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OM Verdenshistorien har bevaret Navnet paa mangen
uanselig Flække og givet det Klang ved at sætte det i
Forhold til en der stedfunden, sent forglemmelig Begi,
venhed, saaledes har ogsaa i Kunstens Historie adski llige
Steder og Smaabycr opnaaet uventet Berømmelse ved at faa
Tilknytning til fremragende Kunstneres Levned el ler Værker.
Med I lensyn til nyere dansk Kunst gælder dette f. Eks.
Skagen og Hornbæ k, Steder, hvis Navne henleder Tanken paa
en bestemt Epoke, lige saa umidde lbart, som selve de
dengang førende Kunstnernavne: K rnyer, Ancher o. fl. Paa
lignende Maade er Dragør og Saltholmen knyttet til Viggo
Johansens og Th. Philipsens K unst, hvori mod det er en Til,
knytning af noget anden Art, der forbinder dem med endnu
et Kunstnernavn, Marine, og Historiemaleren Chr. Mølstcds.
Forbindelsen er her nok saa ,lyb og nok saa inderlig, skulde
vi tro, med al skyldig Respekt iovrigt for de mcvnte Koryfæer,
med hvem vi ingenlunde agter at sammenligne Chr. Mølsted,
cftl:rsorn det nu eengang er omsonst at jævnrøre helt uens,
artede Værdier paa anden Maade end gennem Paavisning af
de muligvis ensartede J...:rav, de kan have paa almindelig
Anerkendelse.
Forskellen mellem Mølstcds og de andres Tilknytning til de
nævnte Lokaliteter er ikke at søge i Værdien af det frem•
bragte, men i Forudsætningerne for deres kunstneriske Til,
knytning til netop disse Steder og deres Befolkning. Baade
Viggo Johansen og Th. Philipscn kom derud som Indvandrere.
Ligesom Krøyer og Ancher kom til Hornbæk og Skagen,
saaledes kom de til Dragør og Saltholm en som allerede rigt
udviklede og del vis frigjorte Kunstnere, fandt Motiver for
deres Kunst, leved e sig sammen med dem og vandt saaledes
den fornodnc Føling med det lokale, hvad enten det, de vilde
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skildre, nu var Menneskene, D y rene eller selve Naturen. D et
var saa at sige ved et kunstnerisk Magtsprog, Mænd som
K røyer og Ancher inds krev Navnet Skagen i Epokens Kunst.
historie. Ganske anderledes forholder det sig med Chr. Møb
sted og Dragør. [ lan kom ikke udefra t il det Rige, som skulde
blive hans. l lan var fodt ind under Stedets og Befolkningens
Kaar. f ham fandt Fiskeren og Somanden fra den gamle
Sofart s hy frem til .Kunsten og ud foldede sig der i fuld kom•
ment naturlig .Konsekvens af ~ine Anlæg og Sym patier. Hans
store og mangesidige Evner i Forbindelse med hans utrætte,
lige Arbejdsomhed og hojtstrn:bendc Idea lisme gjorde det
muligt l'o r ham at fore sin i sig selv bcgrn::nsede Type igennem
til saa fuld og fri e n U d foldclse, at ha n blandt de Egnes
Malere og bla ndt Soens, Fiskerlivets og Marinehistoriens Skil,
dre re blev noget helt selvstændigt af alm engyldigt Værd.
Chris tian Ferdinand And reas Molsted fodtes den 15. Okto,
her 1862 i IJ ragor, i det samme I l us, hvori han siden levede
til sin Dod, d en 10. Maj 1930, i hans 68. Aa r. Cenncm fl e re
Slægtled havde hans rncrm cste Forfædre været Skibstom rere
paa Holmen, og det va r Faderen ogsaa, indtil han, efter at
have væ ret med i Krigen i 1864, blev syg og maatte opgive
det, fordi det blev for s tre11gt for Kræfterne. [ fan havde
imidlertid foretaget sig no[.let, som ikke e nhver dengang kunde
have gjort ham efter: han havde giftet sig med en A rnaf_!e rpi!Je
og slaaet sig ned i Dragor, hvad der ellers skulde særlig
Adkomst til de ngang efter gængse Begreber, idet Dragor var
e n Vcrclen fo r sig og Amager, efter Beboernes Mening, utvivb
somt skabt alene for Amagerkanerne. Pigen var Datter af
Skipper Ilans 1 ielsen Frederiksen, Forer af en Skonnert, med
hvilke::n ha n sejlede paa tyske Østersohavne. Han stod si,:i ret
god t, Skipperen; men hos Datteren og Svigersonnen, der nu
va r Fisker, var i l{cgclcn Smalhans til I luse. Drengen maattc
tidligt hjælpe Facleren med F iske rie t, og det gav jo svært
Arbejde og mange droje Ture paa Soen baade ved Tat og

ved Dag; men, siger Molstcd i nogle selvbiografiske Opteg,
nelscr, hvad ha n derved saa og oplevede, kom ham senere
ti l Nytte, og han syntes selv, han havde haft en dejlig Barn,
dorn hos sine Forældre.
Lyst til selv at blive Fisker eller gaa til Sos havde Drengen
imidlertid ikke. Saa langt tilbage i T iden, han kunde huske,
havde det været hans Lyst og Glæde at tegne og male. Ocr,
imod brod han sig ikke synderligt om at gaa i Skole, og hvad
han fik læ rt der, var ikke stort. Desto mere herte han imid,
lertid af Omgivelserne og ar de Kaar, hvorunder han levede.
D ragor var dengang, skriver Molstcd, en udpræget Sofartsby.
Mange store Sejlskibe hortc hjemme der, og en D el af dem
havde Vinterle je i Havnen. Der va r et ejendommeligt Li v i
Dragor. Befolkningen va r meget gnmmeldags o_g havde sine
særprægede Steder og Skikke, hvilket alt sammen p rægede sig
dyht i hans Erindring; men frem for a lt var der jo det Liv,
der rnrtc sig paa Sundet, hvor det vrimlede med Master af
store og smaa Skibe af alle Arter, og det var noget, der
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Aalcfiskcre. Efteraars,temnini; i Drogden. Studie.

rigtigt kun<le sætte Drengens Sind og Fantasi i Bevægelse.
Megen Frihed til at drive om havde han for Resten ikke, selv
om han tog sig det let nok me<l Skolen, for var der ikke andet,
han skulde hjælpe Faderen med, saa skulde der fileres Garn,
værs'go'! et passende Antal Masker, for Fyren slap ud. Men
hlev Jer ikke Tid til andet, kunde man jo altid smutte over
til Morfaderen, som nu havde lagt op og boede hos dem. Han
var fiks paa Fingren e, som saa mange gamle Søfolk, og s tod
for det meste ovre i sit Værksted og snedkererede. Drengen
fik Lov til at hjælpe med og snedkererede snart lystigt paa
egen Haand. Det var naturligvis for det meste Skihe og Baade,
han lavede. Han lærte at bruge sine !lænder, en god Ting
for en hUnstner, og gennem Modelmageriet fik han Føling

l'iskcrbaa<l under Klitten. Lønstmp. Studie.
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Portræt af Kunstnerens Moder.

med den .Forstaaelse fo r alt, hvad der hø rer til Skibsbygning,
som laa ham i Blodet gennem A rv og Tradition. Hertil kom
som Tilskud til hans Evner en kunstnerisk Sans, han synes
at have arvet fra Moderen, der ligesom Morfaderen forstod
at bruge sine Hænder til andet end det grovere Arbejde. llun
var svært dygtig til at brodere Amagertørklæder og vel at
mærke: hun tegnede dem selv.
For Resten var Drengen heller ikke uden direkte Forbilleder
for sin e Forsøg i Tegnekunsten. Der hoede i Dragør en garn,
mel Skibstømrer, Fos hed han. JTan malede Skibsbilleder, og
skønt han aldrig havde lært noget i den Retning, var han

ganske dygtig t il <let. Ham var de t jo en Frycl for Drengen
at besøge, saa han kunde faa Lov til at sidde og se paa,
hvordan han bar sig ad. Og saa var <ler jo Lodsen, Stromherg,
som ogsaa malede Søbillecler, og som blev Mølstcds gode Ven
gennem mange Aar, lige til sin Docl. Dragorfolkene, som
ingenlunde havde glemt, at Faderen var en tilflyttet, saa paa
dette her med en vis .Blanding af Skepsis og Interesse. N aar
Folk kom sammen, og man var naaet saa vidt med G ildes•
maden, at de t var Tid til at puste lidt i fri Luft, drev man
indom til Fiskerens og mo red e sig o ve r , hvad lian lavede,
denne tovlige Son, som ikke vilde til Sos, men bare tl.:gne
den og male den. Men ligegodt: s ikke Skibe, han kunde lave!
Det ene med det andet har vel hjulpet til, at Drengen, da
han var fyldt 16 i\ a r og var blevet konfirmeret, fik Lov til at
komme til Byen for at gaa paa Tek nisk Skole. l lan havde en
Farbroder derinde, som ha n forst hoede hos e n lille Tid ;
men derefter kom han i lJuset hos s in anden Onkel, C igar,
handler Wilhelm .lorgensen, der , ar gift med en Søster til
Molsteds Fader, og som havde Forretning paa ((Jstergade i
r. 61. Han va r en r<.:t velstaaende Mand. Han tog sig va rm t
af Drengen og hjalp ham paa bedste Maade, og det har sikkert
været helt af egen DrHt, Molstcd til Gengæld hjalp til i
Forretningen, naar han kunde, altimens han i sin Fritid teg,
nede og malede paa Livet los. Kneb de t med at s kaffe s ig de
nodvendige Remedier, forstod han at klare sig: han ti ggede
et gammelt, blaat Amagerforklæde af Moderen. 'aar det blev
grund e re t og spa.:n<lt op, gav <let Plads for storre Udfolde lse,
og det fora:<llcde Fork læde stod endnu for nogle Aar siden
paa Loftet i Blegerstræde 1, Huset, hvori han boede ude i
Dragør, prydet med et pompøst Bataille maleri - samt rned
et stort Strog med en Klud tværs hen over det Sted, som ikke
d uede. l lan var tidligt vaagen i sin Selvkritik.
I de n Alder træ nge r man jo imidlertid ogsaa til e n Smule
Opmuntring, og da han havde gaaet paa Teknis k Skole et

