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 Optakt
 Martinus Rørbye forlod København i maj 1834 for at tage på sin 
første dannelsesrejse sydpå. Forude ventede godt tre års intensive stu-
dier af kulturen og kunsten i adskillige europæiske og nærorientaliske 
byer og landområder. Undervejs nåede Rørbye at fylde adskillige skit-
sebøger med tegninger, kolorerede skitser og andet studiemateriale 
samt udføre en lang række malerier af de fremmede steders natur og 
folk. Hver dag skrev han breve hjem til familien og vennerne i Danmark, 
og han førte også detaljeret dagbog over sine oplevelser, bekendtskaber 
og steder, han besøgte. Rejsedagbogen, der er bevaret intakt, har en 
yderst privat karakter, eftersom den antagelig ikke var tiltænkt senere 
publicering, som det ellers i tiden blev meget populært at gøre efter 
hjemkomsten fra længerevarende rejser.1 Som kildemateriale er rejse-
optegnelserne helt unikke, idet vi via Rørbyes ord kan komme helt tæt 
på rejsens hændelser i en vis form for ufiltreret beretning. 
 Sammenholder vi Rørbyes omfattende visuelle såvel som skrift-
lige produktion fra rejseårene 1834-1837 med hans tidligere produk-
tioner, står det klart, at denne lange rejse ikke kun forandrede Rørbye 
som menneske; også hans kunstneriske billedsprog forandrede sig. 
Ændringerne synes at markere, at Rørbye udklækkede en ny kom-
pleks billedtradition og skrivestil for, hvordan sydens oplevelser, land-
skabsvuer og kulturelle seværdigheder kunne skildres og omtales i 
forhold til de bestående traditioner.2 
 Med fokus på Rørbyes første rejse til syden i 1834-37 vil jeg i det 
følgende rammesætte Rørbyes rejsebetingelser samt efterfølgende se 
nærmere på, hvad han oplevede, tegnede, skrev og malede. 

 Forandringernes tid
 Betragtet i et større mentalitetshistorisk og kunsthistorisk per-
spektiv placerer Rørbyes rejse til syden sig i en afgørende brydnings-
fase, hvor rejsebetingelserne og rejsekulturen ned gennem kontinen-
tet forandrede sig hastigt. Fra slutningen af 1820’erne var det blevet 
muligt at tilbagelægge flere rejsedestinationer til havs med det nyop-
fundne dampskib, og fra midt 1830’erne og frem blev der bygget jern-
banelinjer på kontinentet. Selve måden at lade sig transportere på var 
dermed under forandring med et højere tempo til følge og med opbyg-
gelsen af kollektive, faste ruter, som rejsende måtte følge. 
 Dertil kom, at stadig flere professionstyper og befolkningsgrup-
per havde fået mulighed for at rejse ud. Den tidligere så klassiske dan-
nelsesrejse, kendt som the Grand Tour, der primært havde været ade-
len og de mest velhavende folk forundt at tage på, havde nu bredt sig 
til det højere borgerskab. I relation hertil kan nævnes, at gruppen af 
danske kunstnere på Kunstakademiet, der stod for at skulle rejse ud i 
denne brydningstid, alle tilhørte borgerskabet. Efter Napoleonskrige-
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nes ophør i 1815 var det endvidere igen blevet muligt for især engelske 
rejsende at tage på the Grand Tour til Italien, og det medførte en strøm 
af englændere på kontinentet,hvilket gav anledning til bemærkninger 
i de danske kunstneres rejsedagbøger og brevvekslinger om netop dis-
ses mange tilstedeværelse 3. 
 Samlet set omfattede udviklingsændringerne i rejsemønstret, 
at rejserne kunne gennemføres hurtigere, og at flere rejsende tog de 
samme steder hen. Ændringerne fik imidlertid også den konsekvens, 
at kunstnerne blev mødt af en blomstrende turisme visse steder i 
Italien og i Schweiz, hvilket de antagelig ikke havde regnet med, ef-
tersom kunstnerne havde en anden forventningshorisont med sig 
hjemmefra.4 Rejsebetingelserne havde tydeligvis forandret sig me-
get siden Rørbyes lærer fra Kunstakademiet i København, professor 
C.W. Eckersberg (1783-1853), havde været på sin dannelsesrejse i pe-
rioden 1810-1816.5 Hans erfaringsgrundlag kunne Rørbye og andre af 
de samtidige rejsende kunstnere, eksempelvis J.Th. Lundbye (1818-
1848), Wilhelm Marstrand (1810-1873) og Jørgen Sonne (1801-1890), 
ikke læne sig op ad, da de fik mulighed for at rejse ud. For meget havde 
forandret sig, viste det sig. Kunstnergruppen måtte derfor redefinere 
rejsebilledets traditionelle formsprog, og resultatet blev så slagkraf-
tigt og langtidsholdbart, at vi som rejsende selv i dag låner fra netop de 
traditioner og billedkoder, som Rørbye og de andre kunstnere udklæk-
kede i 1830’erne og 1840’erne. 

 Exit København 
  ”1834. Mandag 19. Mai.
  Med Dampskibet Frederik den 6te til Lübeck. Af Danske om-

bord vare Doctor Thorsen og Greven Schulenburg. Daarligt 
humeur. Der vilde blot have hørt meget lidet til for at jeg strax 
skulde have været tilbage til Rose, saa ondt gjorde det mig at see 
hende, Moder og mine Systre græde; men jeg holt mig tappert og 
lod Ingen det mærke.”

 Rørbyes rejse tog sin begyndelse fra Toldboden i København, 
hvor han med dampskib sejlede til Slesvig-Holsten. Herfra skiftede 
han til andre hestetrukne rejsetransportmidler som Ekstraposten og 
diligence på sin vej gennem tyske byer i retning mod Holland, mens 
han på andre strækninger i Hollands kystnære områder kunne be-
nytte dampskibet igen. Det var karakteristisk for rejselivet dengang, at 
rejsende måtte foretage mange transportskift undervejs, og at rejse-
midlet sjældent var det samme over længere distancer. Al bagage skul-
le derfor ompakkes adskillige gange og på ny bæres til et andet trans-
portmiddel, hvilket indikerer, at det kunne være yderst opslidende at 
rejse dengang. 

” Hver dag  
skrev han  
breve hjem til  
familien og 
vennerne i 
Danmark, og 
han førte også 
detaljeret  
dagbog over 
sine oplevel-
ser …”
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 Den 6. juli 1834 ankom Rørbye til Paris. At valget faldt på at tage 
omkring Paris på vejen til Italien var antagelig inspireret af Eckers-
berg, der fra 1810-1813 selv opholdt sig i den franske hovedstad. Rørbye 
nøjedes dog med et ophold på blot halvanden måned, men han havde 
også kun fået stipendium fra Fonden ad Usus Publicos til en samlet 
rejsetid på 3-4 år, mens Eckersberg havde fået stipendium til hele 6 år.6 
I Paris traf han Eckersbergs søn, kobberstikkeren Erling Eckersberg 
(1808-1889), der var draget mod Paris i januar 1834 med et tilsvarende 
treårigt stipendium på lommen, hvilket siger noget om, at de unge aka-
demistuderendes rejsemuligheder havde en strammere tidsplan end 
generationen før dem. Erling og Martinus besøgte mange seværdighe-
der sammen; især kirker og parker havde deres fælles interesse. Dertil 
kom besøg på Louvre mange gange, samt operaen og byens naturhi-
storiske samling. Af mere kuriøse indslag kan nævnes, at de fik ”set 
Doctor Anjoux’ kunstige anatomiske Figurer”7 og en luftballon med 17 
ombord blive sendt op.8 I Paris opholdt sig samtidigt den landsforviste 
danske filolog, samfundskritiker og forfatter P.A. Heiberg (1758-1841) 
samt balletdanseren og den senere kongelige balletmester Auguste 
Bournonville (1808-1879), som Rørbye lejlighedsvis mødtes med. Der-
til kom et par besøg i atelieret hos den franske kunstner Jean-Auguste-
Dominique Ingres (1780-1867). Fra Pariseropholdet kendes en række 
interessante tegninger af gade- og bylivet (fig. 122). 
 
