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Tyske forbilleder 
Frederik Sødring og Christen Købke 

og Munchen-skolens malere 

af Kasper Monrad 

Det har altid været kendt, at de danske og 

tyske kunstnere, der færdedes i kredsen om

kring Thorvaldsen i Rom i 1800-tallets første 

tre årtier, havde nære personlige kontakter til 

hinanden. M nationale grunde har de danske 

kunsthistorikere imidlertid længe været util

bøjelige til at erkende, at der også var en be

tydelig kunstnerisk udveksling mellem dem. 

Først i de sidste ti-tyve år er der kommet større 

åbenhed over for dette samspil. En række ge

nerelle fællestræk i dansk og tysk malerkunst i 

denne periode er således blevet trukket frem,l 

og mere snævert er der sat fokus på det udby t-

te, den tyske maler Caspar David Friedrich 

havde af sit studieophold i København, og på 

den rolle, han kom til at spille for flere af de 

danske guldaldermalere. 2 

Men diskussionen af Friedrichs betydning 

for de danske malere har efterladt flere delvis 

ubesvarede spørgsmål, ikke mindst når det 

gælder Sødring og Købke, der begge i en pe

riode viste interesse for det Friedrich'ske 

formsprog. Da Sødring i 1836 drog ud på sin 

store udenlandsrejse, var målet Tyskland, ikke 

Italien, som det ellers var kutyme. Men hvor

for søgte han overhovedet ikke til Dresden, 

Fig. l. Frederik Sødring: Slottet Eltz. 1837. Akvarel. 35,5 x 52,5 cm. Den kongelige Kobberstiksamling, Statens 
Museum for Kunst. 
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Fig. 2. Frederik Sødring: Slottet Buresheim ved Eifelfloden. 1838. 98 x 121 cm. Statens Museum for Kunst. 

trods al sin tidligere beundring for både J. C. 

Dahl og Friedrich? Købke kom derimod til 

Dresden i 1838, hvor han traf Dahl og mulig

vis også den ældede og sygdomssvækkede Frie

drich. Hvorfor betød dette møde ikke en for

nyelse af inspirationen fra Friedrich, men 

tværtimod afslutningen? 

Svarene på spørgsmålene skal ikke søges 

inden for danske kunst, for der får man ikke 

umiddelbart en forklaring. Ingen af de to ma

lere sluttede sig til 1840'rnes nationale bevæ

gelse - med den dyrkelse af danske motiver, 

som den fordrede. Svarene skal derimod søges 

i den aktuelle situation i tysk malerkunst. I 

slutningen af 1830'rne havde Friedrichs ud

tryksform længe været betragtet som forældet 

af hans tyske kolleger, og Dresden havde ikke 

længere den tidligere tiltrækningskraft. Fra de 

tyske elever på akademiet i København har bå-
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de Sødring og Købke kunnet erfare, at forny) 

elsen i tysk malerkunst kom fra en anden 

kant, nemlig fra Munchen. Specielt for land

skabsmalerne var denne by blevet kunstens nye 

Mekka. Den nordtyske landskabsmaler Chri

stian Morgenstern rejste allerede i 1828 fra 

København for året efter at slå sig ned i 

Munchen; i 1830 fulgte nordmanden Thomas 

Fearnley efter; og i 1836 gjorde både Fritz Petz

holdt og Louis Gurlitt dem følgeskab. 

Sødring rejste til Tyskland i juli 1836, og han 

satte kurs direkte mod Munchen. Med den by 

som sin base foretog han i de næste to år en 

række udflugter til de omkringliggende byer, 

slotte og bjerge. Dette ophold kom til at be

tegne et mærkbart skift i hans kunst. Indtil da 

havde han groft sagt fulgt to kunstneriske 

spor, dels dyrket et virkelighedsnært maleri, 

Fig. 3. Frederik Sødring: Slottet Buresheim ved Eifelfloden 1837 30 5 32 P 
. . 

. . ,  x cm. nvateJe. 

der stod i gæld til Eckersberg-skolen, dels 

�alet mere romatiske og stemningsfulde mo

tlver under påvirkning af]. C. Dahl. 

Ændringen mærkes allerede i en akvarel af 
slottet Eltz fra 1837, der sandsynligvis var tænkt 

som forarbejde til et maleri (fig. 1). Ved hjælp 

af b
.
elysningen har han opnået en stærk cen

trermg omkring hovedmotivet. Hverken Ec

kers�erg eller Dahl ville have benyttet lignen

de VIrkemidler eller have fundet på at beb lk 
et b'U d 

o e 

l e e med romantiske tyske riddere som 

dem, der her ses i forgrunden. Sødring synes 

dog at have opgivet at overføre dette motiv til 
et større mal ' 

. 

kom " 
en

: 
�g l stedet benyttede han 

. 
pOSItIOnen l SIt maleri af slottet Bures

helm som h f d' 
. 

