udsigten fra deres transportmiddel, var, at de havde visuel 
adgang til landskabet. I mange rejsebeskrivelser karakteriserer rejser med 
omnibus sig imidlertid ved netop et manglende udsyn, hvilket førte til, at 
omnibussen ofte blev beskrevet som »den lukkede æske« og »den epide-
miserede kasse«,183 idet mange rejsende havde en oplevelse af at sidde i en 
hestetruken vogn med kun begrænsede muligheder for at se ud (ill. 69). 

69. J.Th. Lundbye, Omnibussen  
fra Yverdon til Lausanne, 1845. Pen  
og vandfarve på papir, 21,2 × 17,8 cm. 
Den Hirschsprungske Samling,  
foto: Den Hirschsprungske  
Samling

68. C.W. Eckersberg, Slottet Pfalz  
ved Rhinen, 1810. Pen, blæk, blyant  
på papir, 14,8 × 21,2 cm. Fyns Kunst-
museum, foto: Jens Gregers  
Aagaard





164 ·  dansk guldalder – rejsebilleder

På Lundbyes rejse går beskrivelser af denne følelse af ikke at have  
udsyn til landskabet igen – men også følelsen af at opnå udsyn – eksem-
pli ficeret via skiftet fra lukket til åben hestevogn:

I Biel fik vi en anden Vogn, og jeg satte mig ganske ene oppe paa  
Kabrioletten, øverst oppe, hvor jeg havde en prægtig Udsigt; hvad 
havde jeg ikke tabt før i den lukkede Æske. Og nu var mine Øine 
næsten ufravendt rettede mod den stolte Kjæde, som jeg henad  
Solnedgang saae rødme og gløde, da den øvrige Egn alt var heelt
i Skygge ... – Men jeg glemte heller ikke Forgrunden; vi kjørte langs 
Bielersøen, en mageløs Tour, som man vanskelig kan betragte som  
en Reise; for mig var al Reisetræthed forbi, jeg kjørte kun en Tour, 
saa deilig, som den nogensinde har budt mig.184

Oplevelsen af at erhverve et næsten panoramisk udsyn over landskabet 
fra cabrioletens øverste sæde gør denne del af rejsen langt mere visuelt 
spektakulær i forhold til den hidtidige tur i »den lukkede æske«. Men 
selvom Lundbye beskriver den maleriske udsigt i det fjerne, pointerer han 
også, at forgrunden er med i hans udsigt og blik på landskabet. Dvs. at han 
ligesom Gilpin forholder sig til, hvordan han ser, på lige fod med beskri-
velser af selve udsigterne, der karakteriserer sig som en søgen efter vel-
egnede pittoreske, kompositoriske motiver lige til at male. Beskrivelsen 
af rejsen i den åbne hestevogn antager næsten karakter af at være så be-
hagelig, at Lundbye ikke kan betragte det »som en rejse«, men må kalde 
det for en »tur«; dvs. noget der er mere lyst- og fornøjelsespræget i tråd 
med turisternes rejsemåder. I dette udsagn ligger kunstnernes implicitte 
vedtagelse af, at den »sande« rejsende bør arbejde sig fysisk frem på rejsen 
via egen kropslig kraft. Lundbye lægger således ikke skjul på, at han fore-
tog en lænestolstur, hvor han sad komfortabelt og oplevede udsigter uden 
selv at bevæge sig fysisk – al »rejsetræthed« var forbi. 

Det, der kendetegnede beskrivelser af rejser foretaget med lavteknolo-
giske transportmidler med varierende fart og komfort, var, at kunstnerne 
på forskellig vis beskrev, hvad blikket oplevede, og i visse tilfælde også, 
hvordan blikket så. Den rejsendes mobile blik kunne således både opleve 
visuel bevægelse ved selv at bevæge sig fysisk og ved at befinde sig i et trans-
portmiddel, der bevægede sig. Vandringsformen var her den rejsemodus, 
hvor den rejsende i højere grad betonede en kropslig oplevet erfaring, mens 
rejser med hestevogn hovedsageligt betonede det visuelle aspekt. 

Rejser med jernbanen føjer imidlertid et nyt aspekt til det mobile blik, 
idet rejsende med tog i høj grad fokuserer på selve rammesætningen af 
synet, dvs. hvad der ses, men primært hvordan udsigten opleves. I over-
vejende grad flytter rejser i højteknologisk tempo således fokus fra beskri-
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velsen af udsigten til perceptionen af den. Frederik Ursin, som var optaget 
af at få indført jernbanelinjer i Danmark, inddrog i skriftet Om Sporveje fra 
1839 tidlige beretninger fra kørsel med tog for at illustrere for danskerne, 
hvordan togture kunne opleves. Eksempelvis via kørsel med et engelsk 
tog, hvor den danske forfatter og folkemindesamler Just Mathias Thiele 
(1795-1874) giver en beskrivelse af sin første togtur i England i 1836: 

Den ene Reisende seer man læse den fiinttrykte engelske Avis the 
Times, den anden slaaer efter i et græsk Testament i Lommeformat; 
den fremmede Beskuer, der første Gang føres med Dampvognen, 
undrer sig, forsøger, om det lykkes at nedskrive sine Reisebemærk-
ninger; de staae i hans Dagbog, skrevne med sikker uvaklende  
Haand, som Vidne om, at det er kun Øiet, forbi hvilket de om-
givende Gjenstande ile, der sporer Farten.185

Som denne passage viser, indeholder Thieles gengivelser af hans første 
togrejse ingen udsagn om, hvad han ser ud ad vinduet, men fokuserer  
i stedet på, hvordan blikket oplever togets fart anskuet gennem vinduet, 
samt hvordan farten opleves inde i vognen. Her er Thiele optaget af at 
observere sine medpassagerers reaktion på farten. Thiele har nok haft en 
implicit antagelse om, at rejser med jernbanen ville karakterisere sig ved 
rystelser og stød, som det oftest var tilfældet med hestevognskørsel, men 
netop dette forhold tilbageviser han ved at understrege, at den rejsende 
kunne nedskrive sine rejsebeskrivelser »med uvaklende hånd«. 

Det var typisk for tidlige beretninger om jernbanekørsel, at de rej-
sende betonede, at det ikke var kroppen men blikket, der oplevede og 
erkendte farten, og at de rejsende derfor fokuserede på selve perceptionen 
frem for at beskrive udsynet. Denne tendens kommer ligeledes til udtryk 
hos H.C. Andersen, der i En Digters Bazar skriver om sine første jern-
banerejser: 

Hurtigheden tager umærkeligt til, men Du læser i din Bog, seer  
paa dit Kort, og veed endnu ikke ret om Farten er begyndt, thi  
Vognen glider, som en Kane paa den jevne Snemark. Du seer ud  
af Vinduet og opdager, at Du jager af sted, som med Heste i Galop; 
det gaar endnu hurtigere, Du synes at flyve, men her er ingen Ry- 
sten, intet Lufttryk, Intet af hvad Du tænkte Dig ubehageligt!186

Andersens metaforiske beskrivelse af at køre i tog giver læseren en for-
nemmelse af et stigende tempo. Toget kører hurtigere og hurtigere, og 
dampmaskinens kraft opleves som et kvantespring mht. mulighederne 
for at bevæge sig fra et sted til et andet. Som i Thieles beretning er det 
ikke kroppen, der fysisk erkender, at toget kører i høj fart; det er blikket, 
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der opdager, at toget »jager af sted«. Andersen betoner dermed også selve 
perceptionen, og herved træder beskrivelsen af selve udsigten i baggrun-
den. Det vil sige, at danske rejsende foruden at kunne opfatte udsigten fra 
togets vindue også var interesserede i at eksperimentere med blikket. 
H.C. Andersen understreger dette ved bevidst og eksplicit at gøre det til 
en perceptuel leg og et eksperiment at skue ud ad togvinduet: 

See kun ud! Og de nærmeste ti til tyve Alen er Marken en piilsnar 
Strøm; Græs og Urter løbe i hverandre, … det piner Øiet at hefte  
det længe i samme Retning; men Du seer nogle Favne længere bort, 
da bevæge sig de andre Gjenstande ikke hurtigere, end vi see dem 
bevæge sig når vi kjøre godt, og længere ud mod Horizonten synes 
Alt at staae stille, man har ganske og aldeles Skuet og Indtrykket  
af den hele Egn.187

H.C. Andersen forholder sig her til, hvordan han ser og oplever et landskab 
i bevægelse uden selv at bevæge sig. Men det er igen ikke selve landskabet, 
han beskriver, men måden, hvorpå forgrund, mellemgrund og baggrund 
kunne ses fra togets vindue, hvor især forgrundens elementer synes at 
flyde sammen for øjet. De nære elementer fremstår således slørede for 
hans blik, men ikke på en sådan måde, at han mistede fornemmelsen af 
landskabets samlede karakter. Beskrivelsen understreger, at det i høj grad 
var en selvvalgt situation »at pine øjet i samme retning«. Han synes snarere 
at ville udfordre synets ydeevne fra blikket på den slørede forgrund over 
mellemgrunden, hvor han tilbagevinder et visuelt greb om elementerne, 
til hans blik mod baggrunden opnår en fornemmelse af, at alle elementer 
står stille i et panoramisk overblik mod horisonten. Han videregiver så-
ledes et skriftligt indtryk af, hvordan han fra et bestemt blikpunkt fæst- 
ner øjebliksbestemte synsindtryk set fra togets vindue. Ved at fastlåse blik-
ket i samme retning under togets bevægelse gennem landskabet opnår 
Andersen en visuel oplevelse, der spænder fra opacitet til transparens, fra 
sammenflydende elementer til adskilte elementer, og herved betoner han 
selve perceptionens mange nuancer. Denne overlegne synsleg må i højeste 
grad udfordre Schivelbuschs antagelser. Som tidligere anført påpegede 
Schivelbusch, at rejsende med toget ikke formåede at beskrive udsigterne, 
fordi de ikke kunne opfatte og dechifrere dem.188 Det danske eksempel-
materiale dementerer dette jf. også Lundbyes og Frølichs togbeskrivelser, 
hvor de netop understreger, at de kan se ud ad togets vindue samt kigge 
ned og forholde sig synsmæssigt til forgrundens elementer. Dertil kommer, 
at H.C. Andersen ligeledes foretager en betoning af, at han kan kigge op 
mod himlens skyer, hvilket får ham til – senere i livet – at gøre sig over-
vejelser over, at både skyerne og toget bevæger sig af sted:



I jernbanevognen er det en Lyst at stirre paa Skyerne som flyver  
med Fart og Flugt og Himmelkortet Vexler oven for Jordkortet  
og endnu mere forskjelligt. Det er et Sceneri som intet Theater  
viser det.189

Andersens »lænestols«-oplevelse af visuelt at være i bevægelse og betrag-
te elementer, der også bevæger sig, understreger i høj grad, at han er en 
rejsende med et mobilt blik, og at han med sit blik oplever en dobbelt-
bevægelse. Betegnelserne »Himmelkortet« og »Jordkortet«, der indgår  
i Andersens beskrivelse af denne dobbelthed, peger samtidig på, at den 
rejsendes erobring og kortlægning af verdens seværdigheder ikke længere 
kun foregår på landjorden men nu også på himlen. Kortet er i sig selv et 
af modernitetens tegn på kontrol, men er samtidig også et vigtigt element 
i turistens oppakning, og med turismens fremmarch bliver mange af de 
sidste uberørte punkter på landkortet indtaget, besøgt, beskrevet, malet 
og fotograferet i løbet af 1800-tallet.

Det bliver således tydeligt, at hvor den vandrende rejsende har en rent 
fysisk nærhed til landskabet, bliver den togrejsendes relation til naturen 
af en mere afskærmet optisk karakter, hvor togvinduet danner et filter 
mellem turisten og landskabet, mellem betragteren og det betragtede, 
hvorved der bliver skabt en fysisk afstand til landskabet. Inde i togvognen 
sidder den rejsende beskyttet mod vind og vejr, men også isoleret fra at 
gøre sig fænomenologiske, haptiske erfaringer med landskabet, da den 
teknologiske maskine så at sige afskærmer den rejsende fra at komme  
i berøring med naturen. Denne afskærmning betyder, at omgangen med 
landskabet bliver af visuel karakter, hvilket tydeliggør, at den rejsende må 
betragte naturen som et landskabeligt billede. Vinduesrammen i toget 
kommer derfor på sin vis til at fungere som en optisk søger for, hvad  
blikket kan se, og hvordan blikket oplever at rejse i et for datiden uvant, 
hastigt tempo, hvor udsigtsrammens indhold vedvarende ændrer sig. 

 Ændringerne i rejseformerne og den deraf afledte bevidstgørelse af 
blikket peger samtidig på den modning, der ikke kun sker med den bor-
gerlige kultur, men med det borgerlige individs selvbevidsthed generelt  
i 1800-tallet.190 Set i et historisk perspektiv var det derfor ikke tilfældigt, 
at det var det borgerlige, rejsende individ, der påpegede rammesætnin- 
gen af synet fra togets vindue, selvom en lignende fysisk rammesætning 
af synet havde været til stede langt tidligere i form af udsyn fra heste-
vognens vindue. Det synes dermed at være opkomsten af en borgerlig 
baseret (rejse)kultur, der var med til at skærpe interessen for at se i udsig-
ter, lige såvel som det var den borgerlige kulturs behov for bedre 
transportmu ligheder, der resulterede i jernbanestrækninger, dampskibs-
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ruter og generelle infrastrukturelle forbedringer. Med denne teknologiske 
udvikling opstod mulig hederne for at rejse med toget og fra togets vindue 
gøre sig overvejelser om, hvordan man som rejsende i et mekanisk hjulpet 
tempo oplevede landskabet set gennem en ramme. Det var turistens  
mobile blik, der via bevægelse oplevede sammensmeltningen af, hvordan 
man så, og hvad man så.

De ændrede synsbetingelser, som rejsende i 1830’erne og 1840’erne 
kunne opleve fra jernbanen, står på en række punkter i forbindelse med 
fremkomsten af det næsten samtidigt opfundne fotografiske medium, 
idet kameraets optiske søger netop også rammer udsigter ind og karak-
teriserer sig ved at være et filter mellem betragteren og det betragtede, 
mellem turisten og udsigten. Rejser, turisme, teknologi, fotografering, 
æstetik og kunst er på mange måder uløseligt forbundne størrelser, idet 
udsigter fra togets vindue giver turisten oplevelsen af en række serielle 
billeder, der hastigt glider forbi, og som kan stimulere begæret efter et 
teknologisk og æstetisk medium, der kan fastholde disse udsnit og udsig-
ter. Ønsket om at kunne opnå fikserede, visuelle aftryk af virkeligheden 
og ønsket om at kunne rejse i et hastigt tempo synes at udspringe af en 
kultur, der i højere grad end tidligere betoner det visuelle aspekt, og som 
i forlængelse heraf tillægger synssansen en mere central betydning end 
forgangne kulturer. Det er en visuelt orienteret kultur, der undersøger, 
udfordrer og videnskabeliggør synssansen, og som opfinder en lang række 
optiske apparater, eksempelvis panoramaet, dioramaet, fotografiet og 
filmen, der opstår ud af ønsket om at fastholde udsigter, skabe indtryk  
i billeder og bevare oplevelser. 

Guldalderkunstnernes lidt anderledes rejsebilleder fremvist i denne 
bog skulle gerne give et lidt mere mangfoldigt indtryk af en kultur, der  
var under hastig forandring, og hvor betingelserne for at rejse ændrede sig 
for hvert årti gennem første halvdel af 1800-tallet. Jeg har vist, hvordan 
kunstnerne stred med de store spørgsmål om, hvad der kunne gøres til 
motiv for kunstens verden, og at kunstnerne udmærkede sig ved en vilje 
til i det små at ville inkludere forandringer og ændringer i form af skildrin-
ger af turister, dampskibe og jernbanelinjer. Disse blev ledsaget af rejse-
dagbøger og -breve fyldt med referencer til de nye transportmidler og  
til turismens fremmarch; antageligt båret frem af deres grundlæggende 
teknologioptimistiske holdninger. Kunstnerne mestrede således moder-
nitetens inkluderende blik for det uskønne på dette spæde stadie i udvik-
lingen, og de søgte at integrere teknologiske elementer med landskabe-
lige elementer. En sådan integration var vanskelig, men det var guldalder-
kunstnerne, der formåede at påbegynde opblødningen, og som diskret 
foretog indlejringer af teknologiens tilsynekomst i den pittoreske natur, 



hvilket eftertidens kunsthistorie ikke har krediteret dem for, men sna-
rere har søgt at nedtone eller se bort fra. Landskabsmaleriet er grundlæg-
gende anti-teknologisk i sit udtryk, og når kulturelle, teknologibaserede 
elementer indgik i landskabsbilledet, måtte disse nye elementer i ud-
gangspunktet harmoniseres i forhold til billedets helhed. Derfor blev bil-
lederne heller ikke domineret af store jernbanelinjer og dampskibe, men 
snarere af deres tilsynekomster som tegn; tegn på at verden var forandret, 
og at kunstnerne havde gjort sig erfaringer med disse nye transportmidler 
samt var blevet bevidste om den udvikling, som øget rejsetransport og 
turisme førte med sig af positive såvel som negative sider i forhold til 
landenes lokalbefolkninger og forbruget af kendte seværdigheder, som  
de mødte på deres kunstneriske dannelsesrejser. 
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Det nye blik: optik,  
mobilitet og teknologi 

 R ejserne med de nye dampdrevne transportmidler i hastigt tempo 
ændrede især kunstnernes oplevelse af bevægelse, idet specielt 
togrejserne grundlæggende forandrede den synsmæssige relation 

til landskabet, der nu blev indrammet og gjort »billedlig« via betragtninger 
af landskabet gennem togets rude. Det vil sige, at vinduet dannede et 
optisk filter mellem kunstnerne og landskabet, som de med deres mobile 
blik opfattede som enten skarpttegnede billeder eller ufokuserede og slø-
rede billeder. Netop disse udfordringer af synets grænser tog guldalder-
kunstnerne op som en opgave, de ville løse. Hjemme såvel som ude veg 
kunstnerne ikke tilbage for at gøre nye erfaringer med blikket motiveret 
af samtidens optiske apparater og visuelle populærkultur. Dette aspekt af 
guldalderkunstnerne som aktive, bevidste aktører og brugere af de nyere 
medier har ikke været genstand for opmærksomhed blandt eftertidens 
fortolkere, og i dette afsluttende udblik over nye sider ved guldalderkunst-
nerne, vil et udpluk af kunstnernes brug af synet og erfaringer med optiske 
apparater blive berørt. Teknologiens og optikkens indvirken på og med-
skabelse af den billedkunstneriske proces er et ubelyst emne, da billed-
kunsten grundlæggende regnes for de mere anti-teknologiske kunstarter. 
Dette er også rigtigt, men det er ikke hele sandheden. Eftertidens kunst-
historikere og kritikere har på en række punkter lukket øjnene for de af 
tidens apparater, som kunstnerne og forfatterne så at sige åbnede deres 
øjne for. Det, at kunstnere åbnede sig for det optiske, det mobile og det 
teknologiske, bevirkede, at de trådte ind i den nye visualitets æra og blev 
tidens traditionsbrydende betragtere.