Aars Tid , tog han Mod til s ig og meldte s ig til Lauget, det
vi l s ige: han tog sine Arbejder und e r Arm en ug gik ud til sine
ældre Kolleger i Marinemaleriet for at hore, hvad d e syntes
om de m.
D e nga ng var Kunstnerne meget smcvrere s pecialiserede, end
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nutildags. Man var enten Landskahsmaler eller Figur• og
Portrætmaler, Blomstermaler, e ller hvad det nu var, og Ma,
rinemalerne udgjorde en Kreds for sig, der var s ig selv nok,
og som det ikke var saadan at komme ind med. Den første,
han gik t il, var Marinemaleren, Prof. C. F. Sørensen, hvem
han forøvrigt i sine fo rste Arhejder havde taget som For,
billede efter bedste Evne; men Professoren var ikke rask, saa
ham fik han kun talt et Par Ord med, og dem var der ikke
meget ved. Saa gik han til Christian Blaehe, som vel i kke den,
gang var s let saa rig paa Indfl ydelse, som han senere blev,
men som var i Skuddet og ny lig havde været udenlands. Uden
at være sig det hevidst har Blaehe maaske været af den
Mening, at Tiataillemaleriet til Søs skuld e han nok selv klare.
Det kunde være galt nok med Neumann, som jo ogsaa gav
sig ar med den Slags, og her kom nu en til: ,,Nej, gaa du
hjem og gaa i Malerlære, min Ven, det vil jeg raade dig til!"
Blaehe var afvisende og ubehagelig, og det var det mærkelige
ved det, at Manden a ldrig senere vilde inclrø rnme for sig selv,
at han havde taget fejl af den unge Mands Evner. Tværtimod!
Mølsted fik det at fole som Udstiller senere hen, da Blaehe
sad i Komiteen og siden i adskillige Aar var dens Formanet
Naar som helst kunde Mølsted risikere at faa indsendte Ar,
bejder r efuseret, og først i 1925, da han havde udstillet i 40
Aar, og da Udstillingen havde faaet en helt ny Ledelse, op,
naacde han den Rettighed at blive eensurfri, hvortil man
skulde synes, at han forlængst havde været selvskreven. For•
holdet kan ikke forbigaas her, thi det kom til at betyde meget
for Mølsted, og shmt han ikke direkte nævner Chr. Blaches
Navn, er det dog ham, han i Særdeleshed hentyder til, hvor
han i de nævnte Notater skriver: ,,Jeg kan ikke frigøre mig
for den Tanke, at jeg har været Genstand for en haardnakket
l'o rfølgelse fra een hestemt eller flere Personers Side og fra
e n vis Kunstretning. Det va rede i lang Tid, og j eg var under,
tiden helt fortvivlet, og jeg tor nok sige, at <let havde en

ha:mmende Indflydelse paa min Virksomhed, og at det ogsaa
tjente til at nedbryde mit Helbred". Ak ja, den Slags har der
været meget af i Kunstens Verden og er der endnu. Modstand
har imidlertid sit Værd for den, der kan bryde den, selv om
uretfærdig Behandling nage r, og Tiden retter desuden det
meste, saaledes ogsaa her: Chr. Blaehes Navn er en fjern
Klang i Nutidens Ø rer; men Mølsteds gaar atter ud over Lan•
det til nye Sejre og til ny Paaskønnelse i Folket.
lmicllertid, dengang var der jo ikke andet at gøre for Chri•
stian Mølsted end at hanke op i Skilderierne og tøfle slukøret
ned ad Trappen. Men, man skulde jo ligegodt ikke give op, og
saa gik Mølsted videre til den tredje af de store, Marines
maleren Carl Neumann, - og der fik han en ganske anden
Modtagelse. Ne umann gav ham a l den Opmuntring, han
trængte ti l, raadede ham til at fortsætte sine Studier og hen,
ve nde sig til ham igen, naar der var noget, han vilde høre hans
Mening om. Det gjorde Mølsted, og Neumann var altid elsk<
værdig og hjælpsom med gode Raacl, saa det var en hel Fest
at komme op til ham. Saalcdes gik Mølsted altsaa videre med
sin forberedende Uddannelse, og Aaret efter blev han færdig
med Teknisk Skole og antaget som E lev ved Kunstakademiet.
Saa jævn den unge Mølsteds Tilværelse end kunde synes,
blev dens ForlHh dog hetinget af den Slags sære Sammentræf.
som man i Øjehlikket anser for till'ældige, men ender m ed at
forstaa som planmæssigt tilrettelagte. D en Omstændighed, at
Mølstcd var komm et ti l at ho hos Onkelen, der igennem sin
Forretning paa Østergade kom i Berøring med mange Mennes
sker, blev den ydre An ledning til, at der paa dette Tidspunkt
indtraadte noget for hans Fremtid meget betydningsfu ldt. Den
<laværende Uden ri::isminister, Baron Rosenorn,Lehn, som
havde lært ham at kende gennem Onkelen, og som havde
faaet Jnteresse for ham, skaffede ham nemlig ud paa en Studies
rejse med Fregatten ".Jylland" i de tre Somme rm aaneder , før
Undervisnin gen paa Akademiet skuld e begy nde. Togtet gi k til
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England og til Madeira og saa igen til England og dernæst til
Rusland, og hvem der brugte baade Øjnene og fingrene under,
vejs, det var jo Chr. Molsted, saa han gik ind ti l sin Akademi,
tid mecl et soliclt Foncl af lagttageiser og Studier paa det
Omraade, han siden skulde dyrke.
Paa Kunstakademiet begyndte han saa i Forberedclsesklas,
sen hos Prof. Vermehren. Gamle Verrnehren var en glimrende
Lærer, som forstod at faa Eleven til at interessere sig for sin
Opgave og fordyhe sig i den. Efterhaanden som Mølsted avan,
eercde fra Klasse til Klasse, fik han yderligere en Række andre
Lærere, hvis Navne borger for, at de forstod sig paa, hvad de
havde at gøre med. D et var Folk som Jørgen Roed, Ju lius
Exner, Niels Simonsen, Tleinrieh Hansen, .Terichau, Stein og
Carl nloch. Som La!rcr skal Carl Blocl, have haft svært ved at
komme i Kontakt med de unge, l"ordi han i de Aar var saa
tungsindigt fordybet i sit eget og allerede efter sin Hustrus
Død, i Begyndelsen af 1886, folte sig hæmmet af den Sygdom,
som fire Aar senere hlev hans Død; men den un~e Mølstcc.ls
eminente Evner og - ganske særlig maask e - hans visionære
Fantasi vakte Carl Hloehs levende Interesse, og han hctegnede
ham som en af dem, man efter hans Mening kunde vente sig
me~ct af. For at forstaa dette, maa man erindre, at det jo ikke
var Søbillecler, Mølsted fik Lov at male paa Kunstakademiet,
men at Undervisningen gik ud paa Modelstudier og lejligheds,
vis skitserede Figurkompositioner, og det var just det usæd,
vanl ige ved Mølsteds Talent, at han beherskede det figurlige
med samme Lethed som det maritime og ud foldede sig i sin
synske Skaberevne med samme Frihed indenfor hegge Om,
raader, hvad enten han nu d y rkede hvert af dem for sig, eller
- som i de senere, store Kompositioner over marinehistoriske
Motiver - dem begge samtidig i et og samme Arbejde. Man
har fra den Tid bevaret en Tegning, som fuldtud fo rklarer
Carl Blochs Bedømmelse af den unge, djærve og rohuste Elev,
der m est ar alt .i d e Aar lignede en Sogut, <ler er gaact i Land
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Selvportræt. Tegning fra Tyveaarsalderen.

for at tage Styrmandseksamen. Saadan tegnede han i hvert
raid sig selv, da han var omkring en Snes Aar. Han havde
faact et flot Fotoj:!rafi tilsendt fra en Ven, en ung Sømaml,
som fo'r paa Varmen, eller var det kanske fra Shanghai, han
havde sendt det? Og saa skulde han jo gøre Gengæld; men
da l~engene formodentlig har været for smaa til, at der
kunde blive Tale om et rigtigt Fotografi, maatte han jo
"nøjes" med at tegne et Selvportræt, der kunde virke omt rent
lige saa godt. Ad sære Veje eller i det m indste lange Veje
er dette ungdommelige Venskabsbevis vendt ti lhage ti l
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Hindesb0II foreviser Museet og Graven for Thorvaldsen. Tegning.

