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l'HYKT HOS NIELSEN ..t LYD~HE (All.EJ. SIM'.\IELKIÆB), l{JØBENHA \'.:S 

ROMERSJm LANDBOl-:HE I EN VIGNE. 

SOM Menneske og som Kunstner hnrle \Vilhelm ~forstrand h elt hjem mc 
i dd borgerlige 1\)de Aarhundredc, hvis sociale Forskydninger i mangt 

og meget dannede Baggrunden for hans Udvikling. I hans Sind hrndes 
stærke Modsætninger: han svingede fra del dagligdags Lil del ophojcdc; han 
kunde omfatte sine l\Icdmennesker med den slorste Varme, men han kunde 
ogsaa lrættcs ved dem; han havde Lune, men kunde være lunefuld; l\I unler
hc-d og Tungsind skiftede hos ham som Sol og Hegn i April. Hans Inspira
tioner korn som Solgl iml fra en llimmel , over hvilken Skyerne jages af Blæ
sten; ollc \'ar han ude af Stand til al fastholde dem i del gen nemforle Ar
bejde ; del hlcv mesl i Tegninger, Skitser og Udkast, at han fuld tud gj orde 
sig gjælclcnde i\larstrancl var en sjælden alsidig Atnnd, der spillede paa 
mangf"oldigc Strenge. Na•sl Thorvalclsc11 er ha11 Danmarks rigest udsl)rcde 
Kunstner. :\len medens Thorvaldscn var den sejrsæle, blev :\farslrnnd 
nærmest at ligne med en Tilan, der med uhojeligt Mod kæmpede for al 
naa hojc Maal. Heldet fulgte ham ikke nitid; men i lrnns bedste Arbejder 
er der Bud fra den Aandens llerlighed, som hin gamle Yismand skaltede 

højerG end Kongedømmer og Troner. 

:j: 

\Vilhelm Marstrands Fnder, .Jacob l\farstrnncl, var el mærkeligt higende 
l\lc1111eske, en udpræget Kunstnernalur og mcgcl ar en Tusi ndkunstner. 
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Hans Liv blev omskifleligl som faa. Ilan var fra Trondhjem, kom som 
Huslærer til Danmark, hvor han snarl blev Vejassistent. Paa Cirundlag af' 
sine Iagttagelser af Vognhjulenes Bearbejdning af Vejenes Pløre konslrnerede 
hau eu Brødæltemaskine, hvad der førte til, al han blev Bager i Kjøhen
havn. He1· virkede han i øvrigt som Opfinder, Musiker, Forfatter og havde 
desuden mange andre Jern i liden, ja fik endog i Samarhejde med Eckers
herg indrettet et offentligt tilgængeligt Panorama i sin Gaard i Silkegade. 

Jacob Marstrand begyndte paa bar tfond , svang sig som Bager op til be
tydelig Velstand, førte slort Ilus, men forsømte eflerhaanden Bageriet, snn 
at han ved sin Død 1829 slud paa Fallittens Rand. Wilhelm l\farslrands 
Moder, en Provsledatler fra Holbæk, var af en ganske anden Støbning. 
~fed fasl Ifaand styrede hun sine fem Sønner, sine vilde Drenge, og taalle 
ingen Klynken. Ved Mandens Død ansøgte hun Frederik \'I om en lille 
Pension , som hun fik tilligemed et Raad om at fragaa Arv og Gæld i Man
dens Bo. Hun fulgte dog ikke l-laadet, men klarede all. I Væsen og Frem
færd var del en djærv Kone, som i Modsætning til Manden kun lagde ringe 
Vægl paa ydre Glans. 

Wilhelm l\farstrand er fødl i Kjøbenhavn den ~,J nde Decemher 1810. 
I lan tog Arv efter begge Forældrene. Faderens Knnstnersind kom hos 
ha111 Lil fuld Udfoldelse; men de n Gamles Mangel paa Evne til al 
hegrændse sig fulgte Lil en vis Grad metl. Moderens Kraft og Djærvhed 
hlev i rigt Maal Sønnen til Del ; dog ogsaa h er var der et men : han und

gik ikke del Tungsind , ~om i i\lodcrcns ll ngdom nær hnvdc lngL hendes 
Liv øde. 

Tidligt fandl l\Jarstrand si l rellc \'irkefcldl. Del var Ecken,herg, 
som beseglede hans Skælme og overhevisto Faderen om, at Drengen 
burde gaa Kunstnervejen. lfl Aar gammel begyndte han at tegne paa 
Kunstakademiet. Efter et Aars Forløb blev han oplaget paa Eckershergs 
Malerslue. Hans Gennemgang af Akademiets Skoler var hverken hastig 
eller slraalende. Arbejdet paa egen Haand gled lettere for ham. Her kunde 
han , saavel som Kammeraterne, udnyLte det solide Grundlag, Eckersberg 
h:wde givet dem at hygge paa, gennem Opøvelsen i solid Tegning og i l'll 
gennemprøvel Teknik. Ligesom sine Samtidige, de noget ældre- Venner 
Constantin Hansen, Køhkc og Hoed , excellerede 1\1:irstrand til al begynde 
med i smaa Portrætter. Med dem ti lfredsstilledes el Krav i Tiden og hos det 
borgerlige Samfund, hvorfra de selv var 11dgaacl. Ma rstrands Ungdomsarbej
der paa delle Omraade hæver s ig genncmgaaende ikke over del pæne ; m e n 
der er Undtagelser, endog slraalende. Fremfor all gælder det Skildringen af 
Arkitekleu M. G. Ui1ulesbøll. Del ses sln.tks, al han er den beundrede Ve11. 
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Alle hans Ejendommeligheder er opfatlel med den s tørste Varme og gen
givet med gnistrende Friskhecl. Gennem Foredragets overordenllige Sikker
hed understreges og nddybes en Mængde karakteristiske Delailler fra Haa
rels Fald, Øjnrnes Bygning til Spillet omkring Munden. Overalt mærkes 
del Skælmeri og den Livsglæde, som var ejendommelig for hin Tids Cnge. 
Betegnende er del, at m ange Aar efter l\I. G. Bin<lesbølls Død beklagede 

1"1" MCJSll{ALSI{ AFTENSELSKAB. 
Frc<lcril<shorg Museet. 

hans Enke, al Sangen og Mun terhellen, der altid havde præget S:.11nmen
komsterne mellem :\fandens Kammerater, ikkr genfand les hos Sønnen Thor
vald Ilindesbølls Venner. 

Gennem Faderens Forretningsven Grosserer \Vaagep<'lnsen fHc Marslrand 
sin første større lleslilling - » Del musikalske Alknsclslrn b «. Ililledcl, der er 
malet 18:~ I, hænger nu paa Frederiksborg og gør den 2.1 aarige Kunstner den 
størsle A~re. Fordelingen af de manae Herrer i Musiksalen falder nalurlia 

- ~ b' 

ligesaa Indblikket i Knhineltet, hvor Husets Frue og Børn er samlede. Jlel-
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heden har rn fomcm nl'da•mpcl Iloldning. alt er omhyggelig :-;ammenslemt: 
Knraklcristikrn af de l ilslcdcv,t'rcndc er pan samme (1nng lrn•fsikker og dis-
1,rrl; Tidens urhane Tone har udelukket enhwr uforheholdcn :\Ienings
ylring Del er dog lykkedes Marslrn nd i a l Slilf:erd iglw<l al frem hæve de 
lo, som ntvivlsoml har slaacl hnns l ljn.'rlc nærmest · \\ C')SC' , der sidder ved 

Flygelet , og Eekersberg, der slanr yderst ttl \'en!>lrc. Del kunslnerisl, nye i 
Billedet maa navnlig sogl's i den maleriske Lys, i rim ing. Paa del Il' Om
rande , ar :\Inrslrancl <log ikke baiwhryckncle: men ha n ha\(ll' med ll l'l<l 
hyggPl videre paa clr.l (;n,ncllag, som :Mnll·rcn \\' . Bend z h:l\'(lc• skahl i sil 
i 1828 udstillede 'I ohakssclsknh Kolori,tisk ,irkc-r :\[arslrands Alknbillt•dt> 
behageligt, men særdeles forsigtig!. I del lo Aar Sl' llc'rc mal r cl C' \\'aagepC'lcrscn
ske Familiehillede t•r Fan ehol<lningcn haa<le dristigere og mere personlig 
Disse lo Arbejder bcsly1·kede det Haab, som Marstramls mere indsigtsfulde 
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\'enner og \'clynden· nærede for hans Fremtid; 111t•11 drl var ikke disse Bil
lc•cler, der gjorde nwsl Lykke i hnns Samtid Dette vnr mærkeligt nok forhc
holdt hans langt ringere Gcnrcmnlericr hvis Fortælling a ltid hcv~eger sig i 
e11 yderst dagligdags Forestillingskreds, og lwis Indhold som H.cgcl cg11l'r 
sig hed re lil al gives gennem del skrevne Ord. De- , irl,c•r nærmest som 11111-

Al\l{ITEI, n;r-,. M <, 81\DESH(>LI.. 

Stalt•ns Museum for l<unst. 

s tralioncr Lil uskrcvrH' Smaa-Homa nl'r ; Beskueren blivl'r dog heldigvis skaa
nel For selve Hornanernc, der , efter nllc Solcnut•rkc•r a t domme', vilck hav<' 
nt•ret yderst lrh ie lle Del er i disse Arbejdt>rs Let falklighed og solide Cd 
forelse, al Aarsagen til deres Popularitet i all v:t'Sl' nlligt maa soges Derc.., 
;\lcnnesl,cr er som Hcgel mere konstruerede end sl'le I Hcdegorelst•n for 
<kl ydre Apparat, de Gader og lnleriore r, der dannC'r Baggrunden for d<' 
ski ldrecll' Scener, v ise r den ungt• Marslrand sig altid som Eckcrshcrgs dyg
tige Læ rling; de røber næsten overall en intelligt•nl og omhyggelig lagtlage r , 
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der hnr tilrgnet sig Mesterens Teknik. Fler e af disse Arbejder vidner des
uden 0111 el frcrnrage n<ie, m en endnu ikke helt udviklet Komposilionslalcnl, 
der med paafal<lende Frihed og Le thed fonnaar nl tumle med cl større' 

Antal Figurer. Som cl a r de mesl betegnende kan anføres , I111svc11ncn . 

Fortællingen er vulgær; under et intetsigende Paaskml faar Husvennen 
Ægtem a nde n til nL fare i Tøjet og jage alsled; del er Udforeisen, som 

bæ rer Værket. Der er gjort lilforladeligl Hede for de f'o rsk<·llige Typer. 
D<' n koldt beregnende Ven, <len troskyldige Ægtemand, d cu llllllerfundige 

Ilus lrn og de n e nfoldige Tjr neslepigc er Iwer især taget paa Kornet. Hent 

koloristisk sel ejer d e lle farverige lill e Billedr va~glige Egenskaber. Med 
He lle har Karl Madsen i sil store Værk om \\farsirand frrmhævrt det mikk 

og fin e Sammenspil m ellem Stuens brungule Vct•gge, Æglcma11de11s rosarndc 

Vest og lyseblaa Benklæder, melle m Kone ns gule Troje og den gronnc Skærm 
foran I limmclsengcn. 

\' cd Siden af al være en mege t flittig Kunstner, der tidligt kunde crnærr 
sig selv, var l\Iarslra nd vennesæl og glad m ed de glade. Var han ikke med 
i Lagd, ma11gle<le der e n uundværlig. For Billllcsl1øll var det en sand Defri

e lse, da l\Iarslrand kom til Rom , og man igjen kunde begynde al leve 

lid t lysligL«. Hans Lystighed kund e dog tit slaa over i del voldsomme; 
blan<ll Yenner kaldtes han Ilersærke n . I Virkeligheden log l\farsl ra 11d sig 
ikke Livet le t. Sm ukt lnctler <le l fre m i el Brev, ha n i 1836, karl for lrnn 

rejste udenlands, sendte sin yngre Brode1· Troels; hnn dvæ ler ved den hc
lydningsfulde Tid, som nu foreslam· ham ; hidtil h avde ha11 mnallr l m a le 

for Brodel, nu gjaldt det om al udnyllc de lirr lkjscaar Lil Studiets Bcdsll', 

og h a n forlsrc'ller: »i\lan kver ikke h er i Verden for si n egen Skyld; vi 
skulle dele ,orl i\lcge l m ed Andre og virke med .\11dr(' li) Fuldkommen

hed . J\llid maa man have for Øiel, at danne sig til al træde i Virk
som h eil mt'd Andre, og for at kunne gjore d el med den nodveudige Kran, 

maa man bevare s ig sund og stærk, (paa) Sjæl og L rgeme. , 

Som alt antydet var l\farslrands Gennemgang af Akacl<'m icls Skoler langt
fra kronr l med Held. I 1833 konkurrer ede han til den lille Guldmedaille; 
Opgaven vn r »Flug ten til ,Egypten«. Medaille n fik h a n ikke; ku11 l' ll Op

muntring blev ham Lil De l. Dn han i 1833 genlog Forsøge!, hl ev Ht•stillatl'l 

endnu uguns tigerc : hans Fremstilling a r »Odysseus og Nnusikaa kom ski 
ikke i Betragtning. l\farslrands II u slod l"orovrigt nu Lil snarest al kommL~ 
til del fo1jællC'dr Land , til Rom, hvor a ll en lkl ar hans mt•rmesle Kam

merater var samlede. Trods Uh eldene ved l\Iedailkkonkurrem:erne gav 

Akademiet ham d en for llejseslipendi cls Opnaaclsc nødve ndige Anhefaliug 
endog i e n særdeles opmuntrende Form - det havn e fun<lel sig oYcrraskcl 
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ved hans Talents Ejendommeligheder - og fandt hnm moden og heldig 

forberedt Li l en Uden la11tlsrejs<'. c Den 8de August 1836 <lrog han afsled. 