F 
' an ær IggJorde året efter (fig. 2).3 

k orud for dette billede udførte han en ræk
e tegnede og malede forarbejder.4 De fleste 

gemmer s' d 
. . 

Ig en nu I pnvate samlinger, men 

en af te�ni�gerne er i Kobberstiksamlingen, 

�g en oheskHse blev i 1990 solgt på en auktion 

l K��enh�vn (fig. 3).5 Det giver mulighed for 

at fa
.
mdbhk i hans kunstneriske overvejelser. I 

t:gn�ngen og oliestudien er slottet set fra hver 

sm Side - han har altså villet afprøve forskelli

g: synsvinkler, før han besluttede sig. I oliestu

dlen har han på nært hold indgående stude

ret slottets �rkitektur. Selv om bygningen er 

set fra en hdt anden vinkel end i det store 

maleri, afslører studien, at slottet i virkelighe

den blev anlagt på en bjergside og blev over

skygg�t af en
. 

nærtliggende bjergtop. Men på 

�alenet er bjergpartiet i baggrunden fjernet, 

sa slottet ses i silhouet og ligger med frit udsyn 

over et åbent landskab. Der er med andre ord 

tale om en iscenesættelse af naturen, så ho

vedmotivet næsten helt bogstaveligt kommer i 

centrum, og alt andet er underordnet det. 
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Fig. 4. Carl Rottmann: Kochelsee. Ca. 1824-25. 24 x 32,7 cm. Schack-Galerie, Miinchen. 

Hertil kommer, at Sødring har arbejdet med 

en belysning, der bryder med alt, hvad han 

har lært i København - et projektøragtigt lys 

er rettet mod slottet, mens forgrunden ligger i 

skygge. Og med farveholdningen har han gre

bet tilbage til principperne fra renæssancens 

flamske maleri, med en opdeling i tre farvezo

ner, hvor henholdsvis brun, grøn og blå domi-

nerer. 

Ændringerne i Sødrings kunst er ikke til at 

overse, og da han i 1838 udstillede maleriet på 

Charlottenborg, fik han da også en hård med

fart af både N. L. Høyen og og teologen K. F. 

Wiborg j deres anmeldelser. 6 Men der er ikke 

tidligere givet et præcist bud på de påvirknin

ger, han har modtaget under opholdet i Mun

chen, bortset fra at farveholdningen og lys

virkningen i billedet er blevet sat i forbindelse 

med den betydeligste af Munchen-skolens 

landskabsmalere i 1830'rne, Carl Rottmann.7 
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Han har i mange af sine billeder nærmest 

ladet et solstrejf feje hen over landskabet (fig. 

4). I billedopbygningen er der også visse over

ensstemmelser mellem Ro ttmann s og Sød

rings malerier - ikke mindst med den skygge

fulde forgrund, der er med til at indramme 

den centrale del af billedet. Men når det gæl

der middelaldersværmeriet, som kommer til 

udtryk hos Sødring, skal inspirationen søges 

hos andre kunstnere. 

Kort efter Sødrings ankomst til Munchen i 

oktober 1836 har han haft lejlighed til at se en 

skildring af slottet Hohenschwangau udført af 

Munchen-maleren Ferdinand Jodl (fig. 5). 

Han lod motivet udstille hele to gange i byens 

kunstforening dette år, først en mindre versi

on og dernæst et større maleri, som tilmed 

året efter blev købt af den kunst-interesserede 

Ludwig I af Bayern. Både motivisk og kompo

sitionelt er der åbenlyse paralleller. En indi-

m. eue ma othek, Munchen. Fig. 5. Ferdinandjodl: Hohenschwangau. 1836. 76 x 94 c N p. 
k .. 

r�kte bekræftelse af, at Sødring har betragtet 

bIlledet med interesse, får man af den kends

gerning, at han i maj 1838 foretog en udflugt 

netop til Hohenschwangau. R 

I de følgende år malede Sødring flere tyske 

landskaber med gamle slotte og borgruiner, 

�vor han benyttede beslægtede virkemidler. 

ørst og fremmest det store billede af Udsigten 

over Oberwesel ved Rhinen fra 1840 (Statens Mu
seum for Kunst).9 Da striden om Slesvig-Hol
sten tilspidsede sig i slutningen af 1840'rne 
følte h . .  . 