Kikkerten, teleskopet, kalejdoskopet, Claude-glasset, panoramaet, 
dioramaet, daguerreotypiet, fotografiet m.m. var blot en række af de op-
tiske apparater og oplevelsesrum, som kunstnerne og forfatterne ved ud-
gangen af første halvdel af 1800-tallet stort set alle forholdt sig til, og som 
hovedparten også afprøvede. Afledt heraf indtrådte der en bevidsthed om, 
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hvordan øjet så, hvor meget øjet kunne se uden at bevæge sig, og hvor 
meget man kunne se, når man drejede hovedet; dvs. at der i tiden eksiste-
rede en udtalt opmærksomhed på det statiske og det mobile blik.191

En af de mere prægnante stemmer i samtiden var Eckersberg, der i sit 
skrift Linearperspektiven anvendt paa Malerkunsten fra 1841 reflekterede 
over netop det statiske og mobile bliks rækkevidde: 

Skjønt en heel Kreds af Gjenstande omgiver os, oversee vi dog kun 
en vis Deel af samme Kreds. Gjenstandene bag os ere skjulte for vort 
Øie, indtil vi vende os om; medens vi see Gjenstandene ligefor os, 
kunne selv de, der staae under en ret Vinkel til Høire eller Venstre 
ikke sees, med mindre man dreier Hovedet, eller i Mindste Øinene; 
hvad vi med eet Blik kunne oversee, strækker sig ikke mere end  
til 1/8, höist 1/6 af den hele Cirkel.192 

Eckersberg var således opmærksom på, hvor meget det statiske bliks ræk-
kevidde i én retning reelt udgjorde i forhold til det samlede panoramiske 
og mobile bliks rækkevidde, hvis personen med sit blik skuede en omgang 
rundt om sig selv. I Eckersbergs billede af Colosseum gjorde han især brug 
af et mere mobilt blik, idet han måtte flytte sig fysisk for at få et bredere 
og mere panorerende udsyn; dvs. også flytte blikket for at »kunne … over-
see« mere »af den hele Cirkel«. Og måske brugte han også en kikkert som 
foreslået.

I tråd hermed var også Rørbye fascineret af synet. Når det drejede sig 
om at kunne fastholde et motiv, lige så godt som øjet kunne se det, blev 
især maleriets utilstrækkelighed betonet, og herigennem skærpede Rør-
bye sin synsbevidsthed:

 At beskrive dette vistnok saare mærkværdige Vandfald vilde blot 
være ufuldkomment, da Synet af det vistnok vil være det eneste,  
der vil kunne give et fuldstændigt Begreb derom; da endogsaa det 
mest fuldendte Malerie vilde blive dødt i Sammenligning med 
Virkelig heden, da Bevægelsen, de afvexlende Efecter og den dybe 
Drønnen aldeles vilde blive umulig at efterligne. 193 

Hverken det skrevne ord eller maleriet kunne ifølge Rørbye således gen-
give oplevelsen af det bevægelige vand i floden, sådan som øjet kunne 
opfatte det. Synets evne til at registrere bevægelser får næsten citatet til 
at fremstå som et »filmisk« begær i tråd med de tidligere antagelser om  
et fotografisk begær. Synets fremhævelse som overlegent i forhold til ma-
leriet og det skrevne ord understreger, at kunstneren kendte sine begræns-
ninger – penslen. Han brugte derfor ofte kikkert på sine rejser for herigen-
nem at forlænge og understøtte sit blik til brug for skabelsen af værker 
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med mindre bevægelige motiver og for at gøre det fjerne nært, så penslen 
kunne notere det. 

Også fysikeren, kemikeren, forfatteren m.m. H.C. Ørsted gjorde sig 
uddybende overvejelser om synet. I et skrift om lyset fra 1835, rettede han 
især fokus på lysets indvirkning på vores evne til at se genstande træde 
fokuserede eller slørede frem: 

Uagtet Øiet formaaer at forandre sig noget, vil der dog kun være  
liden Strækning af Afstande, hvori man erholder de fuldkomneste 
Billeder af Gjenstandene … Er Gjenstanden meget langt borte, ville 
Straalerne, som ikkun lidet løbe ud fra hverandre, af de fleste Øine 
samles alt for svagt, saa at de mødes foran Næthinden, og derpaa 
atter spredes, og danne smaa Lyskredse for hvert Lyspunkt i Gjen-
standen, følgeligen utydelige Billeder.194 

Ørsteds påpegning af, at øjet både kan se »utydelige Billeder« og »de fuld-
komneste Billeder«, vidner om, at han ligesom Eckersberg og Rørbye  
var yderst bevidst om, at verden både kunne fremtræde skarpttegnet og 
sløret for blikket, og at øjet kunne lave de »fuldkomneste Billeder«. Kunst-
nerne synes at demonstrere denne bevidsthed om det skarpttegnede og 
det slørede via udførelsen af værker, der henholdsvis fremstår som deltal-
jerede, fokuserede malerier og mere pastose, utydelige billeder, jf. fx for-
skellene mellem Dahls maleri og oliestudie fra Vesuv (ill. 37-38). I sit skrift 
om lyset var Ørsted især optaget af brugen af farvede objektivers virkning 
i forhold til ufarvede glas samt den optiske effekt og forskel mellem brugen 
af »indhvælvede« og »udhvælvede« glas og spejle, dvs. konkave og konvek-
se spejle, der også bruges i Claude-glasset. Han har detaljeret beskrevet, 
hvordan teleskopet og kikkerten var opbygget, og hvordan lyset blev brudt 
i dem og dannede billeder.195 Ørsted var særligt optaget af, hvordan øjet så 
gennem optiske apparater, og skriftet blev illustreret af grafiske fremstil-
linger over tidens synsmaskiner med fokus på, hvordan lyset blev brudt, 
og hvordan det dannede billeder (ill. 70). Et tværsnit af det menneskelige 
øje blev her sidestillet med de mange optiske apparater, og dermed får han 
peget på en sammenhæng mellem det menneskelige syn og synsmaski-
nerne (ill. 71).196 Øjet gøres så at sige til en synsmaskine i sig selv via dets 
mange kvaliteter, som både videnskabsfolk og kunstnere anerkendte. 

Kikkerten og teleskopet, der også indgår i den grafiske fremstilling, 
var optiske apparater, som kunstnerne hyppigt benyttede på deres rejser, 
når de havde brug for at se detaljerede udsnit af udsigter, der var for langt 
væk for det menneskelige øje at se. Fra Rørbyes dagbog fra turen til N orge 
i 1830, hvor han medbragte en kikkert, gøres dens funktion endvidere til 
et særsyn blandt de lokale: 
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Ned ad den Skraaning, hvorpaa Gaardene ligge, flyde en temme- 
lig stor og en mindre Bæk, der begge, idet de danne fleere smaae  
Vandfald, nærme sig til Elven, hvor de forenede have deres Udløb.  
At optegne alle de besynderlige Anmærkninger, jeg her har hørt  
af Beboerne over forskjellige Ting, vilde blive mig for vidtløftigt,  
jeg vil blot indskrænke mig til at bemærke deres Forundring,  
da jeg viiste dem min Kikkert, hvis Liige de aldrig før havde seet,  
og hvorover de meget glædede sig, deels for det snilde Arbejde  
derved, deels ogsaa fordi de gjennem den kunde see alting lige- 
som flux inde paa dem, som de kaldte det.197

Kikkertens fjern-syn får således udsigter og genstande til at fremstå som 
nær på betragterens syn. Denne øgede synlighed og detaljeringsgrad, som 
kunne opnås ved hjælp af kikkerten såvel som teleskopet, synes på en r ække 
punkter at stå i modsætning til et andet af tidens optiske apparater, kalej-
doskopet, som blev populært i den brede befolkning pga. dets roterende 
billeder. Kalejdoskopet var imidlertid ikke konstrueret med henblik på at 
øge synligheden og skabe klarhed; snarere ekskluderede kalejdoskopets 

70. Grafisk fremstilling af lysets 
brydning i tidens synsmaskiner fra: 
H.C. Ørsted, Erindringsord til Fore-
læsninger over Lyset, 1835
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billeddannelse omverdenen og vendte sig indad. I sit ydre er kalejdoskopet 
formet som et teleskop, hvori der i det indre er indsat farvede spejle, der 
ved rotation gengiver symmetriske mønstre. Om kalejdoskopet netop be-
mærkede Ørsted i sit skrift om lyset: »at enhver usymmetrisk Ting med sit 
Billed danner et symmetrisk hele«.198 Et kig ind i kalejdoskopets roterende 
spejle kaster blikket ud i en centrifugal og centripetal bevægelse, hvor for-
mer og mønstre vedvarende skrider sammen og ændrer sig, samtidig med 
at det samlede billedudtryk forbliver symmetrisk. Det abstrakte billede, 
som betragteren kan opnå i kalejdoskopet, synes således at have æstetisk 
skønhed som sigte for billeddannelsen. Selvom der ikke er kendskab til, at 
kalejdoskopet blev bragt med på kunstnernes rejser, blev kalejdoskopet 
brugt af tidens forfattere som et sprogbillede på oplevelser og udsigter, der 
hastigt ændrede karakter. Eksempelvis skrev H.C. Andersen i rejseroma-
nen I Sverrig fra 1851, at han fra dampskibets dæk oplevede landskab, 
skyer og sol gå i et og danne de forunderligste bevægelige billeder: 

[…] vi staae paa Riddarholmen, hvor Dampskibene ligge op til  
Bolværket; eet af dem sender tykke Røgskyer fra sin Skorsteen, 
Dækket er opfyldt med Reisende, … vi reise til Upsala. Skovlerne 
slaae Mälarens Vande … vi skyde afsted fra det maleriske Stockholm. 
Den hele Fart lige til Upsala er et Caleidoskop i det Store, vel ruller 
her ikke Glasbjerge i kolossale Stjerner, Rosetter og architektoniske 
Figurer, men Landskab vexler med Landskab, og Skyer og Solskin 
forfriske Farverne.199

71. Detalje. Tværsnit af det menneske-
lige øje fra: H.C. Ørsted, Erindrings ord 
til Forelæsninger over Lyset, 1835
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Fra dampskibets dæk, hvor oplevelsen af bevægelse og fart er udtalt,  
bliver netop udsigten karakteriseret som »kalejdoskopisk«, dvs. det er en 
udsigt, der vedvarende bevæger sig, og som indeholder forskellige billeder. 

Et andet af tidens optiske redskaber, der derimod fik stor betydning 
for rejsende allerede fra slutningen af 1700-tallet, var Claude-glasset. Det 
er et transportabelt og let apparat at bringe med sig i bagagen ligesom 
kikkerten og teleskopet. Men hvor både kikkerten og teleskopet skulle 
holdes tæt op til øjet, skulle Claude-glasset holdes ud i strakt arm. Og den 
rejsende måtte vende ryggen til den valgte udsigt og lade spejlet indramme 
udsigten, der blev gengivet med lettere sløringer langs spejlets rundinger. 
Det blev nu kunstnernes udfordring at overføre det spejlede billede til 
deres skitsebøger eller lærreder, hvilket netop synes at være den proces, 
Ditlev Blunck har skildret i tegningen med en kunstner, der sidder med 
ryggen til den udsigt, han skildrer ved hjælp af antagelig Claude-glasset, 
den ovale genstand, som han holder i venstre hånd (ill. 5). At der er tale 
om et Claude-glas understøttes af den skitse, som han er ved at udføre, 
idet dens kompositionelle opbygning har en vis sammenskridende, midt-
søgende struktur karakteristisk for udsigtsbilleder udført med Claude-
glas. Billeder lavet ved hjælp af Claude-glas kan også bibeholde den ovale 
form, hvilket kunne være tilfældet med et af Lundbyes ovale rejsebilleder 
med udsigt fra Tivoli over campagnen (ill. 72), hvor der i det fjerne ses røg 
– antageligt fra en bagvedliggende jernbanelinje.

I relation til Claude-glassets evne til at indramme udsigter – »to take  
a view« – kæder Löfgren, Buzard, Urry, Andrews og Larsen alle denne pro-
ces sammen med turistens fotografiske snapshot senere i 1800-tallet, og 
Andrews fastslår, at Claude-glassets funktion for datidens turister blev 
erstattet af fotografiet for eftertidens og nutidens turister.200 Dette op tiske 
apparat spillede med andre ord en central rolle for datidens rejsende. Imid-
lertid var det ikke et apparat, som kunstnerne – hverken danske eller uden-
landske – i stor stil beskrev eller skildrede brugen af. Der findes forment-
lig kun ét andet billedkunstnerisk værk, der viser Claude-glasset i funk-
tion, og det er en skitse af den engelske kunstner Thomas Gainsborough 
fra ca. 1750 (Thomas Gainsborough, Studie af en mand, der tegner efter et 
Claude-glas, ca. 1750. British Museum, London). Hvorfor det forholder sig 
sådan, hænger antagelig sammen med de handlemønstre, som kunstnerne 
i øvrigt aktiverede på deres rejser. Nok ville de betjene sig af udviklingens 
apparater og transportmidler, men de ønskede ikke alle at skilte med, at 
deres kunst blev lavet ved hjælp af tekniske hjælpemidler. 

Et forvarsel om, at der allerede fra slutningen af 1700-tallet op- 
stod et ønske om et apparat, der – mere automatisk end Claudeglasset – 

Detalje: Ditlev Blunck, Skitse  
af tegnere, der arbejder i naturen,  
1828-1838. Blyant på papir. 
Kobberstiksam lingen,  
Statens Museum for Kunst,  
foto: SMK-foto



kan fastholde glassets aftryk, kommer til udtryk hos William Gilpin i en 
passage, hvor han kører med hestevogn og holder Claudeglasset ud ad 
vinduet: 

En række af de kraftigt farvede billeder glider i en stadig strøm  
for vore øjne. De er som fantasiens syner, eller drømmens strålende 
landskaber. Former og farver i de lyseste klæder svæver for os; og 
hvis det flygtige glimt af en god komposition forenes med dem, ville 
ingen pris være for høj for at kunne fæstne og tilegne os sceneriet.201 

Fra vognen ser han således på glassets vekslende billeder, der hastigt træ-
der frem, viser sig og glider forbi, og herudaf fremsættes ønsket om at 
kunne fæstne og fiksere en række af disse billeder. Det er netop sådanne 
overvejelser om øjets evne til at se men ikke at kunne fastholde disse bil-
leder, der bliver koblet sammen med et begær efter fotografiet.202 

72. J.Th. Lundbye, Udsigt fra Tivoli, 
1845. Olie på lærred, 41 × 59 cm.  
Horsens Kunstmuseum, foto:  
Horsens Kunstmuseum
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Også blandt danske kunstnere og forfattere ser man et ønske om at 
kunne bevare motiver som billeder, hvis blot det var muligt at fastholde 
dem på anden vis end via håndens lavteknologiske og langsomme proces. 
Købke gør sig eksempelvis overvejelser om, at han gerne vil udføre flere 
studier, end hvad muligt var på en tur til Frederiksborg Slot i 1834: 

Hvad her ellers er kosteligt i disse Dage her vrimler af de herligste 
Motiver til Billeder […] Du kan nok begribe, hvor deiligt der var,  
jeg har faaet saa mange nye Motiver til Malerier og Ideer, saa jeg ei 
kan rumme dem, naar jeg blot kunde udføre nogle af dem […]203

Vi er tidsmæssigt forud for fotografiets opfindelse, men netop denne tid-
lige sprogliggørelse af et ønske om at kunne fastholde mere, end det er 
muligt for øjet og for hånden at nedfælde, ligger implicit i Købkes bekla-
gelse over ikke at kunne afbilde alle de udsigter, som han ser; og hermed 
peger hans overvejelser frem mod et ønske om på anden vis at kunne 
standse tiden og bevare et billede af det sete.

