
Noter 
Dette bidrag til seminaret på Statens Museum for 
Kunst i november 1992 bygger på en omfattende nye
re, dansk, kunsthistorisk litteratur, som burde opreg
nes i en bibliografi. Da dette ikke er muligt inden for 
de givne rammer, ønsker jeg at fremhæve den betyd
ning Erik Fischer's og Mogens Nykjær's studi�r af den 
danske guldalders malerkunst har haft for mme over
vejelser. 

l. »Was ist her oder dort wirklich dargestellt?« Citat 
fra Die Kunst und das Studium der Natur vom 14. zum 
16. Jahrhundert, udg. af Wolfram Prinz og Andreas 
Beyer, Weinheim 1987, s. 5. . 2. J. A. Schmoll gen. Eisenwerth: Zur method1sch�n 
Abgrenzung der Motivkunde, i: Beitriige zur Motzv
kunde des 19. Jahrhunderts, red. Ludwig Grote, 
Munchen 1970. 

3. Ernst Gombrich: Symbolic Images. Studies in the Art of . 
the Renaissance, Phaidon 1972, 3. udg. 1985, s. 1-2S. 

4. Elisabeth Frenzel: Stand der Stoff-, Motiv-, und 
Symbolforschung in der Litteraturwissenschaft, i: 
Beitriige zur Motivkunde des 19. Jahrhunderts, red. 
Ludwig Grote, Munchen 1970. 

. . . Michael Podro: Fiction and Re ali ty in Pamtmg, l: 

Funktion der Fiktiven. Poetik und Hermeneutik, bd. X, 
Munchen 1983. 

S. Erik Mortensen: Kunstkritikkens og Kunstopfattelsens 
Historie i Danmark. Bind I Nationen til Gavn, Bind 
II Forfinelsens pris. København 1990. 

6. Naturalisrnus und Realisrnus. 19S9, L Georg Smidt: 
Umgang mit Kunst. Ausgewiihlten Schriften 1940-1963. 
Mit einem Nachworth von Professor Dr. Adolf 
Max Vogt, Olten 1966, s. 27-36. 

7. En forklaring på hvorfor et dansk udsti1 lingspub�i
kum kunne føle sig fremmedgjort over for udstIl
lingen »Mellem guder og helte«. Med den danske 
guldalderkunst som forudsætning måtte det kon
stateres, at de europæiske samtidige kunstnere 
stræbte efter noget ganske andet med deres vær
ker. Dette forklarer også, hvorfor netop Abild
gaard kunne måle sig med de store europæiske 
malere, og hvorfor hans værker ikke umiddelbart 
kan regnes som en del af det danske guldalderma
leri. 

8. De kunstneriske virkemidler er tidstypiske, jævnf. 
pleinairisme, impressionisme, kubisme etc. Natu
ralismens modsætning er det genstandsløse male
ri, idet naturalisme er et fremmedord for det ob-
jektivt anskuelige. . . 9. Om De »skjonne Kunsters« Enhed. Nordzsk Unzver
sitets-Tidsskrift, 9de Aargang, 1ste Hefte, 1863. 

10. Werner Busch: Die notwendige Arabeske. Wirklichkeits
aneignung und Stilisierung in der deutschen K�ns

.
t des 

19. Jahrhunderts, Berlin 1985. Især hovedafsmt 3: 
Privat und Offentlich, s. 235-320. 

Il. Mål 68 x 59 cm. Privateje. 
12. Margit Mogensen har i tilknytning til seminaret 

oplyst mig, at handskerne muligvis skal beskytte 
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hænderne, fordi spindersken· spinder hør. Det var 
finere at spinde hør end uld. 

13. Niels Laurits Høyens Skrifter. Udg. J. L. Ussing, Bd. l 
København 1871, s. 67-68. 

14. Kasper Monrad: Hverdagsbilleder. Dansk guldalder -
Kunstnerne og deres vilkår, København 1989, s. 119 
fig. 100. 

IS. Ibid. s. 119-20. 
16. Ibid. s. 116. 
17. Høyen op. cit., s. 66-67. 
18. Monrad op. cit. (note 14), s. 90. 

. 19. Franz J. Bohm: Begriff und Wesen des Genre, l: 

Zeitschrijt fur Aesthetik und Allgemeine Kunstwissen
schajt, Stuttgart 1928, bd. 22, s. 166-191. 

20. En indfaldsvinkel som også synes at kunne være 
relevant i forhold til andre familiebilleder. Antyd
ningsvis en forklaring på forholdet mellem den 
forkastede skitse og maleriet af den nathansonske 
familie . 

