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2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.

Louise Lundbye. Kunstnerens kusine. 1840. Pen og sort
blæk
Louise Lundbye. 1840. Pen og sort blæk
Asnæs Skov. 1839. Pen, sort blæk, pensel og vandfarve
En lille pige med en kat. 1839. Pen, sort blæk, pensel og
vandfarve
Refsnæskone. 1839. Pen, sort blæk, pensel og vandfarve
Mandsportræt. En af kunstnerens brødre (?). 1839. Pen,
brunt og sort blæk
Blomsterstudier. 1839. Pen, brunt og sort blæk
Ved roret. 1839. Pen, sort og rødt blæk
Fra en stensætning ved Raklev Kirke. 1839. Pen, sort
blæk, pensel og vandfarve

10. Plantestudier. 1840. Pen, sort blæk, pensel og vandfarve
  Lundbye samlede på mange plantestudier, der bl.a.
skulle bruges til de landskabsmalerier, han planlagde
at udføre, men studierne viser også en umiddelbar
glæde ved gengivelsen af organiske former. I Lundbyes
skitsebøger fra 1839 og det følgende år, hvorfra denne
tegning stammer, bugner det med studier af vilde planter
af forskellig art. I tegningen har Lundbye selv forsynet
flere af de delvis vandfarvede planter med navne, sommetider deres mere poetiske kaldenavne. Han har f.eks.
skrevet ”Jomfru Maries Ærmer” ud for agersnerlen og
”Storkenæb” ud for hejrenæben. Lundbye fandt selv de
mindste detaljer i naturen værdige til sine tegninger og
har foruden de mange blomsterbilleder bl.a. lavet flere
detaljerede tegninger af græsstrå.
11.
12.

13.
14.
15.

Mandsportræt (onklen Honoratus Bonnevie?). 1836. Pen,
sort blæk og lavering
Pastor Honoratus Bonnevie (1795–1873). Kunstnerens
morbroder sovende. 1836. Bly, lavering, pensel og vandfarve
Grene. 1838. Bly, pen og brunt blæk
Grene. 1838. Bly, pen og brunt blæk
Svale. Terner. Liggende ko. (1842). Pen, sort blæk, pensel
og vandfarve

16. Cathrine Lundbye. 1839. Pen og sort blæk
  Blandt Lundbyes tegnede portrætter findes ganske
mange, der forestiller medlemmer af hans omfattende familie. I denne tegning har Lundbye gengivet sin

47-årige mor, Cathrine Lundbye, iført sin karakteristiske
plisserede kyse. Lundbye var hele livet tæt knyttet til
sin mor, og gennem årene tegnede han hende mange
gange, ofte mens hun var i færd med at sy. Som flere af
Lundbyes portrætterede personer retter hun i tegningen
sin opmærksomhed væk fra beskueren og vender blikket
nedad – måske mod sine hænder og sytøjet. Tegningen
blev udført hos forældrene i Frederiksværk i starten af
oktober. I samme periode udførte Lundbye tegningen af
de to hænder samt helfigursportrættet af den syende
mor i profil.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

To hænder. 1839. Pen og sort blæk
Cathrine Lundbye med sit sytøj. 1839. Pen og sort blæk
En kvinde, der syr. 1839. Pen og sort blæk
Et græsstrå. 1839. Pen og sort blæk
Græsstrå. 1839. Pen og sort blæk
Munkehætte og andre blomster. 1839. Pen, sort og rødt
blæk
23. Pelargonium. Blomst og blad. 1839. Sort og rødt blæk og
vandfarve
24. En død skade. 1840. Pen, sort blæk, pensel og vandfarve
25. Vognserup malkeplads. Kvægstudier. Studier af
malkepiger. 1844. Pen, brunt blæk, pensel og vandfarve
  Lundbye opfattede hovedsageligt sig selv som
dyremaler. Han er især kendt for sine mange tegninger af
dyr, som han omhyggeligt studerede på ture rundt i landet. I tegningen af Vognserup malkeplads har Lundbye
fokuseret på koen, som han har gengivet fra næsten alle
tænkelige vinkler. Nederst til venstre har han inkluderet
malkepigen Inger, og øverst til højre ses endnu en malkepige siddende med sin spand. Landskabet i øverste del
af papiret forestiller den lave skrænt og markvejen, som
mælkevognen anvendte, når mælken skulle fra malkepladsen til gården. Samme synsvinkel valgte Lundbye
senere til maleriet Malkepladsen ved herregården Vognserup (1847), der i dag befinder sig på Statens Museum
for Kunst. Tegningen blev til under Lundbyes to måneder
lange ophold på herregården Vognserup i 1844. Under
opholdet fik han i en periode selskab af professor på
Kunstakademiet N. L. Høyen (1798–1870), der talte varmt
for dyrkelsen af det nationale gennem billeder af historiske bygningsværker, landskaber og folkeliv.

