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Udstilling. »Dänemark zu
Gast« er titlen på en et år
lang særudstilling i
Kunsthalle Hamburg.
Billeder af Købke, Lund-
by, Eckersberg, Mar-
strand og andre kunstne-
re fra Danmarks glanspe-
riode lånes ud af Statens
Museum for Kunst.

HAMBORG. Den danske guldal-
der bliver i august eksporteret
fra København til Hamborg.

Kunsthalle Hamburg låner un-
der overskriften »Dänemark zu
Gast« en samling af guldalder-
malerier fra Statens Museum for
Kunst. Fra den 12. august og et
år frem til gæsterne i Hamborgs
store kunstmuseum kunne se
nogle af de bedste udøvere inden
for guldalderens landskabsmale-
ri: Christen Købke, Johan Tho-
mas Lundby, C.W. Eckersberg ,
Frederik Sødring, Wilhelm
Marstrand og Constantin Hansen
med flere.

Udstillingen er et led i et mere
forpligtende og langsigtet samar-
bejde mellem de to museer, og
forbindelse fra København til
Nordtyskland er åbenlys, netop
når det gælder guldaldermaleriet
Det Kongelige Danske Kunst-
akademi havde nemlig en enorm
tiltrækningskraft på netop nord-
tyske kunstnere.

Stærkere borgerskab
Udstillingen kaster således et nyt
lys over de tætte forbindelser,
der var mellem danske og tyske
kunstnere, før de nationale mod-
sætninger senere i 1800-tallet.
Omkring 1800 var det Caspar
David Friedrich, Otto Philipp
Runge og Georg Friedrich Ker-
sting, der studerede på akademi-
et i København, og i 1820erne
var det Christian Morgenstern.

Den danske guldalder var ikke
blot en kunstens glansperiode i
Danmark. Det var det også inden
for musik og litteratur. Guldal-

deren betegner cirka perioden
fra 1815 til 1850, og den levede
især på borgerskabets voksende
økonomiske og politiske indfly-
delse.

Guldaldermaleren lagde især

vægt på grundige studier af vir-
keligheden og fandt motiverne i
det nære, for eksempel gennem
skildringer af borgerskabets stu-
er og bymiljøer i København. I
løbet af 1840erne lagde malerne

mere og mere vægt på det natio-
nale danske, og det var her de
mange skildringer af danske
landskaber kom ind i billedet.

Et af de første skrift tog Chri-
stopher Wilhelm Eckersberg

(1783-1853), der fik stor betyd-
ning som akademiprofessor. Han
begyndte som den første danske
kunstner i perioden at male efter
indgående studier i naturen. Med
ham vendte kunstnerne deres op-
mærksomhed fra den tidløse og
meget idealiserende kunst til de-
res egen samtid og virkelighed.

Den nationale konflikt
Konflikterne mellem de dansk-
og de tysksindede i hertugdøm-
merne Slesvig og Holsten smitte-
de af på kunsten i København.
Guldaldermalerne begyndte at
fremhæve det generelle og det
typiske i den danske natur, og
det kom – tilsigtet eller utilsigtet
– til at blive et bidrag til selve
skabelsen af en national identi-
tet. Det var i øvrigt oven på lan-
ge perioder, hvor landskabsmale-
riet stort set ikke havde været
eksisterende i den danske kunst-
verden.

Den detaljerede realisme var
dog ikke målet i sig selv, når det
drejede sig om det afsnit af guld-
alderen, som landskabsmaleriet
var. Og ofte var skove, bakker,
dale og fortidsminder, der blev
bragt sammen forskellige steder
fra, og altså ikke fandtes på en
og samme lokalitet i virkelighe-
den. Målet var for det meste, at
beskueren skulle elske fædrelan-
det.

Dyrkelsen af naturstudierne og
danskheden var i grund og bund
den eneste stilistiske fællesnæv-
ner. Senere forskning har også
forsøgt at gøre op med den ældre
kunsthistories myter og historie-
skrivning ved at præsentere me-
re tværgående studier af perio-
den. Tiden er dog blevet meget
ideologiseret og idyliseret, og det
har været svært at trænge igen-
nem den borgerlige selvforståel-
se, der ligger til grund for perio-
den.

Kunsthalle Hamburg: Däne-
mark zu Gast. Åbner 12. au-
gust og varer til juli 2006.

Hans Chr. Davidsen

Dansk guldalder i Hamborg
Christian Købke: Udsigt fra Dossering på Sortedamssø på Nørrebro (1838), olie på lærred, 53 x 71,5 centimeter.

(Statens Museum for Kunst)
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Christopher Wilhelm Eckersberg: Blik gennem tre buer i Colosseums stokværk (1815),
olie på lærred, 32 x 49,5 centimeter. (Statens Museum for Kunst)

Hamburger Kunsthalle med det ny afdeling til højre.
(Foto: Wolfgang Neeb)


