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“God Aften Herr Professor!”
Maleren Martinus Rørbye i Kolding i sommeren 1848

Af Poul Dedenroth-Schou

I foråret 1992 erhvervede Museet på Kolding- 
hus en akvarel tilskrevet maleren Martinus 
Rørbye, som ikke tidligere er publiceret. Moti

vet er Sønderbro set fra syd, og året er 1848, 
hvilket fremgår af malerens påtegning ne
derst til højre. Tegningen er ikke signeret,

Martinus Rørbye: Kolding Sønderbro set mod nord. 1848. Akvarel 14,2x23,8 cm. M K H  469x2. Øverst på broen ses den 
store “spanske rytter”, der i dagtimerne er åbnet for at tillade nogenlunde normal passage. De barrikaderede vinduer mod 
syd ses på begge sider a f Irroen, til højre ses en bevæbnet vagtpost bag sandsække ( “et lille hus stærkt besat med soldater”). 
Postgården, hvor Rørbye overnattede, ses lige over de to samtalende soldater midt i billedet.
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men der er ingen grund til at betvivle rigtig
heden af tilskrivningen til Rørbye.

Akvarellen er ikke den eneste, som Marti
nus Rørbye udførte under sit korte ophold i 
Kolding i 1848. I det følgende skal der gøres 
rede for maleren og de særlige omstændighe
der omkring hans besøg i Kolding.

M artinus Rørbye
Martinus Rørbye blev født i 1803 i Drammen i 
Norge, hvor hans far var embedsmand. Ved 
Norges adskillelse fra Danmark i 1814 flyttede 
familien imidlertid tilbage til København, og 
efter faderens død 1818 opgav man en boglig 
uddannelse for Rørbye, der i 1819 blev opta
get på Kunstakademiet som elev af C. A. Lo
rentzen. Fra 1825 var han tillige privatelev af 
C.W. Eckersberg. Uddannelsen på Akademiet 
fulgte det gængse mønster: 1823 vandt han 
den lille sølvmedalje, 1825 den store sølvme
dalje og 1828 Akademiets pengepræmie. 1829 
vandt han efter flere forsøg den lille guldme
dalje på et religiøst maleri. 1831 og 1833 for
søgte han, men vandt aldrig den store guld
medalje og det dermed forbundne rejselegat. 
Det lykkedes ham dog med Akademiets støtte 
i 1833 at opnå rejseunderstøttelse fra fonden 
Ad usua publicos for i alt fire år.

Da havde Rørbye dog allerede gennemført 
flere større rejser. 1830 og 1833 var han i Jyl
land og Norge, på den første rejse i nogen tid 
sammen med digteren H. C. Andersen. Med 
rejseunderstøttelsen drog han i 1834 på sin 
store dannelsesrejse til Rom via Tyskland, Hol
land og Frankrig. I Rom plejede han ikke hyp
pig omgang med den ellers så talstærke dan
ske koloni af kunstnere, men foretog som en

af de første danske malere i vinteren 1835-36 
en rejse til Grækenland og Tyrkiet i selskab 
med arkitekten M. G. Bindesbøll.

Hjemkommet til København fik han i 1838 
som den første tildelt Thorvaldsen-medal- 
jen for “talent og heldig bestræbelse”, og se
nere samme år blev han optaget som medlem 
af Akademiet. 1839-41 var han atter i Rom, 
denne gang på bryllupsrejse. Martinus Rørbye 
var 1839 blevet gift med Rose Frederikke 
Schiøtt, der ligesom Rørbye selv var af em
bedsmandsfamilie. Sammen fik de fire børn. I 
1844 blev han i konkurrence med W. Mar
strand og C. A. Jensen professor ved Akademi
ets modelskole, det professorat, som Bertel 
Thorvaldsen havde beklædt.

I sin tid på Akademiet vandt Rørbye aner
kendelse som portrætmaler, men under ind
tryk af sine mange rejser -  han er videre be
rejst end nogen anden dansk maler -  udvik
lede han interesse for skildring af folkeliv. 
Rørbye blev genremaler. Han blev den første 
kunstner, der skildrede fiskerne på Skagen, 
som han besøgte første gang i 1833. Også i 
1847 og på sin sidste rejse i 1848 besøgte han 
Skagen. Men i øvrigt betragtede samtiden 
Rørbye som en af guldalderens mindre ma
lere, en lidt tør og pertentlig maler, omend 
etnografisk og topografisk pålidelig. Dog var 
der undtagelser; således købte den gamle 
Thorvaldsen to af Rørbyes billeder til sin 
kunstsamling, hvilket måske banede vejen til 
professoratet i 1844.