26. Ved holmene m.m. 1840. Tusch, pensel og vandfarve
27. Udsigt fra en bakke udenfor Lille-dyrehave ved
Frederiksborg. 1840. Tusch
28. Elisabeth Marie Emilie Bonnevie, kaldet Betty. Kunstnerens kusine. 1839. Pen, sort og gråt blæk
29. Profilportræt af en læsende ung mand. 1839. Pen og sort
blæk
30. Græssende vædder, en hund og en hane. 1839. Pen
og sort blæk
  I tegningen har Lundbye på typisk vis udnyttet
papiret på flere ledder og kanter. På den ene led ses en
græssende vædder, på den anden en hund og en hane.
Tegningen blev udført i juli måned 1839, da Lundbye var
i Vallekilde i Odsherred for at besøge sin onkel, præsten Honoratus Bonnevie (1795–1873). I baggrunden af
det tegnede landskab ses den store kæmpehøj, kaldet
Hankehøj, som lå lidt oppe bag præstegården. Hankehøj,
der er opført i den ældre bronzealder, viser Lundbyes
interesse for fortiden og Danmarks historie. Lundbye
malede Hankehøj igen i 1847 i hovedværket Efterårslandskab. Hankehøj ved Vallekilde, som er i museets samling.
31. Udsigt over fjorden ved Kalundborg. Plantestudie.
Parti fra Kalundborg. 1847. Pen, sort blæk, pensel og
vandfarve
  Tegningen fra Lundbyes fødeby Kalundborg viser variationen i hans skildringer af naturen, der både indeholder distancerede vuer og fokuserede nærbilleder. Bladet
indeholder tre forskellige studier, som Lundbye udførte
gradvist over fem dage. Han startede med tegningen forneden, hvor han den 3. juli stod i Kalundborgs østlige udkant. I venstre side ses vejen ud ad byen mod Refsnæs,
og i baggrundens midte stikker tårnet fra Raklev Kirke op.
To dage senere tegnede Lundbye i midten af papiret et
studie af prydplanten trekantblomst, som han farvelagde
med vandfarve. Den 8. juli afsluttede han tegningen med
det øverste landskab, der viser udsigten fra fjordens sydlige side mod Kalundborg med byens vartegn, Vor Frue
Kirke, i midten. I Lundbyes tegning har kirken fire tårne,
idet midtertårnet var styrtet sammen i 1827. Møllebakken
ses i baggrunden af landskabet, og i bunden af fjorden til
højre kan skibsmasterne i havnen anes.
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Den lange bog. 1841–44
   Tegningerne med det usædvanlige lange format
stammer alle fra Lundbyes skitsebog kaldet Den lange
bog. Bogen består af ubrugte rester fra en kasseret regnskabsbog, som Lundbye fik foræret af godsejerdatteren
Louise Marie Neergaard (1816–1895). Louise Marie havde
fundet bogen i 1841 på sin faders store gods Vedbygaard
i Vestsjælland, hvor Lundbye ofte kom for at male og tegne. Hun var Lundbyes første store kærlighed, men han fik
aldrig erklæret sine følelser for hende. Efter hans død i
1848 blev bogen skilt ad, og 30 år senere købte Heinrich
Hirschsprung 41 sider fra bogen direkte af kunstnerens
familie.
32. Stendysse. (1842). Pen og sort blæk
33. Udsigt fra Dejligheden nær Frendved ved Tissø. 1842. Pen
og sort blæk
34. Udsigt fra en banke ved Holmstrup. (1842). Bly, pen og
sort blæk
35. Køer på en landevej. Køer ved en stendysse. (1842). Bly,
pen og sort blæk
36. Ved Skovbakkegården ved Reerslev. (1842). Pen, sort
blæk og lavering
37. Studier efter en kalv. (1842). Pen og gråt blæk
38. Lama og Los. (1842). Bly, pen og sort blæk
  Det vides ikke, om Lundbye virkelig så en lama eller
en los i december 1842. Tegningen kan være udført som
en erindring om de vilde dyr, han havde set på Dyrehavsbakken den 18. juli samme år. Lundbye udførte mange
såkaldte erindringstegninger, hvor han nedfældede motiver, han tidligere havde set. I sin dagbog fortæller han
om oplevelserne på ”denne Skueplads for den jammerligste Glæde og den grueligste Jammer”, hvor han bl.a.
havde mødt en panter, et par lamaer med deres unge, en
hyæne og en bjørn, der alle fascinerede ham dybt. Lundbye fandt stor glæde i nærstudiet af dyr, store som små,
hjemlige som eksotiske, levende som døde, og en stor
del af hans tegninger udgøres netop af dyremotiver.
39. Bønder til hest. (1842). Pen og sort blæk
40. Hellig Anders’ Kors. (1842). Pen og sort blæk
41. Studie af et elletræ og en brændenælde. (1842). Pen og
sort blæk