' 

an SIg øjensynlIg presset til at opgive de 
tyske . 

motIVer, og han vendte tilbage til de nor-
ske b· 

. 
�erglandskaber, som han havde dyrket 

mIdt I 30' N 
k 

rne. u malede han en række nor-
:. e vandfald, bl.a. et billede som han angive-

.lgt udførte i 1847 (fig. 6).10 Sød· h d 
lmidl . 

nng av e 
ertId svært ved at løsrive sig fra den tyske 

indflydelse. For selv om motivet her er norsk 

er synsmåden i høj grad tysk. Billedet er præ� 
get af, at maleren ikke har anlagt en synsvin

ke
.
l på motivet, men har betragtet det i flere 

mIndre partier, så han i det færdige maleri har 

rettet blikket nedad ligeud og d , opa pa en 

gang. Denne måde at opdele et motiv er 

meget udansk og er et brud med Eckersbergs 

central�erspektiv, men den har sit mest oplag

te forbIllede i tyroleren Joseph Anton Kochs 

berømte billede af Schmadribach-vandfaldet (fig. 

8), som Sødring kan have kendt i den version 

Koch udførte 1821-22. Dette maleri havde si� 
�en 1829 befundet sig i Ludwig I's kunstsam

lIng. 

�øbke valgte ikke Munchen som sit rejsemål, 

sadan som Sødring gjorde. Han skulle til Itali-
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Fig. 6. Frederik Sødring: Norsk vandfald. Ca. 1847. 64 x 49 cm. Privateje. 

en, nærmere bestemt til egnen omkring Na

poli. Men vi ved med sikkerhed, at han lagde 
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O '  • dpå Takket 
vejen over Munchen pa SIn rejse sy . 

. r blevet 
være Købkes rejsepas, som netop e 

Fig. 7. Christen Købke: Udsigt fra Capri. Ca. 1838-39 . 39 x 60 cm. Ny Carlsberg Glyptotek. 

Fig. 8. Joseph Anton Koch: Schmadrichbach-vandfaldet . 
1821-22. 131,8 x llO cm. Neue Pinakothek, Munchen. 

publiceret, kan vi konstatere, at han gjorde en 

måneds ophold i byen, inden han drog vi

dere.lI 

Et af de malerier, Købke udførte under sit 

forholdsvis korte ophold i Italien, er den 

ufuldendte studie af udsigten fra Capri mod 

fastlandet (fig. 7). I dette billede er der stor 

overensstemmelse med Friedrichs Kridtklinter

ne på Rugen med hensyn til såvel kompositio

nen som det høje standpunkt.12 Men i andre 

henseender har Købke fjernet sig fra Dresden

maleren. Farveholdningen og ikke mindst 

lysvirkningen røber kendskab til Carl Rott

manns billeder - specielt hans Kyklopklipperne 

ved Catania på Sicilien, der er et af de motiver, 

Rottmann netop havde udført som freskoma

leri under arkaderne i slotshaven i Munchen 

(nu i Residensmuseet i Munchen),13 og som 

Købke næsten ikke kan have undgået at se 

(fig. 9). 

Under opholdet på Napoli-egnen var det 

ellers studierne af Marina Piccola på Capris 

sydside, der først og fremmest holdt Købke 
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Fig. 9. Carl Rottmann: Kyklopklipperne ved Catania på Sicilien. Ca. 1830-33. 148 x 172 cm. Fresko
maleri, opr. malet til en af arkaderne i slotshaven i Munchen, nu i Residensmuseet, Munchen. 

beskæftiget, og efter hjemkomsten i 1840 ud

førte han tre motiver derfra i stort format, 

heriblandt maleriet, som han kaldte Mor

genstund. Motiv fra Øen Capri kort efter solens op

gang (fig. 10) fra 1843. Det er et af de italien

ske motiver, der blev skildret hyppigst af perio

dens malere, og ideen til at vælge det kan han 

have fået fra flere sider. Som mulige og sand

synlige inspirationskilder er allerede foreslået 

billeder af Fritz Petzholdt ogJulius Prommel.14 

Til gengæld er det udelukket, at han på for

hånd har set Friedrich Thomings maleri i 

Thorvaldsens malerisamling,15 og næppe hel

ler Thomas Fearnleys skildring.16 En hidtil 

upåagtet, eventuel inspirationskilde er østrige

ren Joseph Rebelis maleri Capri ved solnedgang 

fra 1817 (fig.lI) . Det er godt nok Capris nord

kyst, der her er malet, men kompositionen og 

belysningen er nært beslægtet med Købkes. 

