
Selvportræt af Wilhelm Bendz (Fyns Stiftsmuseum, deponeret af Statens 
Museum for Kunst. I9,5 X r6,3). 

MALEREN WILHELM BENDZ 
20.3.1804-J4·II.I832 

Af Henfik Het·tig. 

I. 

Maleren Wilhelm Bendz blev født i Odense for I 50 år siden. 
Skønt han døde, inden han var fyldt de 29, nåede han at udfolde 

en særpræget begavelse, uden hvilken vor indtagende guldalder
kunst ville have været adskilligt fattigere. Ham selv forestiller man 
sig gerne sådan, som han viser sig for os i Fyns Stiftsmuseums 
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lille portræt: en sund og rødmosset ung mand med blondt, let 
krøllet hår under en klar pande og med et forskende blik i de 

gråblå øjne; den hvide skjorte står sommerligt åben helt ned på 
brystet, mens den gule guitar og staffeliet beretter om dyrkelse af 
de skønne kunster. Er der således mindelser om den romantiske 
åndsretning i selve indholdet, afviser de klare og friske farver al 
mistanke om sentimentalt sværmeri. 

Tidsmæssigt synes dette udaterede maleri at befinde sig midt 
imellem den Hirschsprungske samlings fortryllende selvportræt fra 
1821 og Købkes billede af Bendz fra ca. 1830 i samme museum. 
De 3 portrætter vidner alle om mandig målbevidsthed parret med 
elskværdighed, men mens dette indtryk i den purunge akademi
elevs selvskildring gør sig gældende med uimodståelig naivitet i 
forsøget på at bibringe den alt for spæde krop en gammelmesterlig 
holdning i Jens Juels ånd, viser den 6 år yngre kammerats portræt 
den som moden og helbefaren beundrede, omend stadig unge mand. 
Bedst synes derfor det odenseanske museums portræt af en krøllet 
Fritz at svare til den karakteristik, hvormed litteraten P. L. Møller 
sluttede den første Bendz-biografi i sin æsthetiske årbog "Gæa" 

for 184 y "Af Ydre var han sund og kraftig og usædvanlig smukt 
bygget. Hans ofte noget bizarre Væsen var Udtrykket for et naivt, 
frisk og livfuldt Gemyt, hvis overgivne Lune hyppig i den Grad 
brød over alle Skranker, at en Uindviet vilde finde det utroligt, 
mens han hos dem, som stade ham nær, netop var afholdt i denne 
og andre Uregelmæssigheder af hans kjække og hjertelige Natur" .1 

Selvom man gerne vil læse P. L. Møllers skildring- der jo må 
bygge på udsagn af folk, som personlig har kendt den allerede 
13 år tidligere afdøde kunstner; den opnåede da også vennen og 
svogeren M. K. Raffenbergs bifald - som et udtryk for det livs
glade fynske væsen, må det strax siges, at der ikke er noget særlig 
fynsk ved Bendz' kunst. Da han kun i ringe omfang har forsøgt 
sig som landskabsmaler og ikke under sin korte virksomhed var 
bosat på øen, har det lokale ikke spillet nogen større rolle rent 
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motivmæssigt set. Dog, fynsk var han i al fald af rod. Bendz 

kom af en landmands- og embedsslægt, som kan forfølges tilbage 
til en vis Bendt Hansen, der ved midten af det 16. årh. boede på 
Arslevgård i Arslev sogn. Denne stamfaders sønnesøn, Niels Han
sen Bendtsen, havde 8 børn, der alle antog det forkortede familie
navn. En af dem blev fader til borgmester i Kerteminde Morten 

Bendz ( 1709-72) og sognepræst til Rønninge og Rolfsted, Johan 
Christoffer B., mens en anden fik sønnen Lauritz Martin Bendz 

(175I-1824), der 1774 nedsatte sig som overretsprokurator i 

Odense; skønt L. M. Bendz 6 år senere blev landsdommer i Fyns 

Stift og siden i to perioder ( 1792-97 og fra 1816) borgmester i 

Odense samt fik titel af først justits- og siden etatsråd, huskes 
han nu mest - foruden for sit uvenskab med stiftamtmand Buch
wald - som fader til de 4 sønner, han fik i sit andet ægteskab 

med Regine Christence Bang ( 1772-1854): matematikeren C. L. 
Bendz, anatomen H. C. B. Bendz og lægen J. C. Bendz - samt 
maleren, der var den næstyngste og kortest levende, men i kraft 
af sine værker vel er den, der har bevaret den mest umiddelbare 
virkning på eftertiden.2 

Wilhelm Ferdinand Bendz kom til verden d. 18. marts 1804. Om 
hans barndom vides så godt som intet ud over, at han som sine 

brødre blev sat i Odense katedralskole, hvor han tilbragte 3 år i 
hver af de to nederste klasser, fra I.IO.I813 til I.IO.I819. Nogen 
strålende skoleelev kan han altså ikke have været, hvad der bekræf
tes af karakterprotokollen fra examen i marts 1819, hvor han dog 

drev det til mg i fransk og tegning samt endog rent ug i "kalli
grafi". 3 P. L. Møller beretter da også, at han i latinskolen ansås 

for en doven dreng uden lyst til studering og endog stod tilbage 
for brødrene i tegning. Da så den yngste broder sprang ham forbi, 
blev han taget ud. Det passer således godt ind i billedet, at Wil
helm ifølge samme kilde i grunden var godmodig, men tillige 
kunne være heftig og egensindig, at han var munter og opvakt 
med et opmærksomt øje for naturen, når han var på spaseretur 
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med sin fader eller andre af familien, derimod blev stille og til
bageholdende, når der var fremmede til stede, men da iagttog og 
opfattede alt med skarphed. - Hans tegnelærer i katedralskolen 
må have været den for sin virksomme deltagelse i Odenses åndeligf' 
liv kendte adjunkt Johan Hanck, der var gift ind i byens højere 
borgerskab og stadig nyder en vis anseelse for sine små akvareller 
og tegninger, der i al fald har topografisk interesse. Denne mand 
var tillige stiftsbygningskonduktør for Fyn, og det er da nærlig
gende at antage, at han har haft en finger med i spillet, da Wil
helm Bendz nogen tid efter udmeldelsen af skolen blev sendt til 
København for at søge uddannelse på Kunstakademiet. Her mødte 

han med en anbefaling fra sin fader til ingen ringere end arkitekten 
C. F. Hansen, men da denne viste ham akademiets skoler og spurgte, 
hvad han helst ville være, skal han - igen iflg. P. L. Møller -

som ved en pludselig indskydelse have svaret: "Maler!" 

I juni r82o tog Wilh. Bendz i hvert fald fat i Akademiets neder
ste klasse, hvor han måtte slide i det side om side med de kras
børstige "akademidrenge", håndværkerlærlinge, der her gik i en 
slags teknisk skole. Også nu tog det sin tid med begyndelsesgrun
dene. Bendz er aldrig blevet berømmet som tegner - i modsæt
ning til de to r2 år yngre Assens-drenge, J. A. Jerichau og Dankvart 
Dreyer. Han skal ovenikøbet have modtaget hjælp af sin yngste 
broder, da denne som student indtraf i København, hvad der ikke 
lyder helt usandsynligt i betragtning af, at H. C. Bendz mange år 
senere illustrerede en af sine anatomiske lærebøger med egne teg
ninger. Selvom de par snese tegninger af maleren, der opbevares 
i den kgl. kobberstiksamling, ikke skriver sig fra det tidligste be
gynderstade, viser de godt nok, hvordan han har gjort sig særlig 
umage med denne side af sit håndværk uden nogensinde at drive 
det meget videre end til pæne, pilne og tørre studier af ringe selv
stændig kunstværdi. De er uden egentlig tegnerisk temperament, 
anstrengt korrekte og tilvirket med en artigt ført blyant, som de er. 

Anderledes forholder det sig med et større blad, udført i tusch 

Fynske Årbøger 1954



Henrik Hertig: Maleren Wilhelm Bendz !73 

med pen og især pensel, som forarbejde til Glyptotekets maleri af 

et "Tobaksselskab"- penselforedraget var Bendz' sag! Men giver 
tegningerne kun ringe begreb om vor kunstners værdi, røber de 
dog utvetydigt, at han ikke var en fuskernatur, som ikke gad tage 

ved lære. Helt charmerende er en tynd lille "Skizzebog paa en 
Fodtour i det nordlige Sjælland i Selskab med unge Konstnere i 
Sommeren 1825", især p. gr. af ridsene af kammeraterne i karak

teristiske og overraskende stillinger, kvikt opfattet med et øje, der 
var lige så skarpt som blyanten spids, når den trak de tynde 
konturer. 

Bendz måtte trælle i to år, før han rykkede op i "gipsskolen", 
hvor der blev tegnet videre, men nu efter afstøbninger af klassiske 

skulpturer. Samtidig begyndte han imidlertid også i prof. Eckers
bergs malerstue, og 1823 slap han op i modelskolen, hvor gipsen 

erstattedes af akademibetjente, der "sad" eller "stod" i samme 
stilling for eleverne hver aften en uge igennem. Nu begyndte fliden 
at høste sin løn. I 1824 opnåede Bendz både en pengepræmie for 
maling efter levende model og den lille sølvmedalje, og samme 

år debuterede han på Charlottenborg med "3de Porttaiter efter 
Naturen", formodentlig dem af hans forældre og ene broder, der 

nu findes i den Hirschsprungske samling. 1825 faldt den store 
sølvmedalje, men til gengæld udeblev guldet, idet Bendz året efter 
holdt op med at deltage i undervisningen. Da han således ikke 

havde fået egentlig afgang, vedblev han at figurere på de årlige 
udstillinger under betegnelsen "elev e". Hans anseelse- ikke mindst 
hos Eckersberg - var dog så stor, at han 1830 fik tildelt 8oo 
rigsdaler af fonden ad usus publicos til den obligate udenlands
rejse, som han tiltrådte året efter, og på hvilken vi senere vil 

følge ham. 

