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J. P. Jacobsens kunsthistorie genfundet
eller Om videnskabens nytte af J.P. Jacobsens

blyantsnotater i C.G. Estlanders De Bildande
Konsternas Hi-storia (1)

af professor, dr.phil-.
Niels Haastrup

Allerede af sine samtidige blev J . P . ,Jacobsen
kaldt en sprogets maler, f.eks. af l{erman Bang
(1879) og Edvard Brandes (1899), jf. Hallar,
I92L, pag. 296f.). Det er derfor ikke overras-
kende, åt Jacobsens stil og hans brug af farveud-
tryk, ikke mindst farveadjektiver, blev genstand
for grundig udforskning.

I I92L disputerede Slren Hallar på dette emne,
men så stort set bort fra såvel Jacobsens inter-
esse for kunst, som fra cle mange henvisninger
selv de direkte i hans kunstprosa til bildencle
kunst (se Hallar, 1921-, f .eks. pag. 186 og 2O2).

Siden fremdrog litteraturhistorikeren Frederik
Nielsen et eksemplar af den svensk-finske
kunsthistoriker C.G. Estlanders bog: De Bildandle
Konsternas Historia , 1867, som .lacobEei-- hETG
eleE. f-tleEEE--GEFemplar findes <1er nogle hl.y-
antsnotater fra Jacobsens h.ånd, som Fr. IrTielsen
udtydede. Hans interess,e var ikke Jacobsens for-
hold ti1 kunsten, men til barndomsveninden Anna
Mictrelsen. Fr. Nielsens læsning indgik i argumen-
tationen i disputatsen fra 1953 om J.P. Jacobsen.
Det var Fr. Nietsens tese, åt J.P. Jacobsen i
forholdet til unqd.omsveninden var masochist, ja
at han havde en generel psykisk disposition i
denne retning, kaldet algolagni, som havde været
afglrende for hans forfatterskab.
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I dag ville påvisning af en sådan disposition
næppe være så sensationel, kun for så viat den
var særdeles dominerende, men senere forskning
har måttet tage professor Fr. Nielsens tese op
til diskussion, og herunder oqså blyantsnotaterne
i nstlanders bog, som kun var kendt gennem Fr.
Nielsens udtydning. De er senest rliskuteret, af
JØrn Vosmar (1984) i hans disputat-s om .Tacohsen.
Vosmar kender netop de 10 citater, som Fr. Niel-
sen citerer, ag nævner,. dt Anna er nævnt i de
syv. Også for Vosmar er det fortroldet til Anna,
der er det centrale ved behandlingen af notater-
ne. Jacobsens fortrold til bildende kunst er ikke
taget op på denne baggrund. Derfor var der vel
heller ikke grund til at efterspore trogen. Den
var jo udnyttet.

Da jeg selv tog fortroldet tif bildende kunst
op i en detailstudie (1985) om Fru Boye-skikkel-
sen i romanen lliels Lyhne kunne jeg studere Ja-
cobsens stereoskop-billeder i fhristed o.Iign. Men
bogen selv var forsvundet. Der kunne jo være
vigtige notater om andet end netop forhol-<let til
Anna Michelsen!

Den gang Fr. Nielsen benyttede Jacobsens eks-
emplar af Estlanders bog tilhlrte den T. Troense-
gaard, men han havde senere afhændet den, og den
var ikke indgået i samlingerne, hverken på Det
kongelige Bibliotek, eller på museet i Thisted,
hvor man ellers finder Jacobsens manuskripter,
b{ger og andre efterla<lenskaber.

Efter et langvarigt efterslqninqsarbejcle, hvor
efterkommere af Jaeobsen, og Fr.. Nielsens sØn,
venligst bistod mig, viste clet sig, at bogen stod
til lalg i antikvariatet hos Rosenkilde & Bagger.

Håndskriftaf<lelingen på Oet kongelige eibiio-
tek var straks parat til at klbe bogen, og <len
står nu igen til råaignea fcrr forskningen som lrTy
Kgl. Saml. l-392 Bvo med forstØrrelser af notat-
erne i ms.-phot. 2O4 fol-.

nvad-fEn-den-så nrug,es til? Der er tre oplagte
muligheder: For det flrste kan man gå efter pro-
fessor Fr. Nielsens trrug af notaterne: Er de alle
med, og er de skrevet rigtiqE-aET--TZ). Jaeobsen
skrev ikke særlig læseligt, eg notaterne findes
især på fr6jre-sider i den tykke, men snnalle bog.
Hans dansklærer bemærkede (vidnesbyrd 1865):



"Haandskriften er usædvanlig meget utydelig"
( l,inck , 1947, pa9 . 32) .