 Over bjergene – et populært besøgsmål 
 Den 28. august 1834 rejste Rørbye fra Paris, over Schweiz og til 
Italien. Rørbyes rejsedagbog er generelt meget kortfattet og fokuse-
rer hovedsagelig på, hvor han rejste, med hvem, og hvad han besøgte. 
Derfor må informationerne tillægges en særlig betydning, når Rør-
bye undtagelsesvis uddyber og kvalificerer sine oplevelser, hvilket var 
tilfældet med rejsen mod Italien, der gik over Jurabjergene. Beskri-
velserne herfra rummer en række interessante forandringsmarkører 
betragtet fra et turismeperspektiv, idet Rørbye meddeler os, hvordan 
området var præget af mange engelske rejsende, der ikke opførte sig 
korrekt, og som tilmed påvirkede den lokale kultur i en negativ ret-
ning. Den 9. september 1834 skrev Rørbye eksempel følgende fra Char-
monix: ”[…] et dejligt Sted, men det er næsten som paa Alfarvej, man 
ser bestandigt Folk komme og gaa …”, og fra den 13. september ytrede 
han følgende i dagbogen: ”Dalen er overmaade skjön, det gør blot et 
ubehageligt Indtryk her at se de rige Reisende at komme med deres 
store Equipager og mange Tjænere i denne fredelige Egn, hvis Indvaa-
nere de ved deres Penge fordærve.”9 Ud fra dagbogens sammenhæng 
at dømme må det være den engelske landadel, der her var genstand 
for Rørbyes kritiske (borgerlige) blik, og som han tillagde skylden for 
at have fordærvet lokalbefolkningen. Den oplevede, uventede for-

Fig. 122
Martinus Rørbye, Gadescene. Paris, 1834
Blyant og akvarel på papir, 25,3 x 31,5 mm
Privateje
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andring medførte således, at der indlejrede sig et diskrepant forhold 
mellem de forventninger, Rørbye havde til området via bagudskuende 
beretninger hjemmefra og så virkelighedens nutidige realiteter. 
 Den danske forfatter Jens Baggesen (1764-1826) havde eksem-
pelvis skrevet følgende om området 30-40 år tidligere, hvilket fremgår 
af hans i samtiden meget læste rejseroman Labyrinthen, som mange af 
kunstnerne havde konsulteret forud for deres egen rejse: ”[…] overalt 
sporer man ærlighed, Selvfølelse, Arbeidsomhed, og, som Følge heraf, 
Lykke, Fred.”10 Meget synes at have ændret sig på disse efterfølgende 
årtier, og dette ikke i en positiv retning. 
 Set ud fra en nutidig mentalitetshistorisk betragtning er oven-
stående oplysninger fra Rørbyes dagbog om de mange rejsendes tilste-
deværelse i bjergområdet yderst interessant, fordi det kan sige os no-
get om de forandringer, der generelt fandt sted fra 1830’erne og frem i 
primært schweiziske og italienske byer af en vis størrelse, hvor mange 
rejsende valfartede til eller blot rejste igennem på deres faste rute til 
Rom.
 
 Tolkninger 
 Imidlertid har forskningen ikke altid fundet sådanne oplysnin-
ger frugtbare eller relevante, for da Rørbyes dagbog i 1931 blev trans-
skriberet af journalisten og forfatteren Georg Nygaard (1871-1942) i 
den til dato stadig eneste transskriptionsudgave, undlod han eksplicit 
at videregive alle informationer om rejsen fra Paris til Rom med føl-
gende begrundelse: ”Det første Afsnit af Dagbogen, selve Rejsen fra Kø-
benhavn til Italien, er af mindre Interesse, og jeg har derfor resumeret 
Dele af Optegnelserne.”11 I de dermed ikke-transskriberede passager 
opsummerer han Rørbyes rejse i det østfranske/schweiziske område 
med følgende få ord: ”Rørbye foretager nogle Udflugter i Bjergene, 
hvor han maler og tegner.”12 Denne yderst sparsomme, neutrale in-
formation tydeliggør, at alle oplysninger om turismens opblomstring 
og de mange rejsendes påvirkning af den lokale kultur er valgt fra og 
end ikke lagt ud til den potentielt set kommende læser selv at vurdere, 
om oplysningerne er relevante eller ej. Når Nygaards subjektivt trans-
skriberede version af Rørbyes dagbog har kunnet stå til troende i hen 
ved 80 år, hænger det i lige så høj grad sammen med, at Rørbye ikke 
skildrede turismens opblomstring i sine tegninger eller malerier.13 Kun 
forandringsmarkører som dampskibet blev han en yndet skildrer af. 
Der har derfor ikke været den helt store anledning til at betvivle gyldig-
heden af, at Nygaard havde valgt de væsentligste passager ud for efter-
tiden, eftersom den skriftlige rejseoplevelse – ordet – så ud til at stå i 
balanceret tilhørsforhold til den visuelle rejseoplevelse – billedet. Men 
sådan forholdt det sig ikke altid med Rørbye, da det hos ham ved nær-
mere eftersyn har vist sig, at oplevelsen i ord adskiller sig fra oplevelsen 

” … et dejligt 
Sted, men  
det er næsten 
som paa  
Alfarvej,  
man ser  
bestandigt 
Folk komme 
og gaa …”
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i billeder. Fra netop det tæt berejste område med de rige rejsende, har 
Rørbye udført tegninger som eksempelvis Bjerglandskab med vandrer 
(fig. 123), der ikke indeholder spor af turister. På tegningen skildres 
derimod en mandsperson med oppakning, måske Rørbye selv, som ale-
ne vandrer gennem et bjergpas begunstiget af storslået natur.
 Det nye ved Rørbyes billedsprog handler således om, at han til-
stræber at videregive indtrykket af at afbilde sine rejseoplevelser, som 
kiggede vi ham over skulderen her og nu, dvs. at betragteren skal få det 
indtryk, at vi inviteres ind i samme rum og samme tid som ham, hvil-
ket adskiller sig fra tidligere generationers rejsebilleder, der i højere 
grad fremviste et fortidigt arkadisk drømmeunivers.14 Den afbildede 
verden, som Rørbye inviterer betragteren indenfor i, gengiver imid-
lertid ikke den fulde historie, idet forstyrrende turister og spolerede 
lokalbefolkninger også hørte med til den reelt oplevede verden, hvis 
dagbogens optegnelser skal tages for pålydende. Tidligere generatio-
ner havde derimod ikke brug for at foretage lignende fravalg, da turis-
me ikke for alvor var en dominerende faktor før 1830’erne. Svaret på, 
hvorfor Rørbye, ligesom hovedparten af hans samtidige rejsende, ikke 
skildrede turismens opblomstring i deres tegninger eller malerier, 
skal i stedet for søges i den selviscenesættelsesmekanisme, der be-
gynder at gro frem fra 1830’erne. Beklagelsen over de andre turisters 
kulturødelæggende tilstedeværelse får kunstnerne til at fremstille sig 
selv ud fra en retorisk klarsynet position med uforstyrrende handlin-
ger til følge. Sagt med andre ord: Det var ikke kunstnerne selv, der var 
de forstyrrende turister; det var altid de andre! Og i de fleste tilfælde 
var det den engelske adel, der blev hængt ud. Kunstnerne positione-
rede sig i stedet for som gode, sande (borgerlige) rejsende, der opførte 
sig korrekt; mens det var de andre – turisterne – der ikke kunne finde 
ud af at værne om den lokale kultur og opføre sig respektfuldt.
 Dertil kom, at der på det hjemlige kunstmarked antagelig heller 
ikke var efterspørgsel på billeder, der udfordrede det traditionsrige, 
overleverede indtryk af det øvrige Europa og i særdeleshed Italien; 
snarere ønskede mange købere at fastholde og fastfryse forestillingen 
om, at et Arkadien – uberørt af samfundsforandringer – stadig fandtes. 
Rørbyes udsigtstegning med den sande rejsende ville der derfor po-
tentielt set være købere til, såfremt motivet blev gengivet i maleriets 
format, og det var Rørbye sig antagelig bevidst om. Trods denne be-
vidsthed om turismens opblomstring baseret på personlige erfaringer 
fravalgte Rørbye således at inkorporere disses tilstedeværelse i sine 
billeder; kun på skrift kunne han give udtryk herfor, og derfor spiller 
Rørbyes dagbogsoptegnelser en yderst central rolle, når det handler 
om at afdække de reelle samfundsforandringer. 
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Fig. 123
Martinus Rørbye, Bjerglandskab med vandrer, 
1834-35
Blyant, pensel, grå og brun lavering på papir,  
131 x 208 mm
Statens Museum for Kunst
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 Et første møde med Rom
  ”22. oktober 1834 […] ankommen til Rom i ret smukt Veir. […] 