Også den danske forfatter Søren Kierkegaard (1813-1855) gør sig over-
vejelser om, at øjet ofte ser mere, end hvad det kan nå at bevare som bil-
leder, og i relation hertil eksperimenterer han med, hvordan øjets evne til 
at danne nethindebilleder kunne opøves, hvorved billederne ville hænge 
bedre fast i erindringen:

Betragt Frydendahl, vend Øiet bort fra ham, luk det, lad Billedet  
af ham træde frem for Dig; ... luk Øiet op igjen og see Frydendahl. 
Betragt Fru Heiberg, slaa Øiet ned ... Luk Øiet op, hvorledes er det 
muligt? Gjentag disse Bevægelser, saa hurtigt, at de begge næsten  
bliver samtidige i Momentet, og Du har en Forestilling om, hvad  
der præsteres.204

Som tilskuer til et stykke på Det Kongelige Teater kommer Kierkegaard 
således med anvisninger til, hvordan han ved at lukke og åbne øjnene kan 
få skuespillerne på scenen til at aftegne sig klart på nethinden som seri-
elle billeder. Men lige så hurtigt som øjets billeder på nethinden aftegner 
sig, forsvinder de også igen, hvilket Kierkegaard reflekterer over i For-
førerens Dagbog. Her bliver hovedpersonen, Johannes, fortvivlet over ikke 
at kunne bevare det sete indtryk af de kvinder, han forfølger, på en mere 
permanent måde, som aftryk eller billeder: 

Er jeg bleven Blind? ... Jeg har seet hende, men ... saa aldeles  
er hendes Billede atter forsvundet for mig. Forgjæves opbyder  
jeg al min Sjæls Kraft for at fremtrylle dette Billede […]205
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Jeg gik paa lange Linie, skødesløs tilsyneladende og uden at agte  
paa min Omgivelse, skjønt mit speidende Blik Intet lod ubemærket, 
da faldt mit Øie paa hende […] Det var mig umuligt at foretage  
nogen Bevægelse dermed, og ved denne at overskue den Gjenstand, 
jeg vilde see, jeg saae ikke, jeg stirrede […] Det var mig umuligt  
at slaae det ned, umuligt at trække det ind i mig selv, umuligt at see, 
fordi jeg saae alt for meget. Det Eneste, jeg har beholdt tilbage,  
er, at hun havde en grøn Kaabe paa, det er det Hele […]206

– Det var hende. Mit Øie har ikke bedraget mig, om end den grønne 
Kaabe har gjort det … Hun var alene. Hvorledes hun var paaklædt, 
har jeg atter glemt, og dog har jeg nu et Billede af hende [...] Hun 
bemærkede Intet og troede sig desaarsag heller ikke bemærket.  
Jeg holdt mig i fjern Afstand og indsugede hendes Billede.207 

Jeg veed, jeg har seet hende, men jeg veed ogsaa, at jeg har glemt det 
igjen, dog saaledes, at den Rest af Erindring, der blev tilbage, ikke 
vederqvæder. Med en Uro og en Hæftighed, som stod min Velfærd 
paa Spil, fordrer min Sjæl dette Billede, og dog viser det sig ikke, jeg 
kunde rive mit Øie ud for at straffe det for sin Glemsomhed.208

Kierkegaards hovedperson er således bevidst om, at det synlige ikke kan 
fastholdes permanent hverken af sindet eller på nethinden. Det fører  
senere til, at han kobler øjet direkte sammen med fotografiet, eller nær-
mere bestemt øjets blik sammen med fotografiapparatets lukketid.  
I Enten-Eller beskriver Kierkegaard en scene, hvor en mand ser en kvinde 
gennem et spejl, og hvor hans blik bliver sammenlignet med en daguerreo-
typist, den første type fotograf:

Hun sad ligeoverfor et Speil, i hvilket Du kunde see hende. Hun  
kastede et undseligt Blik derover, uden at ahne, at Dit Øie allerede 
havde taget Bolig der, hun rødmede, da dit Øie mødte hendes. Sligt 
opbevarer Du saa nøie som en Daguerreotyp og saa hurtig som denne, 
da man som bekjendt endog i det sletteste Veir kun bruger ½ Minut. 
Ak! Ja Du er et besynderligt Væsen […]209

Øjet har nu mulighed for at kunne gemme billeder – som et daguerreotypi 
taget af en daguerreotypist, hvorved Kierkegaard på subtil vis, via sine 
noveller, får beskrevet centrale og repræsentative tanker om synet og det 
mobile blik, der har en bred klangbund i guldalderens borgerlige kultur, og 
som markerer sig ved en skærpet interesse for at se i udsigter, fyldt med 
landskaber eller personer. Det er netop sådanne koblinger mellem blikket 
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og optiske apparater, der udgør betydningsbærende tankesæt i tiden, og 
som også bliver centrale omdrejningspunkter for guldalderkunstnerne. 

Hvor fotografiapparatet med dets trykte billeder, såvel som kikkerten 
og teleskopet alle er optiske apparater, der holdes foran øjet, og som kun 
involverer én betragter ad gangen, eksisterer der også billedskabende rum, 
der tænkes som massemedier via tilstedeværelsen af flere simultane iagt-
tagere på én gang. Jeg tænker her på panoramaet, der skriver sig ind som 
et af tidens vigtige æstetiske oplevelsesrum, hvor den nye moderne visua-
litets betragterfigur kan folde sig ud. Eckersberg udførte en række pano-
ramaer, og både som kunstner og som betragter skal man skue en hel 
omgang rundt om sig selv for at se helheden af det panoramiske maleri, 
dvs. det mobile blik aktiveres i høj grad her. Betydningen af disse male-
rier, ideen og viljen til at ville skabe anderledes billeder, kan ikke over-
vurderes, men de er desværre gået tabt for eftertiden. Panoramaerne be-
stod hovedsagelig af ét langt billede, der enten strakte sig 360˚ eller 180˚ 
indrettet i særlige rum af enten cirkulær eller semicirkulær udformning, 
og panoramamalerierne forestillede ofte rejserelaterede landskaber eller 
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fjerne, større byer.210 I Danmark blev panoramaet en integreret del af de 
københavnske offentlige forlystelser fra begyndelsen af guldalderen, hvor 
betalende gæster fik adgang til billeder fra fjerne egne. Og i København 
fandtes der således allerede tidligt i guldalderen både cirkulære pano-
ramaforevisninger og semicirkulære billedforevisninger, diaphanora -
maer, cosmoramaer, optiske panoramaer og dioramaer.211 Eckersberg skal 
i dette regi have malet tre-fem panoramaer af udsigter fra velkendte og 
betydningsfulde danske seværdigheder samt udenlandske, der dog alle er 
gået tabt uden forudgående fotografisk dokumentation. Panoramaerne 
skulle vise udsigter fra henholdsvis Gåsetårnet, Kronborg, Kastelsvolden, 
Athen og Tivoli. Dvs. overvejende motiver, Eckersberg selv havde haft 
mulighed for at opleve på sine rejser i det fjerne og nære; med undtagelse 
af udsigten over Athen. Så langt rejste Eckersberg ikke væk. Tegningerne 
til tre af panoramaerne er imidlertid bevaret,212 hvilket kan give en for-
nemmelse af, hvordan det bevægelige blik måtte flytte sig for at se helhe-
den, og at helheden i sin endelige rumlige opstilling ikke kunne opfattes 
på én gang (ill. 73). 
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Eckersbergs interesse for og arbejde med disse mere populærkultu-
relle billedmedier er traditionelt blevet nedtonet og tilskrevet hans behov 
for ekstra indtjening pga. dårlig privatøkonomi frem for en oprigtig inte-
resse for nye medier og eksperimenterende billeddannelser. Opfattelsen 
har siden Hannovers udtalelse herom været, at Eckersberg kun udførte 
panoramamalerierne, fordi han var i 

kronisk pengemangel. Det var uden tvivl i forsøget på at skaffe sig  
en ekstra indkomst, at han fra 1823 udstillede panoramaer […]213 

Igen ser vi en forskydning fra reel omtale af værkerne til subjektive smags-
domme over værkerne, der uden tvivl har ført til den antagelse, at Han-
nover måtte have ret i dommen over panoramaerne. At anvende sådanne 
biografisk betingede forklaringer, som eksempel dårlig privatøkonomi, har 
i den grad været styrende for kommende læseres og betragteres syn på 
panoramaerne. Men denne slags nedtoninger af kunstnernes interesse for 
tidens nye medier er i overensstemmelse med den traditionelle kunsthi-
stories generelle nedtoning af den populærkulturelle side ved guldalderens 
billedkultur. Primært var den traditionelle kunsthistories ærinde, når man 
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ser på den ældre kunsthistorie, at beskæftige sig med kunstnernes finkul-
turelle, officielle produktioner. Høyen, Hannover, Madsen og Bramsen 
fokuserede således primært på maleriet – og på kunstnernes liv og levned 
– når det kom til guldalderen, og derved blev kunstnernes øvrige opgaver 
ikke givet samme opmærksomhed. Eckersberg var på mange måder en al -
sidig kunstner, der både lavede illustrationer til bøger – forestillende damp-
skibe og lokomotiver – og malede panoramamalerier til de københavnske 
borgeres forlystelse m.m., men denne side af hans virke er ikke en velbe-
skrevet del af kunsthistorien. 

Jonathan Crary, der argumenterer for opkomsten af en moderne visua-
litet og ny betragterfigur omkring 1820’erne, ser bl.a. panoramaet som 
medskaber af bruddet med den ældre visualitet. Det er især panoramaer-
nes frisættelse af beskuerens blik, som Crary gør til en afgørende faktor. 
Dvs. det at betragteren selv kan vælge, hvor han vil skue hen, får betyd-
ning.214 I panoramaerne blev betragteren mobil og måtte bevæge ikke kun 
sit blik men også sin krop for at se hele maleriets 360° udsigt.215 Crary  
betoner endvidere, at det afgørende nye ved panoramaerne var, at selve 
iagttagelseshandlingen var tænkt som et massemedium, der implicerede 
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tilstedeværelsen af flere simultane iagttagere, hvorimod det traditionelle 
maleri i udgangspunktet var tiltænkt én privilegeret betragter ad gangen. 
Med afsæt i Urrys begreber om den kollektive og romantiske turist kunne 
man endvidere trække den parallel, at panoramaet nærmest blev en slags 
oplevelsesmåde for de kollektive turister fjernt fra den romantiske turists 
ønske om afsondrethed. Tilmed forestillede panoramaerne såvel som dio-
ramaerne billeder og scener fra kendte turistseværdigheder, som mange  
i forvejen havde besøgt og perciperet – kollektivt.

H.C. Andersen hørte eksempelvis til de danskere, der ofte besøgte pa-
noramaerne – gerne på sine udlandsrejser såvel som hjemme i Danmark. 
Han har i sine dagbøger beskrevet, hvordan han på en rejse i England så et 
panorama forestillende Cairo, og fra hjemturen fra en af sine Italiensrejser 
oplevede han i Tyskland to dioramaer begge med italienske seværdigheder 
og områder som tema.216 Den kritiske turists position, som H.C. Andersen 
gerne vil sætte sig selv i, får naturligvis betydning, når han efter at have 
oplevet seværdighederne »live« i Italien, nu må nøjes med at opleve dem 
som malede kulisser i Tyskland. I dagbogen skriver han følgende: 
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Var i Diorama og saae den blaae Grotte, det er vist saa godt gjort, 
sligt kan gjøres, men dog sandt Theaterstads mod Virkeligheden. 
Det Hele er i Transperent og dog give det ikke denne klare Blaae -
hed, som fortryller os i Virkelighed; ved bevægelige Valser der kaste 
Skygge paa Vandet er opnaaet et Slags Bevægelse, der giver det Liv, 
men denne Bølgebevægelse findes ikke i Grotten, uden maaskee  
i Stormveir. 

Vi gik nu til Gropius’ Diorama, saae Klostret ved Amalfi, Jom- 
fruen, Klosteret i Zürik, i Assisi, e[n Mor]genstund, men herligere 
var Klostergaarde[n, hvor] vi hørte Klokkerne ringe, Døren til 
Kirke[n aabne]des, Lys brændte paa Altret & — Nu dreiede [det] 
med os, vi hørte Bølgernes Brænding og [saae] nu det uendelige  
blaae Hav ved Sorent, Maa[nen] skinnede paa Skummet, Kap Myse-
nium, Pr[ocida] og Ischia laae levende for mig, jeg var i mit Paradis, 
det var mesterligt vi saae det ogsaa to Gange.217
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Dioramaerne kan således både skuffe og begejstre, men ikke erstatte  
Andersens oplevelse af de samme udsigter og seværdigheder i virkelig-
heden. De kan i stedet vække minder fra rejsen og genskabe en stemning, 
og denne erindringens poetik er H.C. Andersen en mester i. 

Overordnet betragtet kan de visuelle oplevelser i panoramaerne og 
dioramaerne i samspil med brugen af opfindelser som Claude-glasset, kik-
kerten, teleskopet, kalejdoskopet og fotografiet sætte blikket, synet og 
kroppen fri. Og inspirere og forrykke den kunstneriske proces. Men frem 
for alt modne opkomsten af en moderne visualitet med en traditions-
brydende betragterfigur, der gerne udsætter sig selv for nye tiltag, ekspe-
rimenter og malemåder. Disse optiske og tekniske opfindelser har alle på 
forskellig vis spillet en rolle for kunstnerne på deres rejser i det fjerne og 
i det nære, idet kunstnerne gerne har villet udfordre deres syn, blik, dets 
grænser og muligheder. Guldalderens kunst kan således ses som en smel-
tedigel for forskellige synsmæssige tilgange og strategier. Blikket gennem 
kikkerten og teleskopet opfyldte her eksempelvis et behov for at kunne 
se detaljer og udsigter, der var langt væk. Herigennem kunne kunstneren 
opnå et blik på verden, hvor det fjerne blev nært, og hvor det menneske-
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lige syns kapacitet blev understøttet og forlænget. Det var samtidig også 
et udadvendt og fokuseret blik, der på en forholdsvis statisk måde indtog 
en udvalgt udsigt. Til forskel fra kikkertens udadvendte billeddannelse 
repræsenterede det kalejdoskopiske blik en mere indadvendt billeddan-
nelse. Via roterende billeder og spejle, der skred sammen i symmetriske 
mønstre, blev abstrakte billeder dannet for betragteren, hvorigennem det 
mobile blik oplevede bevægelse og billeder, der vedvarende forandrede sig. 
Hvor både teleskopet og kalejdoskopet var optiske apparater, som blev 
holdt op foran det menneskelige (ene) øje, var Claude-glasset ligesom kik-
kerten tiltænkt det binokulære syn; dvs. et blik med to øjne. Claude-glas-
set fungerede dog til forskel fra de tre andre optiske apparater ved, at den 
rejsende eller brugeren skulle vende ryggen til udsigten og dermed ikke 
direkte se på det, som var motivet. Guldalderkunstnerne havde lyst til at 
se direkte på verden og dens motiver, og derfor blev betragtningsformen i 
Claude-glasset hurtigt uaktuelt i 1800-tallet. Begæret mod et apparat, der 
kunne indfange den direkte sete virkelighed modnede sig derimod. Foto-
grafiapparatet var ligesom kikkerten et af de transportable optiske appa-
rater, der var fast inventar hos mange rejsende, men hvor fotografiappara-
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tet i dets vorden ikke var videre mobilt eller teknisk nemt at betjene, re-
volutionerede Kodaks bokskamera i 1880’erne mediet og gjorde kameraet 
til hvermandseje. Men det, at man allerede i 1840 kunne gengive, hvad 
kunstnerne tidligere måtte tegne sig til, henrykte H.C. Andersen, der så 
store muligheder for mediet, dets anvendelse – ikke mindst på rejserne: 

Hvad siger De til Daguerres Opfindelse? Jeg er henrykt derover. 
Hvor let vil man nu ikke kunne forskaffe sig Aftryk af de berømteste 
Statuer, Billeder af Landenes skjønneste Steder! [...] O, vor Tid er  
Opfindelsernes Guldalder.218

Som præcist udtrykt af H.C. Andersen var guldalderen opfindelsernes tid. 
Og tiden var ladet med optiske og tekniske eksperimenter, der førte 
dampskibet, damplokomotivet, fotografiet m.m med sig. Samtidig her-
med var tiden også ladet med en turistindustri i fremmarch, der efter-
spurgte disse opfindelser. Hånd i hånd gik de ud ad samme vej; eller ret-
tere de kørte og sejlede af sted via dampkraften til de italienske seværdig-
heder, som skulle foreviges. 



Efterskrift

 G uldalderen er en af de mest skattede perioder i den danske 
kunsthistorie, som mange kender fra besøg på landets kunst-
museer, fra kataloger, bøger og foredrag. Kunstværkerne fra 

denne blomstringsperiode bliver ofte gjort til et »brand« i udlandet, når 
Danmark vil promovere sig fra sin bedste kulturelle side ved at vise »The 
Danish Golden Age« frem. Og med rette. 

For guldalderens ikoniserede billeder er smukke, og guldalderen er  
i manges bevidsthed lig med guldindrammede, skønne, idylliske malerier 
fra en svunden tid; fra før verden forandrede sig og industrialiseringen 
trak mørke røgslør gennem by og landskab. Men som jeg har vist, har 
guldalderen endnu mere at byde på end dette etablerede indtryk.

Jeg har her vist helt nye sider af guldalderen. Jeg har fremhævet værker, 
der skildrede, udblændede, udrensede eller på anden vis forholdt sig til 
turismens fremmarch, de nye dampdrevne rejsetransportmidler og afledt 
heraf: fremkomsten af et nyt traditionsbrydende blik. Tilsammen ud-
gjorde disse tre faktorer de mest betydningsfulde komponenter, hvor et 
helt andet syn på guldalderens kunst kom til. Det var her, vi så spækkerne 
i idyllen tone frem, og her vi så den borgerlige kunstner træde i karakter. 
Og det var ikke mindst her, at kunstnerne selvstændigt definerede et nyt 
billedsprog for rejsebilledgenren, baseret på egne oplevelser. 

I mange af rejsebillederne er afstanden mellem vores egne nutidige 
rejsebilleder og kunstnernes rejseoplevelser faktisk slet ikke så stor, når 
det kom til måder at forholde sig til andre turister på, måder at tage bil-
leder på og måder at fremstille (og iscenesætte) rejser på. Også kunstner-
nes perspektiv på verden, når de i deres billeder skildrede deres sete op-
levelser fra lidt skæve, anderledes synsvinkler, forekom ikke bare moder-
ne, men også meget lig nutidens måde at tage billeder på. 

Netop anknytningspunktet til det at »se« på verden med et blik meget 
i øjenhøjde med vores og ikke 1700-tallets mere ophøjede synsvinkel  
og motivverden, har været afgørende i min bog. Guldalderen var i langt 
højere grad lig med borgerskabet og dets behov for identifikation i hver-
dagslig kunst. Det har således været bogens helt centrale agenda, at de 
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traditionsbrydende værker fra guldalderen med små som store damp-
skibe, lokomotiver, turister m.m. blev draget frem og anerkendt for det 
omverdensinkluderende blik, de var udtryk for: Det var i disse værker, at 
virkelighedens spejl i korte glimt også blev kunstens spejl. Kunstens rolle 
var (og er) selvsagt ikke at agere samtidsrapportør, men mange af guld-
alderens kunstnere kunne ikke lade være med at skildre – og ikke mindst 
skrive om – det nye og mærkelige, de oplevede på deres rejser både i det 
fjerne og i Danmark. Og i disse ufiltrerede glimt kom guldalderkunst-
nerne til at antage realismens formsprog, som ellers først for alvor dyrkes 
og anerkendes i en senere tid. 