21. Inden for denne gruppe findes også den opfattel
se, at genremaleriet er »et kunstnerisk bar� af p�o
testantismen« (Lothar Brieger: Das Genrebzld. Ezne 
Entwicklung der bUrgerlichen Malerei, 1922). En på
stand det muligvis er værd at gå nærmere ind på i 
Grundtvigs fædreland. 

22. Den vandrette midtlinie forløber gennem de fire 
voksnes hoveder. Dette fænomen, isokefali, ken
des fra antikke græske relieffer og tidlige italien
ske renæssancesmalerier. 

23. Torben Melander har ved seminaret oplyst mig, at 
det er en kopi (gIps?) i 1/2 størrelse af Venus 
Genetrix-marmorkopien i Napoli. 

24. Maleriet på væggen bag faderen kan ikke umid
delbart identificeres. 

2S. Angelica Lorenz: Das deutsche Familiebild in der 
Malerei des 19. Jahrhunderts, Darmstadt 1985. 
Renale Leibenwein-Kråmer: Siikularisierung und 
Sakralisierung. Studien zum Bedeutungswandel christli
cher Bildformen in der Kunst des 19. Jahrhunderts, 
Frankfurt a M: 1977 (Diss.) . 

26. Bærentzen var i Berlin, Dresden og Munchen i 
1830 og elev af Cognier i Paris i 1831-32. 

27. Raymond Trousson: Le Theme de Promethee dans la 
Litterature europeenne, Genf 1972. 
Trousson fremhæver at netop i l. halvdel af det 19. 
årh. tilføjedes Prometheus skikkelsen nye karakter
træk: 
l. Prometheus - Kristus 
2. Prometheus - Fremskridtets forkæmper, som 
vinder friheden på alle menneskelige aktiviteters 
�cr 

. 

3. Prometheus - Tankens og videnskabernes trI-
umf, intelligensens og åndens sejr over enhver 
(åndelig) formørkelse - og særlig betydningsfuldt 
i sammenhæng med en ny kunstneridentitet - . 4. Prometheus - Rebellen specielt mod meta:fys1�
ken og generelt mod de politiske, sociale og rel1-
giøse bånd og begrænsninger. 

De flittige kvindehænder 
Juels og Eckersbergs portrætter i patriotisk lys 

af Margit Mogensen 

Krisepolitikken med støtte til de statslige ma
nufakturer og med importbegrænsning kom 
til at præge Danmark det meste af 1700-tallet.1 
Fra Kommercekollegiet udbredtes idealer og 
ideer om at gavne staten ved flid og nøjsom
hed i alle samfundslag. En person, som besad 
disse egenskaber, var godt på vej til at blive en 
sand patriot, og, som vi skal se, var der også en 
rolle til kvinderne. 

Kunstnere og lærde blev fortolkere af sty
rets ideer, men hvor meget og hvordan er sta
dig ikke udforsket til fulde. Ser man på Jens 

Juels mange kvindeportrætter, kan man glæde 
sig over øjne, dragter, farve og lys, men man 
kan i de mange halvfigursportrætter også få 
noget ud af at se nærmere på en detalje som 
kvindernes hænder. Pigerne og kvinderne er i 
perioder særdeles flittige med håndarbejde, 
til andre tider med anden kvindesyssel, men 
altid er hænderne udtryksfulde og sjældent 
ledige.2 Springer man til Eckersbergs kendte 
Madam Schmidt fra 1818 (fig. 6), er her også 
flittige hænder for alle pengene, og det fort
satte i portrætter og familiestykker hos næste 
hold af guldalderens kendte malere. Kvinder
ne lagde ikke lige pludselig hænderne i skø
det, men som attribut blev håndarbejdet mere 
sløret efter ca. 1840. 

Det er meningen med det følgende at ind
kredse, hvad nogle af disse kvindebilleder kan 
fortælle om kønsroller og idealer, og ikke 
mindst at se på dem i lyset af den politiske, 
økonomiske og sociale virkelighed i 18. århun
dredes slutning og 19. århundredes første årti
er. Altså for en del den tid som i kunsten og 
anden humanistisk sammenhæng har fået kva
litetsstemplet: guldalder. Men er det da rime
ligt at trække den huslige verden, som kvin
derne er placeret i, frem, hvis man også vil 

søge de store linier? Følger man holdninger, 

der gjorde sig gældende i tiden, er svaret be

kræftende. Endnu i 1840 kunne Wilhelm Mar

strand skrive: »Jeg bliver ved min Anskuelse, at 

fra Hjemmets Indre skal Mandens Virksom

hed udstrømme til det Ydre, og den skal der 

næres og modnes. Huset er et Billede paa Sta

ten, og i Livets Smaating læres det store at 

Igendes«.3 

Fædrelandskærlighed og sytøj 

Fra Christian VII's tronbestigelse i 1766 kunne 

ingen oplyst person være i tvivl om, at fædre

landskærlighed var noget godt. Det indgik i 

kongens valgsprog,4 og siden lempelsen af cen

suren under Frederik V var begrebet kærlig

hed til fædrelandet blevet mere udbredt på 

tryk. I 1759 udgav den økonomiske forfatter 

Tyge Rothe Tanker om Kjærlighed til Fædrelandet, 

og videre kredse blev fortrolige med fænome

net. Det var netop beregnet for de mange, 

idet Rothes grundtanke var, at alle i en stat fra 

konge til almue havde pligt til at gøre deres til 

fædrelandets vel.·' 