Opholdet i Horn fik gennem gribende Uely<lning for Marstrand. Der modle 
han Thorvaldsen . Ilan blev betagel. »Som en Løve seer h an virkelig ud den 

SCENI~ AF 0 l{TO BEHFESTEN I HOM. 

Thorvalt.Isens Museum 

gamle Karl . , Ocr sidder cl Ansigt paa ham, som er af de sirc' ldnc 

, Det er en Lysl at sec h am arbejde del en e sk iønnere end del andet«. Sam

tidig havde han dog skarpl Hlik for <len store Ma1H)s virkelig<' og formentlige 
Svagheder. Forklaringen fandl han i nogle Tilfa,Jdc i drt forløsende Ord : 

l\lnnden bliver gammel «. 1\Icn Thorvaldscns Kunst var ikke gam111el. For 

!\larslrand blev den en Aahenbaring af nye Vidder, a r 11ye Skon hedsrigcr. 
Eckershrrgs Krav om nøjngligl l\'alurslud ium, udfort Ansigt Lil J\nsigl med 
Naturen, mis tede sin absolutte Gyldighed for ham. De r fremvoksedc en 

Trang hos ham Lil al skildre .Mennesket i dels eviggyldige Skønhed, li! at 
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hæve det 1111 af Tilf:ddighcdcrncs \'er<len op i dl· almengyldige Idealers. 
Forbindelse hermed udvildC'de hane; plasli'>kc Sans sig gennem hans ~kd
leven i Thorvaldsen'i Kunst, samtidig med al hans Interesse for den indivi
duelle Form og Be,·:-cgelsl' svækkedes; del, som han nu lagde Vægt paa al 
faa frem , ,nr del slatuarisi-l' og del rytmiske i Stilling, Linie og Bevægelse. 
Thorvaldscns Indflydelse paa 1\larslrand undersløtledes sandsynligvis af en 

fælles Glæde over Dans I Thorv:.ildsens Kunst ind
tager dansende Skikkelser netop i Trediverne en 
fn·mskudl J>lad'i: noget lignende er Tilfældet for 
~larslrnnds Yedkomnwnde. I hans Tegninger, Stu
dkr og Billeder fra drt forsle Ophold i Hom er 
Tallc•l paa dansende, (iamle saavcl som Unge, Legio . 
Al dl'l almenmenneskelige i og efler denne Periode 
kom til al spill<' saa stor en Holte for ;\lnrstrancl , 
kan maaskc ogsaa noget forklares af, al hane; lyse 
Forstand ikke tillod ham al indbilde sig, al han 
virkelig kendte Jtalic•nerne. Ban var fuldt paa 
del Hene med, al han som Fremmed kun kunde 
fan fal i Overlladt•n, og hnn saa ldarl, al der kræve
dl•s C'l meget langt Ophold i Italien for al komme 
Lil al pr~l'slerc andel c•nd disse sælhnnlige Billeder, 
hYor dl'l cgenllig kun l'r Snill<.•l paa Klæderne, der 
C'r italiensk . ~h·n dl'l rnaa ikke oversc.·s, a l l\lar 
strand i 1\laade11, ll\·orpaa han nu og senen• sogle 
del almengyldige, begik en (irnndfejl , som kom Lil 
al svie haardl Lil ham, idel den var Aarsag til, al 
han i en Del Arlwjder forpassede ~lnalel. J lan lroe<le, 

l / I 
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al han kunde 11aa frem, hvor han ikke forstod del 

l•:nk"lle til Buncls :\i l"n •let er en Lo, , som gælder 
EFll·:I\ s1rn11 ·rn~IAALE'l, ' ' ' 

ror Kun'il saaH·I som for \'idenskal>, al man kun 

kan faa Tag i del ,\lmengyldige gennem ti omfattende og <lyblgaacndc
Ke11dsl,ah til del Enkclle. Den , der vil skyde Genvej, undgaar ikke del 

Alm11ulcligc det lnl<.•lsigende. 
;\larslrnnds Ilig<'n efter al skildre Livel i dels Mangfold1ght•cl har utvivl

somt ogsaa værl'l 111eclvirl,a•1ule til den Omla-gi1ing i hans Kunst, som nu 
fand t Skd I Ians overdaadig ligurrige Folkelivshilll'der fra denne Periode-, 
»SI. Anloniusfesl<.·n i Hom , Homerske Borgere forsamlede Lil Lystighed i 
el Osteri , Scem· af Ol.toherfesll-11 i Hom og ~loccoli Aften paa Korsoen 
i Hom e, kunde kun delvis hygges paa Studier. Del var for lmpressionic_-
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mens Tid . En ,\nlydning vnr ikke lilslrækkcligl. Hver enkelt Figur skulde 
have sin afklarede selvstændige \'ærdi indenfor Kompositionen ~len hvor 
del levcndc.• , dl'l bevægede samlidig skulde bcvarc•s, der maalle undl•r disse 
Forhold del direkte 'atmslu<lium i stor l'dslra•kning skubbes Lil Side til 

Fordel for Arhejdel ud af 110\eclel 

<iA~IMEI. O<: UNG ITAI.IENEI\INDE 

De nye Maal, som l\farslrand salll' sig, greb ogsaa paa anden Vis ind i 
hans l 'clvikling. Den koloristiske Teknik, 'iOlll han haYdc till'g11el sig i 

Eckersbergs ~kolc, slog ikke længc-rl' til I lan maalle suge nndrc ~Ii<ller 
for al opnaa dt•n Farvepragt og fesllige Glans, 'i0lll han gerne , ilde have 
frem Samtidig maa del nodvendig, is havl' liggl•I ham paa Sinde al li11de 
t•n :\lalemaade, der gled lellt'rC' fra IIaan<kn, og som derfor var i bedre 
Overensslemmelsc med de hastige Hevægclsl'smolivcr, han sa•rlig dyrkl'de. 
i\len l'll Enkl'll kan ikke '-ikal>e e11 ny Malerteknik ; hertil udi-ra'\l'S en 

13 



Skolrs fælles Arbejde. Marslrand stod ene i disse sine 13eslræhelser. Føl
gen blev, at der kom nogcL usikkert over hans Kolorit, og al denne kunde 
glide 11d i det nbelrngcligc. Det er iøvrigt betegnende, al denne Usikkerhed 
øgedes, jo længere han (jernede sig fra Eckersberg. Dog maa del ikke 
glemmes, at han ofte, navnlig i Skitser og Studier, har aalJenbarel cl kolo
ristisk Syn af Hang; i hans færdige Billeder glippede delle dog Li l Tider. 
En medvirkende Aarsng hertil var , at han under sil første Ophold i Horn, 
til liden Baadc for sin Kunsl, forelskede sig i Anvendelsen af Lasurer, hvad 
der kunde give hans F'arver en noget stikkende metalaglig Glans. 

For rel al forslaa Marstrands Udvikling og de store Modsigelser, som den 
rummer , maa man gøre sig klart, al del, som han kunstnerisk gennem
levede under sit første Ophold i Rom, ikke var en jævn konsekvent Vækst, 
men snarere en delvis Ompodning. Den kunstneriske Bane, som han var 
kommen ind paa gennem Eckersbergs Vejledning, blev ikke afbrudt, han 
belrandte den ofte senere ; men del nye, han optog, var a f e11 hel a11de11 
Arl. Slyrede h an efter det Ecke1·shergske Kompas, gik Farten i naturalistisk 
Hetn i11g; fulgte lia11 del Tlwrvahlscmkc, havde hans overdaadige Fantasi 
Tag i Roret. Men hertil kom som et meget vigtigt Moment, al de Portræt
ter , (1enrc- og Folkelivsbilleder, som han begrændsede sig til i denne Pe
riode, ikke helt tilfredsstillede ham, ikke var det endelige Maal for hans 
Tragten. Der dæmrede i hnns Sind cl levende Ønske om at skildre »del store 
:Menneske«. Under Opholdet i Rom heskælligede han sig meget med Kom
posilionen Li l »Den forla ble Son«, men, skrev han: »Mege11 Tvi vl <' r op
slaael hos mig om del egner sig for mig al male den Slags Ting. .Jeg ha r 
ikke den vedholdende Alvor. • 

Skønt Marslrand, da han kom lil Hum, hlev overvældet ar Kunstens Stor
hed og i maanedsvis vandrede rundt uden al kunne samle sig ti l el større 
Arbejde, blev del dog el meget betydeligt Antal Billeder, Studier og Teg
ninger, han fik udført under sil fireaarige Ophold i Italien. Som et særlig 
typisk Arbej de fra denne Periode bør »Scene af Okloberfeslen i Rom« frem
hæves. Det er malet 1839 og blev købt af Thorvaldsen, i hvis Museum del 
nu hænger. Del er en Hyldest Li l Livsglæden, som den ytrer sig i og tøfles 
ar Musik og Dans. Der ei.:. Slæglsknb mellem detle Horgerlog til Hom og 
Thor valdsens berømte Gu<letog til Parnas. Slem11i11gcn er den samme; 
Gang og Dans veksler i dem hegge; i deres Rytme er der Samklang. Og hvi l
ken plastisk Følelse aahenharer Ma rslra nd ikke i delle Arbej de! Se den unge 
Marnl med Guitaren, hvor fri er ikke !1ans Stilling, hvor lcl hans Gang! 
Lignende Fortrin findes hos Kæm pen med Faklen og hos mange af de andre 
Figurer. Men Farveholdningen er desværre langtfra paa Højde med Bille-
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dels Plastik. De unge Pigers fa rverige Dragter virker for melalaglige, og 
Marslrand er hist og og her ved Gengivelsen af deres klare Toner kommen 
for højt op i Lysel, saa al den slraalende Jlirnmcl virker r elativ mørk. Til 
Gengæld er den Hvile, som Komposi tionen rummer, af stor Værdi. Den 
lrnnder i en omhyggelig Afballancering. Bymuren med den slore Træ
gnippe danner en passende Modvægt mod Osteriets massive Bygninger og 
de (jerne Bjerge. I Forgrnnden indrammes del centrale Parti, det dansende 

SOSTEHSENGEN. 
Den llirschsprungskc Samling. 

Pa r, ligeligt Lil begge Sider af glade Skikkelser i harmonisk vekslende 
Grnpper. 

Ilvill<en Stigning, der i denne Periode var i Marstrands pl::isliske Følelse, 
viser sig i mange af hans Tegninger, maaske mcsl a f'kl arcl i den dejlige, 
men bedske » Efter Skriflemaalet«, med M 1111 ken, som forlader den sønder
knuste Synderinde. All er kun Antydninger, men alt er fortrinligt. Mun
kens Skikkelse, Udnyllclsen af hans folderige Dragt er slnlua risk sel ovcr
nrnadc vægtig; hedst er dog den sammensun k11e Kvi nde: hver Linie røber 
præcis Folclse for Hevægeh;ens RYtmik samliditr med al Sternninrren den 

"' J ' t> . b ' 

hje~leskærende Sorg, overalt klinger fukllonende igennem. 
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Denne Tegning er iovrigt mærkelig i en hel anden Retning. Den viser 
særdeles klart, at ogsaa Marstrands Sans for Arkitekturens Væsen var hle
ven vakt u nder Opholdet i llalien. I den flygtige Angivelse af Rummel 
mærkes Forstaaelse af Barokkens Storhed. Denne arkitektoniske Følelse, 
som her er brudt igennem, satte efterhaan<len dybe Spor i Marslrands 
Kompositioner. Den voksede dog kun langsomt; først da det stundede mod 
i\Ieslerens Livsaflen, udfoldede den sig i sin fulde Glans. 

Da Marslrand første Gang var i llalien, var han ung og fuld af Livsmod. 
Gang paa (iang gav hans Fryd o,·er Livet sig Udslag i hnns Kunst. Fini 
og nænsomt træder den frem i den gengivne Tegning af en gammel og en 
ung llalie11erinde. Nok saa straalende, nok saa hedaarende viser <len sig 
dog i den hekendle Skitse >Søstersengen«, der lilhorer den llirschsprnngskc 
Malerisamling. løvrigl er det lrnrnkteristisk for ham, al dl' Skonhl'dsi11d
tryk, som han modtog i hin Periode, var saa fyrige, al han bevarede dem 
Livet igjennem i hele deres Friskhed. Alter og alter inspirerede de ham Lil 
nye Arbejder. l\lange Skitser og Billeder fra hans senere Aar forlælll-r 
dtTOIII. 

Under hele sil Ophold i Italien længtes Marstrand hjem. Han ivrede 
mod de Kunstnere, som kunde tænke sig al leve hele deres Liv i det Frem
mede; selv fø lle han, al knn Hj emlandet bød Maleren fuldgyldige Livsbetin
gelser for hans Kuusl. I Udlandl'l kunde der hen les 11y(' I 111p11lscr og 
læres uhyre meget; men kun i Hjemlandet var der Mulighed for Arb~jdels 
nalurlige Vækst. lian ngilercde mel lem I<nmmc-raterne for, al de alle snarl 
skulde vende hjem, og der lofle i Flok. Men han fandt ikke rigtig Orr. 
Alene var den ,·ennesælc l\Iand kommen Lil Hom, alene drog lian hjemnd. 