42. En død musvåge. Et kastanjeblad. 1842. Pen, sort blæk,
pensel og vandfarve
43. Elsdyrtakker. (1842). Pen og sort blæk
44. Elsdyrtak. Illustration til Thieles danske Folkesagn. (1842).
Pen og sort blæk
45. P. C. Skovgaard på Vejlby Kirkegård. (1843). Pen, sort og
rødt blæk, pensel og vandfarve
46. Portræt af P. C. Skovgaard. En græssende tyrekalv.
(1843). Pen og sort blæk
  Kunstneren P. C. Skovgaard sidder på en stor sten
ved Hanebjerg mellem Vejlbystrand og Rågeleje. Han
er iført sin karakteristiske hat og vender blikket direkte
ud mod beskueren. Måske er tegningen en erindring fra
en tidligere tur. Fem år forinden, den 16. juli 1838, havde
de to venner befundet sig på netop dette sted, hvor de
begge havde tegnet en stendysse på Hanebjerget. Over
Skovgaard ses en skitse af en tyrekalv, som er udført et
par dage senere. Lundbye samlede ofte skitser fra forskellige steder i en enkelt tegning og udnyttede papiret
på mange ledder og kanter.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Constantin, Emma og Arnold Meyer. (1841). Pen og sort
blæk
Maren Larsdatter. Selvportræt. (1841). Pen, sort blæk,
pensel og vandfarve
Christen Larsen (En stående bondedreng). Portræt af P. C.
Skovgaard. (1841). Pen og sort blæk
Illustrationer til Thieles danske Folkesagn. (1841). Bly, pen,
sort og rødt blæk
Illustrationer til Thieles danske Folkesagn. (1841). Bly, pen,
sort og rødt blæk
Hunden Flanko og et par skæggede mandshoveder.
(1842). Pen og sort blæk

53. Snarebanken. Ved Reerslev. 1842. Pen, sort blæk og
lavering
  I tegningen har Lundbye skildret et af sine yndlingsmotiver: de store oldtidsgrave. Som påskriften
viser, er tegningen udført over flere dage og indeholder
elementer fra flere forskellige steder. Kæmpegravene i
forgrunden er fra Snarebakken, hvor Esbern Snares hest
ifølge sagnet skulle ligge begravet, mens stenene i mellemgrunden stammer fra et landskab ved Reerslev med