På den baggrund kan man forestille sig, at 

tidens lærde kunne lide JensJuels lille portræt 

af søsteren Anne Sophie, som blev malet i 1765, 

da han kom hjem fra læretiden i Hamborg 

(fig. l). Den dengang 18 år gamle pige sidder 

på det fine billede netop med »Livets Smaa

ting«, som Marstrand og generationen før til

lagde så stor betydning. Med tydelig neder

landsk påvirkning har Juel ladet lyset falde på 

hænder og bord med det udsøgte stilleben af 

sysager:6 nålepuden med mosgrøn t betræk, et 

par korslagte nåle på bordet, det lille nøgle 

med sytråd og saksen helt ude på bordkanten, 
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så den var klar til at gribes. Pigen holder godt 

om det hvide stof, og hun skal netop til at tage 

næste sting på det, der kunne være hendes 

udstyr. 

Ud over at være et kærligt portræt er det et 

arbejdsbillede, som typernæssigt viser ind til en 

hel del af guldalderens kvindebilleder, og som 

også viser, hvad der gjorde pigen værdifuld, 

hvilke ressourcer hun besad.7 Anne Sophie var 

som degnedatter privilegeret ved at have lært 

at sy. Ved den tid var det endnu ikke alminde

ligt på landet, så det er forståeligt, at broderen 

har vist hende med denne statusgivende be-

skæftigelse. 

N år man ser på juels søster, har man på det 

nærmeste en illustration af den borgerlige 

pigeopdragelse, hvis mål og midler også kan 

genfindes i ord fra tiden omkring 1800. F.eks. 

ønskede Martha Wærn, der stod bag Det 

Wærnske Institut i København, at gavne det 

offentlige ved at give fattige borgerdøtre et 

grundlag for »huslig vindskibelighed«.8 Det fik 

man ved evindelig og timelang træning fra lil

le i at sy, spinde og strikke. Andre færdigheder 

var ikke væsentlige. Den huslige vindskibelig

hed var god for økonomien, men var også an

set for at være den direkte vej til huslig lykke, 

og det gav igen håb om børn med god opdra

gelse til gavn for samfundet. 

I 1767 malte juel den da 33-årige Karen 

Klingberg, f Lund (fig. 2). Hun var endnu ikke 

blevet gift med landsdommer jacob Kling

berg, som juel portrætterede samme år, men 

levede i det Klingbergske hus i St. Kongensga

de, hvor jue! kom.9 At man står over for en 

dame af det bedre borgerskab, er der ikke 

tvivl om. Sorte kniplinger om håret og den ly

se hjemmekjole viser det. Det gyldne bur med 

den momentant frie papegøje peger i samme 

retning. Billedet har portrættets nærvær i blik

ket, men ellers er det trods nederlandske de

taljer tæt på et af Chardins genrestykker.10 Det 

er et langt mere øvet arbejde end Anne So

phie-portrættet, men der er adskillige ligheds

punkter, hvad angår tingene. På bordkanten 

ligger igen saksen, der ligesom grebet om nå

len angiver, at her blot er tale om et kort øje

bliks afbrydelse af den huslige flid. 
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Fig. 1. Jens luel: Anne SophieJuel. Kunstnerens søster 
(1747-ca.1825). 1765. Olie på træ. 31 x 24 cm. 
Fyns Kunstmuseum. - Sysagerne og det huslige var i 
stilen nederlandsk præget, men det passede dog godt 
til de tanker, man i oplysningstidens Danmark gjorde 
sig om, hvad der var godt for staten. 

Mens juel havde portrætkunder på stribe i 

kongehuset og de bedste kredse i København, 

skete der store skred politisk. I 1767 blev den 

landbokommission nedsat, som året efter blev 

omdannet til Generallandvæsenskollegiet, og 

hvis reformudspil var et nybrud af europæisk 

format. Kronens bønder i Københavns amt var 

da netop blevet arvefæstere, og på Hørsholm, 

Bernstorff og flere andre godser var disse og 

andre landboreformer allerede sat i værk. De 

præromantiske digtere lovpriste ved samme 

tid den skønne natur, I 1 men damerne, som 

lod sig male af juel og hans kolleger, lod sig 

dog ikke i første omgang se i fri natur. De blev 

inde og syede, filerede eller kniplede, hvis de 

da ikke var så fornemme, at en skødehund 

eller en lille poesibog udgjorde beskæftigel-

sen. 