Glædet mig ved at finde Breve her fra Rose. […] Torsdag 23. Ok-
tober 1834. Drukken Kaffe for første Gang om Morgenen i Café 
Greco. Med Blunck besøgt Thorvaldsen, som vi traf i meget godt 
humeur; siden løbet forgjæves efter Værelser. Saa tre Malerier 
af Vernet, udstillede i det franske Academie […]”15 

 Fra Schweiz gik turen gennem Østrig, hvor Rørbye tog vetturi-
nen til Milano og derfra med dampskib videre til Livorno, hvor han 
indløb den 4. oktober 1834. Med korte stop i Pisa, Firenze (fig. 124), 
Peru gia og Spoleto ankom Rørbye den 22. oktober til Rom, der som 
traditionen tro var alle rejsendes hoveddestination.
 Hjemmefra havde Rørbye set ældre malerier fra Rom i kongens 
billedgalleri, nærstuderet Eckersbergs tegninger og malerier fra Rom, 
hørt og læst en masse om denne antikkens sagnomspundne storheds-
by. Forventningerne var derfor høje, og de indprentede billeder af de 
prægtige ruiner stod lyslevende; men alt dette blev ikke indfriet i følge 
Rørbyes skriftlige førstehåndsindtryk: 

  ”Jeg kan ikke just sige, at Synet af Rom ganske har tilfredsstillet 
mig, jeg havde forestillet mig alt langt prægtigere, og aldrig var 
det kommen indenfor mine Tanker, at denne Bye var saa fuld af 
snævre og skidne Stræder. Ruinerne, med Undtagelse af Coli-
seet, havde jeg tænkt mig mere imponesente, og jeg kan egentlig 
blodt sige, at Piazza del Popolo og Peters Kirken ikke var ringere 
end mine Forventninger. Capitolet var saae langt derunder, idet 
jeg havde forestillet mig det som ophøiet paa en Klippe, der do-
minerede hele Byen.”16

 Rørbyes oplevelse af Rom var således i den første tid meget 
præget af det stærkt forudindtagede indtryk, som han bragte med sig 
hjemmefra, hvilket ikke var usædvanligt til sammenligning med andre 
danske, rejsende kunstnere.17 På det sociale plan blev der taget godt 
imod Rørbye, idet der gennem årene var blevet opbygget en tradition 
for blandt landsmænd at mødes i Caffè Greco tæt ved den Spanske 
Trappe samt på udvalgte osteriaer i byen. Der var således altid nogen at 
spise med og lave udflugtsaftaler med. Blandt de kunstnere, som Rør-
bye hyppigst omgikkes, kan nævnes blomstermaler J.L. Jensen (1800-
1856), arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll (1800-1856), Ditlev 
Blunck (1798-1854), Albert Küchler (1803-1886), Jørgen Sonne (1801-
1890), Fritz Petzholdt (1805-1838), Constantin Hansen (1804-1880), 
den norske maler Thomas Fearnley (1802-1842), den svenske maler 
Valgren, den tyske maler Johann Baptist Kirner (1806-1860) samt de 

Fig. 124 
Martinus Rørbye, Bronzesvinet på Mercato Nuovo 
i Firenze, 1834 
Blyant og lavering på papir, 296 x 243 mm 
Den Hirschsprungske Samling
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fastresiderende: billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (1770-1844) og 
maleren Ernst Meyer (1797-1861). Dertil kom daglige besøg hos Peter 
(1808-1881) og Henriette Wullff (1804-1858) – et søskendepar fra Kø-
benhavn med nære relationer til H.C. Andersen (1805-1875). I Caffè 
Greco socialiseredes der også med diverse grever og konsuler og med 
til det officielle sociale liv i Rom hørte også ”Prindsessens Tirsdags-
selskaber”.18 Noget af det første, Rørbye så i Rom, var Peterskirken og 
en lang række øvrige omkringliggende kirker, Colosseum, Villa Borg-
hese, Vesta templet, Pantheon, Villa Medici og Det Sixtinske Kapel 
med mere, dvs. alle byens ikoniske seværdigheder, som turister i dag 
også besøger (fig. 125 og 126).
 Efter knap 14 dages ophold i Rom gør Rørbye igen status over sit 
liv, men tonen er fortsat ikke så optimistisk: 

  ”Jeg skulde vel ikke saaledes dømme, men mig behager Kunst-
nernes Liv her ikke synderligt. Enhver lever saa at sige een for 
sig selv og synes med skjæve Øjne at see til den Anden. Enhver 
vil gerne være Mesteren, og Ingen er kommen for at lære; om 
Kunst hører man dem sjældent ytre noget, der er blot faae, der 
besøge hinanden; blodt i den skidne Knejpe og i Caféen sees 
de.”19 

 Humøret blev sandsynligvis også påvirket af, at han inderligt 
savnede Rose Frederikke Schiøtt (1810-1859), som han var blevet for-
lovet med inden afrejsen, og som han gennem alle treethalvt år stort 
set dagligt skrev breve til og modtog tilsvarende mange fra. Den posi-
tive side ved denne lange forlovelse blev imidlertid, at de via brevene 
lærte hinanden ret indgående at kende, som Rørbye selv betegnede 
det. Hjemveen trængte sig dog ofte på, men var også aftagende, som 
her i et tilbageblik fra marts 1835, hvor Rørbye havde været væk fra 
hjemmet i ca. 10 måneder: 
 
  ”Onsdag 11. Marts. Malet om Formiddagen et lille Studie i Colli-

seet. Om aftenen lidt henne hos Wulffs. Jeg maatte ogsaa i Aften 
gaae lidt tidlig til Sengs, da jeg ikke var rask; kjeder mig da ogsaa 
dygtig og længes efter Hjemmet. Imidlertid mærker jeg tydeligt, 
at jeg dog nu bedre kan finde mig heri end ved Begyndelsen af 
min Reise, da det gav mig mange mørke Timer. Jeg bliver derfor 
ogsaa nu roligere og lader Alt her mere vederfares Ret.”20 

 
 Passagerne siger noget om, at Rørbye antagelig var en meget føl-
som mand, der kerede sig om andre, og som ikke holdt af overfladiske 
bekendtskaber. Han søgte derfor kun få folks venskab på rejsen, hvor-
af især familien Wulff blev de nærmeste foruden Blunck og Küchler. 

Fig. 126 
Martinus Rørbye, Fontæne i Villa Borgheses Have, 
Rom, 1841 
Blyant på papir, 290 x 460 mm  
Privateje

Fig. 125 
Martinus Rørbye, Parti fra Villa Borghese,  
Rom, 1841 
Olie på lærred, 38 x 55,5 cm 
ARoS Aarhus Kunstmuseum
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Hans dage tog sig derfor oftest sådan ud, at han i dagtimerne tegnede 
alene ude i naturen eller ved seværdighederne, og først om aftenen 
efter en lang dags arbejde tog på korte besøg hos de få faste venner i 
Rom for derefter at vende hjem til sit logi for natten. En typisk dagsbe-
skrivelse fra den første tid i Rom kan derved lade sig repræsentere af 
denne fra december 1834: 

  ”Mandag 15. December. Strax om Morgenen spadseret ud af 
Porta St. Sebastian og et stort Stykke af Veien ud forbi Cecilia 
Metellas Grav ad Veien til Roma veccia. Jeg gik over Campagnen 
ud til Neapel-Veien, tegnede lidt og vendte saa tilbage. Det var 
hele Dagen det deiligste Veir, seet flere Motiver til Malerier paa 
Veien. Besøgt Wulffs og Blunck i Skumringen og var om Aftenen 
hos Fearnley, ikke frisk.”21

 Rørbye havde dagligt, og det gjaldt alle årene på rejsen, et seriøst 
fokus på at indsamle studiemateriale, finde gode motiver og få lavet 
kolorerede detaljestudier, der senere kunne tjene som puslespilsbrik-
ker for maleriernes kompositionelle detaljer. I sine dagbogsoptegnel-
ser skriver han meget betegnende om denne fremgangsmåde for ma-
lerierne: 

  ”Jeg gjorde om Formiddagen en Tuur med Küchler [..] for at 
søge nogle Kaktusser, og siden vare vi inde i Vinia Barberina, 
hvor der i denne Tid staar en meget smuk Aloe i Blomster. Man 
finder saaledes i og omkring Rom næsten alle mulige Motiver til 
hvad man skal bruge, naar man først er lidt bekjent her.”22 