For det andet kan man registrere de mange
understregninger,,facobsen gjorde under Iæsnin-
9€ri, og dermed <Lanne sig et indtryk åf , hvilke
kunstværker og kunstnere det var, der på et tid-
ligt tidspunkt fangede hans interesse.

For det tredje kan man få et incltryk af den
sær1ige billedbeskrivende stil, som var udviklet
i kunstffir---Tengang uclen farve-
plancher, 09 danne sig et skln overr orr deres
tradition for billedbeskrivelse kan have inspire-
ret Jacobsens egen "maleriske" prosa.

Måske vil de to sidste punkter på længere sigt
vise sig at være de mest interessante.

NOTATERNE

Notaterne vedrlrer i høJ grad Jacobsens forhold
EIT Anna Michelsen. aeifår er det også rimetigt
at datere dem til den periode, hvor det direkte
forhold til Anna var mest. aktuelt for ham.
Barndomsvenin<len Anna var f lyttet f ra deres
barndomsby Thisted til K/benhavn sammen med sin
mor i f865 (f,inck, L94'7, pa9. 28). Jacobsen kom i
hjemmet og havde et nært forhold til hende - ikke
mindst i diskussioner om religilse forhold. Anna
var stærkh troende, og hans atheistiske anfægtel-
ser foruroligede hende. Jacobsen har næppe stået
i nogeL seksuelt forhold til hende, men han ae-
cepterede ikke, at hun (i IA67 ) forlovede sig med
en anden. Han helmede ikke, fØr hun slog op
(l,incX, 194'7, pa9. 5f-52). Hun blev efterhånden
sindssyg, og 1878 indlagt på sindssygeansbalt-
(f,incf , L94'7, pa9. 94). Som Vosmar bemærker i sin
fine analyse af forholdet var hun "kvinden i hans
Iiv", og hans forhold til hende var ambivalent,
en s/ster ramt af en incest-tabuering (Vosmar,
L984, pa9. 253-61).

Det er rimeligt at antage, åt blyantsnotaterne
stammer fra årene korb efter, at bogen blev
trykt, dvs. i 1A67, det år hvor Jacobsen entlelig
blev student 20 år gammel, hvor han arbejdede med



{ig. 1. Jacobsens notat
hos Estlander pag. 1 1 B:
Her i rnin SØrmighed gen-
ser jeg dog at_ huske at
jeg kun ejer 64_ skl. men
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bl.a. Hervert Sperring (udg. posttrumt), og svær-
mede f or en ung solodanserincle, Betty Schnell .
Han anskaffede bogen, allerede i udgivelsesåret.
Det fremgår af ejernotitsen foran i bogen: JP
Jacobsen IA67.

Det er næsten umuligb at forestille sig, a.t
noLaterne skulle være foretaget meget senere - og
af en mere moden person, €h guldmedaljevinder
( 1873 ) eller "gennembrudsforfatter" (l,logens,
tAlZ). De anflres da også uden t-Qven i behandtin-
gen af denne periode af hans liv, både hos Fr.
Nielsen (f953, pa9. 67) og hos Vosmar (fqga, pa9.
ZSe), jf. notatet hos Estlander pag. 1I9 (jf.
fig. 3), hvor den forestående eksamen omtales
(aet kunde dog være filosofikum).

Et andet af notaterne kunne tilsyneladende
Lale imod denne datering. Pag. 118 hos Estlander
omtales de enorme priser på maleren Ingres' vær-
ker. Jacobsen finder anledning til at bemærke, at
han kun ejer 64 Øre, hvis vi skal tro Fr. Niels-
ens læsning.
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Nu blev det ny m/ntsystem flrst indflrt januar
1875; så har Fr. Niel,sen læst rigtigt, er denne
note - og muligvis flere med den fflrsL skrevet.
efter denne daLo. Der er ganske vist rettet med
en kraftigere blyant på dette sted (3), men vi
kan alligevel slå fast: der står ikke Øre. (fig.r).

Skal man vælge mellem forkortelserne for de
tre kurante mlntenheder: rigsdaler, mark og skil-Iing er der ingen tvivl. Der står skl.. Så-der erikke grund til at rette på den tiåSe datering.
Men kan man Iæse ØLe i stedet for sk1., fordi det
er det man vente? at finde, kan rnai-måske også
læse andet, der ikke står. Jacobsens hånd er
virkelig svær! (jf. ovf.).