Fig. 2. JensJuel: Karen Klingberg,j Lund (1733-1806). 1767. Olie på lærred. 39,5 x 48 cm. 
Privateje. - Vi er hos det pæne borgerskab i København, men også her var der nok at gøre 
for kvindehænderne. På maleriet er det lige før fuglen er mere fri end kvinden! 

Grevinde Reven tlows kniple bræt 

Man må regne med, at kunderne har haft en 

vis indflydelse på det arrangement, malerne 

placerede dem i. I de bedre kredse har man 

selvfølgelig også vidst, hvordan andre i samme 

sociale lag lod sig iscenesætte, og med en dyg

tig kunstner behøvede det ikke at skygge for 

den sande personlighed. juels dobbeltportræt 

fra 1772 af grev Christian Ditlev Reventlow og 

hans anden hustru Charlotte Amalie f Holstein

Ledreborg er et fremragende eksempel på det 

repræsentative og oprigtige i samme billede 
(fig. 3) .12 Reventlows mere berømte søn af sam

me navn var livet igennem meget glad for por

trættet, og der er næppe tvivl om, at det har 

lignet. Grevinden sidder ved kniplebrættet, 

iført en drøm af en grøn-blå silkekjole, men 

virker alligevel ikke overpyntet. Her i »pau

sen« har juel ladet hende hvile venstre arm på 

kniplebrættet. På bordet foran hende ses atter 

saksen, men den var ikke i så hyppig brug som 

ved syning og ligger måske derfor mere or

dentligt klappet sammen. I kompositionen un

derstreger den effektfuldt de diagonale linier 

og giver dybde. 

Man ser, at han er glad for hende og måske 

også for det arbejde, hun sidder med. Med 

højre hånds pegefinger viser han nemlig di

rekte ned på kniplebrættet, mens han fortro

ligt sætter den anden hånd på det. Ganske vist 

findes den pegende håndbevægelse også i an

dre af juels mandsportrætter, men her synes 

den så eksponeret, at det må betyde, at vi skal 

se, at grevinden ligesom andre gode danske 

kvinder passer håndarbejdet. Knipling var mo

derne, og det var nyttigt, for så vidt som knip

linger indgik i de fleste finere dragter både til 

mænd og kvinder. Desuden var der et særlig 

nationalt forbillede at henvise til: Kirstine 

Svendsdatter, som i 1639 fandt det ene af guld

hornene, var kniplepigeYI 
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Mens grevinde Reventlow af pligt eller lyst 