II. 

A. Røder har i sin monografi over Wilh. Bendz fra 1905 -
den eneste existerende særbehandling - følgende ord, som denne 
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mindeartikkels forfatter gerne vil gøre til sine også: "Noget af 
det, der gør gennemgangen af Bendz' arbejder til en fest, er følel
sen af den sejrssikre fremgang deri, af den rige ukuede vækst, 
hans kunst bærer vidne om. Han blev aldrig stående ved, hvad han 

havde nået, eller gjorde sig det mageligt med det, hans kunnen 
beherskede. Når han atter og atter tog ensartede maleriske motiver 
op til behandling, så gik hans stræben ud på at finde nye vanske
ligheder, han kunne besejre og afvinde nye skønheder".4 

I overensstemmelse hermed vil vi ikke gå rent kronologisk frem 
i det følgende, men gennem forskellige motivgrupper søge at ind
krese Bendz' kunstneriske egenart i samspillet med hans tid. Den 
yderste ring om emnet vil vi da lægge med nogle fynske motiver, 
der vel ikke hører til hans betydeligste værker, men gerne skulle 
være af særlig interesse for læserne af Fynske Årbøger. Her skal 
først nævnes det lille udaterede "Vinterlandskab i Fyn", som hæn
ger i den Hirschsprungske samling. Under en tung, gråviolet him
mel ses hinsides forgrundens stendige en islagt dam med en del 
staffagefigurer, af hvilke man mest hefter sig ved en skøjteløbende 

dreng og en anden, som stager sig frem på en slæde. Et par bin
dingsværkshuse og stynede popler giver det fynske indslag i moti
vet, som senere blev spillet igennem for fuldt register af Peter 
Hansen i Kunstmuseets maleri af drenge på isen ved Fåborg by. 
Skøjteløber-temaet, som tidligere har været udnyttet langt mere 
virtuost herhjemme af Peter Kramer, rækker iøvrigt helt tilbage 
til nederlænderne - det ses fx. på Rosenborg i et panelbillede, 
der er en kopi efter P. Breughel. Som andre akademielever har 
Bendz ifl. bevarede lister kopieret Ostade i det kgl. galleri, men 
det er dristigt at ville se et bestemt forbillede i dennes vinterland
skab, som Henrik Bramsen har gjort, 5 når man betænker, at land
skabsmaleri hos os dengang altid dyrkedes i nederlandsk smag. 

I al sin veghed er Fyns Stiftsmuseums "Parti ved Odense kanal" 
dog finere. Det er signeret 28.ro.r825 og er altså malt under et 
ferieophold hos moderen. I det vil Røder spore påvirkning fra 

Fynske Årbøger 1954



Henrik Herlig: Maleren Wilhelm Bendz 

Parti ved Odense kanal . 1825 (Fyns Stiftsmuseum , deponeret af Statens Museum for Kunst . 
30,7X4r) . 

selve Jens Juel, 6 hvad der er alt for fint, men gentages her, fordi 

Juel endnu dengang var så nær på for alle unge malere. Hanck 

har også været nævnt i forbindelse med Bendz' kanallandskab,7 

hvad der i hvert fald yderligere viser, hvor svagt det er. Rimeligst 

er det vel at holde sig til det topografiske prospekt som en af 

tidens almindelige landskabelige billedformer, som også Eckers

berg havde skattet til, i det mindste før udenlandsrejsen. s Sidst

nævnte kan man for den sags skyld med nok så god grund lade 

sig minde om gennem de parallelle liniers perspektiv, kanalen og 

landevejen, som i mellemgrunden leder ind mod baggrundens 

bakkedrag. Spændingen mellem træet i forgrunden th. og Set. 

Knuds fjerne kirketårn er ikke stor. Men koloritten er ikke uden 

en vis anæmisk ynde i det lysgrønne landskab med blegrøde hus

tage under rosatonede kumulusskyer. Sammenligner man med 

Dreyers funklende friske begynderarbejde "Udsigt over Assens", 
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Stue i Odense adelige jornfmk/osler (ejer ubekendt). 

ophører al tvivl om Bendz' mangel på anlæg for det egentlige 
landskabsmaleri! 

Så er der trods alt et ganske andet hold i det ligeledes udaterede 
interiør "Stue i Odense adelige jomfrukloster", der medtages her 
af mere end lokalhistoriske grunde. 9 Rummet er optrukket i strengt 
linearperspektiv; det fyldes af lyset fra den usete vinduesåbning 
til højre; solskinnet sætter forgrundens bohave op i silhouet og 
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møder henover det dunkle sengehjørne sig selv i bagvæggens blæn
dende vindue. Dette lysets spil i et lukket rum er et endnu spædt, 
men ægtefødt barn af Bendz! 

Imidlertid giver først det fjerde i rækken virkeligt begreb om 
evner, der på det rette felt ingenlunde stod tilbage for Dreyers! 
Det drejer sig her om olieskitsen "Uden for Odense bys fattig
gård", d. v. s. den store bindingsværksgård med de i denne by så 
yndede rosetmotiver i Overgade 19, der husede de fattige i årene 
1804-47, men af hvis fordums pragt der nu kun er levnet nogle 
få fag i Påskestræde.10 Bendz' skitse er for det første et genre
maleri, her den pointerede fortælling, der ligger i modsætningen 
mellem det fornemt henskridende officerspar, han kendelig som 
tilhørende kgl. livregiment kyradserer på hjelmens pragtfulde pryd 
af raupe, fjer og hestehale 11 - og så den dybt hilsende tigger 
med barnebarnet ved sin side. Fortællingen er dog kun forgrund, 
så at sige lokkemaden, der skal gøre billedets rent maleriske ind
hold plausibelt: skildringen af det mørke portrum mellem den 

hvidkalkede facade og den solfyldte gård, hvorfra et mildt bleg
gyldent lys vælder helt ud på gaden, mens det undervejs lægger 
en glorieagtig kontur om skikkelsen i den bageste del af porten 
og om den gamles bøjede knæ. Tillige låner solglansen portens 
lune mørke anelsen af et violet skær - et koloristisk træk, som 
Larsen Stevns har anvendt så monumentalt i fakkeltogsfresken i 
H. C. Andersens mindehaL Også gennem vinduerne falder mod

lyset, men holdt tilbage i murfladen og dæmpet ned bag ruderne 
som en gulgrøn pendant til den lukkede portfløjs sildebensmøn
ster af grønt og grålilla. Man forstår, at Røder - omend i anden 

anledning - kunne udbryde: "Købkes fortræffelige maleriske 
egenskaber i al ære, så er Bendz dog nok (Eckersberg) skolens 
største koloristiske talent ... ", 12 selvom man vil være forsigtig 
med at give ham sin underskrift. - Købke anses jo almindeligvis 
som selvskrevet til dette prædikat. 

Dette ufuldendte, men fuldendt klingende maleri vil man umid-
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Uden fol' OdmJe by1 fattiggå1•d (Den Hirschsprungske samling. 26,5 X 25). 

delbart antage for malt under Bendz' sidse Odense-besøg i r83r, 

og antagelsen gøres til vished, når man erfarer, at der på en auk

tion i København i r864 blev solgt en tegning af Bendz: "Udkast 

til et maleri med en gammel mand, som tigger; på bagsiden en 

jæger",13 thi d. rr.5.183I er dateringen på vor malers smukke 

portræt af lensgreve C. J. F. Ahlefeldt-Laurvig, fremstillet som 

jæger i mørkegrøn frakke, gule handsker og pelshue ved et gærde

led, med et smukt malt vinterlandskab som baggrund. Dette for

trinlige maleri - i format langt det største af de hidtil nævnte 
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( 79 X 49 cm) - var med rette fremdraget fra privatlivets fred 

på Tranekær slot ved Kunstakademiets jubilæumsudstilling i år og 

ophængt på en fremtrædende plads. Den beholder det her som det 

sidste og betydeligste i rækken af de fynske motiver, der har været 

introduktionen til maleren Bendz. 

III. 

Efter denne første runde i den lokale lilleverden skal vi nu prøve 

at beskrive Wilhelm Bendz' indsats, som den artede sig i vor da

værende egentlige kunstverden, hovedstadens. Det ville have været 

en god hjælp, hvis der havde existeret en fortegnelse over hans 

produktion, men en sådan ære har ingen kunsthistoriker hidtil vist 

Bendz. Vi må derfor benytte os af vore museer, der også tilsammen 

rummer en fyldig repræsentation, som kan suppleres med enkelte 

kendte værker fra privateje. 

Vi behøver her ikke at opholde os ved den Hirschsprungske 

samlings to små udendørsskildringer af Gl. Frederiksdals vand

mølle og af en skude med hejste sejl i Nyhavn, hvor nette de 
end er. Derimod vil vi standse lidt længere ved et andet lille elev

arbejde, Frederiksborgmuseets studie fra den dengang som en 

ufuldendt ruin henliggende Marmorkirke. Kompositionen, hvis 

sluttede perspektiv vider sig ud fra forgrundens skyggefulde arkade 

mod bygværkets solbelyste, af marmorblokke opfyldte indre, er 

nærmest som en oversættelse af Eckersbergs klassicistisk strenge 

studie af Peterspladsen i Rom. Men trods afhængigheden af den 

faderlige mester røber det lille billede også træk af Bendz' egen 

person, både i valget af romantikernes yndede ruinmotiv, hvis 

stemning understreges af de små staffagefigurer samt den -

iøvrigt meget bevidst gengivne - "maleriske uorden" af marmor

blokke, og i interessen for lysets virkning i det begrænsede rum 

under himlens sarte .grårosa og gråviolette toner. 