Krigen og Kolding 1848
Kolding i 1848 var en lille by, men strategisk 
placeret på grænsen mellem kongeriget og
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hertugdømmerne. Kort og billeder af byen i 
1848 (se side 30) viser tydeligt byens beskedne 
udstrækning; bebyggelsen er koncentreret i 
området mellem Slotssøen og åen og langs 
Låsbygade. Mod øst var en egentlig havn ble
vet åbnet for sejlads i 1843, og en bebyggelse 
langs landevejen til Haderslev var ved at opstå 
op mod kirkegården. Indbyggertallet lå i 1848 
på under 3.000 mennesker.

Skønt den formelle grænse lå et stykke 
oppe ad Haderslewej, så var den strategiske 
grænse -  og toldgrænsen -  Kolding å. Derfor 
kom Kolding til at spille en central rolle i de 
første år af Treårskrigen. Den slesvig-holsten- 
ske oprørsregering dannedes den 23. marts, 
dagen efter bemægtigede oprørerne sig ved et 
kup Rendsburg fæstning. Allerede den 26. 
marts rykkede de første danske hærenheder 
ind i Kolding på vej mod syd, det var 12. batal
jon fra Fredericia, og i den følgende uges tid 
blev byen hovedkvarter for den danske hær.

Fra begyndelsen havde de danske våben 
heldet med sig overfor de slesvig-holstenske 
oprørere ved flere træfninger omkring Flens
burg, men da Det tyske Forbund og Preussen 
gik ind i kampen, vendte lykken. Danskerne 
trak sig tilbage, og den 2. maj rykkede den 
tyske hær under general Wrangel ind i Kol- 
ding.

Selvom tyskerne optrådte veldisciplineret, 
var det en tung tid for koldingenserne. I byen 
oprettedes et depot til forsyning af den tyske 
besættelsesstyrke. De to Kolding-købmænd I. 
S. Borch og M. C. Warming blev indsat som 
bestyrere af de tunge udskrivninger. Okkupa
tionen varede til den 25. maj, da preusserne 
efter en russisk note trak sig ud af kongeriget.

Den 15. august 1848 aflagde Borch og War
ming regnskab overfor Vejle Amt for, hvad de 
gennem depotet havde leveret til besættelses
magten. Det var ikke småting, som fjenden 
havde konsumeret i Jylland, og tillige var store 
mængder proviant blevet sendt sydpå til re
sten af oprørshæren. Det hører dog med til 
historien, at Preussen efter forhandlinger gik 
med til at betale erstatning for udskrivnin
gerne, men erstatningerne kom sent og dæk
kede ikke fuldstændigt de lidte tab. En brand
skat på 2 mill, specier, som general Wrangel 
pålagde Jylland, blev aldrig betalt på grund af 
den tyske tilbagetrækning den 25. maj. Kol
ding blev igen besat af danske tropper.

Da våbenstilstandsforhandlingerne indled
tes, stod den danske hær nord for Kolding å. 
Første linie dannedes af 1. brigade (oberst 
Bülow) vest for Trudså med alarmplads ved 
Lejrskov ca. 10 km vest for Kolding, og 5. bri
gade (generalmajor Krogh) fra Nebel å til 
Kolding med alarmplads ved Bramdrup ca. 5 
km nord for Kolding. Anden linie dannedes 
af flankekorpset (generalmajor Schleppe
grell) og 3. brigade (oberst Olaf Rye) med 
alarmplads ved Agård og Viuf ca. 15 km nord 
for Kolding. Kavalleriet (oberst Juel) forlag
des til Jordrup og reserveartilleriet (oberst de 
Meza) til Alminde. Hærens hovedkvarter lå i 
Viuf, og feltlazaretterne af 1. linie i Vejle. Dag
lig forposttjeneste langs Kolding å krævede 
fire bataljoner, tre eskadroner og to kanoner. 
Til feltvagterne byggedes stråhytter ved Lejr
skov, Hvilested kro, Ejstrup og Kolding. Til 
yderligere sikring af Sønderbro lå der på Kol
ding fjord en kanonbåd, hvis skudfelt dæk
kede broen.

27



M artinus Rørbye: Kolding Sønderbro set mod syd. 1848 Akvarel 14,2x23,1 cm. Privateje. Danske soldater bevogter afs
pærringen a f Sønderbro, som består a f en stor “spansk rytter’' flankeret a f  plankeværk. Øverst på broen ses endnu en 
“spansk rytter”, der er drejet for at tillade passage. Kolding-borgerne ansøgte den 8. august krigsministeriet om at få  bar
rikaden på Sønderbro fjernet, men militæret udtrykte betænkelighed herover, “da der udkræves en betydelig styrke til ved 
aftenens frembrud atter at lukke den ”. Huset til venstre i billedet er postgården, hvor Rørbye sov i det sydligste værelse nær
mest barrikaden. På bakken mod syd ses Silhouetten a f en -  formentlig -  dansk ryttervagt.