Derfor er deL nldvendigt ab gennemgå de nota-ter, hvor Fr. Nielsens læsning er kritisabel, ogyderligere fremlægge de tre notater, som han ikkå
har medt.aget.

r vore dage har vi sandsynliqvis et
pemiddel end han havde: en lysrup med
lys til læsningen af disse mege.b små
blyanbsnobater.

Lad os se på det berlmteste notat ffrrsL. Af de
belæg Fr. Nielsen anflrer fra Jacobsens tivshist-
orie til fordel for sin tese, €r dette i ilacob-
sens kronologi - det .t{rsbe belæg efter .clen he-
rlmte skolestil om Munkevæsenelg lyse Sider fra1865, som gerne frEmEævEE-Gom-Et--Torvarsel omflagellanterne i Pesten i Bergamo, os som Fr.
Nielsen tager afsæE-Il- nå;-Eån-i al"p,rrarsen
introducerer Jacobsens "særIige forholtil',: For at
!g_ftar følt lyst ved selvnedværdigelsen, Sf t"""
Tor ratt er sTåu-?T-ranq effi mfe r s en

bedre hjæl-
u ltrav iol et

C)9 svage

oJT+1 . TTis.-z) .
Frederik Nielsen læser (l968a, pag. 66) nota-

tet hos Estlander pag. IOg således: Var Exsamen
+F g* nær sea vilde j_99 sklive eE-p@gdette Mlde, 09 -ieg som eh Kierkeqaard oq Reoine.
Tyran 9f jeg tr Gee : c,ua-EEE?tet. vansEdTs-
neaerne negyndEr-veiljeg-lZ). oer står ikke j"g.
Jacobsen har et særlTgrt " jeg"-tegn, der skrfGs
lg. Det vi kan læse ligner nærmest yg. Vi kan
vælge mellem et fe j lskrevet " jeg"-Ggn og e.b
ufuldstændigt ord, hvor <ier mangler f .eks. et s.
Ir{an kunne foreslå læsningen syg, idet s og y. "t



Fig. 2. Victor Orsel. Le Bien et
Jacobsens notat til Estland.ers tekst
holder nok af mig til at lade mig

le IvIa 1

pag.
synes

(Iv1us6e de Lyon ) .

128 lyder: Anna
at den lastbare

flickan er den dydi gste ! !
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Fig. 3. Jacobsens notat
Estlanders bog pag 1 08.
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skrevet sammen på en uigennemsigtig måde. (fig.s) (rie. 4).
Dernæst må vi anholde og (2) . Her stå.r ganske

tydeligt blot i. Endelig er lyqan klart fejttæst.
Der står uden-tviv1 Tiåen; -EXøne i-eb zigzagger
lidt, har ,ilet prik over. Altså m5 vi læse åen
sidste del af notateL således, idet vi tiff/jer
et O,.som Fr. Nielsen har glemt:...og syg (a) som
en _KiefkBgqard i Regine. Tiden Sf-Eg--:g gg 

"""-- O Gud bedre det.
- llen frvad-sfaf vi stille op med den læsning?
Hverken syg(?) . . i elter Ti,ilen giver jo umiddel-
bart menTng her, -og dee EI vel-også åerfor Fr.
Nielsen indflrer sine konjekturer uden at mar-
kere, at de er det. Jeg har ikke pt. belæg på
frasen 

"y:g . ækvivalerende med syg efter, men <let
må være den rimeligste tolkning

Den berlmte "Ty;an", som fr. Nietsen får så
meget ud af (jf. eitatet ndf. (pag. 13) fra Fr.
Nielsen 1968a pag. 66n-67Ø) må vi erstatte med



Fig. 4. Gerard: Psyche og Amor (Louvre). Notatet findes hos
Estlander (pag. 108) ud for fIg.: "Psyche mottagande f6rsta
kyssen av Amor". Den svaga teckningen, - som fdranlåt
skulptdren Guiraud att fråga om refbenen hos Psyche voro
lagda på långden eller tvåren, och Amors något friserade
nåstan fdr delikata personlighet rdja brister, som dock
aldrig skola hos bilden utplåna det 6mma behag och den
angenåma blomstrande kolorit, hvarmed tjuste åskådarna i
1798 års salong.