Marmorkirke-studiet er signeret 4.10.1824. Samme år var det, 
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Parli af JHartnorkirken, l'uinens indte. 1824 (Frederiksborg. 22 ,5 X 19) & 

at Bendz debuterede som portrætmaler og mistede sin fader. Begge 
begivenheder fik naturligvis betydning for den unge kunstner, som 
nu måtte sørge for i hovedsagen selv at skaffe sig sit udkomme 
og havde fået anvist en vej dertil. Han var dog kun i kort tid nød
saget til at gå på akkord- med sin kunstneriske samvittighed ved at 
fremstille let afsættelige småportrætter af den landsfaderlige mo-
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nark i de populære generals- og admiralsuniformer_14 For allerede 

på det følgende års udstilling vakte Bendz berettiget opsigt med 

sit glimrende portræt af pastor Jens Hornsyld. Efter 129 års forløb 
hævdede det sig fortrinligt ved sin ypperligt malte karakteristik i 
det kræsne selskab på Kunstakademiets jubilæumsudstilling. Bendz 
blev nu en så søgt portrættør, at han kunne tillade sig at sætte 
en pågående spækhøkermadam på døren, da hun absolut ville 
males som Hornsyld! 15 

Selvom det ikke blev på en stor fod, kunne Bendz nu leve tåle
ligt af sin pensel, og som før nævnt ophørte han i 1826 med at 
søge undervisning på akademiet. Hans dygtighed fremgår af så
danne bestillingsarbejder, der siden har fundet vej til vore kunst
samlinger, f.ex. det af konferensråd Hermann Bech på Frederiks

borg eller billederne af kammerråd J. C. Drewsen med det stejle, 
stærke fysiognomi og af den lidt hvasse, gammeljomfruelige frøken 
Nissen i Fyns Stiftsmuseum; da sidstnævnte dame fik sit kontrafej 
udført, var det over tre årtier siden, hun havde spillet en vis rolle 
som digteren O. J. Samsøes forlovede; han nåede dog at give af

kald på hendes hånd før sin død i 1796, ifl. Rahbek under gen
sidige forsikringer om indbyrdes højagtelse og inderlig deltagelse 
i hinandens ve og vel! 16 

Et tredje portræt i det fynske museum viser imidlertid Bendz' 

gode egenskaber i højere grad end nogen af de hidtil omtalte: 
billedet af den henrivende Hanne Krossing (gift Jacobsen), der 
med en så graciøs drejning er anbragt ved sit sybord i et hjørne af 
en empirestue. Ikke blot det portrætlige, men samspillet af person 
og rum i en koloristisk velklang af grønt, gråhvidt, mahognibrunt, 
sort og beige viser, at her har en lille mester arbejdet con amore 
med pensler og palet. Dette smukke maleri er ikke signeret, men 
bærer mærke af Bendz' hånd på anden vis, nemlig i den ikke helt 
fuldkomne forkortelse af modellens højre arm. Den slags tegne

rnæssige småforsyndelser var og blev Bendz' svaghed, som han 
tit nok har måttet høre for; således er i det senere omtalte billede 

Fynske Årbøger 1954



182 Henrik Hertig: Maleren Wilhelm Bendz 

P01træt af Hanne KJoSJiug, gift ]acobse11 (Fyns Stiftsmuseum. 47 X 42). 

af dyrmaler Holm både hovedet lovlig lille og det højre overben 
alt for langt. I vore dage tager vi jo lettere på sådanne ufuld
kommenheder, ja, undertiden finder vi ligefrem noget tillokkende 
i, at fortidens kunstnere ikke altid har været pinligt korrekte i de 
underordnede detailler, hvis vi iøvrigt finder væsentligere værdier 
i et kunstværk, som netop i det farvernæssigt så fyldigt harmoniske 
maleri af Hanne Krossing. 
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Det er fristende at ansætte dette udaterede værk til henimod 

1830, ikke blot på grund af dets overlegenhed, men også fordi 
Bendz netop dengang stod i forbindelse med inspektøren for det 
i 1820 oprettede kgl. stentrykkeri, kaptajn N. B. Krossing, der 
søgte at interessere tidens bedste kunstnere for litografiens mulig
heder.17 Også Bendz kom til at indskrive sit navn i dansk grafiks 

historie med et par portrætblade, af hvilke det af "En gabende 
Kjældermand" bærer prisen, både i kraft af det humør, hvormed 
modellen er taget på kornet, og ved den djærvhed, hvormed kunst
neren har sat sin inspiration på stenen. Faktisk har han med det 
uvante og lidt grovere litografiske kridt haft held til at udføre sin 
vel nok bedste tegning! Der er i Kj ældermanden ikke tale om et 

egentligt portræt, men om en fri gengivelse af en fysiognomisk 
situation, som Bendz må have moret sig over hver morgen, når 
hans genbo, en beværter eller spækhøker, steg op af nattens dyb og 
mødte den nye dag med en mægtig gaben og alle dermed følgende 
fortrækninger af åsynet_lB Ved denne genrernæssige karakter ind

tager "Kj ældermanden" også en særstilling blandt de alt for få 
litografier, som Krossing fik de unge kunstnere til at udføre. 

Genremaleriet, den novellistiske hverdagsskildring, var dengang 
ved at komme på mode herhjemme som overalt i Europa, hvor 
borgerstanden havde opnået ære og magt efter den franske revolu

tion. Borgerne ønskede ikke at se sig selv afbildet i fyrstelige drape
ringer eller at møde deres egne følelser i mytologiens magiske 
spejl. De ville kigge ind ad egne eller andres vindever, frydes, 
røres eller belæres ved næstens dyder og lyder. Deraf kom forkær
ligheden for genremaleriet, der jo ikke var nogen ny opfindelse, 

men som snart viste sig overordentlig anvendeligt for romantikernes 
dyrkelse af det ufordærvet folkelige. Eckersberg og hans skole 

bragte netop den nyvågnede borgerlige selvbevidsthed til udtryk 
i kunsten. Kastede mesteren selv, og hans unge elever i hvert fald 

i begyndelsen, sig end ikke hovedkuls ud i rent fortællende optrin, 
så skattede dog hele kresen til tidens mode ved at omgive portræt-
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En gabende kjælderma11d. Litog•·afi. (Kobberstiksamlingen). 

terede personer med deres hverdagsmilieu og ved at give deres 
gruppeportrætter sandsynlighed gennem et præg af dagligt optrin. 
Derved har vor guldalderkunst skænket os en mængde malerier, 
der er af største interesse som kulturhistoriske skildringer, helt 
bortset fra deres almindelige kunstneriske værdi.19 

Naturligvis var eleverne mere med på moden end læreren, og 
blandt dem igen hørte Bendz som en af de ældste til de tone-
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angivende. Nok har han som elev af akademiet måttet udføre en
kelte kompositioner med bibelsk eller mytologisk sujet, men f. ex. 

Kunstmuseets "Ung Pan" (r825) viser godt nok, at den slags ikke 
havde hans hjerte. Det var blot "konkursskidt". På den anden 
side har Bendz aldrig ladet fortællingen dominere på bekostning 
af det maleriske og har kun udført få egentlige genremalerier som 
det i r829 udstillede "En tiggerkone med sit barn"- et motiv, der 
- som Røder bemærker - i bogstaveligste forstand var kommet 
ind ad døren til ham. Derimod malte han allerede i r823 det 
Raftenbergske familiebillede som en fortællende portrætgruppe i 
et dagligstue-interiør, og fra r830 stammer hans maleri af vin
handler Waagepetersen med hustru og børn i en empirestue, hvor 
skildringen af interiørets genstande og det forlængede perspektiv 
gennem en åbentstående dør til et soveværelse med en pakhilsmur 
bag dettes lyse vindue helt stjæler billedet fra familieoptrinnet -
ganske som hos Pieter de Hooch. 

Lignende træk, der viser arten af Bendz' maleriske interesser, 

har allerede før været berørt. Vi skal nu følge disse videre gennem 
hans betydeligste værker, som alle henter deres emne fra hans egen 
tilværelse. Særlig kastede Bendz sig, med en iver som ingen anden 
af vore guldaldermalere, over skildringen af kunstnere og deres 

færden. Grunden har selvfølgelig i første række været den, som 
til alle tider har drevet kunstnere til en tilsyneladende overvættes 
optagethed af deres eget: at her var de fri for alle hensyn til uved
kommende konventioner og kunne helt give sig deres egne inten
tioner i vold. Men det bør tillige fremhæves, at selvom Bendz var 
altfor meget elev af realisten Eckersberg til at blive, hvad vor 
hjemlige kunsthistorie opfatter som "romantiker", så var han dog 
på dette motivfelt i god overensstemmelse med den interesse, da
tidens litterære romantik nærede for kunstneren og hans forhold. 