J ljemluren, der liltrnadtes i August 1840, kom til al lage lang Tid. l\lar
strand blev underligt nok hængende i Munchen. J lan kunde ikke lide Kun
sten der, og Livet i Øluyen buede ham ikke. Meu der var Penge al tjene, 
og det havde han haardt Brug for. Under Opholdet i l\Ii."mchen makdc 
i\larslrand en Gc11Lagelse af »Oktoberfesten« samt en Række Billeder paa 
(inmdlag ar s ine italienske Studie r . For hans Kunst hnr Opholdet i l\Hin
chen utvivlsomt været skadeligt. Paa delle Tidspunkt var der for ham intet 
dfr al lære uden Unoder. Fra ~lUnrhen Log han hjem over Frankrig. I 
Paris hh'v han k1111 tre Uger, a ltfor korl lil al komme Lil en virkelig For
staaelse af de tekniske Forlriu, som han i el Brev 1,crømmccle den franske 
Kunst for. Om Efleraarel 1811 satte han aller Foden paa dansk Grund. 
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Da Marstrand kom hjem efter fem Aars Fraværelse, var baade han selv og 
de kjøbenhavnske Kunstforhold mere fonrndredc, end hnn sandsynl igvis har 
været sig bevidst. Han var blcvcn mere Kosmopolit, end han anede, og 
del herhjemme fremdukkende naliona le Syn paa Kunsten var ham i Virke
ligheden fremmed. 

Den nye Kunstnerslægl, som under hans Fraværelse var kommen til 

AG l~NT SØHEN BOHCl-tS Sl(YDESIUVE. 

Den llirschsprungskc Samlinl(. 

Skelsaar og Alder, havde paa nfgønmde Punkter andre l\laal end han og 
hans Venner. Dens Styrke var dens Danskhed, dens Umiddelbarhed og 
friske N'aturalisme. I forste Linie stod Lun<lhye og P. C. Skovgaard. Deres 
landlige Interesser og store Dygtighed er i vore Øjne nogel faslslaael og vel
kendt, for Marstrand repræsenterede de noget ganske nyt. Ikl ene med del 
andel sy nes at have grebet ham stærkt og vakt en Lyst hos ham til ogsaa 
selv al komme i nøje Kontakt med Fædrelandets Natu r og Folk. Ko rt r llcr 
s in lljPmkomsl slog han sig ned i Roskilde for derfra al studere Omegnens 
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Bondeliv. En medvirkende Anrsag lil delle Skridt mna dog maaske ogsaa 
suges i, al han vnr hlcven :1grecr<'I lil )kdlem af Kunslakncl<'111iel. Jkt 
paahvill'de ham i den An ledning al udføre cl , lkceplionsslykkc , og del 
ligger nær al formod<', al han har haft en Forhaandsviden om, at Opgaven 
vilde hliv<' »En ScC'ne af del danske Folkeliv «. 

Bcdoml efter lldhyllet var l\lflngten til Hoskilde ikk<.• fuldt tilfredsstillen
de. Marslrand, denne udprægede Kjohenlrnvner, havde ingrn Foling med 

SCENE AF IIOLDEH<iS EHASMl ' S MONTA:-.l ' S . 
Statens Mn~cnm for Kunst 

den danske Bondes Liv og Færd; inderst inde hinde han desuden i l"nldl ;\laal 
sine Byshorns Afsmng for bondsk Væsen. Dertil kom, al Italiens Skonhcd 
sad ham i Sindel. [ Sammenligning med den itnlit•nskc Almm· forekom 
den danske ham paafaldcnde plump og gro,·. Del lykked<"s ham faktisk 
heller aldrig al komm<' i cl hjerLC'ligl og forslaaenclc Forhold til dt·n; for 
h:1111 blev de danske !fonder enle11 latterlige eller dyriske og dorske. Hans 
mange Sl11dier af Hoskildecgnens Landshyli, vidner lilsln-ck!-C'ligl derom. 

Ogsaa i en anden llenscencle blev Ophold<.'L i Hoskilde en Skuffelse for 
l\Inrslrancl. lian forlovede sig nogel hovedkulds med en smuk og dskva•r-

18 

dig Kusine, Datter af Stedets Borgmeslcr, der var g ifl mecl hans :\fostrr. 
1Iarstrand blev dog hurtig klar oYer, al de lo ikke passede snmmen; alle
rede om Elkraar<'l hævede han Forbindelsen. 

Trods al :\lodgang blev dog cl udmærket Billede Hcsullalcl af denne Udllugl. 
Den Skydeskive, som ;\forstrand i Sommeren 1812 malede for Agent Soren 
Borch, horer til hans hctyclelig:..le Arbejder. F lygtigt betragtet er del ikke aleuc 

SCENE AF 1101.BEH<,S ll\l\SELSl'l EN 
Slalt.,11s Must.,11111 for l(u11sl. 

et f'orlrinligt ko111ponercl Bilkdc, men tillige en naturlig og li, ruld Skildring 
af en H,ekkl' Provinslyper. ~rermcre IH'set er dl'l l'l rel 111aliciosl Arhej
de. :\Iarslrand har nhivlsoml i sil stille Sind let ad den megen Jlojlid(•
lighcd, der udl"oldedes ved den nye Fuglekonges l\lodlagelse af l11sig11iernc 
paa hans \'ærdiglted. Overall mærkes en lcl Overdrivelse. l lelhedt•11 har 
fa:H'I <'11 Uuderslrom af Sarkasme. Kun en enkelt af de skildrede l\Ia•1ul rr 
taget heil alvorligt; del er Borgmcslerc11, hvis kloge Ansigt ses hag dt' slanke 
Fla-;ker Lil hojre i Billcdel. 
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Om Efleraarel 18'12 hav<le Marstnrnd faact mer end nok af sjællandsk 
Provins- og Landliv. De mange i Sommerens Løb udfør te Studier til »cl 
Bondefrieri« blev kastel til Side ; Kjøbenhavn blev aller hans Hesidcns. 
~forstrands Arbejdslysl havde dog ikke taget Skade af den u<lslaaede Mod
gnng. Omlrenl straks efter sin Tilbage komst maa ban være gaaet i Gang 
med sit Medlemsstykkc Lil Akademiet. Det folkelige Skæ r, som Opgaven 
rummede, klarede ban m ed en dristig Fortolkning, der forva ndlede »En 
Scene af del danske Folkeliv« Li l »Scene af <lansk Bondeliv moliverel efter 
llolbergs Erasmus Monlanus«. Gennem denne Fortolkning kom Marstrand 
ind paa en Vej, som han, i hvert Fald i de nærmesl l'oregaaende Aar, 
af og Lil havde tænkl paa at betræde, og som skulde blive al' den største 
Betydning for hans Kunstnergerning, idel <le llolbergske Figurer gennem 
deres Sandhed og Slrn rphed blev et rigl Skatkammer for ham, der i sin 
Virken m ere og m ere d reves af en uudslukkelig Trang Lil al f'orslaa Menne
skene og til al faa Tag i deres inderste Væsen. 

Marslrands første Holherg-Billede hører langt fra lil hans bedste. lian , 
der pnn delle Omraade i 11ere Tilfæhle hlcv en Vejleder for Scenens Kunst
nere, synes i detle sil fø rste Forsøg slærkl paavir ket a f Stykkets Udførelse 
paa Theatrel. Det hør erindres, at Erasmus Monianus netop den Gnng stod 
paa del kongelige Theaters Hepertoire. Det var bleven opførl om Foraarel 18-1-2 
med Dr. Hyge som Per Degn, og samme Efteraar havde Kristian Maulzins 
sin Delrnl i dels Hovedr olle. Herom hedd er <let i en samtid ig Anmeldelse: 
» I Stedet for den pralende, noget arrige Pedan l, som man har Grund Lil al 
ven te, i hvilken Form saa end den Spi llende varierer hnm, saa rna11 s11n
rere en godmodig Yngling, som philanlrnpisk søger al u ndervise de uvi
dende Bønder • . Meget kan Lyde paa, al Marslnmd har sløllel sig til Man t
zius' Opfat Leise n i' Erasmus, der er i hvert Fald fremtrædende Lighcds
pun kter i deres Fremstillinger a f h a m . Marstrand har h entet sil Moliv fra 
Stvkkels berømle 3die Scene i 3die Akl, hvor den fiffige Degn kører i Hing 
m~d den lærde Magisier. I hans Fremstilling er Erasmus ingenlunde den 
hovmodige Pedant, hvem Strømperne sjasker om Benene; han er snarere 
en for fi net Mand , der hører hjemme i et andel Lag, i en Verden m ed videre 
Jlorisonl end den , Folkel paa Bj erget skuer ud over. Marslrand synes lige
som Manlzi 11s nærmest nt have ha ft Medfølelse med den ne Inlclligern;ens 
H.epræsenlaul, som bliver saa ynkelig t lrampel paa ar den d ur kdrevne Degn. 
Medens F remstillinge n af Erasmus saaledes ikke kan siges al være i Hol
bergs Aand, er Scenens øvrige Skikkelser tagel paa Kornet. Dette gælder 
Ridefoge<l en, Auloritelsprincipets overlegne Repræsen tant, der føler sig tryg 
i Henhold til Herredsfogedens og Amtsforvalterens Udsagn om, at Degnen 
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er en hrav studeret Mand ; det gælder ogsaa Nille, der græder over Sønuens 
Nederlag, og gamle .Jeppe, Bypatrioten, som glæder sig over Bjergets Sejr, 
skønl den gaar ud over ha ns eget Kød og Blo<l. Det gælder endvidere .Ta
t:ob, den sun<le Fornufls muntre Repræsentaul ; men allerrnesl gælder det 
den ypperste a f dem alle, selveste Per Degn, der rød i Kammen kror sig 
al' sin T riumf og indvendig regner eflcr, hvor langt han tør gaa. Medens Ka-

FHU FllEDEHll<l<E HAFFENllEHG. 
Statens Museum for l{unst. 

rakteristiken af de forskellige Figurer gennemgaaendc er ovcrdaadig viltig 
og træfsikker, virker Billedet malerisk set ret tørt. Med germansk Omhu 
er der lidl aandløst gjort Hede for Bondestuens mangfoldige Snurrepiberier 
og Delailler. IIerlil kommer, al den p latte, noget ubeslemle Lysvirkning, 
der minder om Thealrets, virker lidt kedelig og un<lerslreger det glædeløse 
i den koloristiske Helhedsvirkning. Det er betegnende for Tidens Kunsl
smag, at dette Billede ved sin Fremkomst gjorde saa ubelingel Lykke, at 
Marslrand slraks maatte gaa i Gang med a l male en Gentagelse til den kon-
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gel ige Malerisamling. I ledende kunslinlercsserede Kredse saa man først 

og fremmest pna Uilledels Indhold og omhyggelige Gennemførelse, medens 

man var megcl lemfældig i Bedommelsen af koloristiske og maleriske Mang
ler. Marstrand fandt inlel Korrektiv i in<lsigtsfnlde Modstanderes Kritik; 
han mødte overall det farligste af alt - uforbeholden Anerkendelse. 

Samlidig med , al Marsti-an<l malede >Erasmus t\Iontanusc Billedet, beskæf
tigede han sig med el andel Ilolbergsk Moliv, henlel fra , Barselstuen«. 

I ler indtog han et mere selvstændigt Slandpnnkl; han folie sig ikke bundet 

a f Theatrel og knn ti l en vis Grad ar Komedien. Del er de Besøgende, han 
har skildret; men han lader ikke 13arselkonen hjemsøges af sine Bekend le 

<'nkellvis eller i Grupper, hun modtager d<'m alle paa c-n Gang. »Barsel
stuen« er som Helhed langt smukkere lwhandlel end Erasmus llilledcl. Vel 

genfindes den µlalle, temmelig uheldige Belysning; men koloristisk har Male

ren været langt mere i sil Es. Damernes pragtfulde Draglc-r har, baa<lc hvad 
Slof og Farve angaar, interesseret ham, og han har samlet dem i en ganske 

visl ikke helt harmonisk, lll<'n dog slraalcnde Buket. Ogsaa det gammel
dags kohenlwvnskc Jnte1·ior er smnkt og i Hil væscntligL tidskorrekt scl. Mest 

fanges dog lnleressen af den glimrende Maade, hvorpaa de forskellige Ka
rakterer er givt'l. Her udfolder l\forslrands Lune og Vid sig i hele sin 

Pragt. I lan mnn nødvendigvis haYe hafl Modeller Lil de forskellige Skik
kelser; ruc11 h an har ikke værel lmmlel af dem. Hans ufallelig lcvemlc 
Fantasi maa for hans indre Blik have kunnet fremman<' hv<'r cnkell 

Fignr. Slndrcsostrcn<'s og Madammernes ustandselige S11akkcsaliglu.•d , (,if'.

l ighed og TaalJl'ligh<'d <'r uhnrmhjerligl arslorcl. Ogsaa den dumstolte Dame, 
som netop lm•dcr i11d ad Dorcn, er forlnl'fl'cligl opfallel. Imellem al den 

m<'gcn Fliller danner Ccdske Klokkers en underlig melankolsk og l'nsom 
Skikkcls<', der rra ~talerens Side har va:-rel omfallel me<l særlig Sympalhi. 

Del er na-slen, som om noget af del, der fyldte Kunstneren selv i denne 
Periode, her har faael l ' dl1·yk. Marslrand folle sig, smiledes som del frcrn
gaa r af mange Udlalclscr, inderst inde ulykkelig, ensom ug lijemlos. Hans 
I ljerle havde lrnyllel sig Lil Sydens Skønhed; trods alle hans smukk e Ord Lil 

Vennerne om al fæste Bo i Danmark, længtes han eller Italien . Samtidig 
folie han sine Evners Brisl; han maalle paany ud al lære, og navnlig soge 

al tilegne s ig del Herredømme over ck mn leriske og koloristisk<' Midler, 

uden hvilket h an ikke knnde gøre sig llaab 0111 al luse de store Opgnvl'r, 
som dunkell l"oresvævede ham. 