sad med sit knipleri, sad ca. 10.000 kvinder i 

Slesvig med det samme, men under anderle

des barske forhold.14 Hvilke kan man få ind

tryk af i novellen Kniplerinden, som St. St. Bli

cher skrev i 1844, men lod foregå i 1815, hvor 

Tønderindustrien endnu ikke var udkonkur

reret af maskinerne. Hovedpersonen måtte 

længe leve et glædesløst trældomsliv som knip

lerske tæt ved Tønder, men hele denne socia

le side af kniple riet kom først til debat i 

1780'erne.15 

Strik, spind og gode koner 

Efter Struensee-tiden og især fra midten af 

1770' erne fik det patriotiske endnu et skub 

fremad. Guldberg-styret stod bag indfødsrets

loven fra 1776 og for den massive holdnings

påvirkning gennem latinskolen. Der kom mo

rallære i form af Ove Mallings berømte værk 

Store og Gode Handlinger af Danske, Norske og 

Holstenere fra 1777, som senere også kom til at 

præge almueskolen og dermed alle samfunds-

lag.16 
Der kom også skrifter om, hvordan vindski-

beligheden, et modeord i tiden, kunne op

muntres hos almuen i byen såvel som på lan

det, og i 1780' erne blev tankerne om det mo

ralske ved fysisk arbejde ganske opfindsomt 

knyttet til ophjælpning af den indenlandske 

manufaktur. Der skulle oprettes såkaldte spin

deskoler, som man også anså for nyttige i fattig

domsbekæmpelsen. Skolelærer konerne blev 

udset som instruktører for børn og gamle, 

men i praksis blev der ikke meget af de store 

planer.17 Vi kender bl.a. til forholdene fra den 

berejsning af landet, som den unge embeds

mand Matthias Lunding i 1787 foretog med 

støtte fra Kommercekollegiet. Mange steder 

stod det sløjt til med spindeflid og anden flid, 

men der var nogle steder i landet foretagsom

me kvinder, som fik sat noget igang af mere 

eller mindre filantropisk karakter. På Hinds

gavl ved Middelfart herskede kammerrådinde 

Adler, og hun fik virkelig sin verbale piedestal 

som »denne heerlige og fortreffelige Kone, 

der vist næppe overgaaes af nogen i Ædelmo-

86 

Fig. 3. Jens Juel: Christian Ditlev greve til Brahetrolleborg 
(1710-1775) og hustru Charlotte Amalie, f Holstein-Ledre
borg (1736-1792). 1772. Olie på lærred. Privateje. 
- På dette på engang intime og meget repræsentative 
portræt af et par fra den øverste del af godsejerstan
den er kniplebrættet blevet » bærende« for parrets 
lykke. I Tønderegnen var knipleriet samtidig vokset til 
et eksporterhverv, som staten var særdeles glad for. 

dighed og Vindskibelighed og Godhed for 

sine Underhavende«.18 Ikke alene havde hun 

anlagt en engelsk humlehave - vi er på Fyn -

og holdt bier, men daglig bespiste hun 12 fat

tige børn fra Middelfart, og som om det ikke 

var nok, sørgede hun også for at de var klædt i 

hjemmegjort tøj! En sådan almoder var naturlig

vis en pryd for landet, og omtalen som »kone« 

var blevet en virkelig ros. 

I portrætmaleriet træder konetypen med de 

flittige hænder dog ved samme tid lidt tilbage; 

havde man råd til at blive malet - og
. 
det fik 

mange i denne florissante periode sidst i 18. 

århundrede - ville man hellere vises i eller 

med naturen. Det skal vi straks komme tilbage 

til. Men de damer, som lod sig male, når de 

var til års, så man stadig i rollen som flittige 

koner af gammel dyd. Spinderokken blev ma

let, når man kopierede de hollandske genre

stykker, men kom ellers først ind i dansk ma

lerkunst med familiestykkerne og danske gen

restykker fra 1820'erne og fremefter. Strikke

tøjet derimod, nærmere betegnet strikkestrøm

pen, dukker op i portrætterne. Pauline Tutein 

(1725-99), gift med storhandelsmanden Peter 

Tutein, blev i 1786 malet af C. A. Lorentzen 

med strikkestrømpe og igen afJensJuel i sam

me rolle i 1799, muligvis posthumt (fig. 4) .19 

PåJensJuels billede strikker hun - hun er net

op ved at skifte pind - på en hvid strømpe af 

den type, som ses igen og igen i de kommen

de år. I livet har hun i øvrigt en smukt orna

menteret strikkekrog, så hun akkurat som 

bondekoner kunne gå med sit strikketøj. Eller 

beskueren skulle tro, at hun gjorde det. 

Fig. 4. JensJuel: Pauline Tutein,j Rath (1725-1799). 
1799. Olie på lærred. 95,5 x 71 cm. Privateje. - Mens 
de unge nygifte fruer fra adel og handels borgerskab 
havde børn og blomster mellem hænderne, beholdt 
de

.
ældre det fornuftige strikketøj, der med en fin 

stnkkekrog kunne arrangeres, så det næsten blev som 
en del af kvindens tøj. 

Tilbage til naturen 

I 1780' erne blev Rousseaus tanker om tilbage

venden til landlivet og den gode natur for al

vor kendt her i landet. I de førende tyskpræ

gede adelsfamilier som Bernstorff, Reventlow 

og Schimmelmann var man for længst blevet 

fortrolig med bl.a. hans Emile, som udkom i 

1762.20 Delvis afledt af Rousseau-Iæsningen sås 

landskabet, moderskabet og barnet fra 1780'

erne også tydeligere i dansk maleri. 

Når det gælder Juels portrætter, kom inspi

rationen måske mest fra den store rejse, han 

vendte hjem fra i 1780. Under opholdet i Rom 

og ikke mindst de tre år i Schweiz var han ble

vet fortrolig med det engelske maleri, hvor 

naturen og det naturlige som hos Thomas 

Gainsborough tidligt var kommet med i por

trætterne.2l I naturen, eller på vej ud i parken, 

traf man endelig damerne uden håndarbejde. 