 Denne passage rammer meget præcist essensen af Rørbyes 
arbejdsmetode, at han netop betragtede sit studiemateriale som et 
fleksibelt billedarkiv til brug for staffage og pynt i de større malerier, 
hvilket vil sige, at kaktusser tegnet i 1836 i Rom godt kan optræde i et 
maleri med kaktusser fra Palermo fra 1840, ligesom det er dokumen-
teret, at cypresser fra Rom er genanvendt i maleri med bygninger fra 
Konstantinopel. 23

 Napoli og omegn
 Det første afgørende vendepunkt på Rørbyes lange dannelses-
rejse, hvor rejsen så at sige blev med færre melankolske stik i hjertet, 
var da han efter et halvt års ophold i Rom begav sig sydpå mod Napoli, 
Sorrento og Procida, hvoraf han de to sidste steder befandt sig rigtig 
godt ifølge dagbogsoptegnelserne. I Napoli var der dog for meget larm 
og for mange turister, om end byen beskrives som smuk: 
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Fig. 127
Martinus Rørbye, Udsigt mod Vesuv fra Procida, 
2. kvartal af 1835 
Blyant og akvarel på papir, 213 x 336 mm 
Statens Museum for Kunst
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  ”19de Mai. […] Man bliver alle Øjeblikke bettet og tiltalt; her 
vrimler af Folk. […] 20 Mai 1835 […] Men hvilken Bye. Naturen 
synes her virkelig at have udtømt hele sin Fylde for at overlæsse 
dette ene Sted med Skjønheder. Neapel ligger som Perlen i det 
kostelige Smykke, der omgiver den, og for at gjøre Alt complet 
kommer det imponerende Syn af Vesuv til.”24 

 Fra en tur til Castellammare, hvorfra der var en strålende ud-
sigt til netop Vesuv, havde Rørbye tegnet sit rejseselskab (fig. 127), som 
han i 14 dage rejste rundt i området med, og til afveksling var her tid til 
at slappe lidt af på turen. Det er denne stemning, som Rørbye her har 
indfanget på tegningen, og i dagbogen får dagen følgende ord med på 
vejen: 
 
  ”31. Mai 1835. Vi tage om Morgenen med en Baad over til Ca-

stellamare og spadserede der omkring det meste af Dagen. Dets 
Beliggenhed er næsten endnu smukkere end Neapels; deilige 
Udsigter med Vesuv i Baggrunden har man overalt. Vi spiste for 
mange af de deilige Kirsebær.”25 

 Da selskabet dagen efter besøgte Pompeji, blev Rørbye helt op-
slugt af at tegne dekorationsmønstre og arkitektur fra stedet, men han 
bemærkede også de mange engelske turisters tilstedeværelse, hvilket 
er en af de tydelige forandringsmarkører, der indikerer, at turismen 
også havde set sin opblomstring i denne del af landet: ”Det er morsomt 
at lægge Mærke til, hvorledes Kustoderne omføre Englænderne,” 
skrev han.26 I Rom havde Rørbye også bemærket englændernes massi-
ve tilstedeværelse, især omkring Colosseum.27 Noget tyder derfor på, 
at især de engelske turister rejste med mange penge på lommen eller 
tilhørte den velbeslåede adel, eftersom de havde midler til at få guider 
til at vise dem rundt på bl.a. Pompeji, hvilket må pege på, at servicetu-
rismen allerede havde set dagens lys i Italien i 1830’erne.

 Procida 
 For at komme væk fra strømmen af de mange engelske rejsende 
søgte Rørbye mod de mindre befærdede byer Sorrento og Procida for 
at tegne og male i fred og ro. Den 20. juni beretter han følgende fra sin 
ankomst til Procida: ”I dag har jeg faaet et godt Værelse for mig selv 
med en Altan og deilig Udsigt over Havet. Det lader til, at jeg er hos 
skikkelige Folk. Jeg har tegnet temmelig flittig i dag […]”28 Sted og tids-
punkt taget i betragtning forekommer det næsten, at det må være stu-
diet til maleriet En loggia fra Procida, han her omtaler (fig. 129). Det 
færdige maleri fra 1835 viser en vinrankeoverdækket terrasse med 
beplantede terrakottakrukker, tørrede hvidløgsranker, et ophængt 

Fig. 128
Martinus Rørbye, Udsigt gennem et vindue  
på Procida, 1835 
Blyant og akvarel på papir, 140 x 97 mm 
Statens Museum for Kunst
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” … deilige  
Udsigter med 
Vesuv i  
Baggrunden 
har man  
overalt.  
Vi spiste for 
mange af  
de deilige  
Kirsebær …”

fuglebur samt en mørk, glaseret krukke, der balancerer på terrassens 
gesims. I højre side ses en halvt åben dør, der lader blikket vandre ind 
i mørket for derefter at vende tilbage mod det blå hav i baggrunden, 
hvor også et sejlskib ses. Maleriet er udført med stor detaljerigdom, 
og som helhed har Rørbye fået det til at ligne en helt tilfældig skøn ud-
sigt, som han just har indfanget med oliemaling. Men maleriet viser 
sig at være alt andet end det. Der er snarere tale om en nøje planlagt 
og konstrueret billedflade, hvor Rørbye kan have anvendt skitsema-
teriale fra helt andre lokationer og steder. Faktisk har det vist sig, at 
det egentlige forlæg til maleriet stammer fra en anden kunstners pro-
duktion. Fearnley , som Rørbye tilbragte meget tid sammen med det 
første halve år i Rom, havde tre år tidligere – i 1832 – været i Procida 
og her malet en udsigt, der forekommer at være identisk med Rørbyes 
(fig. 129). Fearnleys maleri er dog langt mere pastost i sin udførelse og 
indeholder færre detaljer, men den slående lighed de to billeder imel-
lem er interessant og næppe tilfældig. Spørgsmålet er, om Rørbye har 
genfundet det sted, som Fearnley har malet, eller om Rørbye fra sit 
unavngivne udsigtslogi har malet Fearnleys udsigt fra Procida efter 
hukommelsen. I så fald kan Rørbyes hukommelse siges at være yderst 
god. Vi ved om Fearnley, at han solgte mange af sine malerier i Rom og 
undervejs på sin rejse, men netop dette maleri må han have beholdt i 
en årrække og haft hængende på sit værelse eller atelier i Rom, hvor 
Rørbye har kunnet betragte det, da de privat omgikkes i Rom i 1834 og 
frem mod Rørbyes tur sydpå i maj 1835. Relationen mellem de to bil-
leder kan sige noget helt grundlæggende om Rørbyes arbejdsmetode, 
nemlig at det ikke kun var Rørbyes eget billedarkiv og studiemateriale, 
han potentielt kunne eller måtte anvende i sin konstruktionsproces af 
malerierne, men at andre kunstneres malerier også kunne bruges som 
forlæg for hans udklækning af malerimotiver. Spørgsmålet er, om det 
betyder noget for vores vurdering af et maleri som Rørbyes, at der på 
den ene side er et så tydeligt kopieringselement i maleriet, når der på 
den anden side er så meget selvstændig viderebearbejdning af motivet 
i Rørbyes version fra 1835, at forholdet mellem de to malerier næsten 
er som relationen mellem studie og færdigt værk? 
 Anskuet fra en turismeoptik er begge maleriers udsagn yderme-
re at betragte, dels som kvalificerede bud på, hvordan den sande rej-
sende gerne ville fremstille sin rejse i Italien, og dels som udtryk for, 
hvad potentielle aftagere i tiden gerne ville købe som minde om deres 
egen lignende rejse til Italien. Ro og uforstyrret, ikke-ophøjet skøn-
hed var her kodeordene. Billederne var med andre ord en eftertragtet 
salgssvare på datidens kunstmarked, dvs. en slags eksklusiv souvenir, 
hvilket var en god indtjeningskilde for kunstnerne, og som tilsyne-
ladende ikke blev dårligere af, at der cirkulerede flere variationer af 
samme motiv.
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Fig. 129
Martinus Rørbye, En loggia fra Procida, 1835  
Olie på lærred, 37,5 x 55,4 cm 
ARoS, Aarhus Kunstmuseum
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Fig. 130
Thomas Fearnley, Terrasse i Prodica, 1835 
Olie på lærred, 31 x 45 cm  
Privateje
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 Af andre motiver fra Procida fra Rørbyes hånd kan nævnes det 
yderst interessante, pastose maleri med titlen Et brændende skib. 
Scene  fra Procida (fig. 131). Ved en første betragtning foranlediges vi 
som beskuere til at tro, at der er tale om et katastrofemotiv, hvor en 
større ulykke er ved at indtræffe, som byens borgere søger at afværge. 
I tiden kendes adskillige versioner af Vesuvs udbrud, og fra hjemlige 
himmelstrøg kendes katastrofemotiverne hovedsagelig fra billeder 
af brande i København. Imidlertid er der i dette maleri tale om en 
planlagt afbrænding på strandbredden i forbindelse med en religiøs 
fest til ære for St. Giovanni, som Rørbye oplevede ved selvsyn i slut
ningen af juni 1835. I rejsedagbogen kan vi således følge, hvad Rørbye 
notede sig: 
 