Tilsynekomsten af dampskibe og tog med osende røg og turister  
sk ulle derfor ikke være til stede i guldalderen, hvis man konsulterede 
kunst receptionen i anden del af 1800-tallet, hvor den forgangne epoke, 
guld alderen, blev defineret, rammesat, kom på museum og sat i bås. Her 
blev den gyldne tid konstrueret som et idyllisk glansbillede, og kunst-
nerne blev betragtet som nogle, der netop nåede at opleve det autentiske 
og ubesmittede kontinent forud for turismens fremmarch (ill. 74). Men 
når vi ser nutidens samlinger af guldalderkunst efter i sømmene, og når  

74. C.W. Eckersberg, En vandrende 
Kunstner paa vej til Rom, 1825. Detalje  
af tegning i H.D.C. Martens’ stambog, 
1825. Kobber stiksamlingen, Statens 
Museum for Kunst, SMK-foto



vi går i magasiner og arkiver og finder de glemte billeder frem, toner der 
altså også et andet billede af guldalderen frem, nemlig det mere realistiske 
og samfundsinkluderende. Det var en inklusion, som kunstnerne ikke 
turde vedkende sig fuldt ud, når det kom til store malerier, men som  
i højeste grad var til stede i mindre malerier, i skitser, dagbøger og brev-
vekslinger. Eftertiden fandt det ikke nødvendigt at fremhæve, at guld-
alderkunstnerne også beskæftigede sig med andre motiver end de flotte 
landskabsidyller, og deres rejseoplevelser og billeder blev derfor glemt 
eller betragtet som mærkelige undtagelser. Jeg har her vist, at de netop 
ikke var undtagelser, men at de derimod bar tydelige tegn på, at ændringer 
var på vej. Og at kunstnerne skildrede disse forandringer. De skildrede 
ikke kun den historiske natur og kultur, men også den verden, der pegede 
fremad, og som begyndte at blive synlig i guldalderen. I oplevelser væk  
fra hverdagens rammer – og Høyens blik – fik det nye lov til at komme  
i søgeren, og det blev skildret på måder, der peger frem mod realismen  
og moderniteten. På farten, i bevægelse, i røg og damp langt borte fra 
Kunstakademiets rammer. 



192 ·  dansk guldalder – rejsebilleder  noter ·  193

1. Flemming Conrad, »Guldaldertidens 
selvforståelse og guldalderbegrebets dan-
nelse«, pp. 36-41, IN Eva Henschen m.fl. 
(red.), Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, 
København 1994. 
     Ifølge kunsthistoriker og overinspektør 
ved Statens Museum for Kunst, Kasper 
Monrad, er det kunsthistorikeren Henrik 
Bramsen, der i 1942 i et oversigtsværk  
om kunsten fra 1750 til 1900 anvender 
betegnelsen »guldalder« om første del af 
1800-tallet. Se Kasper Monrad, Hverdags-
billeder – Dansk guldalder – kunstnerne og 
deres vilkår, København: Christian Ejlers’ 
Forlag 1989, p. 11, samt Henrik Bramsen, 
Dansk Kunst fra Rokoko til vore Dage,  
København 1942.
2. Om »biedermeier«-betegnelsen se Erik 
Lunding, »Biedermeier og romantismen«, 
pp. 32-67, IN Kritik, nr. 7, København 
1968. Der har gennem det 20. årh. været 
forskellige bud på andre periodeangivel-
ser. Se Erik M. Christensen, »Guldalderen 
som idéhistorisk periode: H.C. Ørsteds 
optimistiske dualisme«, pp. 11-45, IN 
Henning Høirup m.fl. (red.), Guldalder-
studier. Festskrift til Gustav Albeck, d. 5. juni 
1966, Århus 1966 samt Hans Vammen, 
»Kritisk romantik – om opfattelsen af den 
danske guldalder«, pp. 18-38, IN Historisk 
Tidsskrift, København 1987. 
3. Se Geraldine Norman, Biedermeier 
Painting 1815-1848 – Reality Observed in 
Genre, Portrait and Landscape, London 1987 
samt Laurie Winters, Biedemeier – and the 
Invention of Simplicity, Milwaukee Art 
Museum, Milwaukee, Wien og Berlin 
2006-2007.

4. Randers Kunstmuseum anvender  
betegnelsen »romantikken« til inddeling  
af deres faste samling med kunst fra slut-
ningen af 1700-tallet til slutningen af 
1800-tallet og Statens Museum for Kunst 
præsenterer i deres ophængning med 
kunst fra 1750-1900 et rum med forskelle 
mellem dansk guldalder og tysk romantik. 
5. Conrad, pp. 37-39. Se endvidere Val de- 
mar Vedel, Studier over Guldalderen i dansk 
Digtning, København 1890. 
6. Conrad, p. 39. Se endvidere Hans Dam 
Christensen, Forskydningens kunst – kritiske 
bidrag til kunsthistoriens historie, Køben-
havn: Multivers 2001, pp. 237, 240-242 for  
en skelnen mellem en forståelse af guld-
alderen som et historisk og et æstetisk 
fænomen; se også Jørn Erslev Andersen, 
»Guldalder?«, pp. 28 -35, IN Passepartout, 
nr. 29, 15. årgang, Aarhus 2009 for et  
historisk og begrebskritisk perspektiv  
på guldaldertermen. 
7. Monrad 1989, p. 11. Monrads første 
afsnit i bogen har titlen »Guldalderen  
eller Eckersberg og hans skole«, hvor han 
betoner traditionen fra N.L. Høyen,  
der har fremført, »at ›den yngre danske 
Malerskole‹ nærmest var enslydende med 
den ›eckersbergske‹ skole«. Denne tradi-
tion er en videreførelse af kunsthistori-
kerne Emil Hannover og Karl Madsens 
oversigtsværker om kunsten på Eckers-
bergs tid. Se Emil Hannover, Det nittende 
Aarhundredes Kunst – Skikkelser og Strøm-
ninger, København 1918 og Karl Madsen 
(red.), Kunstens Historie i Danmark,  
København 1901-1907. 

Noter



8. Kunsthistorikeren Kasper Monrad 
bekræfter, at »betoningen af Eckersbergs 
store betydning har været fuldt beretti-
get«. Se Monrad 1989, p. 12. Se endvidere 
Peter Michael Hornung og Kasper Mon-
rad, C.W. Eckersberg – Dansk malerkunsts 
fader, København: Palle Fogtdals Forlag 
2005. 
9. Ragni Linnet ser også perioden som  
en smeltedigel. Se Ragni Linnet, »Guld-
alderen i det postmoderne«, pp. 13-24, IN 
Periskop, nr. 2, København 1993. Kasper 
Monrad betegner også guld alderen som  
en paraplybetegnelse, men han fokuserer 
hovedsagelig på maleriet og på kunstens 
slægtskab med gængse stilhistoriske  
betegnelser. Se Monrad 1989, p. 11. 
10. Charles W. Haxthausen (red.), The Two 
Art Histories – The Museum and the Univer-
sity, New Haven/London: Yale University 
Press 2002.
11. For nuancering af den historiske ud-
vikling af kunsthistoriens brug af studier  
i visuel kultur se David Crouch og Nina 
Lübbren, »Introduction«, pp. 1-20, IN 
Crouch og Lübbren (red.), Visual Culture 
and Tourism, Oxford/New York: Berg  
Publishers 2003.
12. Eksempelvis forskere som Jacob  
Bøggild, Lis Møller, Marie-Louise Svane,  
Dan Ringgaard, Peter Mortensen, Robert 
Rix-Jensen m.fl. 
13. Ane Hejlskov Larsen og Bruno Inge-
mann (red.), Ny dansk museologi, Aarhus: 
Aarhus Universitetsforlag 2005. Se især 
bidragene af Bente Gundestrup og Beate 
Federspiel.
14. Se følgende udvalgte kataloger/bøger, 
der ledsagede udstillinger med fokus på  
én guldalderkunstner: 
     Bjarne Jørnæs og Stig Miss (red.), Mar-
tinus Rørbye 1803-1848, udstillingskatalog 
fra Thorvaldsens Museum, København 
1981; Dyveke Helsted, Eva Henschen og 
Bjarne Jørnæs (red.), C.W. Eckersberg i Rom 
1813-16, Thorvaldsens Museum, Køben-
havn 1983; Dyveke Helsted m.fl. (red.), 
Constantin Hansen 1804-1880, udstillings-
katalog fra Aarhus Kunstmuseum og 

Thorvaldsens Museum, Esbjerg 1991;  
Eva Henschen, Torben Melander og  
Stig Miss (red.), Johan Thomas Lundbye 
1818-1848 – … at male det kjære Danmark, 
udstillingskatalog fra Thorvaldsens  
Museum, København 1994; Hans Edvard 
Nørregård-Nielsen og Kasper Monrad 
(red.), Christen Købke 1810-1848, Statens 
Museum for Kunst, København 1996; 
Marianne Saabye (red.), Wilhelm Bendz 
1804-1832 – Et ungt kunstnerliv, udstillings-
katalog fra Den Hirschsprungske Samling 
1996; Susanne Ludvigsen, Naturfortrolig-
hed. Dankvart Dreyer 1816-1852, udstillings-
katalog fra Den Hirschsprungske Samling 
og Odense Bys Museer 2006-2007, efter-
følgende blev tobindsværket udgivet: 
Susanne Ludvigsen, Maleren Dankvart 
Dreyer, bind 1 og 2, Selskabet til Udgivelse 
af danske Mindesmærker, Forlaget Vand-
kunsten 2008; Karina Lykke Grand og 
Gertrud Oelsner (red.), P.C. Skovgaard – 
Dansk guldalder revurderet, Aarhus: Aarhus 
Universitetsforlag 2010 samt udstillingen 
»Danmark dejligst. P.C. Skovgaard – Dansk 
guldalder revurderet« på Skov gaard Museet 
og Fuglsang Kunstmuseum. 
15. Marianne Saabye m.fl. (red.), Tegninger 
& Huletanker – Johan Thomas Lundbye  
1818-1848, udstillingskatalog fra Den 
Hirschsprungske Samling, København 
1998. Udstillingen varede fra september 
1998 til januar 1999. 
16. Udstilling: »Ånden i naturen. Dansk 
guldalder 1800-1850«, august 2000-januar 
2001, Nationalmuseet. Udgivelse: Andrew 
Jackson, Iver Kjær m.fl. (red.), Krydsfelt 
– Ånd og natur i Guldalderen, udgivet  
i forbindelse med Guld alderfestivalen, 
København 2000.
17. William Gelius og Stig Miss (red.), 
Under samme himmel – Land og by i dansk  
og tysk kunst 1800-1850, udstillingskatalog fra 
Thorvaldsens Museum, København 2000.
18. Først med Ejnar Johanssons udgivelse 
De danske malere i München – Et ukendt 
kapitel i dansk guldalderkunst (1997) blev  
der taget fat i forbindelser mellem dansk 
og tysk kunst.

 noter ·  193



194 ·  dansk guldalder – rejsebilleder

19. Kunsthistorisk forskning har tidligere 
prioriteret at fokusere på forbindelser 
mellem dansk og fransk kunst. I forlæn-
gelse heraf er Eckersbergs læretid hos den 
franske nyklassicist J-L. David (1748-1825) 
under et ophold i Paris i 1810-1813 blevet 
tilskrevet stor indflydelse på dansk kunst. 
Tendensen med at søge efter forbindelser 
mellem fransk og dansk kunst, ofte på 
bekostning af dansk-tyske relationer,  
har præget den kunsthistoriske forskning 
generelt. Dvs. det er et anliggende, som 
har at gøre med andet og mere end blot 
guldalderkunsten. For et opgør med den 
fransk-danske forbindelse se Peter Nør-
gaard Larsen (red.), Sjælebilleder – Symbolis-
men i dansk og europæisk maleri 1870-1910, 
udstillingskatalog til SMK, København 
2000. Heri berøres det, at dansk sym -
bolisme også oftest er blevet set i relation 
til den franske symbolisme, om end der  
er tydelige spor af indflydelse fra den 
tyske symbolistiske kreds og fra øvrige 
lande i Europa. 
20. For yderligere analyse af den danske 
relation til tysk sindelag mellem treårs-
krigen og nederlaget i 1864 se Karina 
Lykke Grand, »›Danmark er et dejligt 
Land‹. Vilhelm Kyhn og det nationale 
maleri«, IN Vilhelm Kyhn og det danske 
landskabs maleri, Aarhus: Aarhus Univer-
sitetsforlag 2012.
21. Gertrud Hvidberg-Hansen (red.),  
Himlens spejl – Skyer og vejrlig i dansk maleri 
1770-1880, udstillingskatalog fra Fyns Kunst-
museum og Storstrøms Kunst museum  
(nu Fuglsang Kunstmuseum), Odense 
2002. 
22. Jesper Theilgaard, »Skyer – fra en  
meteorologs synsvinkel«, pp. 83-99,  
IN Hvidberg-Hansen 2002. 
23. Erik Steffensen, »Det nomadiske blik 
og billedrummet«, pp. 145-157, IN Hvid-
berg-Hansen 2002.
24. Se Lise Serritslev Petersen, »Hjemland 
og grænseland i romantisk landskabs-
maleri«, pp. 127-144; Gertrud Hvidberg-
Hansen, »Himlen nær. Skystudier og  

naturpoesi«, pp. 53-82; Gertrud Oelsner, 
»Skybrud – om skyer, himle og meteo-
rologi i dansk kunst«, pp. 103-126, IN 
Hvidberg-Hansen 2002. For en nærmere 
udredning af forskellige strømninger og 
positioner i romantikken og dens indfly-
delse på dansk åndsliv samt guld alderens 
idéhistoriske strømninger se Kirsten 
Agerbæk, Høyen mellem klassicisme og  
romantik. Om idegrundlaget for N.L. Høyens 
virke for kunsten i fortid og samtid, doktor-
disputats, Esbjerg 1984. 
25. Ernst Jonas Bencard og Stig Miss 
(red.), Afmagt. Dansk billedhuggerkunst 
1850-1900, udstillingskatalog fra Thor-
valdsens Museum, København 2002. 
26. Gertrud Oelsner m.fl. (red.), Udsigt  
til guldalderen, udstillingskatalog, Stor-
strøms Kunstmuseum og Skovgaard  
Museet 2005.
27. Gertrud Oelsner, »Kunstneren som 
Turist«, pp. 95-102, IN Oelsner 2005. 
28. Til udstillingskataloget Himlens Spejl 
bidrog eksempelvis Lise Serritslev Peter-
sen; lektor ved Syddansk Universitet Jørn 
Guldberg bidrog til Udsigt til guldalderen; 
og kunsthistoriker og lektor ved Køben-
havns Universitet Ragni Linnet har  
bidraget til katalogerne I Lyset af Holland  
– Mesterværker fra hollandsk og dansk guld-
alder samt Johan Thomas Lundbye 1818-1848 
–  … at male det kjære Danmark. (Ragni  
Linnet, »Kroppen og sjælens gevandter. 
Om det interessante«, pp. 142-156, IN 
Lene Bøgh Rønberg, Kasper Monrad  
og Ragni Linnet (red.), I Lyset af Holland 
– Mesterværker fra hollandsk og dansk guld-
alder, udstillingskatalog fra SMK, Zwolle 
2001 og Ragni Linnet, »Guldtaarer. Johan 
Thomas Lundbye og Søren Kierkegaard«, 
pp. 182-195, IN Johan Thomas Lundbye 
1818-1848 – … at male det kjære Danmark, 
udstillingskatalog fra Thorvaldsens  
Museum, København 1994.) 
29. Mogens Nykjær, Kundskabens billeder. 
Motiver i dansk kunst fra Eckersberg til Ham-
mershøi, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 
1992.



30. Se endvidere Ragni Linnet, Kierke gaard 
og blikkets koder, arbejdspapir, Center for 
Urbanitet og Æstetik, København 1996; 
Ragni Linnet, »Kierkegaard, Eckersberg 
og 1840’ernes billedskabende blik«, pp. 
45-65, IN Spring, nr. 9, København 1995.
31. Se Hans Dam Christensen, Forskyd-
ningens kunst – kritiske bidrag til kunsthistori-
ens historie, København: Multivers 2011. 
En anden central forsker, der også har 
bidraget med en kritisk optik på dansk 
guldalder dog med fokus på litteraturen, 
er lektor i dansk litteratur ved Køben-
havns Universitet Jørgen Bonde Jensen.  
Se Jørgen Bonde Jensen, Forgyldning forgår 
– Guldalderlæsninger, København 1998.  
Se endvidere kunsthistorikeren Alana 
Marchwinski, der er seniorforsker ved 
Danmarks Kunstbibliotek for bidrag om 
guldalderen i bogen Mødet med den anden 
– Et motiv i dansk kunst fra Wilhelm Bendz  
til L.A. Schou, København: Museum 
Tusculanums Forlag 2009. Karin Sanders 
har også i artikler ydet et væsentligt  
bidrag til koblinger mellem litteratur og 
billedkunst, se eksempelvis »Blik og for-
førelse: om Søren Kierkegaards ›Forføre-
rens dagbog‹ «, IN Kritik 1988, nr. 86,  
årg. 22, pp. 54-63 samt hendes bog:  
Konturer: skulptur- og dødsbilleder fra guld-
alderlitteraturen, København: Museum 
Tusculanums Forlag 2007.
32. Se endvidere temanummeret af tids-
skriftet Passepartout: Dansk guldalder i nyt 
lys fra 2009 og den omfangsrige antologi 
Ole Høiris og Thomas Ledet (red.),  
Romantikkens verden – Natur, menneske, 
samfund, kunst og kultur, Aarhus: Aarhus 
Univer sitetsforlag 2008, som nyere  
bud på metodiske og teoretisk ander - 
ledes greb om guldalderen. 
33. Se interview med Hans Dam Christen-
sen og Hans Edvard Nørregård-Nielsen  
IN Passepartout: Dansk guldalder i nyt lys 
2009.
34. Lis Møller, Erindringens poetik. William 
Wordsworth, S.T. Coleridge, Thomas de Quincey, 
Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2011 
samt Klaus P. Mortensen, Det pitto reske øje 

– Et guldalderessay, København: Gyldendal 
2011.
35. Efter overdragelse af samlingen til 
staten var det Hirschsprungs rådgiver Emil 
Hannover, der disponerede over samlingen 
i ophængningsøjemed. Se Knud W. Jensen, 
De glade givere, København: Gyldendal 
1996, p. 140. Se endvidere Marianne Saa-
bye, Hirschsprung – kunst samler og mæcen, 
København 2002 samt Marianne Saabye 
(m.fl.); Den Hirschsprungske Samling af 
danske kunstneres arbejder. Katalog over 
malerier og skulpturer, København 2009. 
36. Undtagelsen er dog J.Th. Lundbyes 
malerpalet og enkelte af Lundbyes  
og Christen Dalsgaards skitsebøger,  
der er udstillet i to montrer. 
37. Se Tine Blicher-Moritz, »Mellem  
anekdote og teori – en samling til debat. 
Overvejelser om præsentationen af guld-
aldersamlingen på Ny Carlsberg Glyp-
totek«, pp. 37-45, IN Passepartout, nr. 29,  
15. årgang 2009. 
38. Museets direktør Flemming Friborg 
Jensen har skrevet speciale om netop 
relationen studie og færdigt værk, hvilket 
antagelig kan have spillet en rolle for  
dette ophængningsprincip. Se Flemming 
Friborg Jensen, Det umiddelbare og fuld-
kommenheden – forholdet mellem »ufærdigt  
og færdigt værk«, »det private og det offentlige« 
hos Eckersberg, Købke og Lundbye, konferens-
speciale, Københavns Universitet 1992.
39. www.glyptoteket.dk.
40. Udtrykkene anvendes i forhold  
til Kulturstyrelsens bevaringsklassifika-
tioner; dvs. hvorvidt værket har så stor 
betydning for den danske kulturarv,  
at værkerne skal bevares og konserveres 
uagtet udgifterne dertil.
41. Den anden samtidige professor på 
kunstakademiet, J.L. Lund, præsenteres 
derimod ikke med et eneste værk, hvilket 
tydeligt understreger museets holdning,  
at guldalderen begynder med Eckersberg. 
Hermed nedtones Lunds prioritering af  
den tyske romantik og den danske kunsts 
udveksling med de tyske tendenser lige-
ledes.