Tiden, men kan det tilskrives en meninq?----VT skal vist op i for hgt je f ilosof iske
luftlag, hvis vi skal tage ordet i sin
standardbetydning og påstå, dt Jacobsen sætter
sig selv lig med et begreb om "tid" eller
"tiden", selv om der nok skulle en analyse af
Jacobsens læsning af Kierkegaard til for a't
afvise det. Vi må til Jacobsens jyske modersmåI
for at finde en mulig forklaring.

S1år man op i Feilbergs jyske ordbog
(reilberg, 1886f. ), ser man, at på jysk har ordet
tidig også formen tien, f.eks. i Thy. Hertil
kunne man nok forestille sig en standardiseret
form tiden. fidig/tien betyder "sulten", og en
betydnTng "sIIEEi-EFE6r sex" har redakLionen af
den ny jyske ordbog i Århus også registreret,
omend ikke i Thy, meddeler ordbogsleder Ove Ras-
mussen venligst.

Jacobsen var bevidst om dialekten i Thy, og
skrev som ung et dialektdigt, der nok trandler om
"su1t", men ikke bruger vort ord (citereE i
Linck, L947 , pag. 30 ) Det er nok det
sandsyn)-igste, åt clen unge provinsstudent har
gjort sig umage for at holde dialekt og rigssprog
ude fra trinanden, selv i de mes'L intime notater.
Derfor skal jeg ikke ins is'bere på den jyske
tolkning. Måske skal vi blot konstatere, åt det,
der faktisk står, er ubegribeligt. Det er jo ikke
eL digt, hvor alt per definition kan tilskrives
mening. Itlen effekten for Fr. Nielsens argumenta-
tion er den sanune. Vi skal gØre den op, når vi
har set flere eksempler.

Den næste kritisabte læsning findes i notatet
pag. 131. Fr. Nielsen læser (1968a, pa9. 69) Aa
igg fØLer Væmmelse ved en saadan Beskrivglse,
Anna vilde græde. Jeg har svært ved at acceptere
Væmmelse, men har pt. inteL bedre forslag: klem-
meTEeaJrig. 5).

Pag. fB3 findes to notaLer. Det ene indeholder
en problematisk Iæsning. Fr. Nielsen (1968a, pag.
70) læser er jeg raa? var jeg det kunde jeg saa
fØLe joraens smerter. ne-ETAste ora ;eEererer- ETT
Estlanders omtale af et maleri af A. Scheffer med
titlen "jordens smårtor". Estlander skriver:
Bland religidsa stafflibilder åro våI Scheffers
verk att. anse som tien moderna konstens yppersta
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Fig. 5. Jacobsens notat i
Estland.ers bog pag. 131 .
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alster; i hans "jordens smårtor" och i talri-
ka andre skapelser stiger formf6rmågan stådse i
jemnhdjd med kånslan, octr det så mycket låt'tere,
som kånslan alltid hos Scheffer å uppriktig
och årlig. Håri liksom i fdrkårlikheten fdr quin-
lig renhet och adel, var Scheffer en sjålsfdr-
vandt ti11 Fladrin.

Fr. Nielsen underbygger indirekte sin Iæsning
raa, ved aL henvise til- at ordet benyttes 14
EEer længere fremme i Estlanders tekst, hvor der

O -. -også findes et notat, som vi kommer tif lidt
senere.

Men hvis man læser ren, hvad der efter min
mening stå.r (JacobsenE-n-er og m-er er meget
brede, mens e-erne er smalle), -refereres der
tvangllst bil-den umid<lelbare kontekst hos Est-
lander jf. ovf. Jacobsen reflekterer ve1 blot
over en modsigelse i gstlanders t.ekst efter re-
cepten: "for den rene er alting rent". Der kunne
have stået "man" i stedet for jeg.

I4en det s Løtter unægte f ig ikke Fr
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Nielsens



Fig. 6. Jacobsens no-
tat i Estlanders bog
pag. 183.
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ideer otr], aL Jacobsen var lrrårt og "tyrannisk"
overfor Anna (jf. hans kommentar til citatet over
med "Tyran" ) : De . . fØrer ind tit en rtrulig spe-
ciel algolagnisk fortolkning af Jacobsens forhold
til Anna. Haq kan have føTL den hensynslØse op-
førsef over for-aen Uetingefseslø;t-;tskende unge
pige som en vellys'L (1968a pag. 66). (fig. 6).