  ”23. Juni. Malet om Formiddagen; men om Eftermiddagen 

 maatte jeg tegne, da det igjen blev daarligt Veier. Aftenen var 
 igjen smuk, jeg spadserede omkring i alle Kroge i Byen og more
de mig herligt paa Torvet, hvor man opbrændte en gammel Baad 
i regard af St. Giovanni – Festen i Morgen. Der var utallige Mo
tiver til Malerier, man kan ærgre sig sort over, at man ikke kan 
gjøre alt. 24. Juni. Om Formiddagen malede jeg Aften Scenen fra 
igaar, da Baaden blev brændt.”29 

 Maleriet er på en gang meget dramatisk og stemningsfuldt. Det 
er mørk aften, men månen lyser godt op på himlen, og det samme gør 
bålets høje flammer samt de mange håndholdte fakler fra processions
optoget. I den forreste kreds af mennesker holder en mand, antagelig 
en gejstlig fra kirken, der ses i baggrunden, et stort kors med en kors
fæstet Kristus på, og på begge sider af optoget knæler mennesker med 
foldede hænder. Motivet er spektakulært, men der er ikke kendskab 
til, at Rørbye har viderebearbejdet værket i en mere detaljeret form. 
 Som type kan maleriet karakteriseres under, hvad kunst
historikeren Emil Hannover (18641923) ville betegne som guldal
derkunstnernes forpligtelse til at skildre alt bemærkelsesværdigt på 
deres rejse, eftersom verden var ved at forandre sig: 

  ”Det skønnedes da, at man [kunstnerne] var kommen i den el
levte Time til Rom, og den  Følelse blev de nordiske Malere na
turlig, at de var en Art højere Etnografer, hvem det var betroet at 
give Efterverdenen en Forestilling om det mærkeligste, de fandt 
paa deres Vej.”30 

 Rørbyes maleri dokumenterer ganske rigtigt, hvordan denne re
ligiøse fest blev afholdt dengang, så på den måde agerer Rørbye – som 
Hannover pegede på – en etnograf, der havde blik for særlige motiver. 
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Fig. 131
Martinus Rørbye, Et brændende skib.  
Scene fra Procida, 1835  
Olie på lærred, 29 x 42 cm 
Ribe Kunstmuseum
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 Sorrento
 Fra Procida gik turen tilbage til Napoli, men kun for en dags tid, 
for at sende breve og købe mere malerfarve. Herefter gik turen til Sor
rento, hvor mange kunstnere også tidligere havde søgt til for at male i 
fred og ro. Et motiv, der ofte er set gentaget fra denne by, er San Fran
cesco klostrets hvide terrasse med udsigt over Napolibugten, og Rør
bye skriver sig da også ind i denne tradition (fig. 132).31 Ikke overra
skende havde Fearnley skildret munkenes terrasse blot året før, og den 
motiviske lighed mellem Rørbyes maleri fra 1835 og Fearnleys fra 1834 
er ikke til at tage fejl af (fig 133). Rørbyes egen malerstil er dog denne 
gang mere pastos til sammenligning med udsigten fra Procidateras
sen, og på den måde minder de to kunstneres malerier fra Sorrento 
mere om hinanden. Motivisk har Rørbye dog lavet et par geometriske 
opstramninger af motivet, men fælles for Fearnley og Rørbyes versio
ner er – i modsætning til andre kunstneres malerier af ældre dato fra 
samme lokalitet – at de får motivet til at ligne et samtidigt sted, vi som 
betragtere kan træde ind i. Synsvinklen er derfor lavere til sammen
ligning med de ældre gengivelser, der arbejder med en langt højere, 
ikkemenneskelig synsvinkel, og dertil kommer, at de øvrige værker 
er udført med et skær af mystik, fjernhed og dis, som minder om den 
fransker maler Claude Lorrains (16001682) idealiserede landskabs
billeder. Samlet set betyder det, at Rørbye og Fearnleys motiver skri
ver sig ind i en ny tradition for, hvordan rejsebilleder også kan skildres. 
Her er bestræbelse på dennesidig samtidighed, snapshoteffekt og 
hverdagslig belysning karakteristiske træk, der ofte ses i kombination 
med fravær af fortælling og overflødig staffage. Derudover fremviser 
de rejsebilleder, der skriver sig ind i denne nye tradition, en bevidst 
dyrkelse af fravær af andre rejsende og turister i deres billeder, hvor
ved de velkendte steder ofte vises fra en lidt anderledes side som for 
at signalere, at kunstnerne har fundet en anderledes unik synsvinkel 
her i turismens spæde opblomstring, hvor alle tager de samme steder 
hen.32 Detaljen med at indsætte en kontemplativ munk i baggrunden 
understreger også det nye udsagn, som rejsebillederne gerne vil ud
sige, nemlig at malerne her havde fundet det autentiske, uberørte og 
uspolerede Italien, som kun få rejsende formåede at opleve. De er de 
sande rejsende. Hvad angår Sorrento var der for Rørbyes vedkommen
de ydermere tale om et indgående iagttagelsesstudie af stedets munke, 
deres traditioner og livsførelse, som han på én gang beundrede og for
undredes over jf. både rejsedagbogen samt skitser og malerier.
 At Rørbye indtil flere gange har fundet så tydelig inspiration i en 
anden kunstners motiv, som det er tilfældet med Fearnley, må imidler
tid føre til en afsøgning af, hvorfor Rørbye har fundet det frugtbart at 
udføre disse billeder? Svaret finder vi antagelig i tidens kunstmarked 
i Rom, hvor Fearnley tjente godt på sine malerier, mens Rørbye i be

Fig. 132
Martinus Rørbye, Parti i nærheden af Sorrento 
med udsigt til havet, 1835 
Olie på lærred, 32 x 46,5 cm 
Nivaagaards Malerisamling

Fig. 133
Thomas Fearnley, Terrasse med egetræ, 1834 
Olie på lærred, 54 x 39,5 cm 
National Museum of Art, Architecture and Design
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gyndelsen ikke udførte malerier med salg for øje. Rørbyes afholdende 
tilgang til sagen synes dog at ændre sig, som tiden går, og de finansielle 
midler bliver mindre, idet han fra sommeren 1836 meget bevidst plejer 
sine relationer og følger op på interesserede kunstforespørgsler: ”25. 
Juni 1836. I dag fik jeg da endelig mine Breve bort til London og Paris, 
havde jeg ikke paa den franske Legation faaet Baron Rouens Adresse 
at viide, maatte jeg vel have opgivet den Bestilling eller ventet til han 
engang indsaa hans Forglemmelse.”33 På den måde fulgte han i Fearn-
leys fodspor, og måske har det i forlængelse heraf ligget lige for også at 
søge de samme salgbare motiver som ham? I Rørbyes rejseoptegnelser 
kan vi dog finde tegn på, at han ikke forstod de kunstnere, der brugte 
al tiden på at rende efter potentielle købere eller som i stor stil udførte 
malerier på rejsen: 

  ”Den beierske Maler Foltz besøgte mig i dag; han skal være stor-
talende og brutal, siger de andre; men med ham kan man dog 
tale om Kunst; de gode Landsmænd have aldrig nogen Menin-
ger. Hans Mening om Maaden at studere paa her i Rom synes 
mig rigtig. Vistnok er det, at har man kun et kort Ophold her, er 
det høist urigtigt at tilbringe Tiden med at fortjene Penge.”34 

 En vis balancegang mellem at indsamle tilstrækkeligt med stu-
diemateriale og lejlighedsvist udføre malerier til senere salg var såle-
des Rørbyes devise, som han levede efter på denne første dannelses-
rejse. 
 