Var man ung, kunne man f.eks. som den 

smukke Charlotte Bartholin-Eichel, som Juel mal

te omkring år 1800, stå med roser i hænderne, 

kærlighedens blomst.22 

I de fleste tilfælde blev roserne dog hurtigt 

erstattet af børn, mange børn. Den befolk

ningsvækst, som man igennem årtier havde 

drømt om til fædrelandets gavn, var blevet en 

realitet. Børnedødeligheden var faldende, og 

alt hvad der var sundt og anset for ren natur 

kom på mode. Idealet blev at være fysisk sam

men med de små børn, og selv i de højeste lag 

ammede mødrene; i hvert fald holdt de selv 

eller deres familie af, at de blev set i den situa

tion. F.eks. malte Juel i 1785 Sophie Magdalene 

Raben med sin ca. et årige søn ved brystet.23 

I de lidt senere mor-barn billeder har Juel 

ladet moderen dele opmærksomheden mel

lem barn og håndarbejde. Det er heller ikke 

mere spædbørnene, der kommer med på bil

lederne, men de fire-femårige. I portrættet fra 

ca. 1801 af Sophie Regine Tutein med sØn 24 afbry

des hun ved syningen på fint silketøj af en gav

tyv af en dreng, som nærmest vinker ud af bil

ledfladen til beskueren. Kæk og fræk er han 

som naturens muntre søn. 

I Juels portræt af den unge fru Bruun de 

Neergaard fra ca. 1800 (fig. 5) 25 er sønnen sta-
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Fig. 5. Jens Juel: Elisabeth Henriette Bruun de Neergaard, 
f Baudissin (1777-1864) med sin ældste sØn Henrik 
(f. 1795). 1799/ 1800? Olie på lærred. 63,5 x 48,6 cm. 
Ny Carlsberg Glyptotek. - Billedet har også været 
kaldt » En Moder med sin lille Søn«, og netop moder
skabet stod i årene op imod 1800 i centrum i kunsten 
_ og virkeligheden. Men strikkestrømpen var stadig 
ved hånden, og i hvert fald var den der, når børnene 
var fra hånden. Den klæbede næsten til kvinderollen i 
de første årtier af 1800-årene. 

dig mors dreng, men han har allerede forstået 

at stille sig i positur som en lille ridder. Havde 

det ikke været for mange efterfølgende føds

ler, ville hun sikkert snart igen have koncen

treret sig mere om strikketøjet; der blev brug 

for det. 

Reformer, tab og national flid 

Meget planlagt kom på plads op imod det nye 

århundrede. På landet blev landsby efter 

landsby udskiftet, hoveriet blev begrænset, og 

bondefriheden fik sit symbol med stavnsbånds

løsningen 1788.26 Samme år som Frihedsstøt

ten blev rejst, 1797, kom den liberale toldlov, 

der gav de mange velbeslåede borgere mulig

hed for at købe· flere udenlandske varer, bl.a. 
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fra England. Hvad børnene angik, blev der 

taget hul på reformerne med nedsættelsen af 

skolekommissionen af 1789. 

Men så vendte billedet. Den danske konvoj

politik førte som bekendt til bruddet med 

England. Slaget på Rheden 1801 og bombar

dementet af København 1807 blev blot begyn

delsen på ulykkerne. Reformer, der kostede, 

gik i stå, og statsbankerotten 1813 og afståel

sen af Norge året efter kastede lange skygger 

både følelsesmæssigt og økonomisk. 

Som middel til at komme videre lod man 

på ny patriotisme eller nationalfølelse, som 

det nu hed, udfolde sig. Det kom til syne på 

utallige måder. I skolerne blev der igen sat ind 

med kraftig påvirkning. Man talte om natio

nalopdragelse,27 og der kom ny pædagogisk 

litteratur, hvis lære hurtigere kunne udbredes, 

når flere kom mere i skole, som det skete efter 

skolelovene 1806 og 1814. 

Der udkom litteratur om, hvordan husmo

deren skulle føre hus,28 hvordan spinderokken 

kunne forbedres,29 og alle slags indenlandske 

råvarer anvendes.30 Tidens opdragere rettede 

særlig blikket mod bondekonerne og tyendet, 

som ikke måtte have ledige hænder. Husfli

den, som den gamle selvforsyning nu begynd

te at blive kaldt, kom til ære og værdighed i en 

tid, hvor mere raffinerede produkter savne

des.31 Men det var et problem at få spredt 

kendskab til det lidt eller meget, der trods alt 

blev fremstillet. Her kom de lokale »patrioti

ske selskaber« og ikke mindst Selskabet for 

Indenlandsk Kunstflid ind i billedet. Det blev 

oprettet på privat basis i København i 1808.32 

Ved kunstflid forstod man forædling af natur

produkter, og netop disse færdigheder var der 

brug for, da der var lukket af til England. 