Rækken af Bendz' hovedværker skal da åbnes med de to portræt
kompositioner af akademikammeraterne, dyrmaleren Chr. Holm 
og den holstenske genremaler Ditlev Blunck; de blev signeret 

13 
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Dyrmaler Ch1. F. C. Holm ved slaffeliel. 1826 (Frederiksborg 59 X 50) . 

d. 27. og 28. marts 1826 og fik de programmatiske titler "En ba
taillemaler siddende foran sit staffeli" (Holm; nu på Frederiks

borg) og "En ung kunstner, der betragter en skitse i et spejl" 
(Blunck; maleriet, som straks erhvervedes af det kgl. galleri, blev 
1952 deponeret i Arhus museum). Om det sidste af disse tvilling
fødte værker har kunsthistorikeren Henrik Bramsen skrevet: "Ideen 
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er at skabe en kaleidoskopisk forvirring af genstande, som delvis 

overskæres af rammen på en dristig og hård måde, af spejlinger, 
lysreflekser m. m. Det er meget dygtigt og virtuost malet, men 
virker lufttomt eller med et andet ord: ikke beåndet". 2 0 Hvordan 

det nu end har sig med ånd eller ikke - billedet ville have fået 
mere luft, hvis spejlportrættet, som jo viser os Blunck en face, 
havde været proportioneret lidt mindre; det er altså igen tegningen, 
der har spillet Bendz et puds, og rigtignok er den komplicerede 
komposition fyldt til bristepunktet - således synes det portræt, 
Blunck betragter i spejlet, efter studietegningen på staffeliet at 
forestille Bendz selv! I Weilbachs kunstnerleksikon har Bramsen 
gentaget sine ord - dog uden dommen - som en del af den 

almene Bendz-karakteristik, og sikkert er det, at de peger på noget 
væsentligt, nemlig Bendz' trang til at gyde en romantisk beåndet 
fylde i 'en komposition af realistisk sete og skildrede enkeltheder. 
Vi mødte denne trang i Marmorkirke-studiet, og den genfindes i 

næsten alle Bendz' værker; men ideen er selvfølgelig altid at under
ordne detaillerne kompositionens helhed, så at denne får en latent 
spænding. I vore dage finder man nok størst behag i det mindst 
komplicerede, trods en vis brogethed dog så farvefine billede af 

dyrmaler Holm. Det kan i al fald ikke frakendes beåndethed. 

Aret efter - i r827 - førte Bendz linien fra disse kunstner
fremstillinger videre i det største lærred, han nogensinde fik fuld

endt: "En billedhugger arbejdende efter levende model i sit 
atelier". Igen havde en af kammeraterne måttet holde for, her 

den senere medaillør Christen Christensen. Det portrætlige er sik
kert godt nok, men nu er det, også i bogstavelig forstand, trængt 
tilbage til fordel for situationen i det lukkede rum: i forgrunden 
til venstre modellen, en akademibetjent, med blottet overkrop og 
i boxerstilling, som modsvares af billedhuggerens mere blidt talende 
gestus. Dette samspil mellem de to levende akkompagneres, hvo.r 
man end ser hen, af stadig nye variationer i de mange skulpturer, 
der er opstillet overalt, men særlig på reolen i rummets venstre 
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En billedhugge~ arbejdende efter den levende model i sit væ1ksted. r827 

(Statens Museum for Kunst. I9I X r 58). 

side, hvor de fanger lyset fra de to højtsiddende vinduer. Lyset 
er det store billedes maleriske tema. Mens det er dæmpet ned af 
et gulnet gardin foran det ene vindue, strømmer det over den røde 
tagryg uden hindring ind gennem det andet og falder skråt fra 
højre øverste til venstre nederste hjørne; på sin vej fylder det rum
met, skaber formerne i alle de hvide gipssager, rammer med fuld 
kraft modellen og kaster fra den røde uniformsfrakke bag ham et 
varmt skær tilbage mod hans blå buxer og den beskyggede del af 
hans overkrop. 

Med disse tre kunstnerskildringet havde Bendz så at sige aktu-
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aliseret en linie i vor malerkunst, der gennem Juels fremstilling 

af sig selv og hustruen foran staffeliet, fra 1791, kan trækkes til

bage til ældre portrætter af kunstnere omgivet af forklarende 

attributter på deres virksomhed. Den umiddelbare tilskyndelse fik 

han nok fra Blunck, som i r823 havde malet "En bataillemaler i 

sit arbejdsværelse" med Sonne som model. Samme år som Bendz' 

"Billedhuggerværksted" blev ideen taget op af Rør by e i dennes 

maleri af prof. C. A. Lorentzen i sit atelier, og næste år udnyttede 

Alb. Ki.ichler den i et rigtigt genremaleri, "En amagerpige, som vil 

sælge frugt i en malers atelier", hvor maleren da heller ikke er 

nogen anden end Bendz selv, mens hans kammerat er Chr. Holm. 

Desværre kom Bendz aldrig til at opleve den skønneste blomst fra 

det bed, han således havde anlagt i guldalderkunstens borgerhave: 

Købkes dejlige portræt af landskabsmaleren Frederik Sødring fra 

maj 1832. 

Bendz' indsats, sådan som vi hidtil har lært den at kende, ville 

vel være tilstrækkelig til at sikre ham en betragtelig plads i vor 

kunst historie. Men dog mangler vi endnu de værker, der både for 

samtid og eftertid har stået som de mest særprægede. Der tænkes 

her på de fire indendørsmalerier, af hvilke det, der først skal om

tales, nok er malt senere end de to næste og af ydre format er 

mindre end noget af de andre, nemlig det kendte interiør fra Amalie

gade med kunstnerens to studerende brødre.21 På ny møder vi 

den "maleriske uorden": den flaskegrønne kjole på dørhængslet, 

spytbakke, flasker, urtepotte, papir og gåsepen på gulvet, blænd

rammen ved reolen, chakot' en på et søm derover, bøgerne på bor

det, kraniet på læsepulten og alle de øvrige genstande fremkalder 

uden videre indtrykket af ungkarlehybel, men aldrig før har alt i 

denne uorden været i den grad på sin rette maleriske plads som 

her, hvor mangen en _almindelig beskuer næppe vil opdage nogen 

uorden overhovedet. Det hele glider så rimeligt, sammen med fi

gurer og møbler, ind i den perspektiviske helhed af det så rent og 

klart gengivne empire-værelse med det gråhvide træværk, lette blå-
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grønne vægfelter, hvidmalede og mahognifarvede møbler, sort 

betræk på sofaen, og de gulbrune gulvplanker. Det ånder alt sam
men en tyst og intens studie-atmosfære, der foregriber Vilh. Ham
mershøis "stille stuer", men ejer al guldaldertidens indsmigrende 
lethed i de blonde farver, hvis klingre kammermusik helt og hol
dent bæres af det livgivende lys fra de to høje vinduer. Den 
strengeste realisme er her båret af den ubesværede ynde, som ska
ber den fineste poesi. 

Ret beset er denne ædle perle fra det Hirschsprungske smykke
skrin muligvis Bendz' fineste maleri, men stadig ikke hans ejen

dommeligste præstation. For at komme til den, må vi tilbage til 
1826, hvor han sammen med portrætterne af Holm og Blunck 
udstillede "Modelskolen på Kunstakademiet", som også blev solgt 
til det kgl. galleri. Dette billede er signeret d. I 5-4- og er altså 
fuldendt knapt en måned senere end de to andre udstillingsbille
der; det har berøring med disse gennem sit emne og de mange 
afbildede kammerater, blandt hvilke Bendz vistnok har anbragt sig 

selv en face i forgrunden tilhøjre, med en bamseagtig figur i hån
den og et gavtyveudtryk i ansigtet. Akademiets egentlige skoler 
holdtes om aftenen, så motivet var i og for sig nærliggende, men 
det kan efter alt det foranstående ikke føles som en tilfældighed, 

at netop Bendz bragte "det første fuldt ud naturalistisk gennem
studerede interiør ved kunstigt lys i vor malerkunst" (Røder) til 
verden. Kompositionen med de med og mod hinanden gående krese 
inden for salens rektangulære afgrænsning er vellykket, men hoved
sagen er selvfølgelig lysstudiet Fra taghimmelens rækker af af
skærmede olielamper, hvis flammer står røde i næsten skærende 
hvid glans i midten foroven, breder skinnet sig blåligt til venstre 
for manden på stigen, falder med stærk varme ned over modellen 
og suges med aftagende styrke ud mod lokalets fjernere dele, der 

ligger i et gråviolet slør af dunkelhed. 
Der er næsten impressionistisk ånd i dette maleris lufttoner, der 

yderligere forhøjes af de mange mindre lamper og deres genskær 
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rundt om på bordene. Med de såkaldte lysbelysningsproblemer var 
Bendz imidlertid endnu voldsommere på færde to år senere i sit 

"Tobaksselskab", også kaldet "Etatsråd Jiirgensens søndagssel
skab", fordi det forestiller en sammenkomst hos den unge jurist 

(senere etatsråd og professor i matematik) Chr. Jiirgensen, til hvis 
kres Bendz hørte. Kompositionen er ladet med en malerisk drama
tik, som næsten er for stærk til optrinnet med musikanterne, der vil 
skaffe sig ørenlyd for de diskuterende kortspillere. Denne virk

ning udgår fra de to skjulte lyskilder, hvis skær sætter personer og 
rum op i et modsætningsfyldt clairobscur med fantastiske slagskyg
ger over gulv og vægge. 

Dansk kunsthistories højtfortjente fader, N. L. Høyen, har i 

"Nogle Bemærkninger over de på Charlottenborg udstillede Konst
sager" ( 1828) viet Bendz' maleri en indgående omtale, som vi vil 
aftrykke her, fordi den viser, hvorledes selv samtidens fineste kri
tiker trods uforbeholden anerkendelse af et billedes maleriske vær

dier dog følte sig stærkt forpligtet af dets troskab over for virkelig
heden. 