Thorvaltlsens Grav.

Drag0r, hvo!' det kom for Dagen i Anledning af Foreningen
for national Kunst's Mindeudstilling for Chr. Molsted i Aar.
Den Tegning, som vi sagde retfærdiggjorde Carl Bloehs
Vurdel'ing af hans Evner, var udført som Besvarelse af en
Skitseopgave, Carl Kloch havde stillet, og hvortil han havde
valgt clet fortrinlige Motiv: ,,Tiindesholl foreviser Museet og
Graven fo r Thorvaldsen". Man fors taar, at selv Carl Bloch

kunde føle sig imponeret af den Indlevelsesevne, hvormed
Si.tuationen er s kildret. A lt i Billedet lever. Arbejderne er i
fuld Gang. Man formelig fornemmer den stadig fornyede
Genlyd fra Gaardsrummcts l\'lure. Kun en en kelt af A l'bej,
derne har - som man n u vilde sige - opdaget Fotografen og
kikker ned efter ham, - eller er det efter de to dernede?
Binclesbøll, Bygmesteren, h ar ført Thorvaldsen om i det endnu
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ufærdige Museum, og de er nu naact ud i Gaardsrummct. Med
denne karakteristiske Arkitektsikkerhe<l over sig foreviser
han sit Værk, aflægger sin Rapport, og med en lidt forlegen
Bevægelse med venstre Arrn peger han mod Gaardens Midte,
hvor man ser den aabne Nedgang til Gravkammerct, og mum,
ler halvhøjt noget i Retning af: ,,og her er vi ved at bygge
Konforensraadens fremtidige I l vilested." Det var jo ikke sib
kert, .,den Gamle" vilde holde af at blive mindet derom.
Thorvaltisen vender Hovedet halvt om imod Graven, uden at
sige noget. llans Følelser derved undertrykkes, men forstaas
dog klart. I ler er de ved at indrette et Nationalmonument.
Han har selv givet alt sit Eje dertil. Eftertiden skal overtage
hans Museum og have sin Glæde deraf. For at det hele skal
være i Orden mangler der snart kun <lette ene, at han selv
skal lægge sig ned i det Hul der, saa er iøvrigt alt i Orden.
Hans Verdensberømmelse vil bevares, Maalet vil være naaet;
men
et Øjeblik er der en lille, rent menneskelig Reaktion;
ja, ja, det er nu godt og vel; men - jeg selv!
At Thorvaldsen har følt noget saadant, ved vi. TTan vendte
tilbage dertil ved Middagsbordet hos Baron Stampes den 24.
Marts 1844. Han var i Humør og havde det bedre, end om
Morgenen. ,,Nu kan jeg da snar t dø," sagde han, for nu har
Bindcsbøll jo min Grav færdig!" -- Et Par T imer senere var
han død.
Det synes at have været Mølsteds Tanke at gennemføre
Kompositionen i Maleri, og man kan i hvert Fald kun beklage,
at det ikke skete. Formentlig var det i saadant Øjeme<l han
malede sin aldeles fortrinlige Oliestudie af samme Parti af
Gaarden og Graven, som den tog sig ud paa hans Tid, en
Studie som i Murværkets og Gesimsens Toner mod Luften er
af en rent ud Eekersberg'sk Noblesse.
Imidlertid, vi vender ti lbage til Akademitiden, som for
Molstcds Vedkommende strakte sig over fire Aar. Afgangs,
bevis fik han den 29. Januar 1885. Han betegner de fire Aar

som en herlig Tid i mange Maader, ogsaa paa Grund af Sam•
livet med en Kække dygtige og fornøjelige Kammerater, ,,af
hvilke adskillige siden blev fremragende Kunstnere". Mølsted
nævn er selv N. V. Dorph, L. A. Ring, N . P. Mols, Willumsen
og Vilhelm Hammershøi, og det har sin Jnteresse at se ham
nævne en Kunstner som \iVi ll umsen blandt de fremragende,
skønt han i et og alt som Kunstner stod ham saa fjernt, i
hvert Fald i de senere Aa r. Mølsted hører jo til blandt vore
mest nationalt prægede Kunstnere, Willumsen blandt de
mindst danske, vi har; men Vurderingen er rigtig nok, skulde
vi tro, og viser, at Mølstcd ikke var nogen ensidig Bedømmer.
Man kan have Lov at mene, at den nationale Kunst har Første,
retten til at være Folkets Kunst, og at det er den, som alene
har Evne til at bære Kunstens Sag frem under Løsning af
Kunstens Opgaver overfor Folket; men man kan derfor meget
vel respektere Undtagelsen, naar den er betydelig nok til at
fortjene det.
Der var i Mellemtiden sket noget andet, som paa flere
Maader skulde faa stor Betydning for den unge Kunstner, og
det skyldtes igen et af disse Tilfælde, gennem hvilke man
bagefter skimter en fast Plan. Gennem Cigarforretningen
gjorde han Bekendtskab med Grosserer, Kaptajn C. A . Næser,
den senere Etatsraad, og med hans Svoger, cand. phil. Volmer
Berling. Med Berling kom han ud paa en Sejltur i de danske
Farvande, - Berling havde egen Lystkutter, - og Mølstcd
boede ogsaa i nogen Tid hos ham paa Ordrupshøj. Da Mølsted
siden korn ti l Løkken for at male og derfra tog ti l Lønstrup,
traf han der en ung Mand, der havde været med paa Tierlings
Kutter, hvilket medførte, at Mølsted blev boende i Lønstrup
den Sommer. Siden vendte han Gang paa Gang tilbage til
Lønstrup og Vesterhavet, som har givet ham saa mange Mo,
tiver, og i Lonstrup var det, han fandt sin I Justru, Tngine Doro,
thea Svendsen, Datter af en Gaa rdejer der paa Egnen. Det var
een Side af "Tilfældet", hvis lykkelige Følger imidlertid fore,
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løhig laa ude i Fremtiden ; men ogsaa for hans første Udvib
lingsaar fik Ilekendtskahet med Etatsraad Næser den aller,
største Betydning. Det var inclledet, al lerede før Mølsted kom
ind paa Akademiet; thi da Mølstecl skulde ud med Fregatten
"Jylland", sendte Næser ham en Bog, som kom til at hetyde
overmaacle meget for Mølsted, hvis Interesse for Marinemale,
riet allerede dengang var 1rnje forbundet med Søguttens bræn,
elende Beundring for vore Orlogshclte, nemlig Tuxens Udgave
af "Den dansbnorske Sømagts Historie". Næser støttede ham
ogsaa økonomisk ved at købe nogle af hans tidligste Billeder
og betroede ham tillige den betydelige Opgave at male fire
store, marinehistoriske Kompositioner til Udsmykning af
Spisesalen i Etatsraadens herskabelige Bolig i hans Ejendom,
Skt. Annæ Plads Nr. 3. De sidder der endnu, indfattet i Pane,
lerne, ug det er interessant at se, hvorledes Mølsted i disse
paa Lærred og i Olie malede Dekorationer har foregrebet
meget af det, som siden blev det storste i hans Kunst. flere
af Motiverne kendes fra senere Behandlinger, og Molstecl viste
allerede dengang en Fortrolighecl med Situationerne, et Kencl•
skab til Detaillerne, en Evne til at tumle med Masserne og
levendegøre Begivenhederne, som i Sandhed er forhavsencle i
Betragtning af hans pure Ungdom.
Medens han malede disse store Dekorationer, boede han
hos Næser og spiste som oftest vecl hans Bord - og saa blev
det bestemt, at han skulde blive boenck i Tluset. Nu maa man
vel betænke, hvad det betøll dengang for en ung, fattig Maler
at blive optaget i saa formaaencle en Mands Hus. Det var ikke
let for de unge dengang at komme frem, og navnlig ikke at
komme ind med slige 1-:redse, naar de ikke fra Fødslen selv
tilhørte dem. Maaden, hvorpaa det skete, viser, at Næser ikke
hlot var en velmenende Mand, men tillige en klog Mand, som
nøje vidste, hvad han gjorde. llan satte ikke den unge Maler i
en Situation, han umuligt kunde være voksen. I lan vilde være
med til at gøre en stor Mane! af ham, men viclste, at s ligt skal