Men der- er endnu et notat, der viser en dris-
tig konjektur, som bruges til stltte for Fr.
Nielsens tese. Pag. L97 hos Hstlander 1æser Fr.
Nielsen (l968a, pag. 70): det jeg skriver er en
slags nature morte, og dog vilde jeg saa gerne
revåge qg kr"EtTgt, r";-l"g
sidder fas't i svinsk Duns't, kun en forsLaar mig -
AnnaT-(jE- ?oEo--I rrl-TTETsen, T9z3: ereve, pag.
4dæ). (ris. 7) (ris. B).

Vanskeligheden gæIder svinsk Duns't. Så vidt
jeg kan læse ender begge ora-på -t. og aer står
ingen s-er foran disse t-er

Det indledende s- i svinsk er blot en lille
vinkel, der kunne-være re.sten af flere forskel-



I ige bogs t.aver, og det
t(Lgend? v er skrevet
på en u jævnhed i papi-
ret og er figeledes
flertydigt. Den mest
nærl iggende læsnihg,
hvi s j eg skal. vove
pelsen, er sunt dunt.
Begge ord er med TTf fe
begynde 1 s esbogs tav .

Kan det give nogen
mening? Udtrykkeb fin-
des - ligesom Tiden
(jf. ovf.) - i jystcl-T
udtrykket det er sunt(?g) d"?! me" -Ee@
ningen "det er all
right", " glemt og
gremt.", "fejet ind un-
der gulvtæppet", "ned-
dysset", "dødt og be-
gravet", "standse"t og
i ro" (venligst oplyst
mundtligt af Ove Ras-
mussen, den jyske
ordbog, Århus ) .

Igen skal j eg ikke
ins is bere på min kon-
j ektur, andre læs ere

-okan må ske gøre de t
bedre, men kun på, åt
Fr. Nielsens læsning
er umulig. Konteksten
peger ikke på en mo-
ralsk /tel ig tØs, men på
en æstetisk problema-
tik ligesom det raa
fra ovst. citat, som
Fr. Nielsen refererede
tif i sin totkning
(jf. ovf. pag. ll) af
notatet pag. 183 "

Men hermed er også
sagt, å.t tre væ-
sentlige argumenLer
uden for Jacobs ens f ik-
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Fig. 8. Courbet: Psyche og Venus (Nimes)
Estlander skriver pag. 197 om Courbet: han år en måstare

i 1a nature morte, som det heter. Men medan Decartgrs dfver
det lifldsaste gdt en tjusningsfull och tankfull ståmning,
behandlar Courbet det liffullaste, fast Psyche och Venus
sjelf, som nature morte och deraf det råa och vidriga
intrycket. Hans "badande quinnat' år ett ryggstycke, som
utan att fdrl-ora något kund.e hånga bredvid Rembrandts
formldsa djurkropp i slagtarens ddrr.

tionsprosa er falclet hort som stø'bte for Fr.
Nielsens tese. Denne problematisering af hans
Iæsninger er en st/bte for J. Vosmars tese, åt
Fr. Nielsen overbeb.oner og fejltolker Jacobsens
anlæg for sado-masochisme (Vosmar, L984, pag.
26Of. og 331f. ).

Vi skal nu se på de tre notater, som Fr.
Nielsen ikke citerer. 1. Estlander behandler pag.
173 Xavier Sigalon's maleri; Hans "courtisanenrl
år till kånslan och sårdeles T anseEffiTl-G
iårmå-mEttade-Elgan @I9EI veneETanstca stycre
jSg-kå"".r 

"f1."æ"-Eå"4 . Men TanT-ånsat-s i-q-T
56cus!a som pr6Far glljffi pil-""@
den rådande !|j_etsCl fØr deL grlzrnma, hans fårg



Fig. 9. Sigalon: Courtisane (Louvre ) .

blef desutom grumlig, ... (fig. g).
Jacobsen skriver i margin ud for courtisanen:

hun er som Djævelen selv. Det kan være---ETfTil-
digt, at det ikke er skrevet ud for Locustai blot
omtalen af en kurtisane beh/ver vet ikke at frem-
kalde et sådant udbrud.
2. Estlander skriver pag. 303: Atterbom ursåkt.ar
Overbeck dermed, dt han "tilthdrde det sfags
sjEtar,-
derfdre, fdr sin enskildta del, gtjre rått i att
Iyda sitt behof." Jacobsen har næppe brudt sig om
denne type determinisme, og har skrevet i margin:
Mon forf atteren ikke her husker Fe j I .

iln rlver p"g.% Peter
hans stafffibilder åro icke flere ån
trrll:ra heh/etets Tøær,cr
varæen mest betydande, octr dffi
ren ffiræ-rmafst.å frffi
hvars att.
la. Jacobsen skriver i margin: altid raaber han
om teknik, naar han nævner KrisuuEl-
- Eltaterne viser ffi at retiqiøjse

Cornel ius :
tre, af

. . torde
att mEsta-

frambefal-



problemer spillede en rolle for Jaeobsen. Man
kunne let forestil-te sig, at den sidste bemærk-
ning var et citat fra en diskussion med Anna.