 Cervaras klipper
 På Rørbyes rejse gennem de tyske byer, og under sit ophold i Pa-
ris, besøgte han naturhistoriske samlinger, hvor det var muligt. Disse 
samlinger kan have indeholdt sten og andet geologisk materiale, der 
havde Rørbyes store interesse gennem hele livet, udgør et hyppigt mo-
tiv i Rørbyes kunstneriske produktion og som derfor også går igen i et 
par af hans billeder gjort på rejsen i Italien. Fra området ved Cervara 
nord for Subiaco kendes to malerier fra Rørbyes hånd. Det ene fore-
stiller et klippeparti med udsigt over et dalområde i baggrunden (fig. 
134), mens det andet forestiller det indre af en klippehule, hvor der er 
zoomet ind på en markant klippeformation (fig. 135). På begge billeder 
indgår en mandsperson, der i det første billede har retning mod os som 
betragtere, mens manden i det andet billede agerer jæger med gevæ-
ret opmærksomt fremme, mens et tændt bål lyser det mørke rum op 
i forgrunden. Begge billeder er dateret til 1835, men i rejsedagbogen 
hører vi først om besøg i Cervara i oktober-november 1836. Imidlertid 
hører vi jævnligt om, at han går på jagt med sine venner, især Wulffs, 
hvilket antyder, at jagtscenen kan have rod i en reel jagtoplevelse. I 

Fig. 134 
Martinus Rørbye, Parti af de antikke stenbrud  
ved Cervara, 1835 
Olie på lærred, 30,5 x 42,5 cm  
Privateje

Fig. 135
Martinus Rørbye, Klippehule ved Cervara, 1835 
Olie på papir, klæbet på lærred, 19,9 x 31,1 cm 
Privateje
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Fig. 136 
Martinus Rørbye, Parti af en klippehule,  
Cervara, 1835 
Olie på lærred, 26 x 36,5 cm  
Privateje
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dagbogen hører vi også jævnligt om studier af klipper, og det er ikke 
helt usandsynligt, at klipperne ved Cervara kan være malet med in-
spiration fra andre geografiske steder. Til sammenligning med andre 
kunstneres billedunivers var klippemotiverne atypiske rejsebilleder, 
men på både rejser i det nære Danmark og Norge og i det fjerne Italien 
og Schweiz var Rørbye ulig andre optaget af klipper og sten som poten-
tielle motiver. Hans klippestudier fra Italien indgik derfor i et større 
og større billedarkiv for diverse geografisk materiale, som han senere 
kunne anvende som skitsemateriale til sine malerier. I efteråret 1835 
sejlede han til Grækenland og Tyrkiet, og på denne syv måneder lange 
rejse i Den Nære Orient blev der også udført en masse klippe- og sten-
studier.35

 Hjemvendt fra en rejse i det fjerne, hvor kun få af de danske 
kunstnere drog til, spillede motivverdenen derfra selvsagt en betyde-
lig rolle i den første tid efter tilbagekomsten til Rom i maj 1836. I Rom 
påbegyndte Rørbye malerier med orientalistiske motiver, og ifølge 
dagbogsoptegnelsernes beskrivelser havde rejsen derovre i det hele 
taget været så frugtbar en inspirationskilde for Rørbyes kunstneriske 
produktion, at al hjemve og tanker om hjemmet fortonede sig for en 
tid. I juli 1836 noterede han fra Rom meget direkte i dagbogen, at han 
gerne ville blive væk for altid, hvis ikke det var for Rose.36 Stemningen 
hos Rørbye var derfor vendt fra hjemve til direkte rejseglæde. 
 
 Subiaco
 I slutningen af august 1836 tager Rørbye igen ud for at indsamle 
nyt studiemateriale, og denne gang går turen øst for Rom til Olevano 
og Subiaco. Begge steder hører til den klassiske rute for tidens, og 
eftertidens, kunstnere pga. stedernes smukke udsigter med dale og 
bjergtinder. Det var dog ikke den landskabelige motivkreds, der optog 
Rørbye allermest. Hans fokus var snarere stedernes kultur og skikke, 
som de udfoldede sig i de meget religiøse kirkesamfund. På Procida 
havde Rørbye været meget forundret over, at de unge munkelærlinge, 
de såkaldte novicer, ikke måtte have kontakt til det omkringliggende 
verdslige samfund, men skulle isolere sig i klostret på en så ekstrem 
måde, at Rørbye betegnede det som at være i fængsel.37

 I klostret St. Benedetto i Subiaco var forholdene imidlertid lidt 
anderledes, omend Rørbye blev forment adgang til at tegne inde i kir-
ken en søndag pga. ceremonielle handlinger.38 Rørbye fandt derfor, at 
de ældre munke var ”skinhellige”, mens de yngre i højere grad havde 
Rørbyes opmærksomhed, endda så meget at Rørbye i Subiaco fandt på 
motivet Den læsende Abate, der netop skal forestille en yngre munk i 
færd med sin daglige bibellæsning (fig. 137).39 I dagbogsoptegnelserne 
skriver Rørbye fra den 9. september følgende: ”I dag brød endelig igjen 
Solen frem, og jeg kunne fortsætte mine Arbeider, jeg endte saaledes 

Fig. 137
Martinus Rørbye, Den læsende Abate, 1836 
Olie på lærred, 39 x 28 cm  
Art Institute of Chicago

Fig. 138 
Martinus Rørbye, En spindende kone fra Subiaco, 
1840
Olie på papir monteret på lærred, 44 x 32 cm  
Privateje
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den lille Abate og begyndte om Eftermiddagen at retouchere mit 
Landskabsstudie.”40 Maleriet med den lille abate forestiller netop en 
stående yngre mand med benene over kors, der læner sig op ad en høj, 
uredt seng, mens hans opmærksomhed samler sig om bogen, antagelig 
biblen, som han holder i sine hænder. Abaten er iført det karakteri-
stiske, gejstlige sorte tøj med lang frakke, hat med stor, bøjet skygge, 
knæbukser og lange sokker. Tøjet er dog en anelse slidt, og værelset, 
han befinder sig i, er udover at være yderst spartansk også præget af 
lidt hverdagslig uorden, hvilket ikke umiddelbart er noget, der forbin-
des med kirkens gejstlige. Vi er således vidne til et tidspunkt i abatens 
daglige rutiner inden sengen redes og det rødblomstrede sengetæppe 
lægges på og glattes. Den unge mands optagethed af bibellæsningen på 
sit private kammer gør derfor narrationen i billedet til en venligstemt, 
introvert fortælling om, at biblens ord er det vigtigste for abaten, selv 
når han har fri. Værelsets endevæg ved sengen er endvidere ikke præ-
get af dekoration ud over et kors med en rød sløjfe, mens der i venstre 
side af betragterens udsyn er et stort åbentstående vindue med skod-
der, hvilket har den effekt, at naturen næsten kommer helt ind i væ-
relset. Udsigten er tilmed ganske betagende; her skuer øjet kun træer, 
klipper og buske op ad de stejle skrænter samt et enkelt hus.
 Værelsets hverdagslige præg samt naturen, der kommer én i 
møde, er begge faktorer, der er med til at gøre maleriets univers til et 
verdsligt rum forud for, at den troende munk senere på dagen vil træde 
ind i det gejstlige, offentlige kirkerum. Selvom Rørbye med sit intime 
maleri af abaten vil have os til at godtage, at han har fået en munk til at 
stå model for sig under den kunstneriske proces, er der som altid tale 
om, at Rørbye har anvendt en lokal, almindelig ung mand til at udfylde 
en sådan tidskrævende rolle. Det dyreste led i sådanne maleriers til-
blivelse var ofte lønnen til modellerne, og der var derfor god ræson i at 
søge at gentage motivet. Dette skete også for Rørbye, idet Den læsende 
Abate blev gentaget som motiv for første gang i 1838 hjemme i Dan-
mark, sådan at Rørbye samlet set nåede op på fem versioner af samme 
værk.41 Dertil kommer, at motivet pga. sin store popularitet blev mang-
foldighed som kobberstik af Kunstforeningen i København i 1862 (fig. 
139).42 Fra Rom kendte Rørbye til motiver af abaternes liv fra Ernst 
 Meyer, der var fastboende i Rom og fra Küchler, som Rørbye tog på 
mange udflugter med. Disse to kunstnere skildrede imidlertid abater-
nes liv med en vis portion ironi tilsat de ekstroverte genrefortællingers 
greb, mens Rørbyes version er langt mere introvert og venligstemt. 
Det vil sige, at Rørbye var sig bevidst om tidligere og eksisterende af-
bildningstraditioner, men at han igen søgte sit helt eget udtryk inden-
for denne genre af rejsebilledrepertoiret. Opholdet i Subiaco hørte til 
et af de mest behagelige for Rørbye, for i dagbogs optegnelserne skriver 
han den 23. oktober 1836 ved sin afrejse fra byen følgende: ”Den sidste 