"Hvor usigelig megen Nydelse have vi ikke f. Ex. ved at 
bemærke saavel Sollysets, som enhver kanstig Belysnings forskjel
lige Virkninger! Til rigtigt at opfatte og sikkert at fremstille disse 
Fænomener i deres højeste Glans, Overgangene fra denne til Halv

skyggerne og de dybere Skyggepartier, Reflexerne og Afspejlin
gerne, Straalernes stærkere og svagere Gjennemtrængen af Damp 
og Taage, Forskjelligheden i Lyscharakteren efter som de forskjel
lige Stoffer belyses, dertil hører der et sjeldent Talent og en egen 
Følelse. Denne Opfatning af Lysvirkningen finder vi i Hr. Bendz's 

Maleri "Tobaksselskabet", og, betragtet fra dette Standpunkt, er 
det vistnok en genial Frembringelse. Motivet er imidlertid ej ud
viklet nok, og for Betragteren, der ej kjender historisk det, som 
foregaar, vil den siddende Figur, som slaar med Haanden, blive 
rent uforklarlig, og den staaende Figur, med Citharen i den venstre 

Haand og den højre i Bevægelse mod Figurerne ved Spillebordet, 
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El lobakueiJkab 1828 (Ny Carlsberg Glyptotek. 9~ X 137) . 

kan ligesaa godt være i Begreb med at declamere som med at tysse. 
Livlighed og Aand er der derimod i enhver enkelt Figurs Udtryk 
og Bevægelse, og det vilde vel næppe være urigtigt at sige, at netop 
denne levende Opfatnings- og Fremstillings-Gave af det Indivi
duelle nødvendigvis maa besiddes af den Konstner, der skal være 
i Stand til at frembringe en saadan Effect, thi det strængt ensidige 
Talent vil aldrig frembringe nogen betydelig Virkning. Men netop 
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den Lethed, som Konstneren synes at arbejde med, gjør, at Øjet 
stødes føleligt ved at bemærke Skjødesløsheder, som f . Ex. i Teg
ningen af Hænderne, og, når vi under Betragtningen af dette Stykke 

glæde os over de store Slagskygger, Spejlbilledet, den forskjellige 
Lysvirkning i Ansigterne, den svævende Tobaksrøg og den Klar

hed, som er bevaret i Forgrundens Skyggepartier, kunne vi dog ej 
andet, end tvivle om Sandheden i den massive Lysglans over 
Spillebrættet." 22 

Høyens for sin tid meget typiske udtalelser, der nok kan fore
komme os lovlig tungnemme m. h. t. det "historiske", kan vi sup
plere med en pendant, der i ikke mindre grad udtrykker en mo
derne kunsthistorikers synsmåde, nemlig den karakteristik, dr. 

Haavard Rostrup fremsatte, da "Tobaksselskabet" for en snes år 
siden fandt blivende sted i Glyptotekets malerisamling: " ... det 
røber et temperament, der fører langt ud over den Eckersbergske 
kreds. I farven er det ikke helt samlet, lokalfarverne i grønt og 
gulbrunt staar grelt mod hinanden, men mange enkeltheder er hen

rivende malt: spejlet paa væggen f. ex i blege graa og brune toner, 
der minder om Hammershøi, de grønne og gyldenrøde lysskærme 

paa nodepulten, eller det stort opfattede hoved (med halvt bort

vendt profil) paa den siddende mand længst til højre. "Tobaks
selskabet" er en mere overlegen ydelse end "Modelskolen", og paa 
den anden side virker det mere umiddelbart, mindre akademisk 

end "Kaffehuset"; det er i det hele et af de ejendommeligste vid
nesbyrd om Wilh. Bendz' talent." 23 

Med "Kaffehuset" er der hentydet til det sidste lysbelysnings
billede, malet på udenlandsrejsen, som vi nu vender os til. 

IV. 

Det var med Akademiets varme anbefaling, at Bendz i r83o op
nåede understøttelse til den studierejse, han det følgende år gav 
sig ud på.2 4 Hvis vi tør datere Amaliegade-interiøret til denne tid, 

kan man forstå dets stærke og inderlige tone som en afsked med 
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Portræt af C. F. J. lensgreve Ahlefeldt-Lam·vig som jægel'. IBJI 
(Lensgreve Kaj Ahlefeldt-Laurvig, Tranekær slot.) 

ungdomstiden i brødrenes selskab, med en lykkelig læretid, der 

havde bragt hans kræfter frem til den beherskelse, som just dette 

maleri viser. Fornemmelsen af nu at stå ved indgangen til den 

egentlige manddomsperiode må yderligere være blevet fordybet 

ved, at Bendz også på denne tid fæstede sig en brud, nemlig ven

nen Michael Raffenbergs ældste søster Marie. Lige før opbruddet 

fra hovedstaden, d. I3-3 -I83 I , malte han Kunstmuseets portræt af 

sin kæreste. 25 - Foreløbig drog han dog kun til Odense, hvor han 
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opholdt sig hos sin moder og i løbet af foråret og forsommeren 

udførte en del portrætter for at hjælpe på sine ikke alt for ødsle 
finanser. Af malerierne fra denne tid har vi før omtalt grev 
Ahlefeldt-Laurvigs jægerbillede og tiggerscenen fra Overgade, der 
begge er fortrinlige beviser på evner og håndelag, som virkelig 
kunne gøre krav på en videre udvikling i det fremmede, og som 
man med rette havde lov til at vente sig meget af. 

På rejsen skrev Bendz en række bfe·ve til sin forlovede. Efter 

hendes død blev de udgivet i "Danske samlinger" ( 2. række, 
1. bind, 1871-72) af hendes broder, der var meget kunstinteres
seret Michael Raftenberg udelod dog alt, hvad der efter hans skøn 
ikke kunne vedkomme andre end adressaten, idet han meddelte, at 
"Brevene selv, som ikke ere egnede til at komme i andre Hænder, 
maae tilintetgjøres". Med disse breve er der ligesom skænket efter
tiden en litterær samling Bendz-billeder, der kan minde om male

rierne og tegningerne deri, at de ud over deres egentlige hensigt 
besidder en kultur- og kunsthistorisk værdi. De er som et tilforlade
ligt dansk sidestykke til schweizeren Gottfried Kellers digteriske 

skildringer af Munchens kunstnerliv i romanen "Der griine Hein
rich". Også af den grund kan det forsvares at citere dem fyldigt her. 
Ligesom i de foregående afsnit vil vi imidlertid ikke følge den 
strengt kronologiske orden, men derimod gennem en citatmosaik 
- hvormed der uundgåeligt følger en del sammenkittende bemærk
ninger - prøve at fremhæve hovedtræk af Bendz' færden og 

væsen.26 

Wilhelm Bendz forlod, ifl. Raffenbergs oplysning, fødebyen d. 
r8. juni 1831. Første station på rejsen var Hamborg, hvor han 
dumpede midt ind i et flot iscenesat besøg af den danske konge 
og nød hansestadens pust af det store Europa, "men fremfor Alt 
den Frihed og Lighed, som hersker her, den har jeg ikke havt 
noget Begreb om før, man kan giøre næsten lige hvad man vil". 
(3r6). - Hvordan han med den rejsendes på een gang opladte 
og vagtsomme sanser suger alt det nye til sig, fremgår exempelvis 
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af en bemærkning som denne: "Om Aftenen skulde den hanseatiske 
Væbning mønstre. Det maatte vi see. Det Hele var i mine Tanker 
slet og jeg troer at Odense Borgervæbning vilde kunne maale sig 
med dem. Der var løvrigt alle Vaabenarter, Fodfolk, Hestfolk 
og Artilleri. Uniformen var mørkeblaa med carmoisinrøde Kanter 
og Krave samt Epauletter, Staben dog med lyseblaa Krave og Been
klæder samt trekantet Hat og Guld Cantilleepauletter". (316). 

I Berlin undgår han ikke at reagere over for den prøjsiske 

atmosfære, der jo aldrig har bekommet os danskere: "Berlin er 
en i det Hele taget noget kiedelig By. Der hersker en stiv militarisk 
Tone overalt, hvilket vel bliver meget naturligt, da jo næsten alle 
Mennesker ere Militare uden Standsforskiel, men kiedeligt, som 
sagt; Alt er Soldat. Disse Soldater see løvrigt smukke nok ud, men 
de ere saa opstrammede og stive, at dersom de tabte Geværet eller 
et eller andet, saa troer jeg ikke, at det var dem muligt at tage det 

op uden Hjælp". (317). Heller ikke i sit kære Miinchen synes han 
betaget af den militære anstand. Efter at have deltaget i nogle 

baller meddeler han: "Herrerne behandle Damerne der som paa 
alle andre Steder paa en for mig ufordragelig Maade som Tøse 

næsten og Conversationen svarer dertil. Officererne synes jeg især 
lade meget tilbage at ønske. En vis Plumphed og Raahed synes i 
det Hele at være en Hovedfeil hos Bairerne og fortrinlig i Militair
standen. Officiererne see ud som Underofficierer ellers, men ogsaa 
de civile Embedsmænd see i Alm. ud som Told- eller Politibetiente, 

det er Ansigt, Manerer, Maade at tale paa, Klædedragt etc. Det 
kommer naturligvis fra det evige Ølhuusliv. Det ærgrer mig or
dentlig at see Officierer og Studenter saaledes, deres Ansigter vise, 
at de ikke have befattet dem med sønderlig andet end Svir og 
Sværm og man hører dem ogsaa væsentlig kun tale om at drikke 
og fægte samt om Commers". Denne skildring, der jo også sætter 
borgertidens København og Bendz selv i relief, slutter han ganske 

vist nu med ordene: "I Nordtyskland fandt jeg dem ganske ander

ledes". (325). 
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Som man vil have forstået, førte rejseruten Bendz over Berlin, 

hvis akademi imponerede ham lige så lidt som udstillingen i Dres
den, der var næste opholdssted. "Det er ofte forekommet mig, at 
man optog Stykker paa vore Udstillinger, som ikke burde optages, 
men skulde Alt det tages bort her, som ikke burde være der, saa 
vilde jeg forbinde mig til at opstille Resten paa et Staffeli havde 
jeg nær sagt. Eckersbergs Søstykke, som Dahl vandt i Kunstfor
eningen, og en Søstorm af ham selv burde ikke befundet sig i 
det Selskab". (317). Det må her ikke glemmes, at det københavn
ske kunstakademi dengang var en skole med nordeuropæisk ry; 
det blev søgt af mange tyskere og udøvede en stærk påvirkning på 
den nordtyske romantik, men til gengæld undgik det jo ikke selv 

at blive så præget af tysk kunst, at Eckersberg for en lang tid var 
den sidste franskdannede maler herhjemme. Trods sin sunde ind
stilling er netop Bendz, som kom under mærkbar indflydelse af 
holsteneren Blunck, typisk for denne tendens, der jo ikke blot på 
kunstens område lå i tiden. Hvordan tyskerne på deres side forstod 
at suge åndelig næring fra Norden, fremgår ikke alene af 

H. C. Andersens forfatterskæbne, men også af den omstændighed, 
at maleren J. C. Dahl, elev af det københavnske akademi og grund

lægger af den egentlige norske malerkunst, nød stor anseelse som 

professor i Dresden. Men "En af Dahls Elever har fortalt mig, at 
Dahl, hvilket Tyskerne ikke tage ham vel op, ikke holder sig til

bage fra at dadle det løse Arbeide og ligefrem siger dem, at de 
skulde studere ved Academiet i Kiøbenhavn". (318). 