 noter ·  195



196 ·  dansk guldalder – rejsebilleder

42. Se min ph.d.-afhandling: Nye optikker 
på dansk guldalder – Rejsebilleder og det foto-
grafiske blik, Aarhus 2007 samt min artikel 
Karina Lykke Grand, »Turist i guldalderen 
– På rejse med Martinus Rørbye«, IN 
Karina Lykke Grand (red.), Dansk guld alder 
i nyt lys, Passepartout 2009, for lignende 
pointer om forskellene mellem kunstner-
nes rejsebilleder og deres rejsebeskrivelser 
samt for pointer om kunstnerne som 
turister/anti-turister. 
43. Via værker og skriftligt materiale  
fra Kobberstiksamlingen.
44. Emma Salling, »Kunstakademiet  
i København og dets elever i Rom 1830-
1850 – Studier i Kunstakademiets arkiv«, 
IN Ragn Jensen 2003.
45. Ida Haugsted, Italiens smukkeste Egn. 
Dansk guldalder i Albano, Frascati og Nemi, 
København: Nyt Nordisk Forlag Arnold 
Busck 2003; Hans Edvard Nørregård-
Nielsen, Dengang i Italien – H.C. Andersen 
og guldaldermalerne, København: Gylden-
dal 2005. For andre udgivelser med  
fokus på kunstnernes rejsebilleder se 
Dyveke Helsted, Eva Henschen og Bjarne 
Jørnæs (red.), C.W. Eckersberg i Rom 1813-
16, Thorvaldsens Museum, København 
1983;  Jørn Rubow m.fl. (red.); Danske  
malere i Rom i det 19. århundrede, Statens 
Museum for Kunst, København 1978;  
H.P. Rohde, Danske kunstnere i Rom, Viborg 
1982; Nina Damsgaard (red.), Rejsebilleder, 
udstillings katalog, Vejle Kunstmuseum 
1993; Ragn Jensen 2003. 
46. For yderligere fokus på J.L. Lunds 
rejsebilleder se Ragn Jensen 2003.
47. Nørregård-Nielsen 2005, p. 286.
48. For et nyt syn på Thorald Brendstrups 
rejsebilleder se Karina Lykke Grand,  
»På rejse med Thorald Brendstrup. Land-
skabsbilleder fra det kendte og ukendte 
Europa«, pp. 77-105, IN Gertrud Oelsner 
og Ingeborg Bugge, Thorald Brendstrup.  
I guldal derens skygge, Aarhus: Aarhus  
Universitetsforlag 2012.

49. James Buzard, The Beaten Track –  
European Tourism, Literature, and the Ways  
to Culture, 1800-1918, New York: Oxford 
University Press 1993. Ifølge Buzard er 
turismeforskningen senest kommet ind i 
en ny epoke, hvor usystematiske observa-
tioner gjort af forfattere, digtere og rejse-
bogsforfattere kan blive inddraget i viden 
om turisme, efter at området har været 
domineret af mere systematiske social-
videnskabelige metoder (p. 17).
50. Malcolm Andrews, The Search for  
the Picturesque – Landscape Aesthetics and 
Tourism in Britain, 1760-1800, Stanford: 
Stanford University Press (1989) 1990.
51. Orvar Löfgren, On Holiday –  A History  
of  Vacationing, Berkeley: University of Cali-
fornia Press (1999) 2002, pp. 19-25.
52. John Urry, The Tourist Gaze, London: 
Sage (1990) 2005, pp. 20, 43, 150. 
53. Urry, pp. 148, 152-153. Det må antages, 
at Urry anvender Norman Brysons begre-
ber om the gaze og the glance, idet for-
skellen mellem Brysons to begreber netop 
handler om det statiske i forhold til det 
bevægelige. Se Norman Bryson, Vision  
and Painting – The Logic of the Gaze, New 
Haven: Yale University Press (1988) 1992. 
Urry nævner turismeteoriens ensidige 
fokus på the tourist gaze i sit afsluttende 
kapitel om det globaliserede blik i The 
Tourist Gaze. I den reviderede udgave af 
samme bog fra 2005 tager Urry også højde 
for den kritik, som han selv har fået.
54. Buzard, pp. 1-4. I Ordbog over det  
danske sprog findes en tilsvarende brug  
af betegnelsen. Heri forklares turisten 
som en »person, der rejser til fremmede steder 
for sin egen fornøjelses skyld« – en »lystrej-
sende« … »eller rejsende, der følger en bestemt 
rute,« mens den rejsende forklares som  
en »person, der rejser (meget), (ofte) er  
paa rejse; passager; turist.«  
     Se Det danske sprog- og litteratur-
selskab, Ordbog over det danske sprog,  
København (1918-1919) 1999  
opslag: turist, bind 24, sp. 1086,  
opslag: rejsende, bind 17, sp. 675.



55. Buzard, pp. 1-4, 11-13.
56. Buzard, p. 2. 
57. Buzard, pp. 4-5. Buzard henviser  
her til Jonathan Culler i Framing the Sign. 
Se Jonathan Culler, »The Semiotics of 
Tourism«, pp. 153-167, IN Framing the Sign  
– Criticism and Its Institutions, Oklahoma: 
University of Oklahoma Press 1988. 
58. H.P. Rohde (udgiver), Kun en maler, 
Christen Købke, breve og optegnelser, Viborg 
1993, p. 78. Brev fra Købke til Hilker,  
Capri den 19 Nov. 39. 
59. Johan Thomas Lundbye, Rejsedagbøger 
1845-1846, København 1976, p. 129. 
60. I årbøgerne fra Fonden ad Usus  
Publicos kan man se, hvilke kunstnere  
der er blevet tildelt rejsestipendier, og 
hvor mange år de har fået stipendier til.  
I løbet af guldalderen ændrede finan sie-
ringsvilkårene sig således, at man i 1840’-
erne ofte kun fik stipendium til et eller  
to år mod i guldalderens begyndelse tre  
til seks år med mulighed for forlængelse. 
Se Rigsarkivet (udgiver), C.F. Bricka (bind 
1-2), H. Glarbo (bind 3), Fonden ad Usus 
Publicos, aktmæssige bidrag til belysning  
af dens virksomhed, bind 1-3, 1765-1842, 
København 1897, 1902, 1947. 
     Lundbye fik dog ikke stipendium fra  
Fonden, da den i 1842 overgik til anden 
organisering. Se endvidere Emma Salling, 
»Kunstakademiet i København og dets 
elever i Rom 1830-1850 – Studier i Kunst-
akademiets arkiv«, IN Ragn Jensen 2003, 
pp. 72, 77. Generelt set forkortes længden 
af rejse opholdene fra 1840’erne, og end-
videre er der en række af guldalderkunst-
nerne, som tager på flere udenlandsrejser. 
Jens Juels rejse foregik fra 1772-1780,  
Freunds fra 1817-1828, Eckersberg fra 
1810-1816, N.L. Høyen foretog en studie-
rejse fra 1822-1825, Købke rejste fra 1838-
1840, Lundbye fra 1845-1846 og P.C. Skov-
gaard 1854-1855 (oplysninger fra www.kid.
dk). Dette er eksempler på, hvordan rej-
serne afkortes mod guldalderens slutning. 
Wilhelm Marstrand, Constantin Hansen, 
Lorenz Frølich m.fl. tog på flere længere-
varende samt kortere udlandsophold. 

61. Rohde, p. 89: »Købke er endnu  
i Hvede brødsdagene og streifer om og 
nyder …« Brev til Edvard Collin fra Købke 
og Hansen, d. 9. februar 1839. Collin var 
sekretær ved Fonden ad Usus Publicos fra 
1832-1842 og skulle derfor modtage beret-
ninger fra kunstnerne vedr. rejserne.
62. Brev fra Christen Købke til N.L.  
Høyen, Rom den 16 Februar 1839, IN 
Rohde, p. 66. 
63. Georg Nygaard, Maleren Martinus 
Rørbyes Rejsedagbog 1830, Kunstforeningen 
i København, København 1930, p. 90.
64. Löfgren, p. 19-21. jf. også Urry. 
65. Buzard, p. 29.  
66. Nygaard/Kunstforeningen 1930, p. 100. 
67. Andrews, p. 4. 
68. Urry, p. 2 
69. F. Hendriksen (udgiver), Lorenz  
Frølich, Egne Optegnelser og Breve til og fra 
hans Slægt og Venner, samlet og udgivet  
i Hundredaaret for Kunstnerens Fødsel  
af F. Hendriksen, København 1921, p. 148. 
Brev fra Lorenz Frølich til J.Th. Lundbye  
i Rom, august 1845.
70. Buzard, pp. 188-211.
71. Buzard, pp. 188-211.
72. N.L. Høyen, »Om Betingelserne for  
en skandinavisk Nationalkonsts Udvikling«, 
foredrag afholdt 1844, IN N.L. Høyens 
Skrifter, bind 1, Udgivne paa Foranstalt-
ning af Selskabet for Nordisk Kunst ved 
J.L. Ussing, Thieles Bogtrykkeri, Køben-
havn 1871.
73. Høyen bind 1, pp. 351, 360-361. For en 
uddybning af Høyens nationale såvel som 
nordiske sigte se Karina Lykke Grand, 
» ›Danmark er et dejligt Land‹ – Vilhelm 
Kyhn og det nationale maleri«, IN Vilhelm 
Kyhn og det danske landskabsmaleri, Aarhus: 
Aarhus Universitetsforlag 2012.
74. Se Hanne Westergaard, »Christian 
Jürgensen Thomsen og de skønne kun-
ster«, IN Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed 
og Historie, København 1988, pp. 63-82. 
75. Brev fra P.C. Skovgaard til hans for-
lovede, Georgia Schouw, afsendt d. 4. 
august 1849 fra Møn, Skovgaard Museets 
brevarkiv. 

 noter ·  197



198 ·  dansk guldalder – rejsebilleder  noter ·  199

76. I relation hertil kan bemærkes,  
at John Urry påpeger, at dagekskursioner 
til Englands kystområder blev populære  
i 1800-tallet. Se Urry, p. 23. Det samme 
synes at være tilfældet med dagsturene  
til Møns Klint, der også bliver et populært 
udflugtsmål.
77. For indføring i problematikken mel-
lem natur og kultur, mellem teknologi  
og landskab se Jacob Wamberg, Landskabet 
som verdensbillede – Naturafbildning og kul-
turel evolution i Vesten fra hulemalerierne  
til den tidlige modernitet, doktordisputats, 
Aarhus: Passepartouts skriftrække 2005. 
78. Andrews, pp. 5, 9 og 33, jf. også  
Löfgrens begreb om turisten som en  
særlig virtuel og visuel rejsende.
79. Brev fra P.C. Skovgaard til J.Th. Lund-
bye, København den 3. Maj 1846, Skov gaard 
Museets Brevarkiv, mappe 34 nr. 16.
80. Se fx Frederik Sødrings billeder fra 
Møns Klint og Caspar David Friedrich 
klippepartier fra Rügen.
81. Klaus P. Mortensen, Det pittoreske øje 
– et guldalderessay, København: Gyldendal 
2011, p. 115. 
82. Johan Ludvig Heiberg, Prosaiske  
Skrifter, bind 2, København: C.A. Reitzel, 
p. 274. Citatet er også gengivet i Morten-
sen 2011, p. 96. 
83. James Buzards begreb »the beaten 
track« oversættes her med »den velkendte 
vej«.
84. Buzard, pp. 6, 104. 
85. Buzard, pp. 5-6, 12-13, 29, 38, 82.  
Buzard omtaler det som snobbet anti-
turisme, og den engelske tilstrømning til 
kontinentet benævnes af Buzard m.fl: 
»den engelske invasion«.
86. Henrik Bramsen, C.W. Eckersberg, 
Dagbog og Breve, Paris 1810-13, udgivet og 
kommenteret af Henrik Bramsen, Køben-
havn 1947, pp. 18-19. 
87. Maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbøger 
1834-1837, 3 bind, Ny kgl. Samling 4° 2923, 
Det Kongelige Bibliotek, København.
88. Se Emma Salling, »Kunstakademiet  
i København og dets elever i Rom 1830-
1850 – Studier i Kunstakademiets arkiv«, 

IN Ragn Jensen 2003 for referencer  
til kunstakademiets meddelelseskrav  
til de rejsende kunstnere.
89. Se Otto Marstrand, Maleren Wilhelm 
Marstrand, Kolding 2003, p. 53. Prisen for 
betaling til føreren samt overnatninger  
og forplejning undervejs i de få dage, van-
dringen varer, svarer til 2 måneders løn for 
en dansk arbejder anno 1830’erne. Mar-
strand modtager rejsestipendium fra Fon-
den ad Usus Publicos i 1835-36 og 1838. 
90. Lundbye 1976, pp. 40-41.
91. Lundbye 1976, p. 43.
92. Lundbye 1976, p. 42. 
93. Se eksempelvis N.T. Bruun (over-
sætter), Magazin for de allernyeste og interes-
santeste Reisebeskrivelser, København 1817-
1820, R. Nyerup (udgiver.), Magazin for 
Reiseiagttagelser, bind 1-4, København 
1819-25. 
     Disse magasiner må have dækket et  
behov for information om rejsebeskrivel-
ser fra udenlandske og danske rejsende.  
Magasinerne indeholder oversættelser 
primært fra engelske rejsebeskrivelser 
samt danske rejsebreve.
94. Se Buzard, pp. 152-153. 
95. Jens Baggesen, Labyrinten eller Reise 
giennem Tydskland, Schweitz og Frankerig, 
København: Gyldendal (1792 og 1793) 
2005.
96. Lundbye 1976, p. 50.
97. Buzard, p. 155. 
98. C.H. Pram, »Noget om Lystreiser, 
med Anviisning til en saadan«, pp. 359-
443, IN Det skandinaviske Litteraturselskabs 
Skrifter, andet bind, København 1806. 
Pram 1806, pp. 396, 401-403. 
99. Se Julius Clausen m.fl. (red.), Danmark 
i Fest og Glæde, bind III, København 1935 
for information om skriftet. 
100. Se Buzard, p. 30. Der er således  
mange ligheder mellem Pram og Words-
worths hensigter med at skrive rejse-
håndbøger.
101. Buzard, pp. 67-74. De tre førende 
rejseguideforfattere i perioden er Karl 
Baedecker, John Murray og Thomas  
Cook. 



102. Buzard, pp. 47-48.
103. Lundbye 1976, p. 241. Rejsehånd-
bogen, som Lundbye anvender, må være 
Baedeckers Handbuch für Belgium fra 1839.
104. Se Det danske sprog- og litteratur-
selskab, under opslaget: »Rejsebog«,  
bind 17, sp. 670.
105. Brev fra Wilhelm Marstrand til Con-
stantin Hansen, citeret fra Otto Martrand 
2003, p. 84. 
106. Brev fra Thorald Brendstrup  
til broderen Severin August Brendstrup  
i Danmark, afsendt fra Firenze den  
28. maj 1857.
107. Lundbye 1976, p. 93. 
108. Lundbye 1967, p. 92.
109. Rohde, p. 74. 
110. Wilhelm Marstrand, Breve og Uddrag 
af breve fra denne Kunstner, samlede og led-
sagede med nogle indledende Ord af Etatsraad 
Raffenberg, København 1880, p. 55.
111. Buzard, p. 11.
112. Villads Christensen, København i 
Kristian den Ottendes og Frederik den Syvendes 
tid 1840-1857, kapitel IX, København 1912. 
113. Otto Marstrand, p. 56.
114. Titlen er en museumstitel; dvs.  
at det ikke er Wilhelm Marstrands egen 
betegnelse af værket. 
115. Karl Madsen, Wilhelm Marstrand  
1810-1873, København: Kunstforeningen 
og H.H. Thieles bogtrykkeri 1905, p. 209.
116. Madsen 1905, p. 125.
117. Se eksempelvis følgende monografier 
af Emil Hannover: Maleren Christen Købke: 
En Studie i dansk Kunsthistorie, udgivet af 
Kunstforeningen i København 1893; Male-
ren C.W. Eckersberg: En Studie i dansk Kunst-
historie, udgivet af Kunstforeningen i Kø-
benhavn 1898; Maleren Constantin Hansen: 
En Studie i dansk Kunsthistorie, udgivet af 
Kunstforeningen i København 1901. 
118. Hannover 1893, pp. 100-101.
119. Eckersbergs maleri er en del af Kultur-
ministeriets kanon for dansk billedkunst. 
120. Værket er bl.a. blevet udråbt til at 
være surrealistisk, at være lavet ved optisk 
brug af en kikkert, en flaske, at være lavet 
i månelys og at være et mytisk billede. 