_qøres langsomt. llan gav ham til en 13egymlclse Husl y, et lille
Værelse ved T lovedtrappen, mellem Stue og l ste Sal, en Slags
Portværelse, udst yret med et halvrundt Vindue helt nede ved
Gulvet. Saadan set va r de t ikke meget tilfredsstillende, for
han kunde ikke male i det Rum, bare tegne ved Lys. Men det
var jo ogsaa for tidligt at etablere ham, har Næse r vel ment,
saa han kunde gaa hen og tro, at han allerede var færdig ud•
dannet Kunstne r. Derimod tog Etatsraaden og hans Hustru
den unge Mand med paa en tre Maaneders Rejse til Paris og
London, saa han fik Lejlighed ti l at besøge Museerne der og
Salonen, lære Verdenskunsten at kende og forstaa Nød.ven,
<ligheden af at sætte sit Maal højt.
J\t have et Va.;relsc at bo i gratis og jævn lig J\dgang til a t
spise sig mæt, dels hos Onkelen, dels hos Næser, var imidler•
tid i de Tider en stor Ilj;clp for en ung Kunstner. Det var
fonlringslc-,se Folk dengang, de unge Kunstnere, og cleres Kaar
var grumme beskedne. Det var kun de faa, for hvem det, at
blive Kunstner, va r alt, ligegyldigt hvilke personlige Ofre d et
maatte koste, der naaede frem. Jernet glødes til Hærdning i
Ilden, Kunstnerdriften i Fattigdom. Og det var saamænd ogsaa
fattig t nok endda for Chr. Mølsted i de første Aar. I-Jan ud•
stillede fø rste Uang paa Foraarsudstillingen i 1885. Det var et
A ftcnhillcde fra J yllands Vestkyst: ,, fiskere sætter deres
13aade paa Land". Studierne til det var fra Lonstrup, hvor han
havde været en D el af den foregaaende Sommer. Billedet blev
ikke solgt, og det hlev vanskelige Tider for ham i de følgende
Aar, hvor den Smule, han kund e t jene ved nu og da at faa
solgt et 13illedc eller ved at udføre Illustrationer til Bøger og
Blade, skulde slaa til ikke blot til ham selv, men ogsaa t il
Hjælp for hans Forælclre. Faderen var syg og kunde ikke mere
passe sin Gerning. Men Mølsted viste, at han var af det rette
Stof. TTan var glad ro r, hvad han mocltog af sin formaaende
Velynder; me n han bad ikke om mere, skulde ikke ligge nogen
til Byrde. arbejdede hare los af al sin Evne, udstillede h vert
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Aar paa Foraarsudstillingen og solgte ogsaa af og til sine
Billeder. Det lod altsaa til at kunne gaa - og saa gik Næser
et Skridt videre. Han Jod i Ejendommens Baghus indrette to
Atelierer og overlod Mølstecl det ene af tlcm. Han kunde
betale en Smule for det; men det kunde ogsaa lejlighedsvis
afgøres med et Billede, og Mølsted var henrykt, skønt det
snart viste sig, hvad hverken Næser eller han havde kunnet
forudse, at Belysningen i Rummet ikke blev saa god. Der var
i klart Vejr stærk Refleks fra Forhuset, saa Mølsted kun
kunde benytte Atelieret i Graavejr. ,,Her malede jeg dog
mange Rilleder", skriver han, ,.og maaske nogle af mine bed,
stc." Jo, det kunde nok siges, for der malede han hl. a. det
bekendte Billede: ,,Ombord i Fregatten "Niels .Jucl" under
Kampen ved Helgoland 9. Maj 1864", som han var saa heldig,
- kalder han det selv, - at faa solgt til Frederiksborg,
Museet. Og der kvitterede han kunstnerisk, om vi saa maa
sige, for det Kendskab, han gennem Næser tidligt havde faaet
til Bogen: ,,Den danskmorske Sømagts Historie" ved at udføre
Illustrationerne til den nye Udgave.
Mølsteds indgaaende Kendskab til alt, hvad der vedrørte
hans Motiver: Søen , dens Stemninger og Belysninger, Skibe
af alle Arter og enhver tænkelig Sejlføring, Rigningens og
Bestykningens tusinde Dctailler, saavcl som Flaadehistoriens
ligesaa ta lrige Enkeltheder og det historisk korrekte Udstyrs
Mangfoldighed af Krav om specialiseret Viden, udgør i For,
bindelsc med hans eminent korrekte Tegning <let aldrig svig,
tende Grundlag for den Frigjorthed, hvormed han siden kunde
lade Fantasien raade. J..:.onceptcn til et Svarbrev af 11. Novbr.
1925 afgiver et ganske morsomt Eksempel i Relation netop til
I Telgolandsbilledet. En Kunsthandler havde bestilt en Kopi af
Billedet - noget, Mølsted forøvrigt i de senere Aar nødigt
indlod sig paa at udføre - og angivet en Række Enkeltheder,
hvorom de havde truffet Aftale med Hensyn ti l Billedet.
Sluttelig fremkom Kunsthandleren i sit Brev med en be,

skeden Forespørgsel om en E nkelthed i det historiske: ,,Til,
lad mig kun et Spørgsmaal. Var Kanonerne paa "Niels J ue l"
forsynet med Haandtag i 1864'?" Nu var Originalbilledet jo
altsaa malet længe før den Tid, saa det var ikke rorespørgs,
Jen, som gav Anledning til en speciel Undersøgelse. Mølsted
havde Svaret paa rede llaand: ,,Angaaende Deres Forespørg,
scl om Kanonerne havde Haamltag i 1864, (jeg antager, De
mener Hanke?), saa kan jeg oplyse Dem om, at rregatten
"Niels Juel" paa Agterdækket havde fire Malmkanoner, to paa
hver Side. Det var Kanoner fra Christian Vll's Tid. De var
horet op og havde faaet indsat Staalbyssing med Riffelgange,
(de øvrige Kanoner var glatløbede). Disse fire Malmkanoner
var smykket med Chr. Vll's Billede og to llanke. Med Høj,
agtelse - Chr. Mølsted."
Som et andet lille Træk, hlandt de mange, som peger i
samme Retning, kan det mcvnes, at da Det Østasiatiske Kom•
pagni byggede sit store fcmmastede Sejlskib "Køhcn havn"
over<lroj.!es Kompositionen og Udførelsen af Gallionsfigur og
Agterspejl til Billedhuggeren Bunnesen og Maleren Mølsted i
rorening. Det andet Atelier havde Etatsraad Næser lejet ud til Arki,
tckturmalcren I. Th. Hansen, som hlev Mølsteds gode Ven
igennem mange Aar. Efter hans Død i 1912 overtog Mølsted
dette Atelier, som var større og bedre, og benyttede det til
1916, da der begyndte at komme gode Tider for ham. Saa
flyttede han hjem til Dragør, til Forældrenes gamle Ejendom.
De var da forlængst begge dode, og Mølsted havde længe
haft sin Bolig der, ligesom han paa Loftet havde ind rettet sig
en Malerstue og helt ude i Strandkanten ved Vallc,ies Tfavn et
li lle Sommeratelier. Han havde haft adskillige Bestillinger,
havde ogsaa faaet den Paaskønnclse at modtage det Neuhau,
sen'ske Legat, endda to Gange, forst for Billedet: ,,Skibe i TTav•
nen ved Korntørringsmagasinct", 1889, anden Gang for Bille,
det: ,,Stille Vejr i Sundet, - Fregatten "Jylland", 1899. Han

26

27

havde malet Billeder af officiel Karakter, saasom "Hds. Maj.
Dronning Alexandra af Englands Ankomst til Sundet den
19. September 1902", og han havde selv været ude at rejse
igen, i 1913, da han sammen m ed Maleren C. N. Overgaard
var i Holland og besøgte Museerne i i\msterdam, 1laag og
Haarlem og modtog en Paavirkning af hollandsk Kunst, sum
afspej ledes i et af hans skønneste, omend paa Grund af
denne Paavirkning ikke ne top mest t y piske Marinehilleder:
"Taagen letter". Men med alt dette havde det dog stadig
være t nødvendigt at holde Atelier i Byen. N u begyndte irnid,
lertid den Periode, hvor han ikke mere behøvede at holde sig
parat i Træffetid paa Skt. A nnæ Plads. llan byggede sig et
stort og udmærket Atelier ved sit I lus i Dragør, opgav de an,
strengende Ture frem og tilbage til Byen, og lod Kunderne
om at finde Vej til Dragor. De gode Maleriaar efter Krigen
gjorde vel de res til, at Forsøget lykkedes, og saa vidt lle l,
hredet tillod ham det, blev Kesten af hans Levetid een fortsat,
travlt beskæftiget A rhejdsperiode. T nogle Aar var han dog
stærkt hæmmet af Sygdom. Det var galt m ed Nerverne, og
forkalkning var ved at odelægge hans f ljerne. Bestandig var
han svimmel ug led vel allerede dengang tillige af den Sygdom,
som siden blev hans Død; men han kom over de kritiske Aar
dengang, og en Kække af hans største Arbejder udfortes
efter den Tid, skønt l Telhredct stadig lod meget tilbage at
ønske. ,,Cennem mange Aar," skriver han, ,,har jeg været
plagd af Sygdom. Det er til stort Besvær for Udførelsen af
mit Arbejde, og d er er desværre ikke l laab om Bedring. Jeg
vil dog være glad, naar jeg stadig kan faa Lov til at arbejde;
den lykkeligste Tid, jeg har, er ved mit Malerarbejde." Og det
bctod noget, naar han udtalte sig saaledes, thi Mølsted var i
s it Familieliv en lykkelig Mand, glad ved Samlivet med sin
J l us tru og sine Dotrc. En særegen Clæde har det ogsaa ViCret
for ham at kunne udføre s ine Arbejder i Al'klaringens Aar i
<len samme lille By, hvo rfra han i sin Tid var uclgaaet, og

hvor han havde saa mange Venner og paa sine ældre Dage
hædredes med en stor Bestilling til Dragor Raad hus. Det var
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GaardinteriAr fra Kunstnerens l ljem. Studie.