Samme Dahl modtog Bendz med megen venlighed og forærede 
ham ved afskeden et af sine også i nutiden højt beundrede pro

spekter fra Elben - "1 Baggrunden lave Bierge. Luften er i Sær
deleshed smuk derpaa". ( 319) . I det nærliggende Sachsisk Schweiz 
stiftede han, som så mange danskere, sit første bekendtskab med 
bjerge på en fodtur iført "Ankelsko, Uldsokker, Nankins Been
klæder, sort Blousevæst og Staubmantel. Paa Hovedet en Drap
couleur Kaskiet med lang Skygge, i Haanden min Frederiksborger-
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stok. Pibe og Tobakspung i det ene Knaphul, Barten under Næsen, 
tilbørligt Skiæg paa Hagen. Kan Du see mig?" (318). 

Over Niirnberg holdt Bendz sit indtog i Miinchen d. 14. septem
ber. Han installerede sig allerede den første dag i "den Bolig, som 
Sonne havde havt i 3 Aar hos en Enke, 2 Værelser med Meubler, 
4 Speile, Keiseren og Keiserinden af Østerrig paa V æggen, Lev
køier og Hortensier i fuld Flor udenfor Vinduerne, alt for 6 Gyl
den maanedlig. Hvad kan man forlange mere . . . Jeg opsøgte strax 
Morgenstern, som jeg endelig traf i Fincks Kneipen udenfor 
Carlsthor, hvor Malerne søge. Af ham er jeg blevet introduceret 
Malersamfundet og fik Plads ved det hellige Bord, hvor ikke an
dre end Malere tør sætte sig". (319). Den, der så sent som i mel
lemkrigstiden har studeret i Miinchen, kender faktisk det hele igen! 
Hamborgeren Morgenstern kendte Bendz fra akedemiet i Køben

havn; sammen foretog de strax efter danskerens ankomst "en Fod
tour paa 14 Dage i Biergene ned imod Inspruck, hver iført sin 
tykke strikkede uldne Tyrolertrøie". (319). 

Hvad der - bortset fra den bayriske livsglæde og det muntre 
kunstnerliv, som Bendz gik op i af hjertens lyst - især tiltalte 

ham i Miinchen, ses af følgende brev af 18. juli 1832: "Du er min 
bedste Skat paa Jorden og derefter kommer min Kunst - uden 

min Kunst var jeg Intet. Jeg maa dog søge at komme det Maal, 
som Ingen naaer, saa nær som det vil staae i min Magt og saa vil 
jeg være uden Frygt for hvad der videre kan komme, med Guds 
Hielp klarer jeg det vel; min Trøst er, at Verden er stor; kan man 
ikke leve paa et Sted saa paa et andet, en Kunstner kan overalt 
søge sit Brød. Det er min faste Beslutning, dersom det ikke vil 
gaae hiemme, da uden Betænkning at reise bort med Alles. Jeg vil 
ikke plage mig af Patriotisme og fast forhungre under Slid som 
Gebauer og Eckersberg og næsten Alle leve de jo et Hundeliv. Naar 
man sammenligner det med Kunstnerens Liv her og saaledes som 
de her blive skattede, da er det frygteligt hierorne hos os. Naar jeg 
tænker mig hvorledes vi ere afhængige af Prinds Christian [den 
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senere Chr. VIII, akademiets præses, der havde afgørelsen ved alle 

officielle indkøb); man maa jo krybe for ham som om man var 
Tiggere. Her er Kongen glad, naar dygtige Kunstnere ville leve i 
hans Land og giver dem store Gehalter, naar de blot ville blive; 
Cornelius har f. Ex. 3000 Gulden aarlig, Hess I eller 2ooo. Hiemme 
har Eckersberg 300 Rd. og bliver behandlet som en Malersvend. 
Jeg seer ikke andet end at det bliver nødvendigt, at Nogle vandre 
bort, naar alle de komme hiem, som nu ere i Udlandet. Det er jo 

umuligt, at saa Mange kunne leve i et lille Land, hvor der neppe 
er IO som kiøbe Malerier og derhos Alle betale slet. Her faaer en 

Begynder mere for sine Arbeider end Eckersberg faaer hiemme. 
Høyen og Thomsen [den fremragende arkæolog og museumsmand, 
der i særlig grad synes at have været en torn i øjet på de unge 
kunstnere); ja det kan nu være godt nok, men de giøre mere Skade 
end Gavn med deres Snak og dem er man jo bange for som for 

Satan selv, at man skulde giøre Noget som ikke gefalt dem; ja 
det er Mændene og Gud bevare os". (330 f). Det er en vise, hvis 
toner synes at være lige så evige som kunstnernes forhold til købere, 
kritikere og museer! 

Bendz' begejstring for den kunstglade bayerske hovedstad blev 
selvfølgelig ikke mindre af, at han selv hurtigt havde vundet an

seelse i malerkrese ved sine portrætter af omgangsfæller. Bestillere, 
sågar en exellence med frue, opsøgte ham med smigrende tilbud, 

men blev afvist som i sin tid spækhøkermadammen, for "Hensigten 
med min Reise er ikke at fortiene Penge. Det er en Plage, som jeg 
idetmindste i disse Aar vil være fri for. Det har bestandigt været 

mit Ønske, at jeg dog engang kunde komme saavidt, at jeg ikke 
behøvede at arbeide for det Kram, men kunde male, hvad jeg . 

havde Lyst til og som tiltalede mig. Nu har jeg endelig naaet delli 

Tid og nu vil jeg benytte den". (320). 
Først og fremmest anvendte Bendz da i Munchen tid og lyst på 

det værk, der giver syntesen af hans Miinchenophold, og som vi 
her villade ham selv beskrive med et uddrag af et brev til Eckers-
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berg: 27 "Da jeg kom tilbage til Miinchen fra Fodturen med Mor
genstern og saa Livet i Kaffehusene [ :>: restauranterne J, forsøgte 
jeg at gøre gøre Udkast til et Maleri, som jeg saa senere malede 
temmeligt stort. I Forgrunden havde jeg en Del Malere, som jeg 
daglig kom sammen med, og jeg søgte at gengive det Liv, som 
herskede der, og at opfatte enhver saa karakteristisk som muligt. 
I Almindelighed blev der sunget firstemmige Sange, og Øldriknin
gen spillede, som De ved overalt i Bajern, en vigtig Rolle; i Bag
grunden ser man ind i to andre Værelser, og jeg forsøgte at male 
det ved Lysbelysning, som i Forbindelse med Portræteringen gav 
mig mange Vanskeligheder at overvinde. I Begyndelsen af Som
meren vilde jeg have været færdig dermed, men havde det Uheld 
at det faldt om med Staffeliet imod en Stoleryg, hvorved det fik 

en Revne paa næsten en Alen. Det blev sat paa nyt Lærred, men 
da jeg maatte male det om igen, jeg havde færdigt, tabte jeg noget 
af den Lyst, jeg havde dertil. Faa Dage før jeg afrejste derfra, 

kjøbte Fearnley det af mig for 5 50 Gylden, han har ladet det ud
stille i Miinchen". 

Køberen var en af vennerne, den norske landskabsmaler Thomas 
Fearnley (1802-42), der senere i Rom solgte maleriet videre til 

Thorvaldsen, i hvis museum Bendz' "Kunstnere forsamlede om af
tenen i Fincks kaffehus i Miinchen" nu har sin plads. Som det vil 
forstås, falder dette maleri helt i tråd med den tidligere produk
tion, men oplægget er mere ærgerrigt. De tidligere temaer er her 

søgt samlet til et symfonisk værk. Om der i virkeligheden er vun
det noget derved, er et spørgsmål. V ed udstillingen i Miinchen, 
hvor man selvfølgelig ikke kendte noget til Bendz' forudgående 
malerier, gjorde det furore. Han var gået til værket med den største 
grundighed, som både en opmålingstegning af lokalerne i kobber

stiksamlingen og de enkelte portrætstudier viser; tre af de sidste 
kan ses i Fyns Stiftsmuseum, og det kan vist ikke nægtes, at de 
har sat noget af deres friskhed til i det så logisk opbyggede og 
omhyggelig malte endelige billede. Et hovedværk både for sin 
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ophavsmand og sin tid er det lige fuldt. Vi kan derfor ikke nægte 
os også at gengive et par af malerens udtalelser om det i brevene 

til Marie Raffenberg: "Mit Maleri har jeg da ikke faaet færdigt 
endnu. De mange Studier jeg har maattet giøre dertil have taget 
mig saamegen Tid hen. Der kommer omtrent 40 Figurer derpaa 
og Stykket er noget over 2 Alen bredt og rV2 Alen høit. Det koster 
Kniffe kan Du troe. Jeg slider forbandet i det, for at blive betids 

færdig dermed." (324) "Nu kan Du troe, at jeg smører paa igien. 
Jeg er oppe hver Morgen Kl. 4 og Kl. 5 begynder jeg at male og 
giver mig neppe Tid til at spise og drikke, er ret i mit Es." (330) 