Vedby Mølle i baggrunden. Kvinden, der læner sig op ad
stendyssen, er sandsynligvis Lundbyes store kærlighed,
godsejerdatteren Louise Marie Neergaard. Hun er måske
indsat i tegningen som en erindring fra kunstnerens
besøg på Vedbygaard året forinden, som han beskrev i
sin dagbog i 1842:
   ”Jeg husker en Aften, da Tante Thea, Louise Lundbye
og hun vare spadserede ud af Snarebakken til. Jeg
fulgte dem, og da vi kom til Banken, løb hun i Forvejen
op, imens jeg hjalp Tante op ad Skraaningen et Stykke …
Paa den mægtige Overligger paa Stendyssen sad hun, vi
talede lidt sammen, hvorpaa hun yttrede: de Andre bleve
for langt tilbage, og strax løb jeg at hente dem. Skulde
hun alt dengang have bemærket min Følelse for hende.”
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54. Vejrhøj og Adelersborg (Dragsholm) set fra Bjergesø
mark. 1839. Bly, pen, sort blæk, pensel og vandfarve
55. Parti fra den søndre side af Refsnæs. 1843. Bly, pen,
gråt blæk, pensel og vandfarve
  I august 1843 besøgte Lundbye sin mor og bedsteforældre i Kalundborg. På en udflugt til broderen Honoratus på Refsnæsgård yderst på Refsnæs fik han lejlighed
til at udforske halvøens vilde og storladne landskab, som
fandt udtryk i flere farvelagte tegninger. Her har Lundbye
skildret den sydlige side af Refsnæs, hvor skrænterne
er stejle, og hvor de mest særegne partier findes. Det
var på denne side af Refsnæs, at Lundbye opholdt sig
mest. Tegningen er holdt i kølige blå og grå farver, som
understreger landskabets barske karakter. Lundbye er
især kendt som landskabsmaler og -tegner, og gennem
sin levetid udførte han adskillige billeder af landskaber,
hovedsageligt på det nordlige og nordvestlige Sjælland.
56. Fra den yderste pynt af Refsnæs. (1843). Pen, gråt blæk,
pensel og vandfarve
57. Porta San Giovanni set fra Lateranpaladset. 1846. Bly,
pen, sort blæk, pensel og vandfarve
58. En træstamme ved Gurre Sø. (1840). Pen, gråt blæk,
pensel og vandfarve
59. Maleren Peter Christian Skovgaard (1817–1875). 1840. Bly,
pen, sort blæk, pensel og vandfarve
60. Studier fra Tikøb Kirke. P. C. Skovgaard tegnende.
1840. Pen, sort blæk, pensel og vandfarve
  Lundbyes ven og malerkollega P. C. Skovgaard
(1817–1875) står i græsset og nedfælder koncentreret
sine indtryk i skitsebogen. Han er iført kunstnerkittel med
røde kantbroderier, og på hovedet bærer han en stor
kasket, der skygger for øjnene. Ved siden af ham ses en
kæmpestor sten, som er placeret i en bunke lysegrønt
græs, og under den er der gengivet flere arkitektoniske
detaljer fra det ydre af Tikøb Kirke, bl.a. en kamtakket gavl
med en medtaget storkerede ovenpå. Tegningen stammer fra slutningen af juni 1840, hvor Lundbye tog med
Skovgaard på en tur rundt i Nordsjælland, sandsynligvis
til fods. På turen udførte han flere tegninger, bl.a. Et hus i
Tikøb, En træstamme ved Gurre Sø og portrættet Maleren
Peter Christian Skovgaard (1817–1875), som også kan