imidlertid saa langt fra, a t Medgang og A n erkendelse gik ham
til Hovedet. Som de l"leste v irkelig betydelige Ku nstnere var
han i s in Livsførelse og i sin ydre Adfærd saa hramfri og
beskeden, som nogen kun<le være det. Man kunde slaa sig
ne<l hos ham, naar han sad derude ved Havnen og malede, og
være sikker paa at faa en eller anden mo rsom Oplevelse eller
His torie med hjem, ja, vel ogsaa mere end 611, for <len Slags
havde han mange a f. Ude i Atelieret i Strandkanten ved
Vallocs Havn og Knudens Bro kunde man ogsaa træffe ham,
omend han ikke holdt af, at man gik ind selv, naar han var
gaaet hjem til Frokost uden at laase, navnlig ikke, naar <let,
- som det hændte en Sommerdag - v ar et Par Femininer,
der havde fundet T luset anvendeligt som Badehus, saa der
blev l I vin i Luften, da han kom tilbage for at male v idere!
Derfra kunde han tage sine Studier af llimmel og So haade
i Magsvejr og i Storm, sædvanligvis da for <let sidstes Ved,
kommende, thi det hændte ogsaa engang, vistnok efter Jule:
stormen og den dermed foli.iende Stormflod. at han fandt
Skuret staaende paa Snur paa en Pæl e ller to! D et fandt dog
efterhaanden tilbage til den naturlige Stilling, i det mindste
saa nogenlunde.
Men man kunde ogsaa se ham gaa s ine lange Ture a lene
langs Stranden. orte stod ha n stille længe ad Gangen og saa
og saa paa noget, hvor de r ikke for andre var noget særligt
at se, og saa hol<lt han ikke af at fo rstyrres, end ikke af sine
nærmeste. Det var en af Hemmelighederne ved hans kunst, at
han havde en Iagttagelsesevne, som forstod at erindre det
sete og lagre det op, til han engang fik Brug for det. Hans
Fantasi var a ltid sti-,ttet af disse Tusinder af Erindrin ger om
d irekte Indtryk af N aturen, og da gode Venne r engang vilde
ha ve ham ud paa e n Rejse o ver Atlan ten og førte i Marken,
at han som Ku ns tner var forp ligtet ti l at søge nye Indtryk,
afværgede han det me<l de Ord, at det, han trængte ti l, var
Tid og Arhejdsfred til at anvende nogle af de mange, han

allerede havde. Saaledes var han hestandig i Arbejde, iagb
tagende eller gengivende, altid aaben fur lndtryk, altid parat
til at gaa i Cang. Det hændte i Marstrand, lige da han var
naact derop for at forberede nog le af sine Tordenskjold,
billeder, at han blev purret ud midt om Natten, fordi der var
lldløs i Nærheden, og det maatte jo va.:re noget fo r Maleren.
Ud kom Molsted, og Kassen med, saa træt han end var, og
lige fra Sengen sprang han ind i A r bejdet og malede en Studie
af Begivenheden, for det var jo lige noget for ham a t se
Jldskæret spejles i Vandet og brydes med den begyndende
Dagning, og at se det flakke hen over de samme Omgivcl,
ser, som i sin Tid spillede i Lynglimtene fra den Torden:
skjold'ske Kanonade. En gaa,paa,Natur var Chr. Mølst ed,
altid villig til at slide, altid, som han selv sagde det, gladest
ved sit Arbejde. I lan kom ikke sovende til noget, og Mod,
stand va r <ler nok af, baade trange Kaar i Regyndelsen,
Misundelse og Sygdom senere hen; men han styrede stedse
trøstigt frem, hvor Lysten drev ham, og Sejren vinkede.
Endnu til sine sidste Dage arbejdede han, dødssyg som han
var, i Mellemrum mellem Sme rterne, tegnede op til en stor
Komposition, hvortil han for den landskabelige Dels Ved,
kommende. - Skrænten ve<l Stevns Klint, - benyttede en
Studie, han havde malet i de ganske unge Aar. Saaledes slutte,
des Ringen om et rigt og harmonisk Kunstnerliv.
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Chr. Mølsteds tid lige Studier viser nær Tilknytning til de
Eekersherg'ske Traditioner, en sund og naturlig Følge af hans
Uddannelse un der gamle Vermehren og Koed og saa for
Resten af hans egen umiddelbare og uforanderlige Danskhed.
Den Finhed, hvormed Sejlene fort oner s ig mod Lurten i en
lille Studie fra Lonstrup, 1884: .,Baade paa Stranden," e r typisk
i saa I lenseende. U den at forlad e disse Traditioner d rev han
imidlertid snart den oprindel ige Enkelhe<l i Malemaaden op
mod det hhcndende og mangfoldige. Blændende dygtig og dog

baaret af danske Traditioner er saaledes den mesterlige li lle
Studie: ,,Tlajer paa Stranden ved Lønstrup", saavel som Stu,
dien: ,,Fregatten "Sj:dland" omdannes ti l Vagtskib." Ogsaa i
det store Billede fra 1887: ,,En engclsk Brig erobres af danske
Kanonbaade under Krigen 1808---14" er der Eckersberg'sk
Klarhed i Ski ldringen af Dagslyset. Men han var for følsomt og
stemningsheva:get et Gemyt til at blive staaende ved den nøg,
tcrne Skildring af dagklare, fænomenskarpe Belysninger, forte
derimod den samme usvigelige Paalidelighed med sig over i
det rigt nuancerede, maritime Stemningsmaleri, indenfor hvi l,
ket han hlev Mestcren i dansk Kunst. lian e lskede det slørede
Lys over Havet, naar Solen var ved at kæmpe sig frem gennem
Morgcntaagen, Himlens Mangfoldighed af brudte Farvetoner,
set gennem diset Luft, og han forstod at sætte den maleriske
Stemningsvirkning i Relation til Billedets Hovedmotiv, hvad,
e nten det nu var Sejlerens ensomme Færd gennem det vældige,
saltluftm ættede Rum eller Linieskibenes tordnende Møde i de
historiske Kompositioner, saa det skildrede altid blev Marine,
maleri, a ltid en Oplevelse paa Havet. f et enkelt Billede har
han, som for omtalt, - efter .Kejsen til Holland i 1913, -

Baade paa Stranden ved Lønstrup. Stu<lie.

Hajer paa Stranden. l.ø nstrup. Stu<lie.

suppleret sit eget med Laan fra hollandsk Opfattelse, og lej,
lighedsvis tyder en og anden af de marinehistoriske Komposi,
tioner paa et intimt Studium af Willem van de Velde, en af d e
mest fremragende hollandske Marinemalere i det 17. Aar,
h undrede; men ellers er a lt hans eget. Selvom han ikke, takket
være sine eminente Illustratorevner i Retning ogsaa af Figur,
malerie t, va r blevet den encstaacmlc, nationale Forherliger i
Malerku nsten af vore stolte Orlogsminder, vilde han som
Marinemaler have kunnet hævde sig som en af de yppers te
i dansk Kunst.
Mangfoldigheden af hans Evner gjorde ham iøvrij:lt videre
spændende, end selv hans dobbelte Speciale skulde lade for•
mode. At han kunde male et Portræt, ses umid de lbart af de
mange, han har indfort i sine Kompositioner; men malede
han lejlighedsvis en Studie af et Landskab, kunde man, hvis
ikke Signaturen viste hans Navn, have brud t s it Hoved med
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Fregatten . Sjælland" omdannes til Vagtskib. Studie.

Logisskibet . Dronning Marie". Studie.
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Aften ved gamle Knippdsbro.

at regne ud, hvem af Tidens bcty<lclige Landskabsmalere man
snarest skulde tiltro <len. Og han kunde male et rent ud
ypperligt Dyrebillede, som Pastellen: ,,Indskibning af Kreatu•
rer til Saltholmen" eller kombinerede Genre, og Dyremotiver,
og desforuden har han merl sine Havnemotiver skabt en
Række fortrinlige Bybillc<ler. Mangfoldigheden er stor og
næsten overvæl<len<le, naar man ved at nævne nogle faa Ar,
bejder skal give en Antydning af dem alle. Vi vil tage vort
Udgangspunkt i Dragør, hvor saa mange af dem blev til, det
Sted, som i Forening med Lønstrup og Jyllands Vestkyst i
Sommertiden, gav ham Motiverne ogsaa til Flertallet af hans
Studier.
Fra Molsteds Akademiti<l er tier bevaret et Interiør fra hans
Barndomshjem i Dragør. Billedet er udført i Akvarel og sig,
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Interiør fra Kunstncl'cns Barndomshjem i D ragør. A kvarel.

ncret 16. December 1881, altsaa da Møls ted lige var fyldt 19
A ar. D e tte Interi ør e r k on stru er et op, idet Billedet er udført
som Skol eopgave i Skyggep erspe ktiv. D e t viser baade, hvor
grundig U ndervisningen dengang var, og h vor udmærkede
Evner Eleven havde, og Billed et vakte paa M indeuds tillingen
a ds ki llige Kuns tneres Interesse som Inte ri ørm a leri. Figuren i
Døren er Kunstnerens Moder.
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Begravelse i D ragør. Tegning.