Bendz var i virkeligheden ikke spor ked af, at dette arbejde 
udsatte hans rejse: "Jeg kan næsten ikke faae det i mit Hoved, 
at jeg har været 9 Maaneder i Udlandet. Du ønsker vel, at den 
øvrige Tid ogsaa var gaaet. Jeg maa oprigtig sige Dig, at det giør 
jeg ikke. Jeg glæder mig vistnok til engang at komme hiem igien, 
men jeg ønsker mig dog ikke disse lykkelige Dage forbi, som jeg 
indseer, at jeg aldrig i mit Liv faaer mere. Jeg er mig dem bevidst 
og det gaaer mig ikke som saamange, der først indsee det, naar 
de ere komne hiem og da fortryde, at de ikke ret have nydt dem. 
Jeg tænker og maa ofte tale derom, hvor lykkelig jeg er - ingen 
Sorger eller Bekymringer - som en Fugl i Luften er man." ( 3 30) 
Og han havde ikke meget tilovers for de kolleger, der f6r af sted 
uden at se sig ordentligt om: "Saaledes var da i Guds Navn Por
traitmaler Jensen ogsaa her i Miinchen ... Paa det store Galleri 
var han strax færdig med alle V æreiseroe og spurgte blot om, 
hvor skal vi nu hen, hvor skal vi hen herfra. Man kan ligesaagierne 
kaste Pengene i Rendestenen som give saadanne Folk Reisestipen

dium." (328) 
Men endelig i september r832 var der ikke mere nogen und

skyldning for at blive. "Men det var min Reisedragt. Jeg har 
ladet mig giøre en mørkeblaa Frakke ligesom min gamle sorte 
med mange Lommer paa og dertil et Par Beenklæder af hvidt og 
blaastribet Dynevaar ... paa mine V andresko har jeg ladet Saalen 
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og Hælene overalt beslaae med smaae Søm, paa Hovedet en graa 

Kaskiet med bred Skygge, Randselen med alle mulige Beqvemme
ligheder, et Rum til reent og et til Skidentøi, en Indretning til at 
spænde min Malerkasse paa, paa Siderne Lommer til Blærer og 
Olieflasker, ovenpaa et Blikfouteral til Papir, ved Siden af den 
Stolen og Parapluien og dertil en Rem med en Feltflaske med 
Viin paa den ene Side og paa den anden en flad Taske til Tobak, 
Pibe og deslige. 3 Skjorter tager jeg med, I paa og 2 i Behold, 
4 Par Sokker og I Belte. Det er det Hele. Min Kuffert sender 
jeg i denne U g e til Rom. Vore Kapper og Sligt sende vi til 

Triest." (334) 
D. 5· sept. hedder det: "Nu! endelig kiæreste M. har jeg ind

pakket og skriver de sidste Linier herfra. Om en Time gaae vi 

bort. laftes var omtrent 50 Malere samlede til Afsked hos en 
Advocat Hirnais. Det gik lystigt til kan Du troe. Da vor Skaal 
blev drukket, maatte hver især staae op paa Bordet under Hurra

raab." Og senere: "Kl. 6 om Morgenen d. 6te Sept. spændte vi 
Randselen, og der samlede sig omtrent 20 udenfor mig i 3 Vogne 
fulde og 3 tilhest Vi skiltes i Perlach, hvor vi opholdt os en Time 

med hverandre." ( 3 34) 
Rejsefællerne var Fearnley og en tysk genremaler Petzl. I begyn

delsen var vejret smukt, og der blev flittigt taget studier undervejs. 

Men de sidste 14 dage over bjergene til Triest blev skrappe med 
dagsmarcher fra 5 morgen til 7 aften i øsende regn, og 40 pund 
slæbte de på ryggen. Gensynet med havet var befriende: "Paa 
hele min Reise veed jeg ved Intet at være giennemtrængt af saa 
inderlig en Glæde, som i det Øieblik, jeg saae det adriatiske Hav. 
Det var som jeg kan tænke mig Følelsen ved igien at see sit 
Fødeland. " (337) Endnu en prøvelse forestod, overfarten fra Triest 
til V enedig med et lille skib, hvor kahytten var optaget af ungarske 
officerer, så at de tre utilstrækkeligt påklædte malere måtte sove 
bag nogle pakkasser på dækket. De svøbte sig i græske kapper, 

som var købt i Triest, og "Jeg havde derhos været saa forsigtig, at 
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tage mine 3 Skjorter paa og 2 Par Underbeenklæder, men Fanden 
veed vi frøs dog som Hunde." (338) 

Dagen efter ankomsten til Venedig, der fandt sted d. 20. oktober, 
måtte Bendz gå til sengs lidende af et alvorligt mavetilfælde. Alle
rede i Miinchen havde han et par gange været syg, som det synes 

endda ret alvorligt: "Jeg har iøvrigt i Jan. Maaned været syg fra 
den 4de til den I6de med heftige Mavesmerter, Diarrhoe og Op
kastelse. Lægen kaldte det Betændelse i Leveren. Jeg kunde ikke 
vende mig selv, saa mat var jeg. Krumpigl, Kimer og Christensen 
var trolig hos mig Dag og Nat. Nu er jeg Karl for min Hat igien, 
men seer ud som om jeg havde spiist Faarekyllinger. Du var blevet 
bange for mig, hvis Du havde seet mig, min Næse var blevet 
ganske spids. Kinderne havde det taget paa og dertil det store 

Skiæg." (326) havde han skrevet d. 5.2.I832, og d. I3·3· tilstår 
han igen: "Jeg har i længere Tid gaaet og skrantet, min Mave har 
været i total Uorden, jeg havde ondt af alt, hvad jeg nød og dertil 

en ubehagelig Trykken for Brystet." (327) Da kurerede han sig 
imidlertid med motion og vænnede sig siden til at drikke rigeligt 

med øl, hvad der skulle befordre sundheden i det "djævelske" 
klima. I V enedig kom han også hurtigt på benene, denne gang ved 
en fransk husholderskes mirakelkur, hvis hovedbestanddel var varm 

vin, som forskaffede ham en perial med ordentlig sved. 

Rejseplanerne blev nu ændret. Den grundige Bendz ville se sig 
ordentligt om og ikke nå til Rom før juleaften, mens de to andre 
flintrede af mod den evige stad. I stedet slog han sig sammen 
med sin gamle ven Blunck, som de havde truffet i Venedig. I 

begyndelsen af november nåede disse to til Palladios klassiske by, 
Vicenza, hvor Bendz strax måtte bringes til sengs. En dansk dr. 
Hartmann, der boede her som læge hos prins Christian Frederiks 
fraskilte og forviste hustru, prinsesse Charlotte, kunne imidlertid 
lige så lidt stille noget op med den syge som andre lokale medici. 

Den q. november I832 døde Wilhelm Bendz af "en ved hyppige 
diætfejl bestandig forværret tarmbetændelse", hvad der forment-
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lig vil sige tyfus. Den samme skæbne, som indhentede Dankvart 
Dreyer i Barløse. 

Blunck plejede ham trofast til det sidste og har beskrevet døds
lejet i et par breve, af hvilke det ene - til prof. J. L. Lund -

findes oversat i "Kunstbladet" for 1898. -Fem år senere besøgte 
maleren Rørbye fremmedkirkegården i Vicenza og noterede pathe

tisk i sin dagbog: "Intet Monument viser den kjære Vens Grav, 
kun ser man paa en stor Stok Aarstallet, da han døde, og at det 

er ham, der hviler (her), maa man slutte sig til af Custodens slet 
skrevne Liste og Mandens Forsikring om selv at have været til

stede, da han blev begravet." 28 Da Raftenberg i 1845 ligeledes 
ville opsøge graven, lod den sig ikke længere påvise med sikkerhed. 

V. 

Man kan vanskeligt påstå, at malerierne fra Bendz' rejse aflæg

ger vidnesbyrd om nye landvindinger for hans kunst. Hvad udbyttet 
ellers kunne være blevet, er det omsonst at gisne om, selvom bre
vene viser, at båndene mellem ham og den tyske romantik var 
blevet styrket, en tendens, der formentlig ville være blevet fortsat 
i Rom med den tyskprægede kunstnerkoloni. Det er derfor ikke 
uforståeligt, at vore kunsthistorikere af brevenes mismodige ytrin
ger om de små kår, der hjemme blev budt kunstnerne i modsætning 
til i Miinchen, har følt sig fristet til at se sådan på sagen, som 

det kraftigst er blevet formuleret af Jørn Rubow: "I virkeligheden 
var han aldeles tabt for Danmark, da han forlod Tyskland for at 
rejse til Italien." 29 Selvom sådanne tilfælde faktisk forekom, 
f. ex. Kiichler og den 12 år yngre odenseaner Chr. Albr. v. Benzon, 
har man alligevel lov til at tvivle på denne antagelse. Med andre 

erfaringer in mente kan man ligeså godt anlægge en vis skepsis 
over for brevenes ungdommelige begejstring for de store uden
landske forhold, og hjemme trak trods alt både moderen og især 
kæresten. 
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Etl vognpol't i Partenkirchm. 1831 (Fyns Stiftsmuseum. deponeret af Statens 
Museum for Kunst. 33 X 26,5). 