Kunsthistoriker og overinspektør på Sta-
tens Museum for Kunst, Kasper Monrad, 
skriver bl.a., at Eckersberg kan »have 
benyttet en kikkert, mens han malede 
baggrunden«, fordi værket er skildret så 
detaljeret. Se Kasper Monrad, Dansk guld-
alder – Hovedværker på Statens Museum for 
Kunst, København 1994, p. 54. Se også 
Bjarne Jørnes i Dyveke Helsted m.fl. (red.); 
C.W. Eckersberg i Rom 1813-16, Thorvaldsens 
Museum, København 1983, p. 104; Henrik 
Ole Holm, »Behersket historie. C.W. 
Eckersberg,« pp. 64-103, IN Analyser af 
hoved værker i dansk billedkunst fra Nicholai 
A. Abildgaard til Asger Jorn, upubliceret  
ph.d.-afhand ling, Københavns Univer- 
sitet 2006. 
121. Claude-glasset består af et til to spejle 
i farvede, konvekse glas, der skaber en 
sløret, indrammet udsigt af det, som spej-
les. Brugeren vender ryggen til fx land-
skabet og spejlet holdes i strakt arm ud  
for at fange den udsigt, som ses bag ryg-
gen. Claude-glassene kan være ovale eller 
rektangulære og bestå af indfarvede glas  
i forskellige farver. 
122. Hannover 1918, p. 116. 
123. Constantin Hansen rejseaktiviteter: 
Tyskland, Italien 1835; Rom 1835-44,  
Napoli, Pompeji, Capri 1838-40; Frankrig, 
Holland, Belgien 1858; Italien, Rom, Na-
poli og Pompeji 1873 (kilde: www.kid.dk).
124. For Janne Klerks fotografi se Hans 
Edvard Nørregård-Nielsen: Dengang i 
Italien – H.C. Andersen og guldaldermalerne, 
København: Gyldendal 2005, p. 248 for 
fotografi af Titusbuen og Constantin  
Hansens maleri. 
125. Ernst Meyers rejseaktiviteter:  
München 1819-24; besøg i Kbh. 1821;  
Rom 1824-41; Bad Gräfenberg 1841-43; 
Kbh. 1843; Sverige, England, Skotland  
og gennem Frankrig og Tyskland tilbage  
til Italien 1844; Tyskland og Frankrig og 
Schweiz 1848-52; Italien 1852-61 (kilde: 
www.kid.dk). 

 noter ·  199



200 ·  dansk guldalder – rejsebilleder  noter ·  201

126. Teatret blev bygget under kejser 
Augustus ca. 22 år f.Kr., mens det i 1100- 
tallet blev ombygget til palads og senere  
i 1500-tallet udnyttet til handelsbrug  
i gadeplanets niveau. På Meyers tid er der 
stadig butikker i gadeplan, men i dag er 
handlen rykket ud, og søjlerne er igen 
hugget fri og bragt tilbage til deres  
oprindelige mere åbne form.
127. Peter Galassi, Before Photography – 
Painting and the Invention of Photography, 
udstillingskatalog fra The Museum  
of Modern Art, New York 1981. Peter 
Galassi er leder af den fotografiske  
samling på MoMA, New York. 
128. Galassi 1981, pp. 22, 25. Galassis opta-
gethed af olieskitsen og udendørsmaleriet 
videreføres i udgivelsen Corot in Italy og 
udstillingskataloget In the Light of Italy, 
hvor Galassi er gæstekurator og med-
skribent. Se Peter Galassi, Corot in Italy 
– Open-Air Painting and the Classical-Land-
scape Tradition, New Haven:Yale University 
Press 1991 og Philip Conisbee m.fl. (red.), 
In the Light of Italy – Corot and Early Open-
Air Painting, with Peter Galassi, gæsteku-
rator, udstillings katalog fra National Gal-
lery of Art, Washington 1996. 
129. Geoffrey Batchen, Burning with  
Desire – The Conception of Photography, 
Cambridge, MA: MIT Press 1997. Geof-
frey Batchen, »Burning with Desire – The 
Birth and Death of Photo graphy«, IN 
Afterimage, jan. 1990, New York, pp. 8-11 
(oversat til dansk i Passe partout – Skrifter 
for kunsthistorie, nr. 13, 7. årgang, 1999).
     Batchen fremhæver: Gilpin (1782), 
Cowper (1785), Lock (1787), Coleridge 
(1801), Clare (1824-25), Talbot (1830),  
and Constable (1833).
130. Se også Karina Lykke Grand (Jeppe-
sen), »Skjult kamera: om ›det fotografiske‹ 
ved J.Th. Lundbye, C.W. Eckersberg  
og Søren Kierkegaard«, IN Passepartout  
– Skrifter for kunsthistorie, nr. 13, 7. årgang, 
1999, pp. 69-90.
131. Se Jonathan Crary, Techniques  
of the Observer – On Vision and Modernity  

in the Nineteenth Century, Cambridge, MA: 
MIT Press (1990) 2001. Jonathan Crary, 
»Modernizing Vision«, IN Hal Foster 
(red.), Vision and Visuality, Bay Press 1988. 
Artiklen er oversat til dansk i Passepartout 
1999, pp. 37-53, af Lars Kiel Bertelsen med 
titlen »Synets modernisering«. 
132. Læs mere om guldalderens syns- 
kultur i bogens sidste kapitel Det nye blik: 
optik, mobilitet og teknologi.
133. Foruden af Pierre-Jacques Volaire,  
se også værker af Pompeo Batoni,  
Canaletto m.fl.
134. For yderligere distinktioner mellem 
det pittoreske og sublime se Klaus P. 
 Mortensen, Det pittoreske øje – et guldalder-
essay, København: Gyldendal 2011.
135. H.C. Andersen, Improvisatoren, (1835) 
København: Gyldendal 2005, p. 163.  
Andersen er selv i Napoli i 1834.
136. Et begreb jeg låner fra den franske 
fotograf Henri Cartier-Bresson (1908-
2004). 
137. Urry, p. 148.
138. Baseret på gennemgang af fortrins- 
vis Bruun Rasmussens auktionskataloger, 
salgsoversigter og årbøger fra danske 
kunstauktioner. 
139. Se fx følgende udstillingskataloger  
og bøger, der fokuserer på Rom som 
kunstnernes rejsemål: Dyveke Helsted, 
Eva Henschen og Bjarne Jørnæs (red.), 
C.W. Eckersberg i Rom 1813-16, Thorvald-
sens Museum, København 1983; Hans 
Edvard Nørregård-Nielsen, Dengang  
i Italien – H.C. Andersen og guldalder-malerne, 
Gyldendal, København 2005; Jørn Rubow 
m.fl. (red.); Danske malere i Rom i det 19. 
århundrede, Statens Museum for Kunst, 
København 1978; Ragn Jensen 2003;  
H.P. Rohde, Danske kunstnere i Rom, 
Viborg 1982; Nina Damsgaard (red.),  
Rejsebilleder, Udstillings katalog, Vejle 
Kunstmuseum 1993.
140. Wolfgang Schivelbusch, Geschichte 
der Eisenbahnreise – Zur Industrialisierung 
von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert, 
Frankfurt am Main (1977) 1989. 



141. Det første funktionsdygtige dampskib 
kendes fra England i 1807. Eckersberg 
sejlede ofte med Caledonia op og ned ad 
den sjællandske kyst. Se Emil Hannover, 
Maleren C.W. Eckersberg – En Studie i Dansk 
Kunsthistorie, København 1898, p. 214. 
142. Det første tog i Europa blev byg- 
get til brug på et jernværk i England  
i 1804, og først i 1830 åbnede den første 
strækning for passagertransport. Det 
skete på strækningen mellem Liverpool 
og Manchester. Af øvrige linjer i Europa  
kan nævnes Rive de Gier-Lyon i 1832, 
Bruxelles-Malines i 1835, Nürnberg-Fürth 
i 1835, Leipzig-Dresden i 1839. Den første 
jernbane i den danske helstat blev anlagt 
på strækningen Kiel-Altona i 1844, i Dan-
mark åbner den første bane i 1847 mellem 
København og Roskilde, i Hertugdømmet 
Slesvig åbnede en bane mellem Flensborg-
Tønning og Rendsborg i 1854 og først i 
1862 blev en jysk strækning mellem Aarhus 
og Randers en realitet. Se Poul Thestrup, 
På sporet – Dampen binder Danmark sammen, 
bind 1, Jernbanemuseet (nu: Danmarks 
Jern banmuseum), Odense 1997, pp. 11-19.
143. Lundbye 1976, p. 45.
144. Maleriet er set gengivet i Dyveke 
Helsted m.fl. (red.), Martinus Rørbye 1803-
1848, udstillingskatalog fra Thorvaldsens 
Museum, København 1981, p. 73. 
145. Nygaard/Kunstforeningen 1930, p. 15. 
146. Nygaard/Kunstforeningen 1930, p. 5. 
147. Georg Nygaard, Maleren Martinus 
Rørbyes Rejsedagbøger 1834-1837. Afskrift 
efter Original-Manuskriptet paa Det store 
Kongelige Bibliotek i København (Ny kgl. 
Samling), København 1931, u.p.
148. Brev fra Georg Nygaard til Hr. Direk- 
tør Aage R. Angelo, afsendt fra Overgaden 
neden Vandet 37, København K, 11. Novem-
ber 1931. Indlagt i bind 1. 
149. Bente Scavenius (red.), Guldalderens 
verden – 20 historier fra nær og fjern, Køben-
havn: Gyldendal 1996, forsideillustration. 
Det skal dog anføres, at billedet gengives 
uden beskæring inde i bogen ved Bente 
Scavenius og Hans Hertels fælles artikel. 

150. Indtil 1843 måtte dampskibe så- 
ledes ikke sejle helt ind til Toldboden pga. 
brandfare fra dampmaskineriets kedel  
og gnister fra skorstenene. Dampskibene 
skulle vente på Reden, og passagererne 
måtte sejles derud. Se Anders Monrad 
Møller, Dansk Søfarts historie, bind 4,  
1814-1870, Med korn og kul, København: 
Gyldendal 1998, p. 99. 
151. Se Lundbye 1976, pp. 37, 115.
152. Hendriksen 1921, pp. 45-46. Brev fra 
Lorenz Frølich til Vennerne i København, 
Leipzig 1840 10/11.
153. Lundbye 1976, p. 25-26. Lundbye 
nævner, at han vil tegne lokomotivet med 
dets fragtvogne, men der er ikke kendskab 
til et sådant motiv i offentlige samlinger.
154. Lundbye 1976, pp. 237-238. 
155. se Carl Henrik Koch og Vibeke Koch 
(udgivere), Hans Brøchners Rejsedagbøger 
1847 og 1852-53, København: Reitzel 1996, 
rejse dagbog 1, p. 4.
156. Se eksempelvis H.C. Andersen,  
En Digters Bazar, bind 1, København 
(1842) 1943, pp. 42-43, Helga Vang Laurid-
sen (udgiver), H.C. Andersens Dagbøger, 
København 1973, bind II, 1836-1844,  
10.-11. november 1840, pp. 49-50. 
157. Saabye 1999, se pp. 313-314. Se end-
videre Lundbye 1976, pp. 237- 238.
158. Se Eckersbergs dagbøger, bind fra 
1846 til 1848, pp. 31-33, i kapsler på Hånd-
skriftsamlingen, Det Kongelige Bibliotek. 
Se endvidere transskriptioner af Eckers-
bergs dagbøger: Villads Villadsen, C.W. 
Eckersbergs dagbøger 1837-1853, bind II,  
pp. 1098-1105, København: Nyt Nordisk 
Forlag Arnold Busck 2009. 
159. Frederik Ursin, Dampkraften frem - 
stillet i 12 populære Forelæsninger, Køben-
havn 1839. 
160. Poul Thestrup, »G.F. Ursin, C.W. 
Eckersberg og de første danske tegninger 
af et lokomotiv«, IN Tog i tiden, pp. 14-22, 
2006.
161. Museumsinspektør Gitte Lundager 
fra Danmarks Jernbanemuseum i Odense 
takkes for oplysningerne.

 noter ·  201



202 ·  dansk guldalder – rejsebilleder

162. Se fx C.W. Eckersberg, Chr. VIII  
med følge overværer på sit dampskib »Ægir« 
den 2, maj 1843 manøvreringen af en eskadre 
på Københavns ydre red, 1844, Statens  
Museum for Kunst, hvor Eckersberg  
nærmest overdriver den sorte røg.
163. Frederik Ursin, Dampmaskinen  
fremstillet i 15 populære Forelæsninger,  
København 1842. 
164. Se Buzard.
165. Se Erik Housted, Fattig-Holm:  
tre guldalderskæbner: guldsmeden Michael 
Holm 1774-1860, kobberstikkeren Jens Holm 
1776-1859, maleren Heinrich Gustav Ferdi-
nand Holm 1803-1861, København:  
Rhodos 1994. 
166. Buzard, p. 10. 
167. Se Jacob Wamberg, Landskabet som 
verdensbillede – Naturafbildning og kulturel 
evolution i Vesten fra hulemalerierne til  
den tidlige modernitet, doktordisputats, 
Aarhus: Passepartouts skriftrække 2005  
og   Joachim Ritter, Landschaft: zur Funk- 
tion des Ästhe tischen in der modernen  
Gesellschaft, Münster: Aschendorff 1978 
 samt Joachim Ritter, »Landskab«, IN 
Jørgen Dehs (red.), Æstetiske teorier,  
Odense: Odense Universitetsforlag,  
1995 for yderligere teoretisk udredning  
af forholdene mellem æstetik, natur  
og kultur og for relationerne mellem  
uberørthed og kultivering. 
168. Buzard, p. 32.
169. Schivelbusch, (1977) 1989. 
170. Schivelbusch, pp. 53, 56. Se John  
Ruskin, Modern Painters, vol. I-V, London 
(1859) 1873: »Going by railroad, I do not 
consider travelling at all; it is mere being 
›sent‹ to a place, and no different from 
being a parcel«. 
171. Buzard, p. 35. 
172. Endvidere synes Schivelbuschs eget 
politiske ståsted at være udpræget marxi-
stisk og antikapitalistisk, hvilket dømmer 
holdninger, der positivt understøtter en 
profitorienteret turistindustri, ude på 
forhånd. 

173. På Statens Museum for Kunst er 
Louis Gurlitts værk: Møens Klint, 1842, 
kommet op at hænge efter de nye sam-
lingspræsentationer fra 2011. Herpå er der 
en lille hjul -damper (se også ill. 46).
174. Lundbye 1976, p. 60.
175. Marianne Saabye (red.), Wilhelm 
Bendz 1804-1832 – Et ungt kunstnerliv, ud-
stillingskatalog fra Den Hischsprungske 
Samling 1996, appendiks med Bendz’ 
rejsebreve, p. 226. Brevet er fra juni 1831.
176. Saabye 1996, p. 227.
177. Tegningen er dog udført forud for 
Bendz’ rejse, som han påbegyndte i 1831, 
og reelt nåede han aldrig til Rom. Han 
døde ved Vicenza på grund af sygdom  
i 1832. 
178. Löfgren, p. 50.
179. Dagbogsuddrag fra d. 26. september 
1810, se Bramsen 1947, p. 19 samt Villad-
sen, bind 1, p. 56. 
180. William Gilpin, Observations on the 
River Wye, England 1782. Originalt citat: 
»Many of the objects, which had floated 
so rapidly past us, if we had had time  
to examine them, would have given us 
sublime, and beautiful hints in landscape: 
some of them seemed even well combined, 
and ready prepared for the pencil: but  
in so quick a succession, one blotted out 
another.« Dansk citat er taget fra Geof-
frey Batchens dansk oversatte artikel, 
»Brændende begær – Fotografiens fødsel 
og død«, IN Passepartout, skrifter for kunst-
historie, nummer 13, »det fotografiske«,  
7. årg., 1999, p. 16, oversættelse ved Dorte 
Jørgensen og Troels Branth Pedersen. 
181. For bådenes indretning se Löfgren,  
p. 43. 
182. Se Lars Kiel Bertelsen, »The Claude 
Glass: A Modern Metaphor between 
Word and Image«, pp. 182-190, IN Word  
& Image, vol. 20, no. 3, July-Sep 2004.
183. Se Tue Gad (udgiver), H.C. Andersens 
Dagbøger, bind IV, 1851-1860, København 
1974, p. 366: »Jeg gik med en uhyggelig 
Følelse ind i den epidemiserede Kasse.«
184. Lundbye 1976, p. 60. 



185. Frederik Ursin, Om Sporveie med sær- 
deles Hensyn til Deres Anlæg i Fædrelandet, Et 
populært Foredrag holdt I Industrifore ningens 
Møde den 19de November 1839, København 
1839, p. 14. Ursin skriver, at oplevelsen 
stammer fra »Thieles Breve paa en Reise  
i England og Skotland«. 
186. Andersen (1842) 1943, bind 1,  
pp. 42-43.
187. Andersen (1842) 1943, bind 1, p. 42.
188. Schivelbusch, pp. 54-55. 
189. H.C. Andersen, ca. 1867, brev til 
Edvard Collin, upagineret e-manuskript 
fra www.kb.dk.
190. Se Jacob Wamberg 2005, p. 314 samt 
kap. 8 for overvejelser om G.W.F. Hegel 
og Jürgen Habermas, der begge gør sig 
forestillinger om stadierne i menneskets 
gradvise bevidstgørelse. Se endvidere 
Jacob Wamberg, »Opspilede Øjne – Om 
realismens synskultur«, IN Bulletinen, 
Meddelelser fra Dansk Kunsthistoriker For-
ening, nr. 27, juni, København 1999, p. 33.
191. Se endvidere Jonathan Crary,  
Techniques of the Observer: On Vision and 
Modernity in the Nineteenth Century, 2001 
samt Jonathan Crary, »Modernizing  
Vision«, pp. 34-35, IN Hal Foster (red.), 
Vision and Visuality, 1988.
192. C.W. Eckersberg, Linearperspektiven, 
anvendt paa Malerkunsten, København 
1841, tab. 1, 1. kolonne. 
193. Kunstforeningen i København, ved 
Georg Nygaard, Maleren Martinus Rørbyes 
Rejsedagbog 1830, København 1930, pp. 
98-99.
194. H.C. Ørsted, Erindringsord til Fore-
læsninger over Lyset, København 1835,  
pp. 43-44.
195. Ørsted 1835, især pp. 14-21.
196. Ørsted 1835, se fig. 57 for et tværsnit 
af øjet. 
197. Nygaard 1930, p. 90.
198. Ørsted 1835, p. 6. Se endvidere fig. 5  
i Ørsteds grafiske fremstilling. Kalejdo-
skopet har været kendt af oldtidens  
grækere, men blev »genopfundet« i 1816  
af David Brewster.