Var Marstrands Sind end til Tider tungt, saa havde han dog allid Dam

pen oppe og var uhyre llillig. Adskillige fordelagtige Salg og en Række 
Porl rælheslillinger , hvoriLlandl Jlere af Christian VII[, salle ham derfor 
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forholds,,is hurtig i Stand fil al samle det Lil en læng<'re Udfærd for

nødne Mammon. Da han i Slutningen af September 1815 tiltraadlc sin 
anden Hejse Lil Italien , var han den heldige Ejer af 5,200 Higsdaler, hvad 
der den Gang var cl betydeligt Beløb. 

l\[arslrands anden rtnlia Færd blev, saalcdes som den var planlagt, en 
udpræget Studierejse. Nedturen lagdes over Amsterdam og Paris. I Hol

land samledes hans Interesse om v. d. Ilelsl , Bolls, Hemhrandls og Frans 

DON QllIXOTl•:S FOl-lSTE 11.JEMTOG. 

Ilals' store Figurbilleder. I Paris fængslccks han af Verncls afrikanske 

Ski ldringer og Dclarnches pop ulære IIcmicy<'iL' i Itcole des Beaux Arts. 
l!nclc.·r Opholdcl i Hom kastede han sig over Studiet af cl nyt teknisk 
Hjæ]pemiddcl, Copalfcrnis, som, ener hvad han skrev til Conslanlin !lan

sen, skulde gøre Farverne saa bløde, som man ønskede del , og som des
uden lillocl , al man straks næste Dag mnlcde ovenpaa dem, uden al de 
mørknetk efter. 

Marstrands forskellige Studier var planløse. Han var hidsigt søgende, 
men han manglede en He llesnor. H.esultatcl hlev magerl. Kun e l cnkcll af 

de heil gennemførte Billeder, som han malede paa Rejsen , fortæl le r om 

Fremskrid t ; det er det yndefulde Porlræl af Fru Frederikke RaITenberg. 
I delle Arbejde er Marstrand paavirkel af den sympathetiske franske Maler 
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Gustave nicard (1823- 1873), hvis smukke Portrætter vil være P:.iriserfarere 
bekendte fra den retrospektive Udstilling, som Byen Paris i 1912 lrnvde ar
rangeret af hans Værker. I et Brev til Constantin Ilansen skrev Marslrand 
om Ricard: ~Han har malet adskillige Hoveder og Portrailer mesterlig 
colorerede og modellerede«. Ricards Farve er milclerc, mere ·fyrig og meget 
mindre broget end ~forstrands. I sit Portræt af Fm Tinffenherg har Mar
strand indfanget nogle af disse gode Egenskaber. Desværre skæmmes Hel
heden af el paa Væggen hag Fruen nlftlet Rillede af en Udsigt over Horn, 
hvis blaa Toner ikke passe1· ind i del varml slemte Milieu. 

løvrigl var det Drømmene om store Fremtidsopgaver, der i all væsenlligl 
blev hcstemmendc for Mnrstrnnds Studier. Han tænkte sig Muligheden af 
at komme til al dekorere Universi tetets Solennitetssal med en Hække 
Jlistoriebilleder. Han begyndte at tegne U dkasl Lil dem, men L vivlede 
om, endnu at have tilstrækkeligt Herredømme over Midlerne Lil for Alvor 
at turde give sig i Knsl med saadanne Opgaver. Først og fremmest følte 
han, al han maalle lære sig al male Figurer i Legemsstørrelse. Den be
ken dte Osteriscene med de unge Piger, der byder en Tmllrædende velkom
men, hlcv det første, i llcre Henseemler mindre heldige, Hesullnl :,I' disse 
Bestræbelser. Komposilionen er ikke uden Fortrin i sin harmoniske Op
bygning. Men Ud førelsen - de u11ge Piger er ikke ;\lcnneskcr ; <let er suk
kersøde, indholdsløse Konslruktio11er. Og Farven nit, hvad !\forstrand 
havde lærl af Hicanl, er svundet horl. Delle Billede synes al røbe, al Mnr
slrnnd til Tider mna h:.ive hn l'l en yrang Opfattelse af »det koloristiske« og 
ment, al delle bundede i en rig Anvendelse af de stærke Farver, som under 
hans Ilaand var lilhøjelige til al blive giflige, uharmoniske og ufriskc. En 
Ulykke var det, som a ll an lydcL al han aldrig eller i hverl Fald kun i 
underordnet Grad mødte en vejledende Kritik. Et Rillede som Osterisi::e11e11 
gjorde uhyre Lykke ligesom andre af l\Iarstrands samtidige (i-enrcbillcdcr, 
<ler ubetinget hører til hans svageste. Selv var han sig hcvidsl , nl hnn var 
inde paa el gall Spor; men hvori del gale Ina , s tod ham ikke klart. Til 
Ilroderen Troels skrev han i l\Iarls 1848 : »:\line Bil leder, som j eg sender, 
cre ikke Resultatet af, hvad jeg har lærl; de ere kun Prøveklude, untcr uns, 
og jeg haahcr i Hicmmet, hvis Tingene geslalle sig bedre, al giøre mig Selv 
og Eder mere /Ere. « 

Under Opholdet i Italien kneb del ofle for Marslrnn<l al holde Humøret 
oppe. Disse idelige Brydninger mellem den gode Vilje og de bristende 
t•:vncr sled paa ham. Hans Fantasi var dog, som allid, uhyre frugtbar. l lcr
lige Billeder, skabte af ham selv, maa have foresvævet ham. Men naar del 
kom lil Stykket, blev Resultatet langt fra <let, han havde hnnhet. L Virke-
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ligheden følte han sig forpi nt og dybt skuffet. Naar nit saa haabløst ud , har 
han sikkert ofte, snnledes som af Dr. lleckell nntydel, føll sig som en anden 

KONSUL C. F. HAGE OG IIUSTHU. 

Malerisamlingen paa Nivaagaard. 

Don Quixote. I cl i nspirerel Øjeblik maa han som i el Syn have set sig 
selv som den ædle Ridder af den bedrøvelige Skikkelse. - Del blev i 
Palermo, Marstrand malede sit første Don Quixotebillcde, Rid<.leren, der 

4 

2G 



ilde medtaget drager hjem efter Kampen med Køhmændcne. I Marslrands 
Kunst betegner delle Arbejde cl Gennembrud. Del ejer en gribende 
Stemning. Ocr er Sus af ,\andens Vingeslag. - Hvad var Don Quixote '? 
En Fantast, der kæmpede for en Bunke forældede Idealer: en Taabe, 
som troede, al han kunde hæmme Vold og hjælpe de Betrængte. El 
uklart Hoved, som ikke kunde skelne mellem Drnm og Virkelighed, 
og som navnlig ikke forstod sin egen Begrænsning ;\len var han en 
Fantast, saa var han lilligc en l\Iand, som liensynslost. uden G11isl af Bag
tanke gik lige løs µaa Sagen, og Lil høstede sig en hrodden Pande, som 
saa mnngcn Idealist har gjorl del fm· og siden . Det er nu en (;nng Livets 
Lov, al ingen faar Held til at lodde dets Dybder uden furst nt være prøvet 
i Modgang og Lidelse. ::\forstrand dannede ingen Undtagelse. 

I ]\forstrands senere 1,unsl indtngcr Don Quixote og dennes tro Folge
svend Sancho Pansa en fremtrædende Plads. Snnrl har han kun let af 
dem: men ofle bæres hans Skildringer af den gækkendr ::\Icdfolelse, der 
ligger, hvor Selverkendelsens Ironi og del overbærcndr Smil modes. 

* :j; 

Opholdet i Italien blev pna ::\Iarstrands anclrn Hejse ikke S,l•rlig langt. 
Allerede i Begyndelsen af 1848 var han aller i Danmark . Det er bt,teg
ncnde for hans mandige Udholdrnhc<l, at han trods de Skuffels<·r, nejscn 
haYtlc hrngl ham, ikke opgav sit i\Iaal, den slore monumentale Kunst. ! lan 
lod sig dog ikkr blænde af denne Allraa og derved forkclc til at gi,·r sig i 
Kast med Opgaver, han ikke magtede. Han besad Livet igennem en 
præcis Selvvurdering, og Yar paa delle Tidspunkt klar over, at han endnu 
manglede den til Gennemforeisen af omfattcnd<' Kompositioner fornodrw 
Sikkerhed i Behandlingen af lcgemslore Figurer. Under disse Forhold maa 
del have vær<'l ham en Tilfredsstillelse kort efler sin I lje111komsl :1t ruOll
lagc Bestilling paa cl lcgemslorl Porlr:vl af Konsnl C. F. Ilag<• og II u
stru. I sit ,\nhl'g og gennem sin Udf'ot·elsc , isrr delle Arbejde, al :\lar
strands anden H<'jsc ikke havde Yærel forgæves. Han lrn\'Cie samlet sig en 
kunstnerisk B:1llasl, som nu kom hnm Lil Gode. Billrd<'l præges ar Djærv
hed og Kraft, saml af en imlgaaentle Opfnllelse af del , maleriske, , hvad der 
nærmere beset betegner en ny Fase i l\Iarstrands UcJ\ikling. 

l\1arslra11d tænkte og følte> i overvejende (irad plastisk. lla11s mangfoldige 
Tegninger leverer el uomst.odeligt Bevis herfor. Del lrnrnklcrisliske og ryt
miske, saalcdes som del markerer sig gennem l'rltryk, Beva•gclse, Link og 
Form, har hovedsagelig været ~Iaalel. Del særlig maleriske i Lysets og ::\lor-
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kets Brydninger og ~Iodsætningcr har kun undtagelsesvis behersket hans 
Fantasi og været bestemmende for Virkningen. Ved hans malede Studier 
og gcnncmforle BillC'de1· gor noget lignende sig gældende. Bortset fra 
Et musikalsk Aftrnselskah« og Lil Nud rt Par andre Billeder, er der intet 

hlandl hans tidligere Arhcjder, i hvilket Opgavens Løsning er hygget paa et 
indlrængrnde Studium af LysYirk11ingen. Som i\lalcr har han seh-sagl ikke 
helt kunnet forhigaa disse Fænomener, men de har for ham i hans tidligere 
Arbejder kun værel Hjælpemidler uden selvstændig Værdi. Betegnende 

IIONOESTUI:: I UAI.AHNE. 

er saaledes de ubeslernle Belysningsforhold i Agent Søren Rorchs Skytle
skiYe; i den ene Halvdel af Billedet kommer Lyset fra venstre, i <len 
andrn fra hojre. lkke mindre karnkleristisk i denne Henseende er 
den plalte Lysvirkning i de før omtalte Billeder med :\Iotiver fra »Eras
mus :\fontanus og Barselstuen«. Del blev derfor afgjort noget hctyd
ningsfuldt nyt i :\Tarslrands Udvikling, al Lys og Skygge kom til al spille 
en saa freml1·ædende Holle og blev sna konsekvent uclnyltct som i Billedet 
af den gamle Konsul og lrnns ranke Frne. Der er et andet ikke min
dre hctml'rkclsesværdigt Forhold i delte Arbejde. Billedet er formel 
som el Udsnit af de to l\Ienneskers daglige Liv, som cl Ilverdagsuillede. 
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De kunstneriske og maleriske Impulser, som Marstran cl paa sin ·sidste flejse 
h:wde modtaget fra de gamle Hollændere, kom her Lil Udfoldelse. I et 
Urev til Constantin Hansen, et nf de mange ildfulde og s lemningsfarve<le, 

KIIU{EFÆRD I DALARNE. 
Billedets vcnsll·c Hal vdcl. 

som han har skrevet, hævder han, at det gælder nu : »hvis Kunsten skal leve 
og florere, som den giorde i Holland, at male vor Tid med al den Sandhed som 
Hollænderne deres «. Denne Tanke er gennemført med ikke ringe Djærv
hed. Del gamle, tarvelige Kontor, som danner Baggrunden for Portræt-
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terne, har ikke alene interesseret Marstrand, han har værrt l'yldl af dets 
Poesi . Dels Oprindelighed, dels Præg af al være formel af Livets Behov, 
var i Pagt med noget al' det bedste i hans egen Nalur; bevidst og ubevidst 

KIRl<EFÆRD I DALARNE. 
Billedets højre Halvdel. 

var ban en inkarneret :Modslander af alt tilgjort. Delle Forhold har sat sit 
Præg paa Skildringen . Alt er taget med, men intet er der gjort for 
meget af. Delle gælder den gamle Pult med dens Tilbehør af Hovedbøger, 
Kornvægt og meget andel, del gælder Væggen med dens Skilderi og Alma-
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nak, <let gælder Skranken og del tnrvelige TolJaksbord; men <let gælder 
fremfor alt de to Gamle, og ganske særlig den energiske Frues smukke 
Skikkelse. Desværre ejer Dilledel koloristisk set· kun liden Magi; Virknin
gen er lidl sorl, Farveglæden kun ringe. 