D et va r jo det gamle Dragør. med Gæssene i Gade rn e o m
Dagen og Vægteren om Natten, den lille By m ed de snurrige
Slipper og Befolkningens vidtloftige, gammeldags Sæde r og
Skikke. D er er beva ret en udmæ rket Tegning, som viser en
Beg ra velse, saa pompøst som en saada n Begivenhed fo rm ed e
sig d erud e. Men det var saa langt fra, a t han foretra k de he,
drøveligc Motiver. I lan kunde more sig hjerteligt o ver Gæs,
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senes ubudne Besøg paa Blegepladsen, saavel som over det
livlige Syn af deres Udskibning fra Saltholmen, et Motiv som
her gengives efter en Tegning, men som han har skildret
baade i Pastel og i Olie. D er var i det hele taget llumør nok
i Chr. Mølsted, h vilket jo ogsaa udmærket vel kan forenes
med A lvor og Sans for det patetiske. Et Billede, som tilhører
fls. Maj. Kongen, skildrer saaledes en pudsig Scene ombord i
et Orlogsskib, hvor Gutterne, brølende af Latter, er paa vild
Jagt efter Skibsgrisen, som er sluppet fra <lem og galopperer
for sit arme Liv ned ad Dækket.
Mere end Byens Liv var det dog Søens, <ler fængslede ham,
som det ses af de mange Billeder, han har malet fra Dragør
Havn, ofte med Loclsbaaden for udgaaende. Det dramatiske,
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Ops kræmte Gæs. Studie.
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·dnJlSuø-r p~A 1lle f u,r

Det lysner i Morgentaagen. Skibe under Letning i Drogden.

Vovemodet hos d isse Søfolk, som ofte havde en haard Tørn at
klare i deres Bedrift, fæn~slede o~ æggede, forte Tanken
videre ud mod Sømandsfærd paa J lavet i Storm og Stille, Krig
og Fred. A ltid var det Sej lskihene, naturligvis, som havde
hans Sympati, i Mod.sætning til Damperne. Han havde jo
oplevet den store Sej lskibsperiode i 1880, som han skildrede i

Solen bryder gennem Taagen. Motiv fra Drogden.
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Ankerliggere. Studie

13illedet til Dragør Raadhus. Sjældent malede han et Billede
med Dampere og kun undtagelsesvis et moderne Krigsskih;
Sejlskibene var jo saa maleriske, og med dem var han for,
trolig indtil de mindste Enkeltheder, hvadenten <let var en
Lodsbaad eller en Fuldrigger. Han kendte enhver Manøvre,
forstod at afstemme Placering og Sejlføring nøjagtigt efter
Vejr og V in<l i Motivet og at lægge Skibene rigtigt i Søen, saa

at Billedet blev Udtryk for en Tilstand, ikke blot for et øje,
blikkeligt Skue. Typisk er i saa Henseende Studien: ,,Anker,
liggere", hvor man, som saa ofte hos Mølsted, maa beundre

4:8
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Fuldriggeren vender. Motiv fra Drogden ved Søndre Røse Vager.

det ucltryksfulde i selve de t kompositionelle. Med hvilken
bevidst Ileregning duver ikke de to fjerneste Skibe til modsat
Side af det forreste! Det giver den Vinkel, indenfor hvilken
Masterne svinger, og naar man har set lidt paa Tiillec.lL:t, mær,
ker man selve Tieva:gclsen, den ensformige, h jælpeløse Sling,
ren, som den maa føles ombord.
Havnen, med dens brogede Liv, baade i Dragør og inde ved
Broerne, gav ham ogsaa mange Motiver. Der er f. Eks. Bille,
det fra den gam le Knippelsbro, et A ftcnhillede, interessant i
de t maleriske ved Samvirkningen mellem Aftenskæret og
Lyset fra liden, ved hvilken Søfolkene i f<orgrunden laver
deres Aftensmad. Og der er Morgenbilledet fra Gammelstrand

Taagen letter.
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Fregatten .Fyen" i Flaadcns Leje.

i Si ldetiden, de mange Studier og Billeder fra Børskanalen,
Kristianshavns Kanal og ikke mindst fra Flaa<lens Leje, Fre,
gatten "Fyen", de gamle Logisskibe og meget mere. Men helst
dog til Søs igen, ud i Orogden, naar Sole n bryder gennem
Taagen, eller videre ud, med Femmasteren "København ", det
stolte Skib han havde malet i a l dets Pragt med alle Sejl oppe,
i Magsvejr og med glade, danske Drenge ombord, og som han
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Børskanalen ved !Iolmcns Kirke. Aften.

siden malede paany, idet han i Tankerne fulgte det paa dets
Færd gennem Stormen over fjerne, ensomme H ave, Skæhnen
i Møde, den ukendte, om hvilken der a ldrig korn Bud. Varmt
har han følt for de unge, som var med. Han maatte vel min•
des sin egen forste Langfart med Fregatten "J ylland", hvor
han, som vel nu de andre unge, havde følt det som at sejle
lige ud i Eventyret. Der er et straalcnde Genskær af, hvad han
dengang havde følt, i det pragtrukle Billede, han siden malede
af fregatten "Jylland" for fu lde Sej l under Madeira.
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i den danske Nationalsang! Ogsaa vi vil Fred her ti l Lands,
saa vidt vi kan faa den med Ære, og vi afskyer i ikke m indre
Grad, end alle andre, de modbydelige Former, Nuti<lskrigen
har antaget; men vi vil ikke lære Folket at blues ved de stolte,
straalende Minder, som knytter sig til den danske Sømagts
f listorie. .Ja vist, de slo_qes dengang, ~ det gør de jo ogsaa i
vor Tid, naar de kan faa Lov til det. Det er ikke det, der skal
beundres; men Modet, Snarraadigheden, Offerviljen og Ka:r,
ligheden til Fædrelandet har vi vel Grund til at beunclre, saa
festligt skønt som de fremgaar af danske Orlogsminder!
Til Løsningen af den Slags Opgaver medførte Mølsted,
som før nævnt, foruden sin fremragende Dygtighed som
Marinemaler og sit indgaaemlc Kendskab til baacle det mari,
time og det historiske, en vidunderligt levende fantasi, en
Illustratorevne, der suverænt beherskede ogsaa det figurmæs•

Kristiansh.1vns Kanal

Det største Maal for Chr. Mølsteds Kunst var dog fra tidlig
Tid de store, marinehistoriske Kompositioner, og hvad kunde
vel vtt.:re mere naturligt, end at en Sogut, som han, der var
kendt med mangen heltemodig Bedrift, udøvet ubemærket
under Fiskernes og Lodsernes daglige Slid for Opfyldelsen af
de res Pligt og Erhvervelsen af deres Udkomme, maattc se op
til ogsaa I listoriens Orlogshelte fra en straalende Fortid.
Vore Orlogsmimlcr! Ja, de frister vel ikke for Tide n den
bedste Skæbne i vort Folk; men vi er dog endnu nogle Styk,
ker, vi, der ikke skammer os ved dem, som de lyser og straalcr

Fra Kristianshavns Ka nal.
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sige ved disse Motiver. Man har store franske og engelske
Illustratorer og Ilataillemalcre fra samme Tidsrum. Det er
godt at kunne fastslaa, at Danmark i Chr. Mølsted havde en
Kunstner, som i hvert Fald var dem jævnbyrdig. Saa intimt
var hans Kendskab til Historien og Materiellet fra de forskeb
lige Perioder, at Fremstillingens Livfuldhed var ganske upaa,
virket af, om den skildrede Begivenhed laa hans egen Tid
fjern eller nær. Eksempelvis kan fremdrages et Par Billeder
fra Svenskekrigens Tid, af hvilke det første viser Besætningen
paa Perler firedals Skihe i Færd med at ise dem ud af Ny,
borg Fjord.
Det kan maaske være paa sin Plads at genopfriske det hi,
storiske? Begivenheden foregik paa Frederik HT's T id. Kap,
tajn Perler Tiredal kommanderede en lille Observationseskadre
paa fire Skibe i Storebælt i Vinteren 1658, og da Isen begyndte
at trænge op i Farvandet, lagde han sig ind paa Nyborg Fjord.
Tmidlertid blev Kulden saa streng, at Karl Gustav den 30. Ja,
nuar kunde gaa over Lillebælt og gøre sig til llerre over Fyn.
Dagen efter overgav Nyborg Fæstning sig, og i fire Dage
beskød nu Svenskerne Bredals Skibe, som laa indefrosne paa
Fjorden. Men Peder Rredal gav ikke op af <len Grund. Jlan
lod ise om Skibene og lod Skibssiderne overøse med Vand,
som straks frøs og gjorde det umuligt for Fjenden at entre.
Samtidig skar de sig Vej udefter gennem Fjordisen og undslap
lykkeligt ti l København, hvor Rredal for sin kække Daad hlev
udna:vnt til Viceadmiral.
Et anLlet Motiv fra Datiden er hentet fra Stormen paa Kø,
ben havn, Natten mellem den JO. og J l. Februar 1659. r en
stor Pastel og i et mægtigt Oliehillede har han fremstillet
Kong Frederik III, sum med sit Folge besøger Valpladsen ved
Fregatten 1-Jojenhal i Kalvebodstrand, Morgenen efter Stor,
men. T et Forarbejde, som er tindrende livfuldt i Skilclrin~en,
har han skitseret selve Slutningen af Kampen i hele dens Vile!,
skab, som den udka:mpcdes i den iskolde Vintermorgen, hvis
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Slutningen pa,1 den natlige Kamp om fregatten "lløjcnhal".