199. H.C. Andersen, I Sverrig, 1851,  
upagineret e-manuskript fra www.kb.dk 
200. Löfgren, pp. 18, 21, 43; Malcolm  
Andrews, pp. 239-240; Jonas Larsen,  
p. 43; Buzard, p.21. For uddybning af  
Claude-glassets funk tion og betydning  
se; Arnaud Maillet, The Claude Glass: Use 
and Meaning of the Black Mirror in Western 
Art, New York: Zone Books 2004. Se 
endvidere Lars Kiel Bertelsen 2004. 
201. Batchen 1999, p. 20. Originalt citat: 
»A succession of high-coloured pictures  
is continually gliding before the eye. They 
are like the visions of the imagination; or 
the brilliant landscapes of a dream. Forms, 
and colours in brightest array, fleet before 
us; and if the transient glance of a good 
composition happens to unite with them, 
we should give any price to fix and appro-
priate the scene.« Fra Geoffrey Batchen, 
»Burning with Desire. The Birth and 
Death of Photography«, IN Afterimage, 
Jan. 1990, pp. 8-11.
202. Se Kiel Bertelsen 2004, pp. 186-188; 
Batchen 1999, pp. 20-21, Batchen 1997, 
pp. 73-74. Löfgren peger endvidere på  
en kobling mellem Gilpins blik og noget 
cinematografisk, se Löfgren, p. 43. For 
Löf grens reference se endvidere Patricia 
Jasen, Wild Things: Nature, Culture, and 
Tourism in Ontario, 1790-1914, Toronto: 
University of Toronto Press 1995, pp. 57-58. 
For mere information om kunstnernes 
brug af spejle og optiske apparater her-
under Claude-glasset se Karina Lykke 
Grand, »Portrættet i spejlet – om guld-
alderens fascination af spejle og optiske 
apparater«, pp. 57-74, IN Det gyldne blik – 
Dansk guldalderportræt i nyt lys, udstillings-
katalog, Fuglsang Kunstmuseum 2009.
203. Rohde 1993, pp. 46, 50. Brev fra  
Christen Købke til kunstnervennen  
Jørgen Roed. 
204. Søren Kierkegaard, »Den første 
Kjærlighed – Lystspil i een Akt af Scribe«, 
pp. 269-270, IN Enten-Eller, første del, 
bind 2, Søren Kierkegaards Skrifter,  
København 1997. 

 noter ·  203



204 ·  dansk guldalder – rejsebilleder

205. Kierkegaard 1997, bind 2, p. 313.
206. Ibid.
207. Kierkegaard 1997, bind 2, pp. 321-322.
208. Kierkegaard 1997, bind 2, p. 314. 
209. Kierkegaard 1997, bind 3, anden del, 
»Ægteskabets æsthetiske Gyldighed«,  
p. 17. Passagens tekniske oplysninger om, 
at det kun tager ½ minut at fiksere det 
billede, som blikket har set i spejlet, gør 
det muligt at tidsfæste udsagnet til ca. 
1842, hvor eksponeringstiden er blevet 
reduceret til 15-30 sekunder. Se Ochsner 
1996, p. 51, hvor Ochsner bemærker, at en 
daguerreotypist fra Wien var på gennem-
rejse i Danmark i juni 1842. Joseph Wen-
niger annoncerede i københavnske aviser, 
at den fotografiske proces og optagelses-
tid nu var nede på 15-30 sekunder. 
210. Panoramaet har som billedform  
har haft sin udbredelse siden 1790’erne. 
Stephan Oettermann, The Panorama:  
History of a Mass Medium, New York: Zone 
Books (Hamborg 1980: Das Panorama – 
Die Geschichte eines Massenmediums) 1997. 
Se endvidere Galassi 1989, pp. 74-79,  
126-127.
211. Eiler Nystrøm, Offentlige Forlystelser  
i Frederik den Sjettes tid. Kildeforlystelser  
i Dyrehaven m.m., bind 2, pp. 138-145,  
København 1913. 

212. Se C.W. Eckersberg, Panorama tegnet 
fra Kronprinsens Bastion paa Kronborg Vold 
hele Horizontcirklen rundt, Helsingør, 1824. 
Kobberstik sam lingen, Statens Museum 
for Kunst. Se endvidere Niels Jørgen  
Poulsen, »Udsigt til Gåsetårnet 1823 – om 
C.W. Eckersbergs og Jacob Marstrands 
panorama«, pp. 63-74, IN Nationalmuseets  
arbejdsmark, København 1987. I perioden 
bygges der endvidere udsigtstårne mange 
steder, der netop tjener det panoramiske 
syns behov for store, åbne vidder. Se  
Löfgren, pp. 44-45.
213. Hannover 1898; Poulsen, p. 67.
214. Crary 2001, p. 113. 
215. Crary 2001, p. 113. Se også Oetter-
mann, pp. 215-216.
216. Se HCA, Dagbøger III, 1845-1850,  
p. 226, e-manuskript fra www.kb.dk: »…  
gik derfor i Panorama og saae Cairo, Luften 
passede der til; Nilen, Pyramiderne, Et  
Pilgrimstog til Mekka; … « .
217. Se HCA, Dagbøger I, 1825-1834,  
pp. 351-352, e-manuskript fra www.kb.dk. 
Andersen besøgte Den Blå Grotte i februar 
1834, og i romanen Impro visatoren fra 1835 
udspiller der sig en scene på dette sted. 
Det andet diorama forestiller Amalfi.
218. A. & C.E. Collin, H.C. Andersen 
og det Collinske Hus, 1882, p. 113.



Agerbæk, Kirsten: Høyen mellem klassicisme 
og romantik. Om idegrundlaget for N.L.  
Høyens virke for kunsten i fortid og samtid, 
doktordisputats, Esbjerg 1984.

Alpers, Svetlana: The Art of Describing: 
Dutch Art in the Seventeenth Century,  
Chicago: Chicago University Press 1983.

Andersen, H.C.: Breve til og fra H.C.  
Andersen, Det Kongelige Bibliotek. 

Andersen, H.C: Dagbøger, e-manuskript  
fra www.kb.dk.

Andersen, H.C.: Improvisatoren, (1835)  
København: Gyldendal 2005.

Andersen, H.C: En Digters Bazar, bind 1, 
(1842) København 1943. 

Andersen, H.C: I Sverrig, 1851, e-manu-
skript fra www.kb.dk.

Andersen, Jørn Erslev: »Guldalder?«,  
pp. 28 -35, IN Passepartout, nr. 29,  
15. årgang, Aarhus 2009.

Andrews, Malcolm: The Search for the Pictur-
esque – Landscape Aesthetics and Tourism in 
Britain, 1760-1800, Stanford: Stanford 
University Press (1989) 1990.

Baggesen, Jens: Labyrinten eller Reise giennem 
Tydskland, Schweitz og Frankerig, Køben-
havn: Gyldendal (1792 og 1793) 2005. 

Bal, Mieke og Norman Bryson: »Semiotics 
and Art History«, pp. 174-208, Art Bulletin 
73, New York 1991. 

Batchen, Geoffrey: »Burning with Desire 
– The Birth and Death of Photography«, 
pp. 8-11, IN Afterimage, New York 1990.

Batchen, Geoffrey: Burning with Desire 
– The Conception of Photography,  
Cambridge, MA: MIT Press 1997.

Batchen, Geoffrey: »Brændende begær  
– Fotografiens fødsel og død«, pp. 10-35, 
IN Passepartout – Skrifter for kunsthistorie, 
nummer 13, 7. årgang, Aarhus 1999. 

Bencard, Ernst Jonas og Stig Miss (red.): 
Afmagt. Dansk billedhuggerkunst 1850-1900, 
udstillingskatalog fra Thorvaldsens  
Museum, København 2002.

Bencard, Mogens (red.): Krydsfelt – Ånd  
og natur i Guldalderen, København 2000.

Bergsøe, Vilhelm: Fra Piazza del Popolo,  
Bd. 1-3, 1866, e-manuskript, www.kb.dk.

Berman, Patricia G.: Nyt Lys over 1800-tallets 
maleri, København: Aschehoug 2007. 

Berner, Marie-Louise: »Lysavlede Fuld-
tegninger – fotografi, kunst og naturvi-
denskab i Danmark 1839-40«, pp. 133-192, 
IN Fund og Forskning, bind 36, København 
1997.

Blicher-Moritz, Tine: »Mellem anekdote og 
teori – en samling til debat. Overvejelser 
om præsentationen af guldaldersamlingen 
på Ny Carlsberg Glyptotek«, pp. 37-45,  
IN Passepartout, nr. 29, 15. årgang, Aarhus 
2009.

Bonde Jensen, Jørgen: Forgyldning forgår  
– Guldalderlæsninger, København: Babette 
1998.

Bramsen, Henrik: Dansk Kunst fra Rokoko  
til vore Dage, Hirschsprung, København 
1942.

Bramsen, Henrik: C.W. Eckersberg, Dagbog  
og Breve, Paris 1810-13, udgivet og kom-
menteret af Henrik Bramsen, København 
1947.

 litteratur ·  205

Litteratur



206 ·  dansk guldalder – rejsebilleder

Bruun, N.T. (oversætter): Magazin for de 
allernyeste og interessanteste Reisebeskrivelser, 
København 1817-1820. 

Bryson, Norman: Vision and Painting – The 
Logic of the Gaze, New Haven: Yale Univer-
sity Press (1988) 1992. 

Buzard, James: The Beaten Track – European 
Tourism, Literature, and the Ways to Culture, 
1800-1918, New York: Oxford University 
Press 1993. 

Christensen, Erik M: »Guldalderen som 
idéhistorisk periode: H.C. Ørsteds opti-
mistiske dualisme«, pp. 11-45, IN Henning 
Høirup m.fl. (red.), Guldalderstudier, fest-
skrift til Gustav Albeck, d. 5. juni 1966,  
Aarhus 1966.

Christensen, Villads: København i Kristian 
den Ottendes og Frederik den Syvendes tid 
1840-1857, kapitel IX, København 1912. 

Clausen, Julius m.fl. (red.): Danmark i Fest  
og Glæde, bind III, København 1935. 

Conisbee, Philip m.fl. (red.): In the Light  
of Italy – Corot and Early Open-Air Painting, 
with Peter Galassi, gæstekurator, udstil-
lingskatalog fra National Gallery of Art, 
Washington 1996.

Conrad, Flemming: »Guldaldertidens  
selvforståelse og guldalderbegrebets  
dannelse«, pp. 36-41, IN Eva Henschen 
m.fl. (red.): Meddelelser fra Thorvaldsens 
Museum, København 1994.

Crary, Jonathan: »Modernizing Vision«,  
pp. 34-35, IN Hal Foster (red.), Vision and 
Visuality, Bay Press 1988. 

Crary, Jonathan: Techniques of the Obser ver  
– On Vision and Modernity in the Nineteenth 
Century, Cambridge, MA: MIT Press 
(1990) 2001.

Crouch, David og Nina Lübbren: »Intro-
duction«, pp. 1-20, IN Crouch og Lübbren 
(red.), Visual Culture and Tourism, Oxford/
New York: Berg Publishers 2003.

Culler, Jonathan: Framing the Sign – Criticism 
and Its Institutions, Oklahoma: University 
of Oklahoma Press 1988. 

Dam Christensen, Hans: »Om ›synets  
videnskab‹ – og andre af disciplinen 
Kunsthistories imperativer«, pp. 434-457, 

IN Dalgaard, Kleinert og Stuhr (red.),  
Øje for Øje, København, Det Kgl. Danske 
Kunstakademi 1994. 

Dam Christensen, Hans: »Perceptioner  
og tegn«, pp. 72-75, IN Kritik, nr. 124, 
København 1996. 

Dam Christensen, Hans: »Hans Edvard 
Nørregaard-Nielsen – Christen Købke 
I-III«, pp. 163-169, IN Periskop, nr. 6,  
København 1997.

Dam Christensen, Hans: »Købke og den 
gode smag – en slags anmeldelse af Hans 
Edvard Nørregaard-Nielsen: Christen 
Købke 1-3«, pp. 217-236, IN Passepartout, 
nr. 9, 5. årgang, Aarhus 1997. 

Dam Christensen, Hans: »Kritiske betragt-
ninger over Thorvaldsens Museum som 
tegn«, pp. 148-155, IN Meddelelser fra  
Thorvaldsens Museum, København 1998.

Dam Christensen, Hans: Forskydningens 
kunst – bidrag til en kritisk kunsthistorisk 
faghistoriografi, ph.d.-afhandling, Køben-
havn 1999. 

Dam Christensen, Hans: »Billedarkæologi 
– Om visuel kultur, kunsthistorie og bil-
leder«, pp. 35-47, IN Periskop, nr. 9, Køben-
havn 2000.

Dam Christensen, Hans: Forskydningens 
kunst – kritiske bidrag til kunsthistoriens 
historie, København: Multivers 2001.

Dam Christensen, Hans: »Billedkunsten 
– Om kunsthistorien, N.L. Høyen og 
folkets billedkunst«, pp. 67-94, IN Veje til 
danskheden – Bidrag til den moderne nationale 
selvforståelse, Dansk Folkemindesamling, 
København 2005. 

Damsgaard, Nina (red.): Rejsebilleder,  
ud stillingskatalog fra Vejle Kunstmuseum 
1993.

Damsgaard, Nina (red.): Jernbanebilleder, 
udstillingskatalog fra Vejle Kunstmuseum, 
Jelling 1994. 

Det danske sprog- og litteraturselskab, 
Ordbog over det danske sprog, København 
(1918-1919) 1999. 

Eckersberg, C.W.: Forsög til en Veiledning  
i Anvendelsen af Perspektivlæren for unge 
Malere, København 1833.

 litteratur ·  207



Eckersberg, C.W.: Linearperspektiven, an-
vendt paa Malerkunsten, København 1841.

Eckersbergs, C.W.: Dagbøger, bind fra 1846 
til 1848, pp. 31-33, i kapsler på Håndskrift-
samlingen, Det Kongelige Bibliotek. 

Friborg Jensen, Flemming: Det umiddelbare 
og fuldkommenheden – forholdet mellem 
»ufærdigt og færdigt værk«, »det private og det 
offentlige« hos Eckersberg, Købke og Lundbye, 
konferensspeciale, 1992, Københavns 
Universitet.

Faaborg, N.L: »Den unge C.J. Thomsen 
som kunstsamler og hans forhold til J.C. 
Dahl«, pp. 108-128, IN Fund og Forskning, 
vol XXV, København 1981.

Gad, Tue (udgiver): H.C. Andersens Dagbøger, 
bind IV, 1851-1860, København 1974. 

Galassi, Peter: Before Photography – Painting 
and the Invention of Photography, udstillings-
katalog, The Museum of Modern Art, 
New York 1981.

Galassi, Peter: Corot in Italy – Open-Air 
Painting and the Classical-Landscape Tradi-
tion, New Haven: Yale University Press 
1991.

Garff, Jan: C.W. Eckersberg’s Panorama af 
Københavns Red, Lommebog 23, KKS, 
København 1983.

Gelius, William og Stig Miss (red.): Under 
samme himmel – Land og by i dansk og tysk 
kunst 1800-1850, udstillingskatalog fra 
Thorvaldsens Museum, København 2000.

Gilpin, William: Observations on the River 
Wye, England 1782.

Grand, Karina Lykke (Jeppesen): »Skjult 
kamera: om ›det fotografiske‹ ved J.Th. 
Lundbye, C.W. Eckersberg og Søren  
Kierkegaard«, pp. 69-90, IN Passepartout  
– Skrifter for kunsthistorie, nr. 13, 7. årgang, 
Aarhus 1999.

Grand, Karina Lykke: Nye optikker på dansk 
guldalder – Rejsebilleder og det fotografiske 
blik, ph.d.-afhandling, Aarhus Universitet, 
Aarhus 2008.

Grand, Karina Lykke (red.): Dansk guldalder 
i nyt lys, Passepartout – Skrifter for kunsthisto-
rie, nr. 29, 15. årgang, Aarhus 2009. 

Grand, Karina Lykke: »Turist i guldalderen 
– På rejse med Martinus Rørbye«, IN 

Grand, Karina Lykke (red.), Dansk guld-
alder i nyt lys, Passepartout – Skrifter for 
kunsthistorie, nr. 29, 15. årgang, 2009.

Grand, Karina Lykke: »Portrættet i spejlet 
– om guldalderens fascination af spejle  
og optiske apparater«, pp. 57-74, IN Det 
gyldne blik – Dansk guldalderportræt i nyt lys, 
udstillingskatalog, Fuglsang Kunst-
museum 2009.

Grand, Karina Lykke og Gertrud Oelsner 
(red.): P.C. Skovgaard – Dansk guldalder 
revurderet, Aarhus: Aarhus Universitets-
forlag 2010. 

Grand, Karina Lykke: » ›Danmark er  
et dejligt Land‹ – Vilhelm Kyhn og det 
nationale maleri«, IN Vilhelm Kyhn  
og det danske landskabsmaleri, Aarhus:  
Aarhus Universitetsforlag 2012.

Grand, Karina Lykke: »På rejse med  
Thorald Brendstrup. Landskabsbilleder 
fra det kendte og ukendte Europa«,  
pp. 77-105, IN Gertrud Oelsner og  
Ingeborg Bugge, Thorald Brendstrup.  
I guldalderens skygge, Aarhus:  Aarhus  
Universitetsforlag 2012. 

Gunnarsson, Torsten: Friluftsmåleri före 
friluftsmåleriet. Oljestudien i nordiskt lands-
kapsmåleri 1800-1850, Uppsala Universitet 
1989. 

Gunnarsson, Torsten: Nordic Landscape 
Painting in the Nineteenth Century, engelsk 
oversættelse ved Nancy Adler, New  
Haven: Yale University Press 1998. 

Hannover, Emil: Maleren Christen Købke 
– En Studie i dansk kunsthistorie, Kunstfor-
eningen i København, København 1893.

Hannover, Emil: Maleren C.W. Eckersberg: 
En Studie i dansk Kunsthistorie, udgivet  
af Kunstforeningen i København, Køben-
havn 1898.

Hannover, Emil: Maleren Constantin Hansen: 
En Studie i dansk Kunsthistorie, udgivet  
af Kunstforeningen i København, Køben-
havn 1901. 

Hannover, Emil: Det nittende Aarhundredes 
Kunst – Skikkelser og Strømninger, Køben-
havn 1918.

Hansen, Constantin: »De Skjönne Kunst-
ners Enhed«, IN Nordisk Universitetstids-

 litteratur ·  207



208 ·  dansk guldalder – rejsebilleder

skrift, 9. årgang, første hæfte, København 
1863.

Haugsted, Ida: Italiens smukkeste Egn. Dansk 
guldalder i Albano, Frascati og Nemi, Køben-
havn: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 
2003.

Haxthausen, Charles W. (red.): The Two  
Art Histories – The Museum and the Univer-
sity, New Haven/London: Yale University 
Press 2002.

Heiberg, Johan Ludvig: Prosaiske Skrifter, 
bind 2, København: C.A. Reitzel 1861. 

Helsted, Dyveke (red.): »Mægtige Schweiz.« 
Inspirationer fra Schweiz 1750-1850, udstil-
lingskatalog fra Thorvaldsens Museum, 
København 1973.

Helsted, Dyveke m.fl. (red.): Martinus  
Rørbye 1803-1848, udstillingskatalog fra 
København: Thorvaldsens Museum 1981. 

Helsted, Dyveke m.fl. (red.): C.W. Eckersberg 
i Rom 1813-16, Thorvaldsens Museum, 
København 1983.

Henschen, Eva m.fl. (red.): Meddelelser fra 
Thorvaldsens Museum, København 1993.