Det ser ud til, at der forestår et vist opryd-
ningsarbejde vedr. J.P. Jacobsen blandt specia-
lister i forfab.terpsykologi.

Vi kan nu gå over til de splrgsmål, som egent-
lig var grunden til min efterslgning af Jacobsens
eksemplar af Estlanclers bog.

Baggrunden var fllgende. I min artikel (Haas-
trup, J-9B4) tr'ru Boyes Portræt, J.P. Jacobsen og
Billedkunsten, visEEJeg-rnffi et tontcret. etsempef ,
hvorledes Jacobsen arbejder med referencer til
bildende kunst. Fru Boyer €n af kvinderne i roma-
nen Niels Lyhne( fggO), skildres i en trestemt
scene, så hun ud i detaljer ligner Canovas skulp-
tur i Rom af Paolina Borghese. I romanen er det
kort fØr denne beskrivelse annonceret, åt deb
rygt.e var usandt, at hun skulle have l_adet sig
modellere på sanrme måde som paolina Borghese.
Altså en præcis henvisning, eksplicit nævnt, 09
implicit brugt. Denne skulptur var den gang veI-
kendt. af det dannede publikum, Iigesom paolina
seIv, Napoleons sØster, der hlrte til dem, man
kunne skandalehist.orier om.

Jeg viser i min artikel, hvorledes denne hen-
visning kan indarbejdes i tolkningen af romanen.

Men der er flere referencer til hildende kunst
i Jacobsens kunstprosa som kunne udnyttes på
-od.enne måde, jf. tilsvarende underslgelser med
samme tendens af andre forfattere i international
litteraturvidenskab (Meyers , J. , L975).

Derfor kunne det være interessant at udforske
lidt n/jere Jacobsens læsning i kunsthistoriske
værker. IIår det gælder nærværende værk,vil være
rimeligt at underslge ftg.:
DeIs tendensen i J.P. Jacobsens indstregninger,
dels forholdet til Estlanders biltedbeskrivende
stil

INDSTREGNINGERNE

Estlanders værk omfatter 13 kapitler. Jeg gengi-
ver overskrifterne i stikordsform, med forklaren-
de parenteser: I) Inledning, 2) Engelska skol-an



( f. Kent - Lawrence) , 3 ) Engelska skolan (2.
Turner - Flaxman), 4) Franska skolan (indl.), 5)
Idealisterne, 6) Xoloristerne, 7) t"tåleriet- under
andra kejsareddmet, 8) Den plastiska aLmosfåren i
Rom, 9) Konsten i Tyskland, 10) Nazarenernes
konst, tI) Konsten i Sverige, l-2) KonsLen i Sve-
rige under Gustaf III.s tid 13) Konsten i
Sverige i medlet af 20-ta1et.

Jacobsens brug af bogen har været meget selek-
'biv. Hans interesse Eælder især den franske kunst
- og især kunsten flr det andet kejserrigre. Eo-
vedparten af hans indstregninger og notater fin-
des i kapitlerne 4-6 om den franske kunst, dvs'
siderne 79-L9O, )f. at notaterne findes fra pag'
I04 og kun tre af dem efter pag. 199, nemlig pag.
Lg7 ([ap. 7) samt pagg. 303 og 32L (kap. 9).

tndsiregningernå åtarter påg. B og går et par
sider frem, dårefter springes (over englænderne)
frem tit pag. gl, hvor den franske skole (kap.  )

netop er begyndt. Understregninger fortsætter nu
jævnt, men tynder ud. Jeg-har ikke bemærket nogen
åfter pag. 327, dvs. vi må anLage at læsningen er
slutt.el midt i kap. 9 om kunsten i T1'sk1.t6 tØr
Nazarenerne.