begyndende Dagning kaster sit Skær over KBbenhavns Slot i
Baggrunden, Bryghuset, Tøjhuset og de andre Bygninger.
Natten er endt, Fjendens Stormløb er a fslaaet, Byen og Riget
er frelst fra Fjemkvold.
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l adskillige Arbejder, deriblandt flere af hans mest be,
kendte, har Mølsted fremstillet Niels .T ucls berømmelige Sejr,
vindinger under den skaanskc Krig. I et Billede, som tilhører
Marineministeriet - ligesom et stort Portrætbillede af Niels
Juel selv ombord i "Christianus (Juintus" under Slaget paa
Køge Bugt - har han skildret Kampen under Møen den 1.
Juni 1677, den sejrrige Tnrlledning til TTovedslaget en Maaned
senere, som har givet Mølsted Motivet til flere pragtfulde
Kompositioner, deriblandt det store Billede, han gav Beteg,
nclsen: ,,Gennembruddet under Slaget paa Køge Kugt den 1.
Juli 1677". For at forstaa Skildringen maa man være kendt
med Enkelthederne ved den historiske Begivenhed: Efter
Kampen un der Møen sejlede N icis .Jucl til Køge Bugt og gik
til Ankers. Nogle Dage efter gik han længere nordpaa og
ankrede under Dragør for at forberede sig ti l den næste Kamp,
som snart kunde ventes. Allerede den fjerde Juni fik han
Bud fra Regeringen om, at den svenske Flaade, som var langt
større end den danske, var stukket i Søen, delt i tre Eskadrer,
under Overkommando af Rigsraad og Feltmarskal, Baron
Evert Henrik llom, som havde O rdre fra Kong Karl XI t il at
angribe den danske Flaade, hvor han traf paa den. Niels Juel
derimocl kunde ingen bestemt Ordre faa fra sin l{egering,
bl. a. fordi Kongen, Christian V., var i Skaane med Hæren.
lian var henvist til under eget Ansvar at handle efter Kon•
d uite; men blev flaaden odelagt, og Forbindelsen dermed af.
brudt, saa det jo galt ud for Kongen og Hæren i Sverige, saa
meget mere som den hollandske lljælpeflaade endnu ikke var
kommet.
Søndag den I. .Juli stod saa det berømmelige Søslag. So•
krigshistorien herettcr, at de to Flaader, af hvilke den svenske
havde 3(i Skibe, den danske 25, om Morgenen ved 4,Tiden
sejlede Side om Side i Slagorden, en kvart .Mil fra hinanden,
Nordvest i, ind mod Stevns for syd,sydvestligVind. Juel havde
Fjenden paa sin venst re Side, saa Svensken havde Fordelen;
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Nids Jnels Admiralskib "Christianus Quintus" under Slaget

paa Køge Bugt 1677.

men Juel kneh saa tæt til Vinden, som muligt, for at komme
Svensken nærmere, og ved 5-6,Tidcn kunde Kanonerne
r ække. Snart var begge Flaadcrne indhyllet i Krudtrøg, som
drev ned over de danske Skibe. Da lod .Juel de forreste Skibe
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falde lidt af Nord i, ind mod Køgebugt, og tvang derved de
svenske Skibe, som laa paa den venstre Side af ham, saa nær
ind mod Stevns, at et af dem, ,,Drakcn" hed <let, gik paa
Grund. Horn lod seks store Skibe blive ved "Draken" og stod
med Kesten mod Sydost for at lokke Juel ud i rum Sø. .Tucl
lod nogle af sine Skibe angribe de tilbageblevne svenske, som
alle blev erobret, og forfu lgte l lorn med de øvrige. Som Juel
havde ventet det, drejede Vinden efterhaanden fra Sydvest
om igennem Vest, saa .Tucl omsider kom paa den rigtige Side
af Fjenden. U nder heftig Kanonade gik D ansen over Sundet,
og ved Falstcrbo brød den danske Flaade igennem den sven•
ske og afskar 16 Skibe, som nu for fulde Sejl flygtede østpaa.
Under den heftige Kamp med de tilbageblevne maatte Juel tre
Ganfle skifte Skib og flytte sit flag, først fra "Christianus
Quintus" til "Frederieus Tertius", derfra til "Caroline Amalie",
hvormed han forfulgte fjenden, som nu flygtede det bedste,
han kunde, for en frisk Nordvest. Sejren var fuldstændig.
Svenskerne mistede tolv store Skibe, Danskerne intet.
Paa det største af Mølsteds Billeder ser man Niels Juels
Admiralskib, ,,Christianus Quintus", forrest i Flaaden gen,
nembryde den svenske Slagorden. Mølsted gav selv Billedet
Mottoet:
Niels Jucl gav Agt paa Stormens 13mg:
Nu er det Tit!!

han hejsede det røde Fla!-l
og slog paa Fjenden Slag i Slag.

Det lrnrer Fortiden til, at Svenske og Danske mødtes ti l saa
blodig en Dyst, fostbroderskabet har siden gjort sin Ret
gælrlcnde, lykkeligvis, og er jo ogsaa i vor Tid for nylig blevet
beseglet mellem Sverige og Danmark paa sk01111esti.: Maade;
men just derfor kan der ses tilbage paa Fortidens glorværdige
Bedrifter uden Skygge af Nag. I Nordens Historie er de
fj ern e Glimt fra heltemæssige Kampe, N iels Juels og Torden,
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Gennembruddet unde,· Slaget paa Køge llugt den I. Juli 1677.
I Forgrunden N iels Juels Admiralskib "Christianus Quintus".

skjolds, Karl Gustavs, Karl Xll's, for Nutidsmennesker kun
stemningsfulde, som fjerne Kornmodsglimt i den lyse, dæm•
rende Sommernat, den som er fælles for alle Nordens Riger,
og som. elskes med samme Sind og samme Styrke af Nordens
Hrodrefolk. En anden Motivrække i Mølsteds Kunst er knyttet til
Tordenskjol<ls Historie. Der er den rentud gammelmesterlige
Tegning: ,.Tordenskjold i Dynekilen" og flere Fremstillinger
af Landgangen i Marstrand og fæstningens Erobring. Et andet
Ilillede, som har Ketegnelsen: .,Paa Kanoner og Pokaler", skil<
drer Afslutningen den 27. Juli 1714 paa den eventyrlige Kamp
mellem Tordenskjold paa Løwendals Galej og en fjendtlig
Fregat, som førtes af en engelsk Kaptajn. Fregatten var købt
i England, o_q Kaptajnen skulde føre den til Cøteborg, men
mmlte TordcnskjolLl udfor Lindesnæs. Begge Skibe stod nu
med Vinden agterind Side om Side over ad den svenske Kyst
til, medens de brændte lns paa hinanden, lige til Mørket faldt
p:-rn. Saa sogtc det svenske Skib at slippe bort for folde Sejl;
men Tordenskjold indhentede det og fortsatte Skydningen
til Midnat, hvorpaa han lod Svenskeren faa Forspring, og i
nogle Timer reparerede begge Skibene, saa godt de kunde.
Klokken 6 om Morgenen begyndte Kampen igen og varede i
over tre Timer. Saa havde begge !'arter faact nok for en Tid
og gik hinanden af Skudvidde, for at folkene kunde puste ud
et Par Timer. Igen gik \\>'esscl - som han jo hed endn u den,
gang - Modstanderen ind paa Livet og bearbejdede ham
i to Timer saa eftertrykkeligt, at den fjendtlige Besætning
flere Cange forsogtc at stryge Flaget, hvilket sikkert ogsaa var
blevet Resultatet, hvis ikke Tordenskjold havde faaet Meldin,1
"'
om, at der snart ikke var mere Krudt i Magasinet. Søen var
for hnj til, at han kunde entre; saa sendte Tordenskjold en
Trompeter som Parlamentær ombord i den fjendtlige Fregat
for at meddele Kaptajnen, at det gjorde ham ondt, han maatte
lade ham slippe denne Gang, da han snart ikke havde mere
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"Paa Kanoner og Pokaler".