* 

Korl efter Hjemkomsten fra sin anden Hejse Lil Italien blev Marstrands Re
tydning orficiclt anerkendt. r Slutningen af 1848 blev han udnævnt til Profes
sor ved Malerskolen. Gode Bestillinger lJlev ham Lil Del; navn lig som Portræt

maler lagdes der stadig stærkt Beslag paa ham. i\len trods al MedlJør følte 
han sig ikke tilfreds. Under Opholdet i Italien var hans Moder død. Hjem
mel var opløst. I 1849 mistede han en elsket Bro<ler, Søofficeren Oswald, 
der omkom ved Linieskibel Christian Vlll's Ti lintetgørelse i Eckernførdc 
Fjord. Marslran<l var dybt nedbøjet af delle Tab; han følle sig ulykkelig 
og alene. Paa Venner skorlede del dog ikke. Var han i Kjøbenhavn, 
samledes en ret slor Kreds hos hum hver Torsdag Aften i hans llolig 
paa Prinsens Pnlæ. Del var dog ikke nok til at fylde hans Liv. Over
for Yennen Johannes Fibiger raillerede han over sin Tilstand. Ilan 
ønskede al blive gill, men fandt del haabløsl. Pludselig skiftede dog For
holcleue. Uvenlel, selv for hans 11ænneslc, blev han i 1850 forlovet og holdt 
kort efler Bryllup med en ~6aarig Dame, den alvorlige og meget musikalske 
Froken (irclhe \Veidenwnn. 

I l\farstrands Udvikling greh denne Begivenhed eflerhaandcn slærkl ind. 
Efter sil .Ægteskab kom han i cl Jangl inlimere Forhold til Livet. De 
smaa Besværligheder, som ,Egtcskahel bragle, har utvivlsomt Li l Tider træl
let ham; men selve Livets Vidunderlighed lJlev ham mere lJevidsl. lian fik 
cl sikrere Tag om dels alvorlige Strenge. Det Yistc sig tydeligere og tyde
ligere , ::il han var en udpræget religiøs Natur. Efter Præsten Johannes Fibi
gers Udsagn var han »vistnok ingen skoJerel Christen, del er i del I lele ikke 
lel nogen sclvslændig Lægmand, men han var en alvorlig og tænksom Bihel
læscr, og sanc op Lil llclligdommen som det Høieste«. 

Til ,al bcgy11<lc 111cd lJkv Mnrstrnnds /Egleskah den ydre Anledning li l, :il 
han aller log Baksclag med »den 11ordiske K11 nsl «. Lokket af Il. C. An
dersens begejstrede Skildringer af Folkelivel i Da]arnc gik Bryllupsrejsc11 
did op. Den Uberorlhecl og Oprindelighed, som var ejendommelig for Na
Lnren og Folkelivet i denne afsides Egn, fangede Marslrands Sind, saaledes 
som del fremgaar af en Række inspirerede Tegninger. Planen til det be
kendte Billede • Kirkefærd til Leksand Kirke over Siljan Søen i Da Jarne « maa 
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vel alt den Gang være bleven Jagt. I hvert Fald frk '.\Iarstrand ved sin Hjem
komst af Galeriel I3estilling paa cl stort Maleri efter dette Motiv. Den føl-· 
ge11de Sommer rejste han derfor atter dernp. Trods ugnnsligl Vejr lykke
des del ham al fastslna Kompositionen og udføre saa mange Studier af 
Landskabel og Befolkningen:, at han kunde m::ile Billedet i Kjøbenhavn og 
faa del allevercl i 1853. 

Del er cl Kæmpearbejde, som Marstrand lier har præsleret. i\Ien skønt del 
i rigl l\laal vidner om hans overlegne DygLighed, hnr h au dog forløflet sig 

LANDSTIGN I NG VED C.ANALE GnANDE I VENEDIG. 
Statens Museum for Kunst. 

paa Opgaven . I Stedet fo r selve del levende Liv, med dels Sollys og dels 
s lraalende Søndagsfest, har han givet cl AnslrnelseslJillede med detailleredc 
Redegørelser for de forskellige Scener og Grupper, som han dels har iagl
laget og dels konstrueret. Billedet samler sig ikke lil en levende Helhed , 

del falder fra hinanden i en Mængde særdeles dygtigt udførte Enkellbillc
der, som vel aftvinger Hespekl, men som mangler Livets Magt Lil at rive 
med. En redelig Vilje til at Lage alting med har afskaaret ham fra al 
skabe del slore, monumentale og dekorative Værk, som efter alle Solemær
ker al dømme maa have foresvævel ham. 

Kunstnerisk set var det et Par trange Aar for Marslrand. Han følte, al 

31 



han gik tilbage , del hlev ham klart , al han maallc hort. dersom hnn ikke 
skulde kor<.' fas!. Om El1crn:11·el 183:J drog han alter til Italien. :'frdlun.·n 
gik o, er Yenedig Det , ar forsll' (;ang. han saa ct<.'1111c By; han hlev ovl'r

Ya>ldl•l. Ilan havde l:rnkl sig kun al blive der cl Par Dage ; han hlev clcr drl 
mesll' af el .\ar. De- ns Slillw<l Yar ham t' l\ Lise. Hans fængsledes af' dens 

Dl•; TO \'E~EZIANElllNl>l-:R. 
Malcris:1mlit11(t't1 paa Nin1aga:1rcl 

Kan:tll'I", dens sncvre (;:ukr, dens stolle J>:tlmbt•r, dens hl·11s11111ldre11dt· 
Higclom og dens h1111dlose Falligdom , der danm·1le t·n altid al'wkskndc Bag
grnnd for Byens ejendommelige Folkeliv. ~len slorsl Bclyd11i11g tik del dog for 
1\larslrand, al han i dens Kirker og Samlinw·r ko111 i inderligt Forlrolig
hedsforhold Lil den gamle ,cnc1,;ianske l\lalerl,unsl Tizians, Tinlorellos og 

Pnolo Vcroncscs \'ærkc1· blev en Aah<.•nharing for ham. I ler, hvor nogle 
al' Frankrigs )ppcrsle :\Ialcre havde fundet \'cjlf'd11i11g, f:lndl ogsaa han dt'l 

Den H'ncz1anske Kunsts Hig<lo111 og ~langfoldighcd ,ar i Slægt med nogl'l 
af del sl.t•rkesh• i hans egen frodige :'\al ur J kr vaudl han frem Lil For
slaaclsc ni' en monumcntnl :\Ialerk11nsl, som huede ham; lier hlev han klnr 

over dens :\Iilller. 

CllHISTllS I EMAllS. 
Faaboq: l\irke. 

l\ledens del indirekte l '<lhylle af lkjsen ))le, af slon,lc Betydning for :\lar
slrand, blev del direkte ikke overvældende. Af de mange Studier, han 
malede under Opholdet dcrnech-, er der k1111 faa, som vidner om del vn·nli
fuldc ll)l' , som ,ar i F:l'rd med al hlomslre frem bos ham: men blandt 
clisst' faa er el Par Hf hans aller bedste, fremfor alle clcn dejlige »Landsl ig-
11ing vccl Canalc grande , cler haade er levende og monumcnlall kompone
rd og dcrlil i Bc:-.iddclse ar en i ~larslrands Kunst sja•lden koloristisk \'a•gl. 



Farvevirkningen er dristigt hygget over Gondolierens hvide Dragt, rød<' 
Skærf, solbrændle Lød og sorlc Haar, over Damens lyse, lellc Skikkelst•, 
over en skinnemle gul Baldakin og ikke mindst over den skønne, mildt for
tonede Baggrund med dens stolle ilygningcr og brogede Liv. El Par andre 
Studier bør ogsaa nævnes i denne Forbindelse. En af dem er Nivaagaarcl-

Kl'NSTII ISTOHmEREN N. L. HOYEN. 
Statens Museum for l{unsl. 

samlingens af de lo \'cnrziancrindl'rc. Dens Frisklwd, Sl,ælmC'ri og For
nem hed hæver den ho jl · men d<'sværrc lader dC'ns Farvevirkning meget 
tilbage al ønske. Ejen~l<:mmcligc er ogsaa Studierne fra den stille Kanal 
med dr skønne Broer og ni" Aflenslemningl'11 paa Canale gra11de. 

(iang paa Cang har l\Carslrand i sine Breve ha•,del , al lw11s Hejser til 
Italien i bogstavel ig Forsland var Studierejser. Ih• skulde dygliggore ham 
til, ja muliggore del for ham, al Jose <le ~Lore Opgavt•r, hnn længtes eller 

at give sig i Kast med. Rejsen Lil Yrncdig hlev den hetydningsfuldeslc af 
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dem alle; i flcrt' Ilenc;ecnder salte den Kronen paa Værket og det ttfgørcnde 
Skel i hans Udvikling. Delle viste sig dog forsl lidt efter lidt. Lige efter 
I ljemkomslen synes han ikke alene al have følt sig forpligtet til igen al 
oµlage Arhejdel med særlig danske Folkelivsmotiver, men ogsaa al have hall 
~Iod d<'rpan . Hans lklingelser for at kunne faa Held m ed sig paa delte 

NEGEHPIGEN. 

Omraadc var dog suarere ble,·et ringere, end da han første Gang forsøgte sig. 
Som den ægte Københavner, han var, havde han som tidligere nnforl kun 

ringe 1Iulighed for nl kunne indleve sig i del danske Lands Natur og ingen 
for al komme i el rent umiddelbart Forlrolighedsforhold til den danske 
Almue. llans Forsog paa , under korte Sommerophold, at skildre 
dansk Folkeliv blev derfor ogsaa, nu som før, dødf"odle. Fra Landet 
vendte han sig til Kjøbenhavn . lier havde han store Betingelser for 
al kunne blive en glimrende Skildrer af sin Samtid. l\fe11 han var 
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paa en Maadc vokset fra Kj øbenhavn. Jian havde set for meget al 
den store Verden. Maaske var ogsaa en lille Sµlinl af Troldspejlet faret 
ham i Øjel. Han havde i hvert Fald Blikket paafaldende aabenl l'or all, 
som var ringe, vrangt og skævt i hans Fødeby. Men var Marstrand saalc<les 
paa forskellig Vis og af forskellige Grunde bleven afskaarct fra at komme i 
hjertelig Koulak l med del sµec.:iell danske og del specifik kjøbenhavnske, 
saa var til Gengæld hans Fortrolighed med d<'L almenmenneskelige vokset paa 

JEPPE PAA B,JERGET. 
Den Hirschspmngske Samling. 

a lgørende Vis. Ilau var i mange Henseender modnet til al løse de bibelske 
ug historiske Opgaver, som fra Ungdommen af havde foresvævet ham som 
herlige Maal for kunstnerisk Stræben. 

Nu om Dage er llisloriebilleder kommen i Vanry i særlig kunslinlt•res
serede Kredse, og overfor moderne bihelske Billeder trækkes der Li l paa 
Skuldrene. Og det med god Grund. Som oftest er Nutidens Ma lere i slige 
Billeder inde paa cl ganske forkert Spor, idel de ikke har forstaacl al samle 
Kræfterne om del, som del kommer an paa. Men saale<les har del ikke altid 
været. De slørsle Malere fra Giotto til Miehelangelo og Hafael, fra van 
Eyekerne ti l H.cmbrandt, el Greco og Velasqucz, ja, helt op til den moderne 
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Tid, til Mænd som Delacroix og Puvis de Chavannes, har paa bibelske og 
historiske Omraade1· skabt Værker, der tælles bland t Verdens bedste. For
maalet med slige Billeder har i Kunstens lykkelige Perioder næsten altid 
været el tredobbelt. Først og fremmest er Bestræbelserne gaact ud paa al 
give en klar ug levende Fremstilling af bibelske eller historiske Personligheder 
og Begivenheder, i Erkendelsen af, at her er Omraader, paa hvilke del 
levende saavel som <let skrevne Ords Fattigdom tynger, hvor Billedkunslen 

.I EPPE PAA H.JEHfilff, :1nrn AKT. 

J,ogslaveligl taget er ga nske anderledes ma lende og raadcr over langl hely<le
ligere Mi<ller til al ansk11eliggørc. Men ikke nok hermed. Der kan fra et 
Billede umiddelbart u<lslraale en Stemning, som, saa at sige, øjeblikkeligt 
l'ormaar at klarlægge, at uddybe og berige det H.ums Betydning, i hvilket 
del har sin Plads. Og endelig vil et saadanl Billede, der skyldes en Kunst
ner, som. hell ud har forslaaet sin Opgave, eje en afgørende dekorativ Skøn
hedsmagt ; dels Farvers og Liniers Harmoni og Fylde kan løfte og bringe 
Hvi le ti l det skøn hedssøgende Sind. 

I !vad del som Følge heraf gælder for Kunstneren om al faa frem i 
denne Arl af I3illeder, er i forsle Linie Fortællingens Kerne ; jo fjernere Ile
givenheden ligger, jo mere ::ilmengyldig dens Betydning er, desto mindre 



Vægl ligger der paa det ydre Apparats historiske Korrekthed. Dybden nf 
Kunstnerens Forstaaelse af Menneskets Karakter og Væsen har derimod 
altid afgoren<le Betydning. Noget lignende gælder hans Evne til flt kom
ponere Billedel paa en saadan Maade, at dets Indhold fremtræder letfatte
ligt og virkningsfuldt, samlidig med at dels Linier og Farver samler sig i 
Harmonier, der er i Samklang med Molivet og uddyber delte. 

Marslrands slore Betingelser som historisk og bibelsk Maler bumlede 
navnlig i hans overlegne Aand, som satte ham i Stand ti l me<l Myndighed 
at skære ind til Sagens Kerne; ctcrnæsl i hans overdaadige Fantasi og fro
dige Kompositionsevne, og endelig i hans høj t udviklede Følelse for del mo
numentale. De for ham forligsle Anstødsstene var hans upaalidelige Farve
sans og hans Tilbøjelighed til i de store Billeder al slaa sig Lil Taals llled 
en allfor su mm arisk Formgivning. 