Rebells maleri hænger i dag på Schack-Galerie 

i Munchen, men om Købke kan have set det, 

er ikke til at sige.17 RebelI var dog kendt blandt 
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de danske kunstnere. Thorvaldsen ejede et 

andet af hans Capri-motiver (som Købke dog 

først kan have set efter sin hjemkomst fra Itali

en). Den gyldne farvetone i billedet er ganske 

typisk for Rebells malerier, og den kan for 

Købke have været en korrektion af det Eckers

berg'ske dagslys - og af hans egne stemnings

fulde solnedgangs belysninger i de gennemar

bejdede malerier, han udførte før afrejsen. 

Der kan ikke føres noget bevis for Købkes 

mulige interesse for Joseph Rebell. Men sam

menstillingen kan, om ikke andet, bruges til 

at påpege, at der i Købkes Capri-billede er 

kommet et fremmed element, som meget vel 

skal forklares som et resultat af påvirkning fra 

Munchen - eller altså Wien. 

I 1840'rne udførte Købke også flere maleri

er af italienske genremotiver, og de er stort set 

blevet forbigået i tavshed af kunsthistorikerne. 

Hans sidste arbejde var En pergola på Capri (fig. 

12).18 Også her er der tale om en billedtype, 

der var blevet rendyrket af Munchen-malerne. 

Fig. 10. Christen Købke: Morgenstund M . fi . 
Museum for Kunst. 

. otzv ra Øen Capn kort efter solens opgang. 1843. 157 x 232 cm. Statens 

Fig. Il Jo h R b . . sep e ell: Capn ved solnedgang. 1817. 41 5 x 62 cm Sehack Gal . 
M" h ' . - ene, une en. 
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Fig. 12. Christen Købke: En pergola på Capri. 1848. 70 x 56 cm. Privateje. 

Ikke mindst af August Riedel, som var kendt 

over hele Europa for sin skildring af en napo

litansk fiskerfamilie. Han fik nærmest sit gen

nembrud i Rom i 1833, da Thorvaldsen er

hvervede den første version af motivet (fig. 

13) .19 Man kan let forestille sig, at Købke har 

hørt om billedets ry og har studeret det grun

digt i Thorvaldsens malerisamling i Køben

havn. Før Købke havde Jørgen Sonne i 1835 i 

Rom ladet sig inspirere til en skildring af en 

italiensk fiskerfamilie på stranden ved Tibe

rens munding,20 og Albert Kuchler i 1837 til 

en familiescene ved N emisøen. 21 Det er den 

samme idealisering af personerne, der præger 

alle billederne. 

1840'rnes unge landskabsmalere, der var 5-10 
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år yngre end Sødring og Købke, var næsten 

alle ensidigt optaget af det danske landskab, 

og på grund af deres nationale holdning var 

de på forhånd skeptiske over for Munchen

skolens malere. Alligevel blev selv Johan 

Thomas Lundbye optaget af Carl Rottmanns 

billeder. Under sit ophold i Dusseldorf i juni 

1845 bemærkede han om et maleri af Andre

as Achenbach, at han havde »seet med Rot

manns Briller«,22 og da han året efter i maj 

måned var i Firenze og planlagde sin hjemrej

se, indgik det i hans overvejelser, at han ved at 

rejse over Schweiz ville gå glip af bl.a. Rott

manns malerier i Munchen.23 

Lundbye havde ved to lejligheder haft mU

lighed for at se malerier af Rottmann på Char

lottenborg-udstillingen. Første gang et Sicili-

, , cm. Thorvaldsens Museum. Fig. 13. August Riedel: En napolitansk fiskerfamilie. 1833. 75 9 x 100 7 

ansk landskab med byen Taormina i 1840 24 , og 

anden �ang et Landskab ved Sikyon med udsigt 

mod Konnth og Isthmos i 1845.25 

Ingen af de malerier af Sødring og Købke, der 

er trukket frem her, hører til blandt dansk 

guldalder�unsts mest fremragende arbejder, 

og det er lkke hensigten her at søge at omstø

de den generelle holdning til disse malerier �eller ikke at lægge op til en omfattende revi� 
Slon af historieskrivningen ved at henlede op

mærksomheden på specielt Munchen-maleri
et som en mulig inspirationskilde. Imidlertid 
er 

.
det meget tænkeligt, at Sødrings og Købkes 

onentering mod tysk kunst i 1840'rne har haft 
betydning for deres omdømme i den umiddel
bare eftertid. 