Krudt; men han haabedc, at de skulde mødes igen. Hvis Che,
fcn vilde komme ombord hos Tordenskjold "paa Parol",
skulde det være denne en Glæde at drikke et Bæger med en
tapper Modstander. Indbydelsen blev med Tak afslaact; men
saa nærmede Tordenskjold sig Fjenden paa nært Hold og
spurgte gennem Raabercn den engelske Kaptajn, om han da
ikke kunde laane ham lidt Krudt, hvis de skulde fortsætte.
Det kun<le Kaptajnen ikke staa for. Han steg op paa Skansen
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med et Bæger Vin i I laanden, Wessel gjorde det samme, og
under Trompetfanfare o~ medens Trommerne gik, drak de
hinandens Skaal, hvorpaa de sejlede h ver til sit! - I flere Billeder, deriblandt en stor, efterladt Pastel, som før,
stc Gang var fremme ved Mindeudstillingen 1935, har Mølsted
skildret Ivar Huitfcldts TTeltcdaad paa Køge Hugt den 4. Okto,
her 1710, da han lod sit brændende Skib, ,,Dannebrog", blive
paa sin Post, indtil det sprang i Luften, fremfor at søge mod
Land under Fare for at bringe fiorvirring i den danske flaade,
og paa tilsvarende Maade har han skildret Slaget paa Reelen
1801, dels i et ualmindelig levemle og inspireret Udkast, set
udefra, dels i det store Billede: ,,Willemoes ombord i det
Gerner'ske Flaadehatteri under Slaget paa Reden". Billedet
har tilh~irt Frederiksborg,Museet, kom derfra som Udlaan
til Sønderjylland, men ejes nu af Assens Sømandsforening
og er ophængt i Byraadssalcn paa Assens Raadhus. Historie,
maleriet har jo ikke i de sene re Aar haft den Interesse hos
Museets Ledelse, som det havde for Stifteren. En anden, stor
Komposition: ,,\\lillemoes' Død omhord i Linieskihet "Prins
Christian Frederik" under Kampen ved Sjællan cls Oclde",
er dog stadig fremhængt i Museet. Det var den 22. Marts 1808,
Kampen fandt Sted. I tre Timer kæmpedes de r fra det danske
Orlogsskib paa Pistolskuds Afstand imod to engelske Linie,
skibe og en Fregat. Billedet skildrer det Øjeblik, omtrent
Klokken 8 om Aftenen, da vVillemoes, som var sprunget op
paa en Karronadeslæde for at se ud over Rælingen, blev ramt
i Hovedet af en Kugle, som bortrev et Stykke af Hjerne,
skallen. Han sank om i Armene paa Kaptaj n Rothe og døde
kort eft er.
Paa Museet ses ligeledes det berømte Billede, der skildrer
Danmarks sidste Hcltedaad til Søs: ,, Ombord i Fregatten" Nicis
Juel" under Kampen ved Helgoland tl. 9. Maj 1864". Situationen
er taget fra det Øjeblik, ud paa Eftermiddagen ved 3,30 Ti,
den, da der ud af Krudtdampen dukker Skroget af e n svær
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Fregat med strogne Bramstænger og Kurs mod Land. For,
toppen er i Brand, og rra <len brændende Rejsning vælter
Rogen frem. Det er det østrigske Kommandoskib, Fregatten
"Schwarzenberg". Ombord i "Niels .Jucl" er Kampen endnu i
fuld Gang; men Meldingen om, at det er selve det fjendtlige
Kommandoskih, som er i Brand, gaar fra Mund til Mund, og
Sejrsraabet bryder frem fra de Klynger af Mandskabet, som
er entret til Vejrs for at se Branden med egne Øjne. Oppe
paa B1·oen staar Chefen, Orlogskaptajn Suenson. Rank og rolig,
i virkningsfuld Modsætning til de underordnedes larrnende
Begejstring, ser han, med Kikkerten for Øjet, mod Fjendens
brændende Skib.
Kampen ved I lelgoland kunde dog ligesaa lidt, som Kanon,
haadskrigen i 1808-14, fra hvilken Molsted optog Motivet til
det for omtalte Billede: ,,En engelsk Brig erobres", fordølge
det Faktum for ham, at Danmarks Historie som Smnagt endte
med Englændernes Ran af den danske Flaade i 1807. T en
mægtig Komposition har han fremstillet flaailen, som forlader
Tlavnen for sidste Gang, bugseret bort af Englænderne. Mo,
tivets Patos, som fortrinligt frcmgaar baade af selve Tfandlin,
gen og af dens skønt og overbevisende ægte skildrede Jndvirb
n ing paa de danske Officerer og Søfolk i Baadcn i Forgrunden,
har Mølsted understreget med et Motto fra Chr. Winthcrs
smukke Digt om den gamle Matros, som efter mange Aars
Rejser langt borte fra Hjemmet omsider stiger i Land ved
Toldbo<len og finder alt forandret efter Bombardementet og
Flaa<lens Ran. Tlan ser, hvor øde der er blevet i Flaadens Leje.
llan ved nok, hva<l <ler er sket; men Sorgen over Synet over,
vælder ham dog. Der staar:
Da tørrer han sig om Skægget brat,
mens Tnarcn paa Kinden brænder,
han knuger <len gamle, hcgede Hat
imellem de sitrende Hænder -
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Flaade n forlader I !avnen for sidstt! Gang.

og saa følger Lien Strofe, Mølstcd gav Billedet som Motto:
,,Hvor er I henne, store og s m aa,
I Ilavets stærke Svaner,
som smykkede her i Dammen laa

med Dannebrogs røde faner?"
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J en Pas tel, et efte rladt Arbejde, har Molstcd skabt en
s torladen Jllus tration ti l et af de sidste Vers i Chr. ·winthers
Digt. Molsted folte med de me nige, ikke mindre en<l med de
højstkommanderende, ja, selv foltc han sig vel de forstc nær,
mest, og stcmningsmæssigt er der tilstrn.:kkelig Forbindelse
mellem det digt eris ke Motiv og dette særprægede Kuns tner,
sind til, at Billedet tør opfattes som U dtryk for Molsteds
egn e Følelser ved den tilstundende Afsked med sin Kunstner,
ge rning. De t staar i Digtet om den gamle Matros beskrevet,
hvorledes Sorgen tager hans sidste Kræfter. I lan røler, at det
snart er forbi, og i Fantasien gaar han roligt ud paa den sids te
Langfart, fortrøstende sig til, at ogsaa han maaske dog nok
har fortjent at faa "svobt en Flig af Dannebrog omkring sin
snævre Koje". Naar saa der kaldes til Monstring, skal Jrnn
nok være parat:
Og Chefen selv, kan T tro mi g, Børn!
mig beder frem for sig træde:
., · aa, er <lu d er, din gamle Ørn!
Gak in<l til din H e rres Glæde!"
Saa faar jeg Lov at gaa agter ud
til Chefens Kahyt, den høje;
<ler moder j eg W esscl, J uel og Rud
og ham med det ene Oje.

Mølsted er nænsomt gaaet ind i Digtets Tankegang og har
skaht e n Levendcgorelse ar den, som er D igtet værdig. V ed
\,Villemocs' Haand ledes den gamle Matros frem til det s tore
Mode med a lle d e danske Orlogs helte. Man genkender paa
Bille det fra venstre Side Jessen, I luitfeldt og Gahcl, iels Juel
og Tordenskjold, og oppe paa Broen Herluf Trollc og Peder
Skram. Ti l den anden Side ses Olfert F ische r, Lassen, i For•
g runde n Michael Tondcr, Tordenskjolds Vaahenfælle og 1-::am,
m e rat, og i Midten Chris tian TV , med lnsignict paa sin llelte,
færd paa "T refoldigheden": Bin det for det saarcdc Øje.
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Fra Ungdommens Aar var Chr. Mølsted en nær Ven af
Maleren GustavVermehren. De gik en Efteraarsdag i Firserne,
skrev Vcrmehren i nogle Mindeord ved sin Vens Omi, som
to unge, vordende Malere, langs Københavns Kanaler og glæ,
<lede sig begge over de gamle Huse i Nyhavn og de maleriske
Skuder med de mangefarvede Sejl, der hang til Tørring. Og
de kom til det Sted, hvorfra de bedst kunde se Orlogsværftet,
hvor der endnu ri.engang laa mange af de gamle, smukke Skihe.
Der kom Liv i den unge, ellers saa sindige og stottc Chr.
Molsted, og han gav sig til at fortæl le om Skibene og deres
Historie, kendte det hele, talte sig varm, og hans Kinder fik
Glød, da han nævnede Fregatterne "Niels Juel" og "Jylland",
Veteranerne. Og pludselig rakte han stille og med undertrykt
Bevægelse Jlaanden ud mod Flaadens Leje og sagde: ,,Der
ligger en Skat for en Maler!" ,,Saa loft Skatten, Mølstcd!"
for det ud af den impulsive Vermehren. Molsted svarede ikke.
!Ian var aldrig en Mand af store Ord; men - skrev Ver,
mehren - : Skatten blev løftet!
Ja, Skatten blev loftet, og denne lille Bog er viet Mindet om
en stor 1:.unstner, i hedste Betydning en national Kunstner,
hvis Navn alle Danske har Grund til at nævne med Ære.

Brænding paa Revlen. Lønstrup. Studie.