Jacobsen understreger ofte blot udvalgte kun-
sbnernavne. Af navne der tydetigt har fanget hans
interesse kan nævnes David, Ingres, Gericag}t og
Courbet. Men de er bloU endnu kendte navne blanclt
de--rnange, som ikke spiller nogen rolle i vore
dages oversigter over clen tids franske kunst' De
valgte illustrationer, der er selektereL af Ja-
cobsens notater i bogens marginer, illustrerer
meget veI, hvorledes smagen har sliftet siden
Jaåobsens dage. Men der findes også. udråbstegn
ved adskiltige slagord fra samtitlens æstetiske
debat, som man goclt kunne lave en interessant
1ille samling af.

Der fincles navneregistre til Estlanders værk'
Det vil være ganske "ttX"tt at gå efter navne på
de kunstnere, som Ja.cobsen henviser til i sine
værker, for at s€, om han allerede ti<lligL trar
hæftet sig ved dem, og evt- hvilken flrste præ-
sentation han har få-et af dem tros Estlander' - En
spændende opgave.

Det andet spQrgsmåt vedrØrte den
vende stil hos Jacobsen. Jacobsen

biltedbeskri-
var be rQmL for



sin evne til at beskrive, meget præcist og detal-
jeret, især farvenuancer. Det er der som nævnt
ovf. skrevet en ?re1 Coktordisputats om af Hallar.
Man kan læse om det i Skautrups sproghistorie
(Skautrup, IV, pag. 191f. ), hvor også Jacobsens
udnyttelse af sin dialekts ordforråd tages op
(f.eks. korrespondancen med E. Brandes om brugen
af ordet blaahvidsL.

,lacobsEns-GETl virkede manieret og kunstlet på
mange læsere, og man trar da også spekuleret på,
hvor han havde dette træk fra. Man har oft.e
henflrt dette til hans professionelle naturviden-
skabelige baggrund.

Men mig bekendt har man ikke overvejet påvirk-
ning fra kunsthistorien.

Estlanders værk er nok en kunsthistorie, men
ikke af den slags vi kender i dag. Der er ingen
billeder i - ikke en gang de gengivelser i streg,
som man ellers ofte kan finde i værker fra denne
tid f,eks. i Julius Langes værker. Fotografiet
var nok opfundet, men ffirsL i 1872 kom gennem-
bruddet. Da blev der på en international kongres
stilleL forslag om opretLelse af et Kunsthisto-
risk selskab for fotografiske Reproduktioner
(Fawcet, 1986). Det afglrende for vor problemsti-
lling €r, at der den gang ikke var billedlige
gengivelser af farver.

Alt skulle beskrives med ord. Den kunsthisto-
ristce torTatEei-Gturre ikke frrot kunne fremstille
sine overvejelser over kunstens historie og give
vurderinger af enkeltværker, han skulle samtidig
kunne skildre sin genstand, kunstværket, så læse-
ren kunne se det for sig, ikke blot <lets motiv,
men neLop det kunstneriske i den måde, <let var
fremstillet på ikke mindst indtrykket af farve-
virkningen var kunsthistorikerens ansvar, som et
supplement til ufuldkomne billedlige gengivelser.

Det Jacobsen kunne, male med sproget, er netop
en færdighed, han kunne have styrket ved læsning
i samtidens kunsthistorie. Vi skal ikke her gen-

o-nemgå Jacobsens læsning af kunsthistoriske vær-
ker, f.eks. Julius Langes, men blot se på trstlan-
pders bog, som vi ved, han har kendt, fØt han
skrev sine gennembrudsværker.

Men kan det være Estlanders prosa, der har
inspireret ham? De citater fra Estlanders bog,



Fig. 10. Thomas Couture: D6cadence romaine (Louvre). Est-
ranaer-st river pag. 195-96: Denna storartade orgiebild år
den hemska bilden af en fdrddelse, der en skdn natur' som

uttdmt sig i njutninger, och ett sjåIslif' hvars uppgift
slutligen blott år att underhå1la den sinnliga branden,
storta samfåIdt i ruiner. Ehuru kostymen år det romerska
kejsared6mets, har konstnåren icke saknat modeller i Paris,
och då anordningen a.f dessa mån och qvinnor, som J-igga par
om par lågrade på en kolossal soffa, knappast 6wferen-
sstånmer med romerska plågseder, så llir man desto låttare
b8jd att flytta scenen. Man kunde nu gerna i detta hdgst
interessanta verk fdrbise bristen på rhytrn bå-da i grupper-
nas och den gråa grundtonerrs splittring, i det bland de

fdrra ingen dfver- och underordning iakttages, och j- det
den senare icke verkar i massa, utan smått 6vferallt, såsom

bly-halfteinter i den ros- och axfårgade karnationen, som

aska i den grdnaktiga skuggorna' som silfverstoft på aråg-
terna.