De to malere var bestemt ikke de eneste 
danskere, der vurderede Munchen-skolens ma
lere hø·t o d � pa enne tid. Men under 1840'rnes 

stærkt oppiskede nationale stemning har både 

Købke �g Sødring bragt sig i modsætningsfor

hold tIl de toneangivende nationalliberale 

kredse i kunstlivet, ikke mindst Høyen.26 Heri 

kan man sikkert finde forklaringen på, at beg

ge malere nærmest gik i glemmebogen efter 

deres død (Købke døde i 1848, Sødring i 

1862). Mens Høyen i 1852 mindedes Lundbye 

med et foredrag, forbigik han Købkes død 

uden nogen offentlige tilkendegivelser. Måske 

brød kunsthistorikeren sig ikke om hans male

rier med italienske motiver. Men han har 

uden tvivl også ment, at Købke havde svigtet 

den nationale sag, og derfor tabte han interes

sen for ham, i hvert fald i en kunstpolitisk 

sammenhæng.27 Senere smagsdommere fulgte 

længe Høyens vurderinger. Købke blev først 

genopdaget i 1880'erne, Sødring knap hun

drede år senere, i 1970 'erne. 
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Noter 

Under et studieophold i Munchen i december 1988, 
bekostet af Ny Carlsbergfondet, havde jeg lejlighed til 
at studere Munchen-skolens malere indgående. I for
bindelse med fremlæggelsen af mit indlæg på guldal
derseminaret nød jeg især godt af gode råd og oplys
ninger fra mag.art. Erik Mortensen, dr.phil. Erik 
Fischer og dr.phil. Torben Holck Colding. 

1. Jf. Erik Mortensen: Omkring N. L. Høyen som 
kunstkritiker, i: Hakon Lund (red.), En bog om 
kunst til Else Kai Sass. København, 1978, s. 364 f. og 
Kasper Monrad: Hverdagsbilleder. Dansk guldalder -
kunstnerne og deres vilkår. København, 1989, specieJt 
s. 103-109. Også fra tysk side er samspillet blevet 
behandlet, jf. Georg Himmelheber (red.): Kunst 
des Biedermeier 1815-1835. Udstillingskatalog. Bayri
sches Nationalmuseum, Munchen, 1988-89, s. 34-
42. 

2. Jf. Kasper Monrad og Colin J. Bailey: Caspar David 
Friedrich og Danmark. Udstillingskatalog. Statens 
Museum for Kunst, København, 1991. Med hensyn 
til Friedrichs betydning for de yngre danske male
re har kirkehistorikerenjørgen I.Jensen gjort mig 
opmærksom på, at den religiøsitet, som Friedrich 
udtrykte gennem sine billeder, adskilte sig klart fra 
de dominerende kirkelige strømninger i 1830'rnes 
Danmark, og alene af den grund måtte de danske 
malere foretage en fravælgeise af den religiøse 
side af Friedrichs kunst. 

3. Jf. Lilian Vestergaard: Landskabsmaleren Frederik 
Sødring, Kunstmuseets Årsskrift, LXIV-LXVII, 1977-
1980, s. 52, Malerier, kat. nr. 101. 

4. Jf. ibid., Malerier, kat. nr. 102-106, Tegninger, kat. 
nr.28-32, 41. 

5. Ældre Kunst. Antikviteter. Kunsthallen, auktion nr. 
395, 5.dec. 1990, kat. nr. 130 (afb. i farver). Jf. Ves
tergaard, op. cit. (note 3), kat.nr. 102. 

6. Jf. Monrad, op.cit. (note l), s. 211. 
7. Ibid. 
8. Jf. Vestergaard, op. cit. (note 3), s. 55. En anden 

nærliggende inspirationskilde er Dusseldorf-male
ren Johann Wilhelm Schirmers maleri af et ro
mantisk landskab med borgen Altenahr (Dussel
dorf, Kunstmuseum; jf. Die Dusseldorfer Malerschule. 
Udstillingskatalog. Kunstmuseum Dusseldorf & 
Mathildehohe, Darmstadt, 1979, kat. nr. 225). I 
motivvalget er der slægtskab mellem Schirmers og 
Sødrings billeder, men selve opfattelsen af motivet 
og malemåden er væsensforskellig hos de to kunst
nere. Det er også tvivlsomt, om Sødring overhove
det har haft mulighed for at se dette maleri. På 
rejsen fra København til Munchen i efteråret 1836 
har han formodentlig lagt vejen over Berlin, og på 
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