Det nye Kunstflidsselskab lod sig inspirere 

af forbundsfællen Frankrig, der havde holdt 

nationale industriudstillinger siden 1798. Fra 

1810 til 1817 lykkedes det i København at få 

holdt lignende, men små, årlige udstillinger af 

dansk »industri«, som også talte den nævnte 

husflid. I 1818, det år hvor afsætningskrisen 

for korn m.m. bed sig fast for et årti, var der 

ingen udstilling, men igen i 1819.33 I 1830'

erne, da al slags bevægelse kom i gang, gjorde 

udstillingerne det også, men snart var det 

Industriforeningen, som blev stiftet i 1838, der 

var organisator.34 

Udstillingerne er nævnt i denne sammen

hæng, fordi de i høj grad også inddrog kvin

derne og deres arbejder, som altid kunne bru

ges i mangel af bedre. Man møder kvindelige 

udstillere under beteg�elser som: pige, jom

fru, dame, madamme, kammerrådinde samt 

»ubenævnt dame«.35 De udstillede alskens 

slags håndarbejde og damepynt, og de og 

mange andre strikkede og syede også med 

henblik på salg i det Industrimagasin, som 

Kunstflidsselskabet i 1811 fik oprettet på hjør

net af østergade og Pilestræde. 

Malkepigen og borgermadammen 

Mens al den kunstflid blev udfoldet, tog 

Eckersberg på »romantiske stier«, som Mari

anne Saabye rammende har udtrykt det. 36 

Dem fandt han på Sanderumgaard på Fyn, 

Nordfeldt på Møn og Svenstrup og Skjoldnæs

holm på Sjælland. Tegningerne fra Skjoldnæs

holm og Svenstrup fra 1810 er både blide og 

voldsomme. Til det første hører roman tiske 

malkepiger. I en af Skjoldnæsholm-tegningerne 37 

holder pigen som en »amme« spanden med 

den nymalkede mælk frem til en lille dreng, 

men den normale malkepige-ikonografi var da 

ellers blevet mindre følsom. Den sagde: Mal

kespanden båret på hovedet eller ophængt i 

åg, alt under rask gang og strikning på en for

nuftig strømpe. Eckersberg leverede typen i et 

billede fra Nordfeldt 1809,38 men ifølge Emil 

Hannover var det helt galt med pigen. Land

skabet med høstvogn og led var skam godt 

nok, men pigen var for sanselig og hendes 

gang helt forkert.39 Det hjalp hende ikke, at 

hun gik dydigt strikkende. 

Senere klarede den David-skolede Eckers

berg bedre at ramme kammertonen. Madam 

Schmidt, som han malte i 1818, ses i den pæne 

borgerhjemssofa i al sin magt og vælde; ikke 

en dobbelthage er skjult, og hun er uden tvivl 

den kvinde i dansk kunst, som holder mest 

fast om strikkestrømpen (fig. 6). I kunsthisto

rien har man da heller ikke glemt hende. 

Hannover turde »sværge på fuldkommen lig

hed« og kaldte korrekt hendes smukt brodere

de pose på bordet for en »arbejdspose«.40 

Mogens Nykjær har rubriceret hende som et 

af de heroiske portrætter i Eckersbergs oeuv

re, på linie med Thorvaldsenportrættet.41 Atla

skeskjolen, hovedtøjet og strunkheden er da 

også imponerende, men både Kasper Monrad 

og Erik Mortensen har tillige fat i den nøjsom

hed, som beskueren også skal se.42 

Man behøver ikke at tvivle på, at Madam 

Schmidt, selv i det skrækkelige år 1818, kunne 

skaffe hvide strømper uden at strikke dem 

selv, men man kunne forestille sig, at hun i lig

hed med den »fortreffelige kone« på Hinds

gavl mange år før gerne ville gøre sig nyttig i 

samfundet. I stedet for at bespise og klæde fat

tige børn kunne hun gøre det ved at hen

lægge sine indkøb til det halvfilantropiske 

Industrimagasin, og sin egen kunstflid kunne 

hun, for at vise mindre velbjergede et godt 

eksempel, sende på udstilling. Om ikke på 

Kunstflidsselskabets, så i portrættet af sig selv! 

Fra kvindesymbol til nationalsymbol 

I gruppeportrætterne og familiestykkerne fra 

1820'erne til ind i 1830'erne spindes og navn

lig strikkes der, så ingen kan overse det. Lige

som regnskaber, papirer, bøger og aviser var 

husfaderens domæne, var strikning mødrenes 

og døtrenes. Selv om der også efter krise tiden 

i 1820' erne kunne være behov for den gamle 

strikkeflid, skete der noget ejendommeligt 

med det håndarbejde. 