Lenge har Marslrnnd nlvivlsoml ønsket al faa Lejl ighed Lil al lu m le 
med saadanne store Opgaver, <ler vilde lægge Beslag paa alle hans Evner. 
franske uventel blev Ønsket opfyldl fra en Kant, ingen havde ventet. 
Del er Faahorg-Kjøbmanden, Agent Lauritz Voigt og Huslrn, som har 
Æren af at være de første, der stillede Marstrand en virkelig monumental 
Opgave. I Anledning af deres Guldhryllnp i 1855 skænkede de Kirken i 
Faahorg en ny Allerlavlc, hvis Udførelse overdroges Marslrand i 1856. I 
Sommeren 1858 var det s tore Billede fuldført og blev opsti llet paa sin Plads 
i Kirken. Del er Krislus i Emaus, der er skildret. Krislus og de lo Di
sciple sidder ved Bordel, han bryder Er.odel, og de genkender llfllll. 
Komposilioncns simple arkilekloniske Opbygning, slore Udsyn og sla:rke 
Modsætninger mellem Lys og Skygge er virkningsfuld! a11wssel eller Kirke
rummels Krav. Men medens Billedet hævder sig smuld paa Afsland, gør 
del sig ikke heil god L gældende set nærved; de en kelle Skikkelser mangler 
den endelige Beaandelse. Marslrand har ikke været revet med af Emnet, 
del har ikke for ham haft Livets Magt. Krislusskikkelsen er lidl sygelig, 
og bande vag og veg. Koloristisk strejfer Virkningen del grelle, og Form
behandlingen er gennemgaaende temmelig grov. Delaillerne er i slor Ud
slrækning simpell hen slrøgel og ikke indoptagel i <le store Former, medde
lende disse Livets Spil. Men trods alle Mangler er der nogel virkelig godl 
i delte Arbejde; del føles, al der stam· en Mand hag Værkcl, en Mand, som 
med slor Energi og paa helt ud selvslænclig Vis har søgl al indleve sig i 
Opgaven. 

I Marstrands Udvikling faslslaar delle Arbejde det mærkeligste Vendepunkt. 
De bibelske Billeder og de store monumentale Opgaver kom fra nu af ti l 
at danne det centrale i hans Virksomhed. Dette maa dog langtfra forslaas 
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saaledes, at de blev eneherskende. Marslrand vedblev at nrhejde mecl 
de flcsle af de Emner, som han Tid efter anden havde heskæfligel sig med. 
I el Brev til Johannes Fibiger skrev han ved Jnlelid 18[)7: »Jeg maler 
forskellige Sager, hellige og profane, nordiske og italienske, ligesom Lunet 
byder del.« Endvidere medde]er han, at han har llere llolbergiana 
for, al han er i Gang med et Portræt af Stiftsprovst Tryde, og al Fru 
Ueibcrg snart skal paa Tapelcl. Som Supplement hertil kan hen
vises Lil, al Karl Madsen i sin Bog om Marstrand anfører: »- del 
førsle og stærkeste ludlryk for <len, der ved 1860 eller senere første 

DON HANUDO D l~ COLIBRADOS, 2' ART, :I' SCENE. 

(;;u1g hcsoglc l\farslrands Atelier, va r nelop den mest brogede Forvirring 
af Billeder og Billcdu<llrnsl al' enhver tænkelig Arl. Paa el Staffeli slod cl 
ældre Maleri med cl itnliensk Motiv, paa el andel cl halvfænligl Uolberg
Billede, paa et tredje en paabegyndl Skitse med cl bihelsk Emne. « [ 
1860, mener Karl l\Iadsen, er eflernævnle Arhcjder ndgaael fra Marslrands 
Haancl: Foruden cl nu labl Billecle af Kristus og 13ørncne, Jlcrc af de lid
ligsle Udkast til » l>cn store Nadvcre(, , Anlægel Lil Gentagelsen af »Del lykke
lige Skibbrud «, cl Komposi lionsudkasl for en ny Fremslilliug af »Tigger
gondolen i \'euedig«, cl li lle llillcdc me<l Bønder, der k.orer til Kirke i Da
lame, og desuden lo anselige Billeder af Don Quixole. Endvidere adskil
lige slørrc Portrælbillcder, blaudl hvilke anføres Brystbilledet af Fru Hall , 



Knæbillcdct af Konfcr ensraad L. N. Schønning, to oYale Porlræler af Ba
ron og Baronesse Slampe. l3landl ilalienske Billeder nævnes »Munke, der 
faar deres Andel i Vinhøstens Overflod« og »Italienerinden, der hjælpes neJ 
af Æslel«. Fra samme Aar er hans Frcmsti1Iing af Lady Macbcth, og en
delig som »det mærkeligste af all, hvad Anret brngle af Nyt i Marstr:m<ls 
Atelier«, hans Skitser lil de mægtige Malerier i Chrislian IV's Kapel i Tios
kilcle Domkirke. 

lmN POLITISl{E l{ANDESTØBE R, 4 ' Al{T, 9' SCi';NE. 

Denne Opremsning viser ikke alene, hvilken overdaadig Arbejdslyst Mar
slrand sad inde med, den røber tillige hans Akilleshæl : hans Mangel paa 
Evne Lil at begrændse sig. Men selv om hans F lagren fra c l Arh~jdc Lil cl 
andet, fra en ldekreds Lil en anden , nødve ndigvis maa have hæmmet ha ns 
Væksl, saa hindrede den dog ikke, al h a n paa mangfoldige 0111raader 
naaedc længere frem end nogen anden dansk Maler . Blol el lille Udvalg af 
hans karakteristiske Arbejder fra Manddomsaarene klarlægger hans Alsidig
hed og overlegne aan<lelige Kraft. 

Som født Psykolog havde Marstrand store Betingelser for at gøre sig gæl-
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elende som Por trætmaler . Mange af hans Billeder vidner derom . Del faldt 
i hans Lod ikke alen e a t m ale Slægt og Venner, men ogsaa en Række ar 
Samtidens mesl fremtrædende Personligheder ; i flere Tilfælde er han lrængl 
dybt n ed under Overfladen og har ydet vægtige Bidrag til Vedkommendes 
Karakteris tik. Grundlaget for sine Porlrætlers dekorative Virkning h ar han 
saa godl som altid søgl i del m onumen tale; det er ikke Livets og Farvernes 

COLLEGIU M POLIT ICOM. 
Deponeret i Statens Museum for l(unst. 

Spil , m en de store Linier og Ilovedformcr, som fortrinsvis bærer den . Blandt 
Marslrands slørre Portrætter fra Manddomsaarene er vel nok det af Kunsl
hislorikeren N. J. Høyen det betydeligste. Iløyen var en glim rende Foredrngs
holdcr; om hans vid un derlige E vne til a t fastholde sine Tilhører es Interesse 
gaar der m ærkelige Frasagn. I nøje Ovcrensslemrnelse m ed sin Sky for a lt 
officielt og sin Tra ng til at h olde sig Lil li verdagslivet, har Marstrand skild ret 
Iløyen som Foredr agsholder ifø rt den for ham karak lerisliske daglige Dragt. 
Del bæren de i Billedel v iser sig navnlig i den overonlenllige Sikkerhed, hvor
m ed del centrale - Høycns aandelige Grebelhed og hans i t]erne Skønheds-

(j 
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riger dvælende Blik - er foslholdl. Billedets l\ron11111enlalitet beror derfor 
nok saa meget paa dels incfre Storhed som paa selve Formhehandlingen. En 
Modsætning hertil danner paa en Maade Porlrællel af Negerpigen med Kunst
nerens lo Niecer. Iler spiller del sjælelige en underordne! Tiolle; til Gengæld 
afspejler del, bedre end noget andet af l\farslrands Arbejder, hans Evne til at 
mestre rene og enkle' Formers monumC'ntale Skonhed. Ret af Iljertet har 

PEH DEGN SYNGER FOR EN SNAPS. 
ERASMUS MONTANUS, I ' Al<T, 4' SCENE. 

Ny Carlshcq:( Glyptotek. 

han frydet sig over den Formens Storhed og Simpelhed, som aahenbarer sig 
i den unge Piges primitive Træk, og han har været revet med af Skikkelsens 
elegante Linier, saa vel som af Nakkens og Turhancns kække Sammenspil. 
Ogsaa koloristisk har han været hC'gcjstrel. Negerindcns mørke Lød, hendes 
gule Turban, hvide Kjole og røde Sjal slaar pragtfuldt sammen. 

Foruden i Portrællerne var det i Holl>erg-Billcdernr, al l\farstrands psy
kologiske Sans gav sig de vægligsle Udslag ; denne Lraadle dog her i For
bindelse med el 11dprægel satirisk Elcmenl i hans Temperament. Han for
stod mesterligt, under en skæmlende Form, at svinge Svøben over sine 
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Medmenneskers Daarligheder. Blandt de Komedie1·, som hyppigst og lyk
keligst har fangel hans Sind, kan nævnes »Erasmus Monianus«, ».Jeppe 
paa Bjerget «, »Den politiske Kandestøber«, »Den Stundesløse« og »Don 

AVIND HOS ÆOLUS. PEDER PAAllS, I ' BOG, 1' SANG. 

Ha11 dertil skielvende da svarecl: Om I ville 
I Morgen komme hid ; nu har jeg at h eslille: 
Jeg aldrig ha,·cr Boe; nu een , nu anden, Vind 
Mig plager - - -

Ranudo «. r Gengivelsen af Scener og Skikkelser fra hvert enkelt af disse 
Stykker har· han naael del mesterlige. Hans Fortolkninger af de Ilolbergske 
Figurer er i mange Till"æ lde klassiske; det kan synes umuligt al trænge 
ind til en dybere Forslaaelse af dem. Fænomenet kan kun forklares ved , 

6" 
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at Holbergs Figurer ikke alene stadig har level i Marslrands Fantasi, men 
ogsaa har vokset i den, og er bleven til en Art selvstændige Væsner, 
hvem han har kunnet aflure betegnende Træk, som Digteren ikke har an-

.,, 
L ,1 

/ .~./~Z!;: / I u.il.a.i::!5:i::::c;::::::::::,=:;;-=:~ ,..!.. ---·----~-~-----'--

DEN STUNDESLØSE. 

tydet. I inspirerede Øjeblikke har han med træfsikker Streg fæstel dem til 
Papiret eller med ikke mindre sikre Penselslrøg fanget dem ind paa Lærre
det i Skilsens beaandede, men Hyglige Form. Del er en Mangfoldighed 
af Karakterer og Sindsstemninger, som Marstraud ad denne Vej har givel 
Llivende Form, alle bærer de straalencle Vidnesbyrd om hans overdaadige 
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Fantasi og Lune, samt om hans rigl nuancerede Intelligens. Al alt lykke
des saa fuldkomment for ham staar, som af V. Jaslrau anført, i Forbin
delse med hans fænomenale Humsans og den sikre Følelse, hvormed han 
forstod al anbringe sine Figurer i del relle Forhold til hinanden indbyrdes 
og Lil Omgivelserne, saa vel som i hans enestaaende Evne til at arbejde ud 
af Hovedet. 

Mange Tegninger og Skitser kunde med lige god Ret fremhæves i denne 
Forbindelse. Af de her gengivne viser :Maleriet med Jeppe, der kræver 

DON QUIXOTE I OE SOilTE KLIPPEH. 

Hidcfogcden hængt, Marslran<ls ~jældne Evne Lil 1'11ldkommen naturligt al 
manøvrere med mange Figurer; <let giver tillige en god Forestilling om hans 
høj tudviklede arkitektoniske Sans. lnleriørel er baarle fornemt og skønt. 
Del er som en Hyldest til Roeocolidens Elegance; en Hyldest, der taler 
hø:it om l\1arstrands Selvslæmlighed, naar del erindres, at Rocococn det 
meste af del 19de Aarhundrede i kunslinleressercde Kredse stod paa del 
aller sorlesle Brædt. Hvad de optrædende Personer angaar, er Tjenerne og 
.lægerne med Valdhornene, hver især blændende sikkert lrnrakteriserede 
gennem en Hække smaa, men højst personlige Træk. Fremstillingen af 
Baronen, Hidefogeden, dennes Kone og Jeppe er i og for sig god; dog har 
Marstrand i den vedføjede Tegning genialcre og mere hensynsløst slaael 

45 



ned paa Jeppes Raseri og ubændige Hævnlrnng, der saa al sige faar Øjnene 
til at springe ud af lloved eL pan ham. 

I Breve og Tegn inger har Marslraml ofte rettet skarpe, ikke altid lige 
velbegrnndede Angreb paa_.: »den fine Verden «; men aldrig har han gjort 

-........ --r 
t 
~ 
"' i.'-.._ 
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DON QUIXOTE I 13ESOG HOS HERTUGEN. 

del saa villigt og saa munlerl som i Fremstillingen ar Don Hanudo de Co
Iibra<los og hans Frue, der modtager Isabella de las Minas. 

Tegningen af Haadshcrreinderncs Besøg hos l lennan von Bremens Kone 
fortæller om Marslrands vidunderlige Evne Lil al leve sig ind i en Silualion. 
Ingen af de optrædende kan tænkes bedre karakteriseret. Den maalløse 
(;eske; Ariankc, der koger over; Henrich , der lemper hende ud , er hver 
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for sig bande set og føl l. ,\11 er hedsl er dog rlc-n ene llnadsherreindc. Der 
er ikke Tvivl om, al hendes opblussende In<'lignalion hun<ler i en Lotal 
Mangel paa Kendskab ti l Livet. 

·- - ..... 

==..c.~z=✓--- _.c~ , 

ADAM IIOMOS DØD. 