Fig. 139
Joel Ballin, Læsende abate. Efter maleri af 
Martinus Rørbye, 1862 
Kobberstik, 500 x 388 mm  
Fuglsang Kunstmuseum
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” Den sidste 
Dag i  
Subiaco.  
Det er mig 
næsten,  
som om jeg 
skal forlade  
et Hjem …”

Dag i Subiaco. Det er mig næsten, som om jeg skal forlade et Hjem, saa 
vel har jeg i det hele følt mig her, […] og det at jeg var som i en Familie 
bidrog ikke lidt dertil.”43 
  Tilbage i Rom igen i begyndelsen af november begyndte 
Rørbye at male tyrkiske motiver samt modtage bestillinger hen over 
vinteren. Resten af hans Italiensophold indeholdt kun småture, bl.a. 
til Albanerbjergene, og sommeren 1837 forlod han Rom for at begive 
sig mod Danmark. 

 Status over rejsen
 Det blev den samlede sum af oplevelser fra denne første dan-
nelsesrejse, der primært formede og forandrede Rørbye som kunstner 
og menneske, og tager vi Rørbyes ord for pålydende, var det ikke i ud-
præget grad mødet med Rom og kunstnermiljøet dernede, som gjorde 
det største og altafgørende kunstneriske indtryk. Rørbye formulerede 
således følgende i et brev hjem til Eckersberg: 

  ”Jeg skjønner kjære Eckersberg, at Rom vist nok er, og maae al-
tid blive Hovedpunktet, hvorhen enhver Kunstner vil stræbe; 
men hvor høilig synes jeg ikke man feiler, naar man troer, at det-
te ene vil gjøre Kunstneren, ja jeg troer man kunde blive en me-
get  duelig Kunstner uden nogensinde at have seet Rom […].”44 

 Rørbye havde på sin dannelsesrejse prioriteret at rejse omkring 
Paris og tage sig god tid i Schweiz. Store dele af Italien var også blevet 
nærstuderet, og rejsen til Grækenland og Tyrkiet skriver sig ind i den-
ne række af nye oplevelser, som Rørbye søgte. Han stillede sig ikke til-
freds med blot at opholde sig i Rom og bevæge sig i danskerkoloniens 
små cirkler dernede, der mest havde karakter af at være en turisten-
klave, hvor de isolerede sig fra italienerne og de andre udenlandske 
kunstnere.
 Efter at være kommet hjem fra rejsen til Grækenland og Tyrkiet 
noterede Rørbye endvidere i dagbogen, at det uforandret altid var dan-
skerne og tyskerne, der hang ud sammen: ”Hvad de øvrige Landsmænd 
angaar, da føre de det sædvanlige Liv imellem dem selv, altid Dansk 
og Tysk.”45 På sin rejse søgte Rørbye imidlertid ofte de lokale italiene-
res selskab, og på den måde adskiller han sig igen fra de øvrige danske 
kunstnere, der ifølge Rørbye selv mest søgte hinandens selskab. 
 Blandt datidens rejsende var der dengang, lidt karikeret, to typer 
rejsende: den sande rejsende og turisten. Karakteristisk for den sande 
rejsende var, at man via sin korrekte opførsel søgte de lokales selskab 
og herigennem opnåede autentiske og unikke oplevelser, mens turi-
sten var en person, der søgte det velkendte selskab blandt sine medrej-
sende hjemmefra, som man helst rejste i gruppe med.46 Rørbye hørte 
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til den første kategori, og via sine tegningers udtryk sørgede han også 
for at bevare indtrykket af, at han var en sand rejsende, der ikke op-
levede turismens opblomstring. Kun i hans dagbogsoptegnelser får vi 
hist og her tegn på forandringsmarkører, der indikerer, at dannelses-
rejsens hovedattraktionsbyer var ved at forvandle sig til stationer på 
serviceturismens vej. 
 Ugen før sin afrejse mod Danmark begyndte Italien ydermere 
at stå i en slags gloriens lys for Rørbye som et særligt unikt minde med 
et forvarsel om hvilke andre forhold, der ventede ham hjemme i Dan-
mark:
 
  ”Ved saaledes som jeg nu spadserer omkring nyder man Alt med 

en Slags Veemod. Paa alle Steder kommer man maaske for sidste 
Gang i sit Liv, af alt det af skjønt, der har fængslet Opmærksom-
heden her, siiger man ligesom Farvel til. Tabet forekommer mig 
for Øjeblikket uerstatteligt: Norden har Intet Saadant at opvii-
se. I Italien lever Kunsten i Livet i Naturen, i Norden er den en 
fremmed Plante, man mere betragter som Luksus, og som derfor 
mere af Forfængelighed end Kjærlighed pleies. Hvor lykkelig kan 
en Kunstner ikke føle sig her, da Alt dog synes som blot skabt for 
ham, og aldrig kan han vel siige, at han her ønsker at være andet 
end Kunstner; i Norden maae han vel ofte føle, at Kunsten brin-
ger store Saun; han føler sig tilsidesat, krænket og er fortabt.”47

 Den 1. juli 1837 begav Rørbye sig nordpå med korte og længere 
stop i tyske byer, hvorefter han den 20. november ankom til Køben-
havn efter samlet set tre et halvt års dannelsesrejse, mæt på oplevelser, 
rig på erfaringer og kufferten fyldt med skitsebøger med studiemate-
riale til mange år.48 Hjemme i Danmark blev Rørbye hverken tilside-
sat, krænket eller fortabt, men omvendt blev han heller ikke under de 
hjemlige himmelstrøg så længe.

 Gensyn med Italien 
 Efter mindre end to års ophold i Danmark fik Rørbye igen mu-
lighed for at indsamle nyt studiemateriale i det fjerne, men uden at 
skulle lide afsavn fra Rose denne gang. På den knap to år lange rejse 
fra 1839-1841 tog Rose nemlig med, nu som hustru. Den anden rejse til 
Italien, der begyndte i slutningen af august 1839, gik denne gang mere 
direkte til Rom uden et smut omkring Paris. Første gang, Rørbye var i 
Italien, besøgte han ikke Capri og Sicilien antagelig pga. koleraen, der 
hærgede i Napoli-området. På den anden tur lykkedes det, og især Pa-
lermo blev Rørbye meget begejstret for, hvilket senere malerier fuld-
ført hjemme i Danmark vidner om (fig. 140 og fig. 141).49 Digteren H.C. 
Andersen (1805-1875) var i øvrigt i Italien samtidig med Rørbye og var 

Fig. 140 
Martinus Rørbye, En bedende italienerinde, 1836 
Olie på lærred, 42 x 30 cm  
Nivaagaards Malerisamling

Fig. 141 
Martinus Rørbye, Det indre af Capella Palatina i 
Palermo, 1842 
Olie på lærred, 78 x 70,5 cm  
Statens Museum for Kunst
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en hyppig gæst hos parret.50 På rejsen nedkom Rose med parrets første 
barn, og livet i Italien udspandt sig således radikalt anderledes på den 
sociale front nu end på første rejse, hvilket Rørbye befandt sig strålen-
de med. Denne anden tur til Italien bragte også Rørbye enestående op-
levelser, men primært fungerede opholdet som et arbejdsophold, hvor 
hovedfokus på ny var at indsamle studiemateriale fra de steder, som 
Rørbye ikke nåede at besøge under første ophold. Det hændte også, at 
Rørbye tegnede motiver fra Konstantinopel, imens han var i Rom, da 
han med sig på rejsen havde medbragt skitsebøger fra første ophold. 
 Hjemme i Danmark igen i 1841 gik Rørbye for alvor i gang med 
at arbejde på mere monumentale og gennembearbejdede rejsebille-
der, både fra Tyrkiet og fra Italien, og herigennem blev rejsebillederne 
ligesom en genre, der fulgte ham resten af livet.51 Ikke kun fordi op-
levelserne fra de to rejser havde sat sig så dybe spor, men også fordi 
det var et produkt, der kunne sælges, idet det havde bred appel til både 
kongen, adelen og borgerskabet.
 