Da Nathansons ældste døtre blev malet af 

Eckersberg i 1820 i den mærkelige geometri

ske stil, som antyder, at det er mere end et stu

die efter naturen, er strikkestrømpen måske at 

forstå som symbol på den rene ørkesløshed og 

venten på et indelukket kvindeliv.43 Under alle 

omstændigheder er der noget uhyggeligt og 

melankolsk over det ellers så smukt malede 

portræt, og der er en dobbelthed, som ville 

have været helt utænkelig hos Jue!. 

I Rørbyes Fengerske og Marstrands Waagepe

tersenske familiebilleder fra henholdsvis 1829 og 

183644 strikker mødrene stadig ret uanfægtet, 
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F· 6 C W Eckersberg: Frederikke Christine Schmidt (kaldt Madam Schmidt). 1818. 
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mens der leves omkring dem, men Emil Bæ

rentzen lod i sit familiestykke fra 1828 45 (se s. 

77) den unge pige ved vinduet sænke strøm

pen og se ud for sig på samme måde som 

Nathanson-datteren. Ser man på de ofte lidt 

udtryksløse pigeansigter, kan man føle en be

kræftelse på, at nogle, og måske ikke mindst 

kunstnere, så, at noget ulmede under den 

glatte overflade. Går man ind på den tanke, 

bliver det også svært at tro på eksistensen af 

den lykkelige balance mellem kønnenes rol

ler, som Marstrand og vel de fleste (mænd) 

længe tog for givet og forsvarede. 

I løbet af 1830'erne kom der igen gang i 

den pædagogiske debat, og langsomt blev det 

accepteret, at boglig viden ikke var ukvinde

ligt, og måske derfor var det ikke helt så 

oplagt at male borgerskabets piger og kvinder 

efter strikkestrømpernodellen. Mest afgørende 

var det dog nok, at idealmotiverne blev omde

fineret i 1840' erne. Det Høyen-inspirerede 

genremaleri, som de unge malere kastede sig 

ud i, skulle forestille noget landligt for at være 

rigtig nationalt, og det har i maleriet endelig 

givet borgerdøtrene lidt fred. 

Men strømpen skulle dog ikke blive glemt, 

den fik blot en anden farve og blev i bondepi

gehænder mere nationalsymbol end nogen

sinde. Det ses i Jørgen Sonnes Landlig scene (se 

s. 26) fra det nationalt begivenhedsrige år 

1848.46 I forgrunden på dette koncentrat af 

dansk landskab med korn, køer og gravhøj 

står eller går to bondekvinder med mælke

spande, børn og strikkestrømpe. De er det 

milde værn om Danmark, og her kom strøm

pen igen med, men nu i en mørk farve, der 

egnede sig bedre til folket og træskoene. 

Sammenfatning 

Småtingene omkring kvinderne kan følges i 

Jens Juels portrætter. I kvindernes ofte travle 

hænder siger de en hel del om tidens forestil

linger om moral og god husholdning i dette 

ords private og offentlige betydning. Indtil 

naturbegejstringen og den florissante periode 

sætter ind i 1780' erne syr eller knipler damer

ne på sand patriotisk vis, men derefter forstyr

res husfliden for en tid. Hænderne holdt om 

blomster og børn, da debatten om reformer 

og borgerJig frihed satte præg på København 

og det meste af landet. 

I den periode er maleriet imidlertid også 

præget af de gode koner, som stadig lod sig se 

som flittige, og som sikkert ofte var det. De 

spandt, og navnlig strikkede de strømper. Le

vede de længe nok, gjorde de det samme, da 

krigen med England skabte fattigdom og vare

mangel. 

J omfruer, madammer, kammerrådinder med 

flere viste fra 1808 deres produkter på de årli

ge industriudstillinger, og da landbrugskrisen 

1818 også kom til at præge livet i byen, sad 

nogle stadig helt demonstrativt med strikke

strømpen. Eckersbergs Madam Schmidt i sin 

sofa overgik dem alle. 

Muligvis så nogle af kunstnerne i den sene

re fase af guldalderen, at tiden løb fra den 

kvinderolle, man så længe havde taget for 

givet. De lod i hvert fald de unge piger løfte 

blikket fra strikketøjet. Samtidig slog den Høy

enske nationalromantik igennem, og i 1848 

lod Jørgen Sonne monumentale malkekoner 

med børn og strikkestrømpe symbolisere de 

umistelige nationale værdier. 

Ganske vist er de portrætter og øvrige male

rier, der er nævnt eller vist i det foregående, 

ikke kontante kilder til hverken håndarbejde, 

kvinderoller, økonomi eller fædrelandskærlig

hed, men de giver det personlige nærvær, som 

umuligt kan undværes, når man forsøger at 

leve sig ind i en epoke. Og slet ikke i en psyko

logisk set kompliceret periode som guldalde

ren. 
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