ses på udstillingen. I sidstnævnte portræt har Lundbye
zoomet tæt ind på vennen, der ses fra siden iført samme
malerkittel som i denne tegning.
61. En stående italienerinde med en kobberspand på
hovedet. 1845.Bly, pen, sort blæk, pensel og vandfarve
  Efter at have modtaget Kunstakademiets rejsestipendium opholdt Lundbye sig i 1845–46 i Italien. Her
udførte han en række tegninger af italienske landskaber,
mennesker og dyr samt kopier efter antikke skulpturer på
museerne i Rom og Firenze. Tegningen af den italienske
kvinde med kobberspanden på hovedet stammer fra
en serie kostumetegninger, som Lundbye formentlig
udførte i vinteren 1845 under aftenundervisning i Rom.
I tegningen har Lundbye implementeret dateringen i
værkets motiv i form af pladen, som kvinden læner sig op
ad. Øverst i højre hjørne er hun gengivet i mindre format
uden de to genstande. Lundbye interesserede sig generelt for folkelige dragter og havde i årene forinden udført
flere detaljerede studier af kvinder fra Refsnæs og deres
særlige dragter.
62. Knælende engel. Efter en fresco af Luini i Brera. 1846.
Tusch, pensel og vandfarve
63. Vievandskar i Certosa ved Pavia. 1846. Bly, pen og sort
blæk
64. ”De sidste dage i Italien og Hjemreisen”. 1846. Pen, gråt
blæk, pensel og vandfarvel
65. Et hus i Tikøb. 1840. Pen, sort blæk, pensel og vandfarve
66. Tobakspibeplante. Svale. Tudser. (1842). Pen, sort blæk,
pensel og vandfarve
67. Klemmen. Gamle piletræer. 1842. Pen og sort blæk
68. Valby. (1842). Pen og sort blæk
69. Et hus i Store Kongensgade under nedbrydning. 1845.
Pen, brunt blæk, pensel og vandfarve
70. P. C. Skovgaard. 1845. Pensel og vandfarve
71.

Nisse hugger årstallet 1845 i en sten. December
Stads. 1844. Bly, pen, brunt blæk, lavering, pensel og
vandfarve
  Under sit ophold i Italien påbegyndte Lundbye i 1846
skitsebogen Trolddom og Huletanker, hvori han tegnede
sig selv som bakketrolden Sindre. I denne dværgskik-

kelse forenede han det barnlige sind med en gammel
mands fysiognomi. Han havde dog beskæftiget sig med
nisser, bakketrolde og dværge siden 1841 i skitsebogen
Den lange bog (1841–44). Tegningen er den første, hvori
Lundbye lader en nisse, eller rettere en af de underjordiske dværge, hugge tallet ud for det kommende år,
her 1845. Betegnelsen ”December-Stads” henviser til
de ornamenter, der findes på resten af bladet. De kan
også ses i tegningen Nisse puster til ilden i en kakkelovn
(1844?), som er med på udstillingen.
72. Et Hanehoved. 1844. Pen og brunt blæk
73. To høns. 1844. Pen og brunt blæk
74. Nisse puster til ilden i en kakkelovn. (1844?). Pen, sort
blæk, pensel og vandfarve

75. Selvportræt. 1839. Pen, gråt og sort blæk, lavering
76. Selvportræt. 1836. Bly og hvidt kridt
77. Selvportræt. 1846. Pen og gråt blæk

75

76

77

78

78. ”Huletanker i Neapel”. Selvportræt. (1846). Pen og
brunt blæk
I tegningen har Lundbye gengivet sig selv iført hat og
jakke siddende eftertænksomt på en sten i naturen.
Forneden har han skrevet ”Huletanker i Neapel”.
Tegningen er dog muligvis udført i Firenze som en såkaldt
erindringstegning. For Lundbye var hulen et ord, han
brugte som betegnelse for sin bolig, men det var også
det sted, hvor han trak sig ind i sig selv i sine depressive
og uproduktive perioder. I selvportrættet signalerer hans
kropssprog også en indelukkethed, som han sidder der,
sammenbøjet med benene over kors og knugede hænder.
   I løbet af sin knap 30 år lange levetid udførte
Lundbye et forholdsvis stort antal malede og tegnede
selvportrætter fra forskellige synsvinkler og med meget
forskellige udtryk som resultat. På væggen kan du se fire
selvportrætter, der strækker sig fra den 18-årige kunstners
ungdommelige portræt til et næsten resigneret udtryk
hos den senere 27 år gamle kunstner, der på grund af det
store buskede skæg synes mange år ældre.