 Exit: Rørbyes rejsebilleder
 Rørbye malede mange rejsebilleder. Både tegninger, skitser og 
malerier udført under selve de to rejser til Italien. Men også mange 
rejsebilleder blev udført efter hjemkomsten. Denne fælles sum af skit-
ser og færdige malerier, henholdsvis skabt ”on location” og i atelieret, 
kan fungere som et samlet kunstnerisk udsagn over erfaringer med at 
rejse, der repræsenterer alt fra umiddelbare oplevelser til konstrue-
rede, sammenkomponerede fortællinger. Begge poler af rejsebilleder 
har store kvaliteter. De umiddelbare, pastose studier kan give fornem-
melsen af et her og nu indtryk fra Italien, mens de komponerede ate-
lierstykker kan opsamle mange oplevelser og fortællinger i ét stykke. 
Imidlertid har receptionen af Rørbyes værker længe begunstiget teg-
ningerne og skitserne frem for de færdige malerier. Eksempler herpå 
ses i den mere end tredive år gamle monografi og udstilling om Rørbye, 
der indtil nu har stået til troende, og heri hedder det sig, at hans maleri-
er var lidt tørre, men at skitserne var bedre og mere levende.52 Spørgs-
målet er, om ikke netop rejsebillederne som genre kan være med til 
at vende denne sejlivede traditionsopfattelse på hovedet, og at vi via 
det nye greb på tidens rejsebilleder kan komme til at se lidt anderle-
des på relationen mellem de færdige, officielle malerier og det private 
studiemateriale? Det nye greb handler om at genanvende kunstnerens 
skriftlige tilkendegivelser, hvilket i Rørbyes tilfælde primært vil sige 
hans rejsedagbøger og breve, og afsøge dette kildemateriale for (foran-
drings)faktorer, som den tidligere kunsthistoriske forskning ikke har 
fundet interessant eller ikke har opdaget. Denne genlæsning af kunst-
nerens ”ord” skal sættes i relation til den samlede visuelle, kunstneri-
ske produktion, der har rod i oplevelser fra rejserne, og danne ny sam-

Fig. 142
Martinus Rørbye, Vid udsigt fra Girgenti, 1840  
Olie på lærred, 27,2 x 40,5 cm  
Sorø Kunstmuseum

Fig. 143 
Martinus Rørbye, Templet i Girgenti, 1840 
Olie på papir monteret på lærred, 28 x 40 cm 
Privateje
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menhængskraft mellem tegningerne, studierne og malerierne. Med 
ordet som integreret omdrejningspunkt synes der at opstå en nyop-
daget spænding i forholdet mellem, hvad Rørbye skriftligt kunne vide-
reformidle, og hvad han visuelt kunne videreformidle. Her har det vist 
sig, at Rørbye både iagttog og tog stilling til de forandringer, som han 
mødte på sin rejse i forhold til ændrede rejsekulturer og -betingelser, 
men at han kun i ord kunne beskrive de afgørende brydninger, der 
fandt sted. I hans billeder, og det gælder både studierne og malerierne, 
foretog han det bevidste valg ikke at inkludere eksempelvis turismens 
mange forandringer. Af den grund bliver Rørbyes dagbogsmateriales 
ord endnu vigtigere at spille op imod det visuelle materiale, fordi der i 
Rørbyes tilvalg og fravalg må ligge en særlig strategi og holdning. Det 
må derfor i endnu højere grad påpeges, hvor vigtigt det er for efter-
tidens reception at have adgang til Rørbyes samlede skriftlige tilken-
degivelser og ikke kun korte resuméer af rejsen til Italien, som det er 
tilfældet med den ene transskription, der findes af rejsedagbogen, da 
der netop i de frasorterede passager gemte sig tegn på forandringer, 
som satte den visuelle produktion i et andet lys.53

 Betragtet i et overordnet perspektiv var Rørbye blandt de første 
danske kunstnere, der allerede fra 1830’erne udklækkede en ny kom-
pleks billedtradition for, hvordan sydens oplevelser, landskabsvuer 
og kulturelle seværdigheder kunne skildres i forhold til de bestående 
traditioner. Rørbye var således medvirkende til en redefinition af rej-
sebilledets formsprog, idet de ”nye” rejsebilleder fokuserede på sam-
tidighed, hverdagslighed og dennesidighed. Resultatet blev billeder, 
der foregreb både det fotografiske snapshot og postkortet som genrer 
pga. disse billeders umiddelbarhed og skønhed. Billedernes slagkraf-
tige appel bevirkede endvidere, at Rørbye kunne sælge til både kon-
gen, adelen og borgerskabet, idet alle gerne ville opkøbe værker, der 
fremviste syden som et ”her og nu”-oplevet, uspoleret sted uden tu-
rister og uden tegn på forandringer. Denne nye billedtradition skulle 
ydermere vise sig at have en særdeles lang holdbarhed, idet vi som rej-
sende (eller rettere turister) selv i dag plukker fra netop de traditioner 
og billedkoder, som Rørbye og de andre kunstnere udklækkede. Nuti-
dens rejsefotos kunne til forveksling ligne Rørbyes rejsebilleder, idet 
fraværet af turister fortsat er kodeordet i vores afbildningsstrategier. 
Hvem kender ikke til først at trykke på udløseren, når netop alle turi-
ster er ude af søgeren? Og hvem kender ikke til gerne at ville fremstille 
sin rejse som en tur af særlig karakter, som var man en sand rejsende 
og ikke en ordinær turist? Disse mønstre blev grundlagt i 1830’erne og 
herefter tog det fart med at iscenesætte rejserne, som var de gjort i det 
uspolerede Arkadien til trods for, at mange af kunstnernes rejsedag-
bøger kunne berette om en anderledes forandringsfyldt historie.54

” Rørbye var  
således  
medvirkende 
til en  
redefinition af 
rejsebilledets 
formsprog …”
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1893, 100-101. 
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34 Den 30.7.1836.

35  For oplysninger om Rørbyes rejse til Grækenland og 
Tyrkiet se Birgitte von Folsachs artikel ”Martinus Rør-
bye blandt grækere og ”Musselmænd” her i bogen. 

36 Den 21.7.1836.

37 Den 25.7.1836.
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mussen Auktion i 2013 ført ud af landet via salg til Art 
Institute of Chicago. 
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af skrænten og abatens jakke og sko synes mindre slidt. 

42  Dyveke Helsted et al., Martinus Rørbye 1803-1848, udst. 
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danskerne og tyskerne, der også i en vis forstand slog 
igennem på kunstnernes dannelsesrejser. 
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til Toldboden, og i sommeren 1839 blev de gift, og bryl-
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50  Jf. Frans Lasson, Rørbyes Tegninger, København: 
Rhodos, 1992, 31-33. Se Rørbyes rejsedagbog fra årene 
1839-1841 i Kobberstiksamlingen, Statens Museum for 
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51  Se f.eks. Brønden på Pladsen St. Sophie ved Serailets 
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52  Helsted et al., Martinus Rørbye, 75.

53   Her tænker jeg på Nygaard, der transskriberede Rør-
byes dagbog fra den første rejse, og som ikke syntes, at 
selve rejsen mod Italien var det mest interessante, og 
som derfor fravalgte at transskribere dagbogsoptegnel-
sernes fulde ordlyd.

54  Med fokus på Martinus Rørbyes første rejse til syden i 
1834-37 har jeg i denne artikel set nærmere på, hvad han 
oplevede, tegnede, skrev og malede og søgt at analysere 
det visuelle og skriftlige udsagn ud fra en turismeoptik. 
Tilbage står stadig et større forskningsarbejde med at 
få transskriberet rejsedagbogen fra den anden rejse 
til Italien, så indholdet derfra kan mangfoldiggøres på 
samme vis som Nygaards store filologiske arbejde i 1931 
med den første rejsedagbog. Rørbyes anden rejse til 
Italien er derfor stadig underbelyst, men forhåbentlig 
kan indeværende publikation, der sætter fornyet fokus 
på Rørbyes oeuvre, anspore nye forskere til at kaste sig 
over dette spændende emne. 
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