der er bragL ovf. i forbindelse med gennemgangen
af Jacobsens notater, er ikke velegnede til at
argumentere for en sammenhæng; der nævnes næppe i
diåse citater en eneste farve, til gengæld 'bil-
skrives de omtalte kunstværker værdi som tjus-
ningsfulla, liffulta etc. Men der findes andre
alGter, Iad os rroE-nævne et enkelt ( jf - bille<l-
teksten overf. ), der peger i reLning af Jacobsens
"Perles bikkers ti1 " :
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Vi vælger Estlanders beskrivelse af et billede
af Thomas Couture (fig. 10), hvor man især kan
hæfte sig ved de sidste linjer i beskrivelsen af
Decadence romaine. Ordene findes næppe hos Jacob-
sen - nen deTffier: såsom bly-halfteinter i gg
ros- och axf{rgade karnaEToTglr, sp*-gst g _1.. 9"grEnakEiga skuggorna, son silfYqrgleg! på drågt-
erna (Est1ander, 1867, pa9. 196).

NOTER

1. DE BILDAIiIDE KONSTERNAS HISTORIA från slutet av adertonde
århundradet till våra dagar, af CARL GUSTAV ESTLANDER,
docent vid universitetet i Helsing,fors, Stockholm, på L.J.
Hiertas Fdrlag, 1867, nu Ny Kgl S 1392 8vo. I eksemplaret
findes exlibris, et tilhØrende bogsamleren G. Nygaard, et
andet uidentificeret: en cirkel inddelt i fire felter,
hvoraf Øverste og nederste har bogstavet K'
h/Tre henh. ln[ og H .

venstre og

2. I ekserplaret fand.tes ved k/bet hos antikvariatet et
antal gule sedler, beskrevet meld fyldepen, indlagrt. ved
Jacobsens notater, og med en næsten korrekt afskrift af
disse. På disse sedler var på afglrende steder rettet med
blyant til den læsning, som Fr. Nielsen gengiver i dispu-
tatsen.

3. Lige som i notatet pag. 128, hvor der er tiJ-f/jet
gåseljne om den lastbare flickan (jf. vosmar, 1984, pag.
259, Fr.N. J953, pag. 69).

4. Foto i Fr.N.s udg. af Samlede værker Bd. 5 (1973)'
itl.nr. 175, pag. 40-4'1, hvor J.P.J. skriver thi BodsØvel-
ser er Sandselighed. Fr.N.skriver: Første gang han r/ber de
anlæg, der kom til at dominere hans indre liv og hans
digtning, er i naj 65, da han i begnrndelsen af sLn krisetid
skrev en stil om mrnkerræsenets lysere (t) sider (Fr.N.,
1968, pag. 49-50). Man karr hertil bemæke, at nok er cita-
tet slående, men at den urniddelbare kontekst i stilen peger
på en modsætning mellem fantasi og virkelighed, og at
SandselJ-ghed netop er "virkelighed".

5. Lige som notatet pag. 128, hvor der er tilfljet gåseljne
om den Lastbare flickan (jf. Vosmar, 1984, pag. 259, Fr.N.
1953, pag. 69).
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Bilag 1

Kunstnere og kunstvæker u<l for hvilke de 13 egI. notater
(1)-(13) findes i J.P. Jacobsens ekspl. af Estlander (1867)
(forkortet E. + sidetal)

(13) Cornelius, P. (Chr. i Helvetets forgård) E. 321i (11)
courbet, c. (saaande Qu_inml) courbet, c.
(Psyche & Venus) E. 197ai (7) Delaroche, P. (biog. z dØd.

hustru som motiv) E.159; (6) Gautier, T. (æstet. teori om
Chr. U-delse) E. 131i (2) Gerard, F. (Psyche får fØrst.e
kys af Amor) E. 108; (3) Ingres, J.D.A. (biog.: hlj pris
på kunst) u. 118; (4') rngres, J.D.A. (dennes døal) E. 119i
(5) Orsel, V. (Den dydige och lastbare flickan) E. 128i
(12) Overbeck, F. (omvendelse til katolicisme) E. 303r (1)
Prud-hon, P. (biog.: elskerindes sehzmord) E. 1O4i (10)
Scheffer, A. (Jordens smårtor) E. 183b; (9) Scheffer,. A.
(Beatrice & Dante) E. 183a; (8) Sigalon, X. (Courtisanen)
E. 173