Af de mindre billeder fra tiden i Mi.inchen ejer Kunstmuseet 

et portræt af genremaleren Heinrich Marr og den Hirschsprungske 
samling et bjerglandskab, der utvivlsomt er Bendz smukkeste ind

sats på dette felt. Et tredje, "En vognport i Partenkirchen", hæn
ger i Fyns Stiftsmuseum; det er malt d. 28.9.1831, altså på den 
2 ugers fodtur strax efter ankomsten til Mi.inchen.3° I dette 
lille lærred har vi end en gang Bendz' maleriske livtema, i det 
skæreste pianissimo: blikket fra den dunkle forgrund ind i et 
overskueligt komplex af rum, der fra et uset vindue fyldes af 
sollysets milde skin over vægge med fladbuede åbninger og under 

Fynske Årbøger 1954



Henrik Hertig: Aiaferen Wilhelm Bendz 

spidsbuede hvælvinger; en enlig skikkelse står hensunken midt .i 
solstriben med ryggen til og markerer temaets ekkoagtige udløbere 
gennem baggrundens gang og gården bag det synlige vindue. En 
ganske Vermeersk stemning! Og dog med sin vakre linearperspek
tiviske mangfoldighed en selvstændig ætling af den Eckersbergske 
skole, heltud svarende til Høyens varme ord: 31 "Wilhelm Bendz . .. 
var vel egentlig en af de første af Eckersbergs elever, som rigtig 
med kærlighed modtog indtrykket af det liv, der omgav ham. Han 
kunne ikke søge det i store krese ... , men han har givet det ind
tryk, han modtog, på en så slående måde, med en sådan kraft, 
når man tænker hvor ung han var, og med en så afgørende over
bevisning, at det er klart, at han må have virket overordentligt på 
sine meddisciple." 

NOTER 

l) Gæa, æsthetisk Aarbog, udg. af P. L. Møller, Kbh. 1845, s. 343· Bendz
biografien står s. 341-43, mens der s. 340 - som den vistnok hidtil eneste 
reproducerede tegning af B. - gengives et studie af ·en bayersk bonde på et 
torv i Miinchen. 

2) ]fr. Biografisk Leksikon. 
3) Odense katedralskoles arkiv, som lektor Blomberg har været så venlig 

at efterse; der er ingen vidnesbyrd el. breve. 
4) A. Røder: Maleren W. Bendz. Blade af dansk Kunsts Historie VIII-IX, 

Kbh. 1905, s. 23. - Bendz har undertiden stavet sit fornavn med V, hvad 
der længe har været det almindeligste i kunsthistorien. 

5) H. Bramsen: Landskabsmaleriet i Danmark 175<>--1875, Kbh. 1935, s. 58. 
6) Røder s. 8. 
7) Herman Madsen: Fynsk Malerkunst, hefte r, Odense 1949, s. 17. 
8) ]fr. f. ex. Emil Hannover: Maleren C. W. Eckersberg, Kbh. 1898, nr. 88, 

afbildet hos Bramsen: Landskabsmaleriet fig. 13. 
9) Røder, s. 7 og ro, kalder billedet "Stue i Odense hospital", hvorved man 

umiddelbart ville forstå hospitalet i Gråbrødreklosteret Dette er dog - ifl. 
venlig oplysning fra museumsdirektør Svend . Larsen - højst usandsynligt, 
hvorimod arkitekturen (murtykkelse, vinduernes form og nicher, gulvplanker, 
loftsprofilering) stemmer godt med et ældre fotografi (af Lønborg) fra jom
fruklostret, dog ikke af samme rum. Også bohavet (stol og ovn) peger mod 
det adelige jomfrukloster og afgjort ikke mod hospitalet. Herretøjet på væggen 
er et træk, der ofte ses i Bendz' interiører, og her kan det jo være hans eget. 

lO) ]fr. H. St. Holbeck: Odense Bys Historie, Od. 1926, s. 284 f, 289, 467. 
lfl. brandtaxationsprotokollen (Landsarkivet) havde ejendommen i r828 port 
til Overgade og ikke - som nu - til Påskestræde. 
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n) Samme maleriske hovedtøj ses på to sjællandske rytteribilleder fra r8o9 
af Johannes Senn, på Brahetrolleborg. Vandværksdirektør G. O. Andrup har 
venligst gjort mig opmærksom herpå. 

12) Røder, s. ro. 

13) Maleren Vilhelm Ferdinand Bendz' efterladte Samling af Malerier og 
Haandtegninger. . . henhørende til Etatsraad B. C. Grønbergs Dødsbo, Kbh. 
1864, nr. 57· - Det drejer sig om et auktionskatalog på i alt 150 numre, 
deraf en Bendz-samling på 5 malerier fra udenlandsrejsen samt en del teg
ninger, fordelt på So katalognumre. Flere af tegningerne blev købt af Kobber
stiksamlingen ifl. tilskrifter i Det kgl. bibl.s exemplar, men desværre ikke 
nr. 57, som det ikke 'er lykkedes at opspore igen. 

H) Røder, s. 12. Exempler på Frederiksborg og i Kobberstiksamlingen. 
15 ) Gæa 1845, s. 342. 
16) Karl Madsen i Kunstmuseets årsskrift 1914, s. 154. J fr . Vilh. Andersen 

i IIl. dansk Litteraturhist. Il, s. 858. 
17) Jørgen Sthyr: Dansk Grafik r8oo-r9ro, Kbh. 1949, s. 64 f. 
18) Pietro Krohn: Ved Lithografiens Hundredaarsfest Tidsskr. f. Kunst

industri, 2. rk. II, 1896, s. 144 f. - Her ansætter Krohn to gange "Kj ælder

manden" til 1830, ligesom litografiet af rektor M. Nielsen (gengivet hos 
Sthyr s. 67 ), mens Kobberstiksamlingens exemplar på bagsiden bærer påskrif
ten " ... tegnet på Stenen af Kunstneren 1826", hvilket årstal også findes i 
kataloget over medaillør F. C. Krohns dødsboauktion (1883), nr. 574·- Farve
holdningen i Hanne Krossing-billedet er mere egal end i portrætterne af 
Blunck og Holm fra 1826. 

19) Jfr. Sigurd Schultz: Dansk Genremaleri, Kbh. 1928. 
20) H. Bramsen: Dansk Kunst fra Rokoko til vore Dage, Kbh. 1942, s. 178 f. 

21) Amaliegade-interiøret er ubetegnet, men kan søges dateret på følgende 
måde: Ser man bort fra et tilfældigt besøg - det ville passe meget dårligt 
til billedets ånd - af den ældste broder, der som officer var garnisoneret i 
Rencisborg 1815-27, var på studierejse til Frankrig 1828-29 og derpå blev 
gift i Kbh. d. r8.1r.1829, må chakot' en på væggen tv. tilhøre den senere 
professor i anatomi ved veterinærskolen, Henrik Carl Bendz, som efter sin 
examen i 1830 blev bataillonskirurg ved 2. livregiment i Kbh. Den anden 
afbildede broder, lægen ]. C. Bendz, var udenlands 1827-29 og derpå reserve
kirurg ved Kirurgisk Akademi. Maleriet må derfor - med hovedvægt på 
chakot'en - med største sandsynlighed dateres til 1830 eller de første måne
der af 1831. - Broderen Carl Henrik har Bendz iøvrigt malt i den samme 
stue på den Hirschsprungske samlings rundportræt, der bortset fra sin næsten 
miniaturagtige karakter nok i farvens fylde kan synes at stå Hanne Krossing
billedet nær; sidstnævnte har iøvrigt også empiretidens hvidgrå panelværk 
med grønne vægfelter. 

22) Niels Laurits Høyens Skrifter, udgivne paa Foranstaltning af Selskabet 
for nordisk Konst ved J L. Ussing, I bd. (Kbh. 1871), s. 64 f. 

23) Haavard Rostrup: Nyerhvervelser til Glyptotekets moderne afdeling 
1931-36, Kbh. 1937, s. 17. 
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24) }fr. citat af Akademiets anbefaling hos Røder, s. 37. 
25) Ved en nærliggende fejllæsning er datoen i Statens Museum for Kunsts 

"Fortegnelse over den danske Samlings malerier og skulpturer", Kbh. 1946, 
angivet til 13. 8., der derefter er optaget også i Weilbachs kunstnerleksikon I 
(1947). 

26) I det følgende angiver tallene i parentes efter citaterne, på hvilken side 
i D . S. 1871-72 de findes. 

27) Aftrykt med den her fulgte retskrivning blandt "Breve fra danske 
Kunstnere i Udlandet til C. W. Eckersberg" i Det nittende Aarhundrede, 
Maanedsskrift for Literatur og Kritik, udgivet af Georg og Edvard Brandes, 
Kbh. 1876- 77; Bendz' brev er dateret Venedig 2.11.1832. Vort citat findes 
s. 46 f. En concept til brevet er med i Raffenbergs udgave af malerens breve. 

28) Citeret efter Røder, s. 52 f. 
29) Danmarks Malerkunst, red. af Erik Zahle, Kbh. 1937, s. 139 f. 
30) )fr. Leo Swane i Kunstmuseets årsskrift 1935, s. 139 f. 
31) Stenografisk referat af foredraget "Et folks forpligtelse til at værne om 

sin kunst", holdt 24.1.1866 i Den danske Folkeforening, Høyens Skrifter III 
(Kbh. 1876), s. 599 f. 

For beredvillig bistand takker jeg ledelse og personale på Statens Museum 
for Kunst, Den kgl. Kobberstiksamling og Frederiksborgmuseet samt museums
direktør Eigil H . Brunniche ved Den Hirschsprungske Samling og museums
inspektør Erik Lassen. 

l 
/ 

-...::::: 

H. H. 

Blad af Bendz' Skizzebog paa en Fodlom i del IJOJdlige Sjælla11d i Selskab med unge Komtnere 
i Somme.·etJ r825 (9 X II; Den kgl. kobberstiksamling). 
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