Henschen, Eva m.fl. (red.): Meddelelser fra 
Thorvaldsens Museum, København 1994.

Henschen, Eva, Torben Melander og Stig 
Miss (red.): Johan Thomas Lundbye 1818-
1848 – … at male det kjære Danmark, udstil-
lingskatalog fra Thorvaldsens Museum, 
København 1994.

Hendriksen, F. (udgiver): Lorenz Frølich, 
Egne Optegnelser og Breve til og fra hans Slægt 
og Venner, samlet og udgivet i Hundred-
aaret for Kunstnerens Fødsel af F. Hend-
riksen, København 1921.

Holm, Henrik Ole: »Behersket historie.  
C.W. Eckersberg«, pp. 64-103, IN  
Ana lyser af hovedværker i dansk billedkunst 
fra N icholai A. Abildgaard til Asger Jorn, 
ph.d.-afhandling, Københavns Universitet 
2006.

Hornung, Peter Michael og Kasper  
Monrad: C.W. Eckersberg – dansk maler-
kunsts fader, København: Gyldendal 2005. 

Housted, Erik: Fattig-Holm: tre guldalder-
skæbner: guldsmeden Michael Holm 1774-

1860, kobberstikkeren Jens Holm 1776-1859, 
maleren Heinrich Gustav Ferdinand Holm 
1803-1861, København: Rhodos 1994.

Hvidberg-Hansen, Gertrud (red.): Himlens 
spejl – Skyer og vejrlig i dansk maleri 1770-
1880, Odense 2002.

Høiris, Ole og Thomas Ledet (red.): Roman-
tikkens verden – Natur, menneske, samfund, 
kunst og kultur, Aarhus: Aarhus Universi-
tetsforlag 2008.

Høyen, N.L.: »Om Betingelserne for en 
skandinavisk Nationalkonsts Udvikling«, 
foredrag afholdt 1844, IN N.L. Høyens 
Skrifter, bind 1, Udgivne paa Foranstalt-
ning af Selskabet for Nordisk Kunst ved 
J.L. Ussing, København: Thieles Bog-
trykkeri 1871.

Jackson, Andrew, Iver Kjær m.fl. (red.): 
Krydsfelt – Ånd og natur i Guldalderen,  
ud givet i forbindelse med Guldalder-
festivalen, København 2000.

Jasen, Patricia: Wild Things: Nature, Culture, 
and Tourism in Ontario, 1790-1914, Toronto: 
Toronto University Press 1995.

Jensen, Hannemarie Ragn m.fl. (red.):  
Inspirationens skatkammer – Rom og skandi-
naviske kunstnere i 1800-tallet, København: 
Museum Tusculanums Forlag 2003.

Jensen, Knud W.: De glade givere, Køben-
havn: Gyldendal 1996.

Johansson, Ejnar: De danske malere i Mün-
chen – Et ukendt kapitel i dansk guldalder-
kunst, København: Spektrum 1997. 

Jørnæs, Bjarne og Stig Miss (red.): Constan-
tin Hansen 1804-1880, udstillingskatalog fra 
Aarhus Kunstmuseum og Thorvaldsens 
Museum, Esbjerg 1991.

Kiel Bertelsen, Lars: Fotografiets grå mytologi 
– Historier på kanten af et medie, Køben-
havn: Politiske revy 2000.

Kiel Bertelsen, Lars: »The Claude Glass:  
A Modern Metaphor between Word and 
Image«, pp. 182-190, IN Word & Image,  
vol. 20, no. 3, July-Sep 2004.

Kierkegaard, Søren: Enten – Eller, første  
del og anden del, bind 2 og 3, Søren 
Kierke gaards Skrifter, udgivet af Søren 



Kierkegaard Forskningscentret,  
København 1997.

Koch, Carl Henrik og Vibeke Koch  
(udgivere): Hans Brøchners Rejsedagbøger 
1847 og 1852-53, København: Reitzel 1996. 

Larsen, Ane Hejlskov og Bruno Ingemann 
(red.): Ny dansk museologi, Aarhus: Aarhus 
Universitetsforlag 2005.

Larsen, Jonas: Performing Tourist Photo-
graphy, ph.d.-afhandling, Department  
of Geography and international Develop-
ment Studies, Roskilde Universitet, 
Roskilde 2004.

Larsen, Peter Nørgaard (red.): Sjælebilleder 
– Symbolismen i dansk og europæisk maleri 
1870-1910, udstillingskatalog, Statens  
Museum for Kunst, København 2000.

Lessing, Gotthold Ephraim: Laokoon: oder 
Über die Grenzen der Mahlerey und Poesie: 
Mit beyläufigen Erläuterungen verschiedener 
Punkte der alten Kunstgeschichte, Leipzig 
1854.

Linnet, Ragni: »Guldalderen i det post-
moderne«, pp. 13-24, IN Periskop, nr. 2, 
København 1993.

Linnet, Ragni: »Kierkegaard, Eckersberg  
og 1840’ernes billedskabende blik«, pp. 
45-65, IN Spring, nr. 9, København 1995. 

Linnet, Ragni: Kierkegaard og blikkets koder, 
arbejdspapir, Center for Urbanitet og 
Æstetik, København 1996.

Lose, Søren, Johanne Løgstrup og Karsten 
Wind Meyhoff (red): Turisthistorier – rejse, 
turisme og repræsentation, udgivet i forbin-
delse med udstillingen »Tourist’s Tale«, 
nov. 2007, Aarhus Kunstbygning, Aarhus 
og København: Forlaget Vandkunsten 
2007. 

Ludvigsen, Susanne: Naturfortrolighed.  
Dankvart Dreyer 1816-1852, udstillings-
katalog, Den Hirschsprungske Samling  
og Odense Bys Museer 2006-2007. 

Ludvigsen, Susanne: Maleren Dankvart 
Dreyer, bind 1 og 2, Selskabet til Udgivelse 
af danske Mindesmærker, København: 
Forlaget Vandkunsten 2008.

Lundbye, Johan Thomas: Rejsedagbøger 
1845-1846, transskription med indledning 
af Erik Fischer, Statens Museum for Kunst, 

Kobberstiksamlingen, København 1976. 
Lunding, Erik: »Biedermeier og romantis-

men«, pp. 32-67, IN Kritik, nr. 7, Køben-
havn 1968. 

Löfgren, Orvar: On Holiday – A History  
of Vacationing, Berkeley: University  
of California Press (1999) 2002. 

MacCannell, Dean: The Tourist: A New  
Theory of the Leisure Class, Berkeley:  
University of California Press (1976)  
1999.

Madsen, Karl (red.): Kunstens Historie  
i Danmark, København 1901-1907. 

Madsen, Karl: Wilhelm Marstrand 1810-1873, 
København: Kunstforeningen og H.H. 
Thieles bogtrykkeri 1905.

Maillet, Arnaud: The Claude Glass – Use  
and Meaning of the Black Mirror in Western 
Art, New York: Zone Books 2004.

Marchwinski, Alana: Mødet med den anden 
– Et motiv i dansk kunst fra Wilhelm Bendz  
til L.A. Schou, København: Museum 
Tusculanums Forlag 2009. 

Marstrand, Otto: Maleren Wilhelm  
Marstrand, Kolding 2003. 

Marstrand, Wilhelm: Breve og Uddrag af 
breve fra denne Kunstner, samlede og ledsagede 
med nogle indledende Ord af Etatsraad  
Raffenberg, København 1880.

Miss, Stig, Gertrud Hvidberg-Hansen og 
Birgitte Zacho (red.): Aftenlandet – Motiver 
og stemninger i dansk landskabs maleri omkring 
år 1800, udstillingskatalog, Thorvaldsens 
Museum og Odense Bys Museer 2011.

Monrad Møller, Anders: Dansk Søfarts  
historie, bind 4, 1814-1870. Med korn og kul, 
København: Gyldendal 1998. 

Monrad, Kasper og Charlotte Christen- 
sen: De ukendte guldaldermalere, udstillings-
katalog, Kunstforeningen, København: 
Gyldendal 1982. 

Monrad, Kasper: Hverdagsbilleder – Dansk 
guldalder – kunstnerne og deres vilkår, Kø-
benhavn: Christian Ejlers’ Forlag 1989. 

Monrad, Kasper: Dansk guldalder –  
Hovedværker på Statens Museum for Kunst,  
København 1994.

Monrad, Kasper (red.): Turner og tidens  
natursyn, udstillingskatalog, Statens  

 litteratur ·  209



210 ·  dansk guldalder – rejsebilleder

Museum for Kunst, København 2004.
Mortensen, Klaus P.: Det pittoreske øje  

– Et guldalderessay, København: Gylden- 
dal 2011.

Møller, Lis: Erindringens poetik, William 
Wordsworth, S.T. Coleridge, Thomas de 
Quincey, Aarhus: Aarhus Universitets-
forlag 2011.

Nochlin, Linda: »The Imaginary Orient«, 
pp. 33-59, IN The Politics of Vision, New 
York: Westview Press 1989. 

Norman, Geraldine: Biedermeier Painting 
1815-1848 – Reality Observed in Genre,  
Portrait and Landscape, London: Thames 
and Hudsen 1987.

Nyerup, R. (udgiver.): Magazin for Reise-
iagttagelser, bind 1-4, København  
1819-25. 

Nygaard, Georg: Maleren Martinus Rør- 
byes Rejsedagbog 1830, Kunstforeningen  
i København 1930. 

Nygaard, Georg: Maleren Martinus Rørbyes 
Rejsedagbøger 1834-1837, 3 bind, afskrift efter 
manuskript i Det Kongelige Bibliotek.

Nykjær, Mogens: Kundskabens billeder. Moti-
ver i dansk kunst fra Eckersberg til Hammers-
høi, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 
1992. 

Nystrøm, Eiler: Offentlige Forlystelser  
i Fre derik den Sjettes tid. Kildeforlystelser  
i Dyrehaven mm., bind 2, København  
1913.

Nørregård-Nielsen, Hans Edvard: »Hvad 
tænkte egentlig Købke?«, pp. 271-283,  
IN Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, 
København 1989. 

Nørregård-Nielsen, Hans Edvard og  
Kasper Monrad (red.): Christen Købke 
1810-1848, Statens Museum for Kunst, 
København 1996.

Nørregård-Nielsen, Hans Edvard: Undervejs 
med Christen Købke, København: Gylden-
dal 1991.

Nørregård-Nielsen, Hans Edvard: Dengang  
i Italien – H.C. Andersen og guldaldermalerne, 
København: Gyldendal 2005. 

O’Neill, John (red.): The Waking Dream: 
Photography’s First Century, Metropolitan 
Museum of Art, New York 1993.

Ochsner, Bjørn: Fotografiet i Danmark  
1840-1940, en kulturhistorisk billedbog,  
København 1974.

Ochsner, Bjørn: Fotografi på tryk – essays  
og artikler, Det Nationale Fotomuseum, 
København 1996. 

Oelsner, Gertrud og Iben Overgaard (red.): 
Udsigt til guldalderen, udstillingskatalog, 
Storstrøms Kunstmuseum og Skovgaard 
Museet 2005.

Oettermann, Stephan: The Panorama –  
History of a Mass Medium, New York: Zone 
Books (Hamborg 1980: Das Panorama – 
Die Geschichte eines Massenmediums) 1997.

Perregaard, Mette: Solbilleder – En fotografisk 
rejse fra Rom til Konstantinopel,  Aarhus: 
Sfinx 2005. 

Poulsen, Niels Jørgen: »Udsigt til Gåse -
tårnet 1823 – Om C.W. Eckersbergs og 
Jacob Mar strands panorama«, pp. 63-74, 
IN Nationalmuseets arbejdsmark,  
København 1987.

Pram, C.H.: »Noget om Lystreiser, med 
Anviisning til en saadan«, pp. 359-443, IN 
Det skandinaviske Litteraturselskabs Skrifter, 
andet Bind, København 1806. 

Ragn Jensen, Hannemarie m.fl. (red.):  
Inspirationens skatkammer – Rom og skandi-
naviske kunstnere i 1800-tallet, København: 
Museum Tusculanums Forlag 2003. 

Rigsarkivet (udgiver), C.F. Bricka (bind 1-2), 
H. Glarbo (bind 3): Fonden ad Usus Publicos, 
aktmæssige bidrag til belysning af dens virk-
somhed, bind 1-3, 1765-1842, København 
1897, 1902, 1947. 

Ritter, Joachim: »Landskab«, IN Jørgen 
Dehs (red.), Æstetiske teorier, Odense: 
Odense Universitetsforlag 1995.

Ritter, Joachim: Landschaft: zur Funktion  
des Ästhetischen in der modernen Gesellschaft, 
Münster: Aschendorff 1978. 

Rohde, H.P.: En guldaldermaler i Italien – 
Kunsthistorisk mosaik sammensat af breve og 
optegnelser hidrørende fra Constantin Hansen 
og hans kreds, Herning/København 1977.

Rohde, H.P: Danske kunstnere i Rom,  
Viborg 1982.

Rohde, H.P. (udgiver): Kun en maler, Christen 
Købke, breve og optegnelser, Viborg 1993.

 litteratur ·  211



Rubow, Jørn m.fl. (red.): Danske malere  
i Rom i det 19. århundrede, Statens Museum 
for Kunst, København 1978. 

Ruskin, John: Modern Painters, vol. I-V,  
London (1859) 1873. 

Rønberg, Lene Bøgh, Kasper Monrad  
og Ragni Linnet (red.): I Lyset af Holland 
– Mesterværker fra hollandsk og dansk guld-
alder, udstillingskatalog fra SMK, Zwolle 
2001. 

Rørbye, Martinus: Maleren Martinus Rør- 
byes Rejsedagbøger 1834-1837, 3 bind, Ny kgl. 
Samling 4° 2923, Det Kongelige Bibliotek, 
København.

Sanders, Karin: »Blik og forførelse: om 
Søren Kierkegaards ›Forførerens dag-
bog‹ «, IN Kritik, 1988, årg. 22, nr. 86,  
pp. 54-63. 

Sanders, Karin: Konturer: skulptur- og døds-
billeder fra guldalderlitteraturen, Køben-
havn: Museum Tusculanums Forlag 2007.

Scavenius, Bente (red.): Guldalderens verden. 
20 historier fra nær og fjern, København: 
Gyldendal 1996. 

Schivelbusch, Wolfgang: Geschichte der  
Eisenbahnreise – Zur Industrialisierung von 
Raum und Zeit im 19. Jahrhundert, Frank-
furt am Main (1977) 1989.

Skovgaard, P.C.: Brev fra P.C. Skovgaard  
til J.Th. Lundbye, København den 3. Maj 
1846, Skovgaard Museets brevarkiv.

Skovgaard, P.C.: Brev til Georgia Schouw,  
4. august 1849, sendt fra Møn, Skovgaard 
Museets brevarkiv.

Saabye, Marianne (red.): Wilhelm Bendz 
1804-1832 – Et ungt kunstnerliv, udstillings-
katalog fra Den Hirschsprungske Samling, 
København 1996. 

Saabye, Marianne (red.): Tegninger & Hule-
tanker – Johan Thomas Lundbye 1818-1848, 
udstillingskatalog fra Den Hirschsprung-
ske Samling, København 1998. 

Saabye, Marianne: Hirschsprung – kunst-
samler og mæcen, København 2002.

Saabye, Marianne m.fl. (red.): Den 
Hirschsprungske Samling af danske kunstneres 
arbejder. Katalog over malerier og skulpturer, 
København 2009.

Thestrup, Poul: »G.F. Ursin, C.W. Eckers-

berg og de første danske tegninger af et 
lokomotiv«, IN Tog i tiden, pp. 14-22, 2006.

Thestrup, Poul: På sporet – Dampen binder 
Danmark sammen, bind 1, Jernbanemuseet, 
Odense 1997. 

Urry, John: The Tourist Gaze, London: Sage 
(1990) 2005. 

Ursin, Frederik (red.): Magazin for Kunstnere 
og Haandværkere og Nyt Magazin for Kunst-
nere og Haandværkere, diverse årgange, 
1826-1841 København. 

Ursin, Frederik: Dampkraften fremstillet  
i 12 populære Forelæsninger, København 
1839. 

Ursin, Frederik: Om Sporveie med særdeles 
Hensyn til Deres Anlæg i Fædrelandet, Et 
populært Foredrag holdt i Industriforeningens 
Møde den 19de November 1839, København 
1839. 

Ursin, Frederik: Dampmaskinen fremstillet  
i 15 populære Forelæsninger, København 
1842. 

Vammen, Hans: »Kritisk romantik –  
om opfattelsen af den danske guldalder  
– I anledning af en disputats om N.L. 
Høyen«, pp. 18-38, IN Historisk Tidsskrift, 
København 1987.

Vang Lauridsen, Helga (udgiver): H.C.  
Andersens Dagbøger, bind II, 1836-1844, 
København 1973.

Vedel, Valdemar: Studier over Guldalderen  
i dansk Digtning, København 1890.

Villadsen, Villads: C.W. Eckersbergs dagbøger 
1837-1853, bind II, pp. 1098-1105, Køben-
havn: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 
2009.

Virilio, Paul: Synsmaskinen, København : 
Politisk revy (La machine de vision 1988) 
1989.

Voss, Knud: Guldaldermalerne og deres  
Billeder på Statens Museum for Kunst,  
København 1976.

Wamberg, Jacob og Hans Dam Christensen 
(red.): Bulletinen – Meddelelser fra Dansk 
Kunsthistoriker Forening, nr. 27, serien  
Andre optikker på kunsthistorien. 

Wamberg, Jacob: Landskabet som verdens-
billede – Naturafbildning og kulturel evolu-
tion i Vesten fra hulemalerierne til den tidlige 

 litteratur ·  211



212 ·  dansk guldalder – rejsebilleder

modernitet, Aarhus: Passepartouts skrif-
trække 2005. 

Wedewer, Rolf: Landschaftsmalerei zwi-
schen Traum und Wirklichkeit – Idylle und 
Konflikt, Köln (1978) 1980. 

Westergaard, Hanne: »Christian Jürgen-
sen Thomsen og de skønne kunster«, IN 
Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og 
Historie, København 1988, pp. 63-82. 

Winters, Laurie: Biedemeier – and the Inven-
tion of Simplicity, Milwaukee Art Museum, 
Milwaukee, Wien og Berlin 2006-2007

Ørsted, H.C.: Erindringsord til Forelæsnin-
ger over Lyset, København 1835. 

Ørsted, H.C.: Aanden i Naturen, Køben-
havn 1849-50.





214 ·  dansk guldalder – rejsebilleder





216 ·  dansk guldalder – rejsebilleder