Biografi
1818

Johan Thomas Lundbye bliver født den 1. september
1818 i Kalundborg som den mellemste af stabs
kaptajn, senere oberst, Joachim Theodor Lundbye
(1778–1841) og Cathrine Lundbyes, f. Bonnevie
(1792–1863) syv sønner.

1826

Familien flytter til faderens nye tjenestebolig på Kastellet, hvor også bagermester Købkes familie bor.

1832

Lundbye modtager privat tegneundervisning af
dyremaleren Christian Holm (1803–1846) og starter
samme år på Kunstakademiet, hvor han bl.a. får undervisning i tegning af professor J. L. Lund (1777–1867).
I de første år af sin akademitid stifter Lundbye venskab med de jævnaldrende elever Thorald Læssøe
(1816–1878), Jens Adolf Jerichau (1816–1883), Lorenz
Frølich (1820–1908) og P. C. Skovgaard (1817–1875).
Sidstnævnte er fra 1841 hans nærmeste fortrolige.

1835

Som 16-årig debutterer Lundbye på Kunstakademiets
årlige udstilling med et maleri af en hund.

1836

Lundbyes far bliver stationeret ved raketkorpset i Frederiksværk, og forældrene flytter til en tjenestebolig i
den nordlige ende af byen. Lundbye bliver boende på
Kastellet hos sin storebror Carl.

1837

Lundbye flytter til Nyboder.

1838

Lundbye flytter til Store Kongensgade.

1839

På Vallekilde møder Lundbye i august for første gang
godsejerdatteren Louise Marie Neergaard, som han
senere forelsker sig hovedkulds i, dog uden nogensinde at fortælle hende om sine følelser.

1841

Efter faderens død flytter Lundbyes mor til sine forældre i Kalundborg. I slutningen af året flytter Lundbye
til Frederiks Hospital, datidens rigshospital og det
nuværende Designmuseum Danmark i Bredgade.

1842

I marts påbegynder den 23-årige Lundbye sin første
dagbog, som han navngiver Et Aar af mit Liv, hvori han
kredser om den ulykkelige forelskelse i Marie Louise.
Bogen bliver én ud af i alt syv dagbøger. I oktober
flytter han til Kastellet.

1843

Lundbye flytter til Nyhavn. I løbet af efteråret lærer
han Svend Grundtvig (1824–1883) at kende.

1845

Efter at have modtaget Kunstakademiets rejsestipendium tager Lundbye i juni 1845 til Italien gennem
Tyskland, Schweiz og Frankrig. Rejsen, der bl.a. fører
ham til Rom, Napoli og Firenze, bliver hans eneste
større udlandsrejse. Under rejsen udfører han bl.a.
den lille tegnede bog Trolddom og Huletanker, hvori

han selv optræder som bakketrold med nisseagtige
træk i diverse situationer. I juli 1846 rejser han tilbage
til København gennem Belgien og Holland.
1848

Ved Treårskrigens begyndelse melder Lundbye
sig som frivillig i den danske hær. Inden han når til
slagmarken, omkommer han den 26. april ved et
vådeskud ved Bedsted. Trods sine kun 29 leveår
efterlader Lundbye sig en omfattende kunstnerisk
produktion, der tæller talrige malerier, flere grafiske
blade, flere hundrede akvareller og tegninger samt en
stor mængde breve og dagbogsnotater.

Udstillingen er støttet af
Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond

J. Th. Lundbye på programmet:
20. september kl. 15
Intro til hjørneudstillingen
  Tegnede fortællinger. J. Th. Lundbye
v. museumsinspektør Rikke Zinck Jensen.
3. oktober kl. 14
Forskerkvarter
   Mød Jesper Svenningsen, projektforsker
ved Statens Museum for Kunst, der fortæller
om sin forskning i J. Th. Lundbyes dagbøger.
22. november kl. 15
Intro til hjørneudstillingen
  Tegnede fortællinger. J. Th. Lundbye
v. museumsinspektør Rikke Zinck Jensen.
Hele december
Børneskattejagt
   Find Lundbyes nisser, der har gemt sig
i museets sale og få en lille præmie. Gratis
skattekort kan hentes i museets skranke.