Med Helle regnes del lwr gengivne Forarbejde til »Collegium polilicum 
blandt l\Iarslramls ypperste Jlolbcrg-Billedcr. Dels Komposition har ikk e 
Jeppe-Billedets symmclrisk afhalanccrede no, lil Gcngækl ejer del, hvad 
del maleriske og koloristiske :rngrrn r , slrn·c Fortrin, og dels Foredrag er til-
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lige helt igennem nok saa friskl. Det er desuden interessant i en hel anden 
Helning: det godlgor, at ~forstrand ikke var uberørt af det Hovmod, hvor
med Bourgeoisiet og de lærde Kredse i Frihedstidens Begyndelse saa ned 
pna llaandværkerne og del jævne Borgersknb. 

Blandt ~forstrands harmlose Holhcrg-Skildringer kan næppe paaviscs 
nogen mere villig end Glyplolckcls Studie af Per Degn, der synger for en 
Snaps og ved sin vidunderlige K1111slpræstalion ganske tager Vejret fra Jeppe 

l{JOBENIIAVNSI{ .SELSI<ABSLI V. 

og Nille. Helt lystig er Illustrationen Lil den beromle Scene i Peder Paars«, 
h,·or Avind hjcmsogcr ,Eolus og lige saa lidenskabeligt som snedigt heslor
mer den helrænglc 1\1:111<1 mccl sil ,,\ch ! slip en kraftig \'ind, og Ilav<'l for 
mig ror'. . En ganske særlig Plads mellem Marslrands Ilollwrg-Tcg11i11ger 
indlagcr adskillige ar hans Illuslral io11er Lil Den Stundesløse . l\Iarslrand 
har Tag i Staklens Lidrlser. Ikke mindst gælder <kl den her gengivne Trg
ning, der hercller om, lnorledes Vanvidel er i Færd med al grihe drn Slun
desløses foi:jagedc lljerne. 

Næst I lolbcrg er Ce1·vnntes den Forfatter, som har sal !\-Iarstrands Fan
lnsi slærkesl i Be,ægpJsp t.crvanlcs' Skildringer af Don Quixote var ham 
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en uudlommclig Kilde, tll'r strømmede med Vemod og Spot. Hvilken Sum 
af Medfolclsr rnmnwr ikk<' Skildringen af I (ellen , der rnC'llcm d<' sorte 
Klipper grundC'r on•r Verdens Tilskikkelser ; og hvor skarpt og fint snærtes 
ikke Indhildskhcd, Forfængelighed og Naragtighed i Don Quixotcs Besøg 
hos I l<•rtugcn ! 

Sko11t del vidrs, al Paludan-:\liillers Adam Homo hnr level i l\farslrands 

IUO0ENIIAVNSI{ SELSl{ABSLI\' 

Tankl'r, har delte \'ærk dog kun sal faa kendte Spor i hans Kunst. I en 
ret gennemfort Tegning, som Marstrand forærede Digteren , har han givet en 
aenial Karakteristik af dille Jensen«, der med sine aandsforlærende Forslag h 

piner LiYet af ,\dam Homo. liver Linie i ~Iandslingcns Skikkelse er præget 
af lvrighcd og Sclvght•de. Brillerne er gledet langt ud paa hans spidse N,l'se, 
og han t'r s:1:i oplaget af sirw ;'\oler, al han seh· er ved al glide ned af 
Stolen. Tl'gningt•n horer iovrigl til de sjældne, i hvilke l\farslrand har til
stræbt en malerisk Virkning, hygget over stærke Modsætninger mellem 
Lys og Skygge. i\len rrt betegnende for hans Mangel paa umiddelbar ln
leressr f'or disse Fænomener er den Ligegyldighed, hvormed han har be-
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handkl dem . l ,ysgivcrc n , de n l:t'ndle Lampr, er saakdcs mørk, d r l samme 
gælder den s lærkesl hrlysle Del af Scngcomhængel, m edens Adam Homos 
Hoved , der logisk set burde ligge i Skygge, er fuldt belys t. Som Aare ne 
gik, tabte !\fars ira nd m r r e og m er e Sansen for den E c kershergske Natu
ralism e. Hans Fanlasi var altfor levende. Skolens til Tider nogcl p edan
tiske Krav paa nøjag tig t Nalurs lutliu 111 hlc v ham el try kkende Baand, som 
kunrle virke dræ be nde paa hans lnspira lioner . 

So m all a nforl snd l\fars lrand inde m ed s to re Betingelser for at blive 

OEN FO H.T AJ3TE SHN. 

en aandfuld Skildrer a f Kjøbeuha vn og Kjøbenhavu erne. I mangfoldige 
T egninger har han givet flygtige Omrids a f sine Bysbørns Liv og Færden ; 
ha n spcl'IHlcr her over vide Feller, d e r s trække r s ig fra Gade ns Uds kud I il 
Verde ns Forne111me, frn Sclskahslivcls F est Lil Dødens Al vor. l Ia ns Sn erle n 
li! Kjobenhavncrnc ramle ikke minds t d en Del af de m , som horle Lil den 
»fine Verden <, . - Den en e af d e h er gengivne Tegninger , d er hrgge kan regnes 
lil de ve lvilliger e, m na, c fler Dame rn es Kht'dedragtr r al dømme, skrive sig fra 
de y ng re Aar ; den a nde n , den m yndigste af' de lo, er f'ra Krino linernes Tid, 
allsaa fra en Periode, i hvilken Mnrs lrand stod i sin fulde Kraft. I den 
lredje er Moti vet he nte t fra Ligne lsen om »den forla ule Søn «, der er se t i 
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Samtidighed ens Belysning. Mecl ens Fa clerens og d en hje mvendte_ Sø ns Ski'.~-
r d . b· a le Peber o <i S·1lt 1 Kara ktc11-kelser ikke udtrykker noget sær 1gl, er e1 a: t . o c • • 

1 slikken af den retfærdige Søn ; hans brutale l'..go1sm e og h a ns IIJe1 teløsh ec 
er ubarmhjerligl skaaret ud af Livr t. 

ICAfiDI NALJ<:N U DD ELER VE LSIGNE LSEH TI L TIGGERNE. 

Hvor ulroliu hn rlig og lræ fsikker .Mars lrands Opfr_1 ttclse var ,_ afsp ejler sig 
~ I J{ d I d e t fra sin Kar-pr:wlfnl d L i d en IJcke ndle malede Skitse m ec ar m a e n, . 

ro::e iler ind j Kirken og kla rer d r hrsværlige Tiggere fra sig m ed e i~ fl yg

tig Velsignelse. Ma rstrand h a r Lydeligt nok il~ke :len~ s_e t d~n'.1: Sc~n~, 
den er tillio·e bleven en Oplevelse for h a m ; c l lill e l• ora1 heJde eJel 1 n æskn 

Id bl G, d L "tve ls l\Ia,rt . cleL nnnder <lf'11 dyhc0 s lfl l\fodfHlelsc og den ovcrvm e ne e 1 a • n , . 

skarpeste Spol. Hans IJj erle har slaacl varmt for de Mennesker , 
7

~er ge}l-
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nem Fattigdom og Lidelse har erhverve! si 1 noa, I . 
Lazarus; medens han kun havde sviende Slg . _ne t~ •. '.'~h~d med Lignclsc11s 
dom og Yellevned forraaede Prælat. ag hlm c1 s 101 den gennem Hig-

Som 1lcre Gange fren J 'I r I 
1 

. 11ævc iø te og lænklc l\farslrc·111d 1· p nstisk D I 1 overvejende Grad 
< • • og iar lan ogsaa i enlcclle Arbe.1'dcr ,•1·s·I 

Pn saa levende Folelsc 

DEN NYSKABTE EVA. 
Den llirschsprun~skc Samliug. 

for det maleriske, al der ikke ka11 Vtl'l'C' Tvivl om . I \ . 
SJJ1'flcd, ' c1 ' arsaoen l!I " I cfelle 
· 1 Pn s~u, 11ndcronlnel Holll' i hans K . . . .0 . .' "~ 
dcncs l\fagl o« ikk<' i en P-- r. • I · . . unsl, mc1,1 soges i l•orho l-

h >-htn IH sn1110 al hans F . . I) . 
Forhindelsc ikke glemmes "l I o . • . , VIH'l . cl maa i denne 

. , .. len o,•rn'l' Jcnde I) ,J . f I 11 
drcde herhjemme !Yt:l Kunst, . () 

1 
· t: " l cl ,)de Aarhun-

. ' '< · ens mran1 e slod i Ph f'I ,1. 
valdsenskt· Tr· 1·1 · . J . • 's 1 ,ens egn. De Thor-

d( r ione1 larcs v1dc'n' af l.\In•11<I som Il V . 
?g fik i store Kred se en hestemrnc11dc 11;dfl ,,ieb. .·. ·. B~sst•n og Jcrichau, 
ikke rincre Grad 11 d . ) · (: pc1., Smagen, hvad der j 

n ' ' svæ { {C e, Ja undcrgrn vedc In lcressen fo,· o t I' l I · g •ors aac sen 

af del maleriske og det dermccl nøje forbundne kolorisliske Elemenl i 
Kunsten. Delle Forhold har utYivlsomL haft Indllydelsr paa ~larslraml; 
men hertil kom, at han aldrig lraadle i cl virkelig inliml Forhold Lil den 
franske 1\Ialcrkunst, den eneste , som i denne Periode afgjort hyggede paa 

cl malerisk og koloristisk Syn. 

fol\ ll~IH:NS BESØG. 
Statens Mu~cum for l{nnst . 

Marslrands Hlik for del malerisk('« træder smukt frem i del halvfuldforle 

Billede Drn nyskahl<' l•: va og i Skilsl'n >Frierens Bl'sog , et af hans 
mange Forarbejder til En Fric•rscem· . J Dl'11 nyslrnhlc Eva viser cl<'t 
sig navnlig i Ko111positiom•11-, l ' d11yllclsc al' cll;11 paradisisk l'rodigc Skov og 
del vide Ucbyn o,·t·r l'l ov1•rda:idigl Landskab, medens del kolorisliskl' 
præger ck milde, fyldig(' Toner, hvori all er slemt. Billedet horer til Mar
strands friskeste. SkonlH'den i Ada111s Stilling øges af den Begejstring, der 
præger hver Linie. Eva t·jer <kl nye \'idunders, den nye Aabenbariugs 



Friskhed ; hun er <lt•l slrnal<'ncl<' l ' hernrles lysencll' Hcpncsenlnnt , medens 
Adams morkere Skikkelse synes i Sla·gl nwd Li\'cb d1111kl<' :\fagter. Dd c•r 
del samme l\foclsælningsf'orhold , som danner (;rundstemningen i cfpn geniale 
Skitse Frierens Bt•sog ; men her er den skarpere, mere energisk fremha•\'l'l 
gennem en vi<lurH!l-rlig lykkelig og heil 11<l malerisk Fremslilling. Del rene, 
det 111Jerortc•, det jomfruelig friske <'r n•1>1-a•se11ten•t af den yndefulde 1111ge 
Pige, der, ifort et lvsehlaal Liv oa en lvsernd Xedenlel forventninosfulcl sid-.. ,, • ) t, 

dc•r højel ovc•r sil Sytoj . Jlcraks fagre og ska•rc V.t•sen frrrnhtl'VL'S nf dl'n 

CHlllSTIAN I\' l'AA THEFOLDHiHEDI•.:,; 
Skitse til Billedet i Ho,ldldc DnmJ,irkt• 

sorll<ltt•tllc Frier, den t•rfarne, den i Livets dystre Skole IH·o,·t•<k :\land 
Der er her, ad ren 111:,lerisk V<·j , indfongpl t•11 Stem11ing ar en t·gen Hig 
dom og Slrnnlwd; Ord kan ikke give den l ' dlryk, 11dsprungt•11 !-.0111 den l'r 
ar lyse og morkc Toners 11ndt•rr11lde Samnwnspil. .\lll'r l'! skont og <.'j<.•11-
dommcli,,1 l dslatr af dl'l sta•rke Oi-," l>a.'rl'll(I<.· l.'.J<.·111e11I · 'I L I 1· t o " 1 ., ar!-. ran( s \.llll!-., 
hans store Mc.·nneskrlighcd. 

Uesli li ingenw paa dl' monumentale Bi lledt'r, som F:1:1borg-.\ltertavlen , ar 
Forløhercn for, kom ikke straks elkr ,\llNta, lcns ,\llt•vering; og da de kom , 
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omf'alledc de- kun historiske Motivc.•r. Dd hlc-v Hoskildc Domkirke.•, som 

!,rod Bam•11, l ' 11in•rsilelel og Xationalha11ke11 fulgte eftrr. , . 
:\larslrands to Billeder i Christian IY's Kapd er med gl)tl Grund ho,1t 

k, llcdc i vidt• Krrdse I del l'llt'. DomnH'n over Christoffer Roscnkr::mlz 
s .1 , Cl . l' f\' 
er Ko11,,1,11s Hl'll':l'rdighedssa11s forlwl'ligel; i c.kl andel, l\.ong , 1r_1s 1an 

pna T;d.oldighcden c i Slaget ved Femern den _lstc .lnli Hi I _I«, .1ms:~ 1:~~•s 
:\landdom og :\lod Komposilio1wrne er mrslcrlrge. '.\led slo1 K1 afl c1 '11 k
ningen konccntrerC'I om l,011ge11s Skikkelse. der i begge Billeder frcmlræcler 

DOMMEN OVER CIIBISTOFFEH ROSlrnl<HANTZ. 
Skitst• til Hilledt•l i Huskilde Domkirke. 

med all hclwrskendc :\lagt. Delle rr del væsentlige. Om Enkelthederne knn 
<ler disputeres; men de er ikk<' nfgorende for Arhcjdcls Værdi. Saadn1~n<' 
Bille<kr er ikkl- og kan aldrig hliH· hisloriskl' .\kis!) kker, deres Bclyclnrng 
li1111n p:w et ganskl' andel Omraadt• end dt>l historisk saglige. De er nær-
11~;..,1 al samllll'nholde mt•d Jlellt'diglt· lkn·s \tt•rdifuldesl<• Egt•nskah er, al 
dt• uger Hirrnn1t·h !-.ll·m11i11g, al dl' grihl·r og Ioner Sindet, al de ,t•gger og 
,ækkt•r l.a•ngsll-11 dll•r stor og l1t•rlig lhiud . 

