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Das Eismeer, cirka 1823. (Hamburger Kunsthalle)Mondufer am Meer, 1822. (Foto: Alte Nationalgalerie, Berlin)

Selvportræt, 1800.

iagttagelsesevne, men også med
et talent for den lille manipula-
tion. Friedrich begyndte som to-
pografisk tegner med blyant, og
han begyndte ikke at male med
oliemaling før i 1807. Et af hans
første malerier, »Korset i bjerge-
ne« (Staatliche Kunstsammlun-
gen, Dresden, 1808) skabte stor
furore, fordi det var udformet
som en altertavle. Brugen af et
profant motiv som et landskab
på denne uhørte måde blev af
mange anset for helligbrøde. 

Friedrich oplevede dog en stor
succes, da den tyske romantik
var på sit højeste. Panteisme (fo-
restilling om, at Gud er i alt), na-
tursværmen og det oversanselige,

altså dét, der lå uden for erken-
delsens og erfaringens grænser,
var modens luner, da den tyske
nation var splittet op i en hel
masse småstater. Maleren blev
medlem af akademiet i Berlin og
senere professor i landskabsma-
leri ved det berømte kunstakade-
mi i Dresden.

Hvad foregår der?
Friedrich blomstrede, da roman-
tikken blomstrede, men det er en
vildfarelse at stemple Friedrichs
kunstopfattelse som sværmende
og verdensfjern. Han var tvært-
om stedse inspireret af en intens
jagt på motiver og billedkompo-
sitioner, der var ukendte på hans

tid. Friedrich efterlader hele ti-
den spørgsmålet: Hvad foregår
der her og hvorfor? Hvad tænker
de mennnesker, der vender ryg-
gen til os på billederne?

Allerede før hans død som 66-
årig i 1840 var Friedrich dog på
vej ud i glemselen. Senere kom
den spirende modernisme med
realismen og impressionismen,
og Caspar David Friedrichs ver-
den med måneskin og tågeind-
hyllede landskaber var ikke
længere så relevant. Og da slet
ikke i kejsertiden, da det ny sam-
lede Tyskland styrede efter en
plads blandt de førende nationer
i Europa og verden. Set tilbage-
skuende står Caspar David

Friedrich derfor ved indgangen
til Biedermeier-perioden og til
Vormärz, tiden op til martsrevo-
lutionen i 1848. Midt i skiftet fra
det romantiske til det naturali-
stiske livssyn forblev han en
anelse fraværende. Et selvpor-
træt viser ham med en klud for
det ene øje. Melankolikeren
Friedrich så meget, men ønskede
ikke at se alt. 

Efter Anden Verdenskrig fik
Caspar David Friedrich dog lidt
af et comeback. Det var specielt i
1960erne og 1970erne, at den
tyske offentlighed for alvor fik
øjnene op for Friedrich. Tysk-
lands fortid skulle endevendes og
roden til den i sidste ende per-

verterede tyske patriotisme fin-
des. Hvor var den tyske samvit-
tighed, og hvad var Tyskland i
det hele taget for en størrelse?

Det tyske spørgsmål blev gjort
til et næsten eksistentielt pro-
blem, og mange kunsthistorikere,
kritikere og intellektuelle søgte
en del af svaret i Caspar David
Friedrichs billeder, for her kun-
ne man finde undergang, længsel
efter uendeligheden og en søgen
efter det hinsides. Tolkningerne
var både religiøse og politiske,
og alle Europas store kunstmuse-
er købte mindst et Friedrich-bil-
lede for at have ham hængende
på linje med hans landsmand Al-
brecht Dürer. Også kunstmuseer
i USA og Rusland er begyndt at
interessere sig for Caspar David
Friedrich.

Naturens almagt
Nu er udstillingen i Hamburger
Kunsthalle ikke en religiøs eller
en politisk analyse af Friedrichs
kunst. Den har nærmere en
kunsthistorisk vinkel. Hvad er
det så, vi kan bruge hans billeder
til i dag?

Tjah, Caspar David Friedrich
antyder og pirrer. Han stiller fle-
re spørgsmål, end han giver svar.
I romantikkens ånd tænker per-
sonerne på billederne - og vi? -
over naturens almagt, over livet
og døden. Den bagvedliggende
Østersø virker overvældende, når
Friedrich gengiver de store
kridtklinter på Rügen. Menne-
skene har taget ophold i et land-
skab, der ellers er blottet for
mennesker. Der er nok at gå i
gang med i Friedrichs billeder.

Hamburger Kunsthalle: Cas-
par David Friedrich - Die Er-
findung der Romantik. Varer
til den 28. januar 2007.

Melankolikeren
Caspar David
Friedrich så
meget, men 
ønskede ikke 
at se alt. 
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Auf dem Segler, 1818. (Erimitagen i Sankt Petersborg) Wanderer über dem Nebelmeer, cirka 1818, udsnit. (Kunsthalle)

Seminar i
Sankelmark

SANKELMARK. Folkehøj-
skolen i Sankelmark syd
for Flensborg holder den
28.-29. oktober et seminar
om Caspar David Fried-
rich. Det får både en teolo-
gisk, en politisk og en
kunsthistorisk vinkel med
underviserne Klaus Haese,
Ulrich Kuder og Stefan
Vöhringer. Kurset inklude-
rer et besøg på særudstil-
lingen »Die Erfindung der
Romantik| i Kunsthalle i
Hamborg. Der er tilmel-
ding på telefonnummer
04630-55 111. 