Til l ' ni,en,ilt'lds ~oll'1111ill·h,:tl IHl:ll'dl' :\larslrarul kun at faa udfor! l'I 

Billede L'ni, crsill'll'ls l11d\'il•ls1• 1 \'or Frut• Kirke den lslc .luni 1179 ; til 
lo arul;·t', Jlans ·1 :111sl'II hl'sl,) tl1·r Biskop Hon110, og Jacob \'I bcsogc-r 



Tycho ilrahe paa UranieniJorg«, fik han kun udforl Skilserne. l)øden ind
hentede ham , intlen han fik lagt Haand paa det endelige Værlc 

Marslrands fremragende monumentale og dekorative Sans træder fuld
god l frem i »U niversilelels Indvielse«. I kunslncrisk Værd staar delle Ar
hcjdc højl over Solennitetssalens øvrige Malerier. Del bygger sig ind i 

Hummet, understreger og forhøjer delles Stemning. Vel ejer del ikke den 
heroiske Palhos, som udmærker Dillederne i Christian IY's Kapel, til (1en
gæld er dels Farveholdning renere og langt festligere. 

Det af Nationalbanken bestilte Billede naaede Marslrand ikke at faa 
udført. Dellr rr saa megel mere al beklage, som del vel var det af 
dem, der laa ham selv slærkesl paa Sinde, og Lil hvilkrl han har 
gjort de mesl indgaaende og vægtige Forarbejder. Emnet log han. lrods 
Ilankhestyrelsens Indsigelse, fra del Nye Testamente ; han lod sig ikke 
rokke fra sin Ide, al del skulde være Lignelsen om del betroede Pund. 
Af alle l\Iarslrands store Kompositioner er denne vel nok den fcslligsle, 
den mcsl marvl"11lde og 11tvivlsoml den, som han havde level in<lerligsl 
med i. Selve Lignelsen har sikkert paa si11 Maade hafl fundamental 
Livsværdi for Marslrand; han var sig sil Ansvar i Livet mcslcn pinligt 
bevidst ; han kunde Lynges ,if Tanken om, al han selv var Forvalter af . cl 
betroet Pund, for hvilkcl der en (iang vilde hlive afkrævel ha111 Hcgnskah. 
Den Skitse, som del f'orme11 ll ig har været hans IIensigl Hl lægge Lil Grund 
for del endelige Billede, ejes ar Ny Carlsberg (;lyptolck. Der er over ln
lonationen, over del lykkelige Farvevnlg og over Arkilekluren en D11fl fra 
del slollcsle Venedig ; men hvnd 111erc· er, del er sum en Gc11spl'jli11g nf Lig
nelsens uendelige Hækkevidde. Scenen er en aabeu Loggia med vid Udsigt 
over en rig lla ndelsslads intense Liv ; Lil hojrc en Trappe, ved hvilken en 
Kriger h_o ldcr Vngt; Lil venstre sidder Herren i en Slags Tronstol; ved 
Bordel hos ham har 13ogføreren Plads ; omkring ham a rbejder hans 
:\lænd . Foran Herren staar den utro Tjener, de øvrige Lilsagte er enle11 pa
rate til al afhcgge Hcgnskah eller er i Færd med at nærme sig, en dukker 
_just heil frem fra Trappen . Hver enkelt af Skikkelserne tegner sig i hele 
sin plnsliskc Kran, alle e r de rolige og slaluarisk skonne, derved under
streges paa afgørende \'is Hovedgruppens explosive Kraft . N<1ar undlages 
den ulro Tjener, der er skildre! som en sølle Fyr, berellcs der kun om 
fri og ædelhaarne l\læ11d. llverl Pc11sclslrog er bredl og sikkert, hver Linie 
og Tone er præget af en imponerende Myndighed, som slam· i bedste Sam
klang med Kompositionens rytmiske Vekslen af enkellc Figurer og fril sam
menstillede Grupper. Kun en (iang har Marslraml som Maler og som Sjæle
!:ikil<ln::1· naael 1tø·1ere det er i den ene af Skitserne Lil »Den forlalJte Søll «. . ' 
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Medens del kan synes som et Spil af Ti lfældet, al Bestillingen paa Alter
tavlen i Faaborg blev :\-Iarstran<l til Del, saa var det absolut ingen Tilfæl
dighed, at han modtog <len. [ l\Iarslrands sidste 15 Leveaar havde de 
religiøse :\ loliver 11 belingel den slørsle Magt over hans Sind. Betegnende 
er del bekendte, og Lil en vis Grad det herømlesle af alle h::rns Billeder, 
, Den store Nadvere«, som han arbejdede med i 10 Aar, og Lil hvilket han 
udførte mangfoldige Tegn i 11ger og Forarbejder. Paa den moderne Belragtc1· 

UNIVERSITETETS INDVIELSE 1 VOR FHUE KlllKE DEN I. JUNI 1479. 
Hjøbenhavus Universilet. 

vil det vel i Almindelighed virke nogel formalet; dels Farvevirkning vil 
synes lovl ig grel; ogsaa Penselforingcn vil skuffe; i store Partier har <len 
mislel sin Friskhed. N:rrmere hesel viser del sig dog al være ikke saa lidt 
af cl l\1eslcrv:t' rk . l lold11i11g<'11 t'r i111po11cre1Hle. l•:11 overdandig og rig Kom
position hæver del l1ojl. l~ilkdds 111011unH' nlale Virkning heror i fremtræ
dende Grad pa;i dt' ls Ark ilcklur I)('[ !lade Lof'l med de dominerende Bjæl
ker, de elegante joniske So_j ler, dt'I lavll'de Gulv, Baggrundens mægtige Buer, 
Musiktribunen, de hugne1uk Horde og de vekslende Udsyn bygger sig sam
men Lil en i sin Vælde kongdig I kl hed. Skunl og naturligt er det ogsaa skil-
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drei, hvorledes Fattige og Krøblinge og Balle og Blinde er bleven bæn
kede i al denne Herlighed og finder sig frydefuldt hjemme. Tjenerne iud
fører nu de sids te Gæsler, der er sankede op paa Vejene og ved Gærderne. 
Alle d e mange Skikkelser fordeler sig naturligl i den s lore Sal, hvis lysende 
Midtpunkt er Kristus-Skikkelsen, der desværre her ligesom i Faaborg Bille
del e r bleven lovlig vag. 

Ogsaa den s tore Allerlavle, som IV[arstr::md vilde have skænket St. Poulskir
ken i Nyboder, men som han ikke naaede al faa fuldfør!, skæmmes af en til
svarende Mangel. Motivet er tagel fra Fortællingen om den vantro Thomas. 

DET Bl~THOEDE PUND. 
Ny Carlsberg Glyptotek. 

Kompositionen bringer Bud fra Højreuaissancens store Simpelhed og dens 
sindrige Udnyllelse af en jævnt fremadskridende Vekslen i Stillingerne. De 
s taaende Disciple, der sammen med den knælende Thomas har s laaet Kreds 
om Kristus, ses i jævne Overgange i Profil til venstre, en race, i Prolil til 
højre og fra Hyggen. All er saa nalurligt udformet, al 1Iarmo11ic11, som er 
opnaael gennem denne ry lmiskc Forskydning, føles stærkt, medens Aarsagen 
kun konslaleres gennem eu analylisk Betragtning. Bilkdct blev som sagl 
ikke fuldført ; dette er sandsynligvis Grunden til , a l dels Fnrvcvirkning ha r 
faacl Lov til at beholde sin milde Fylue, og ikke er blcvcn skæmmel af de 
skarpe Lnsurer, hvis FrisleJser Mnrslrand havde saa vanskeligt ved al 
modslna. 
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Perlen blamll alle l\1arslrands krislelige Arbejder er dog den førnævnte , 
her gengivne Studie Lil del aldrig fuldførte Billede ar den forlable Søn. 
Fra Ungdommen af har Marslrand syslel med dette Motiv. Mange Løs
ninger har han forsøgt, men ingen blev fuldhaaren som denne. Som Ma
leri belraglel er del dejligl. Dels sparsomme Farver har en ren og klar 
Samklang. Rummel er fol'lri nligl formel. Det slore Skab giver Holdning 
og lader føle Beboernes solide Velstand. Figurernes Sammenspil kan van
skeligt lænkes mere l'uldkommenl. Tilsnmmen danner· de en bevæget og 

DEN ST ORE NADVERE, LUC. 14, 15 24. 
Statens Museum for l<unst. 

dog vel afbalanceret Hel hed . Den selvretfærdige Son, som ikke kender Fri
stelsernes Mangfoldighed, og som i sin Korrcklhed er absolut uforstanencle 
overfor den augergivne Synder; den myndige Fader, der haadc ejer Slraf
fcns og Naadcns V~l'ldc; og endelig den sn111mcns1111knc, forlahtc og genfundne 
Søn er hver for s ig fuldend! mesterlig t karakteriserede. Derlil er Foredraget 
levende ; hYcrl J>cnsels lrog n energisk og lncfsi kkcrl. llvornaar denne 
Studie er makl, vidrs ikke med lkslemlhed; del vcnczinnske i dens Hold
ning viser, al dens Tilblivelse !':lider eflcr Hejsen til Venedig ; men hvorom 
alling er, inlel andl'l af l\ lnrslrands i\.rhcjder giver el saa rigl og skønt 
ln<lhlik i hnns Sja•ls Slorl1Pd 
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Efler det for Marstrand saa belydningsful<le Ophold i Venedig 18:1:1- 1851 
greb ingen y<lre Begivenhed paa afgørende Vis ind i hans kunstneriske Ud
vikling. Forskellige mindre Hejser, som han foretog, dels af Helbredshen-

DEN VANTHO THOMAS. 
St:ilcns Mus<·um for l(u11st. 

syn, dels for al ud vide sin lekuiskc Viden og dels for al opfrisk<' ga111le 
1\Tincler, sallc ikke dybere Spor i hans (;ern ing. 

I om lrenl 2:> Aar var 1\farslran<l Lærer ved Kunslakademic-1, Professor i 
:VIu<lclskolen. Del kan være tvivlsomt, om han egcnllig var en dygtig Lærer, 
men der kan ikke være Tvivl om, al han var højt elsket og beundret af 
sine Elever. I sine Livserindringer skriver MnlPl'f'n Kr. Zahrtmann, om 

GO 

hvorledes de Uuge saa op lil ham s0111 Lil en Gud. Han hnvde i bøj Grad 
rleres Øre, og Lil Trods for, nt han til var baade gnaven og vrissen, arbej
dedes der med Lyst paa hans Skole. 

Holger Drachmann har i sin Rog »Med den brede Pensel « tegnel el yp
perligt Porlræl af Marstrane!. Den høje smukke Mand med de nervøse 
Hænder og del skarpe Bl ik. Ofte var han affejende; men hvor han hos 
den Unge spore<le Talent, var han h:rnrlc Vejleder og Ven, og var navnlig 

DEN FORTABTE SONS 11.IEMl<OMST. 

alli<l paa sin Post for al slaa umodne Slorhedsdrommc ned. f SelskalJs
livel Lrandlc ha11s Luncfuldhcd særlig frem . U:111 lrnnde va'1T d1armercnde, 
men ogsnn slodcndt• i sin Opl1-a-de11 l ian elskede l\lusik, og i Tonernes 
Verdc11 fond! han Lindring for sil T1111g-. i11d. 

l\larslrand vnr e 11 i lin.i c;r;1d rl'lli1H· I Knrakler og ,•ar derlil i Besiddelse 
af en helydl'lig Porlio11 s 111HI S:111-.. l•: 11dsko11l han ikkt' rigtig h:wde Tro 
til, al K1111slak:idl'111it·I k1111d1• l,li,1· dl'I , som del burde nerc, ofrede han 
del megel Arhl'jdl' og log ,irkse1111I Del i dels Ledelse. Fra 1853 Lil 1857 
og fra 186:l Lil sin l>od ,:,r li:111 dt'I-.; Dircklor. 

I 1867 mislede :\lar--,lr:111d si 11 ll11slru . lian knugedes af Tabel ; men Vc11-
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ners Deltagelse gav ham nyl Mod . Selv b rød han dog faa Aar cflcr sam
men. JJau led a l' en rask fremskridende Sukkersyge , der fonærredes af 
hans r astløse Arbejde. I Slutningen af 1871 ramtes han a f e t lcUere Slag
ti lfælde, der lammede hans venstre Sicl e ; Sygdommen berøvede ham hans 

CAflL BLOCH : PORTR.ET AF W I L l-f . MAflSTRAND 1867. 
Den llirschsprungslte Samlinl(. 

Livsmod, men herorl e ikke ha ns Arhcjdslysl. J Ians sidslc Aa r hlcv k um
merfulde. Den 21 de 1\Ia rls 1873 gik ha n horl. J\1rd ha m mislede Danmark 
en ar si ne r igcsl 11dsly rcdc Sønner. lla ns Samt id follc del. Under slor Del
Lagd se fa ndl ha11s Bisa'llelsc Sted fra Anliksalcn paa Cha rlo ltcnhorg. Ung
do 111svcnncn , Præsten Johannes Fibiger lalle ved Baarcn, og Elever bar 
deres ga mle l\Ieslcr Lil Graven. 
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