Våbenstilstandsforhandlingerne førtes fra 
begyndelsen i Malmø, men forlagdes senere 
til Kolding, til landstedet Bellevue umiddel
bart syd for Kolding. Gården lå, hvor nu Bel- 
levuegade endnu minder om stedet, på den 
gamle grænse mellem kongeriget og hertug
dømmerne. Fra dansk side deltog som en af

forhandlerne major Læssøe, hvis navn er knyt
tet til nabogaden. Forhandlingerne på Belle
vue indledtes den 15. juli 1848.

Våbenstilstanden blev først indgået i slut
ningen af august, men det var klart, at den 
ikke ville føre til fred. Parterne i oprøret var 
endnu ikke modne til fredsslutning.

28



M artinus Rørbye i Kolding
Martinus Rørbyes sidste rejse gik til Jylland. 
Skønt plaget af mavebesvær -  Rørbye led hele 
livet af en kronisk mavelidelse og døde sand
synligvis af bughindebetændelse forårsaget af 
et bristet mavesår -  drog han den 12. juli 
1848 afsted fra København med kurs mod Kol
ding dels for at besøge sin broder John Rør
bye, der var regimentskirurg ved nørrejyske

armékorps, der som ovenfor nævnt var opstil
let mellem Kolding å og Vejle, dels for at be
tragte krigshandlingerne. I lighed med flere 
af sine malerkolleger har Rørbye villet forsøge 
sig som bataljemaler; skildringen af krigen var 
jo trods alt også en art folkelivsskildring. Om 
sine oplevelser har han berettet i et brev til 
hustruen hjemme i København:

“For at du ikke tidligere af fremmede end af

Martinus Rørbye: Kolding Sønderbro set mod syd. 1848. Olie på lærred 38x5 7 cm. Privateje. Ufærdigt maleri efter akva
rellen a f samme motiv. Rørbye er begyndt i øverste venstre hjørne og har systematisk arbejdet sig diagonalt ned over lærre
det. Billedet var det sidste, han nåede at male inden sin død den 29. august 1848.
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Udsnit a f kort over Kolding 1848. “Oculair grundteg
ning a f Kolding”. J. J. Fyhn: Efterretninger om Kjøbsta- 
den Kolding. 1848. Postgården ligger ved “2 5 ” lige nord 
for Sønderbro.

mig skal blive underrettet om mit ophold i 
denne del af Jylland, får du nu, kære Rose, 
disse linier fra mig, som beroligelse for din 
frygt, hvis du skulle have hørt, at jeg allerede 
natten efter at jeg havde taget afsked fra dig 
kære, sov lige ved barrikaden af den sydlige 
port i Kolding. Såvidt kom jeg nemlig ved at 
rejse uafbrudt i en nat og en dag. Om rejsen 
har jeg intet synderligt at fortælle dig, uden at 
det ofte gjorde mig ondt, at jeg ikke kunne 
have dig med, da jeg på den så ofte så steder, 
der vist i høj grad ville interessere dig at se... 
Onsdag nat kom jeg som sagt til Kolding og 
steg af på posthuset, hvor jeg også fik godt 
logi; pudsigt var det, at jeg heller ikke havde 
kunnet køre 1 alen længere på dansk grund, 
under de nuværende omstændigheder; thi 
postgården ligger i den gade der fører til Sles
vig yderst ved broen, og den såvel som gaden 
var spærret ved flere rader palisader etc., hu
sene barrikaderede, vinduerne tilmurede og 
deri anbragt skydehuller, og overalt besat med 
soldater. Jeg fik et værelse anvist på 1. sal i 
huset og netop det sidste på gangen; mit 
værelse lå altså sydligst; ved siden havde jeg et 
lille hus, stærkt besat med soldater og ligeså 
på den modsatte side af gaden, og lige under 
mig på selve postgården var et stort værelse, 
der også var opfyldt med soldater, jeg var såle
des kommet midt ind i det; men det morede 
mig meget; lidt stod jeg i det åbne vindue for 
at høre på soldaterne, der holdt vagt ved pali
saderne; men jeg gik snart ned til dem og 
blandede mig i deres diskurs. Vejret var dejligt 
og scenen ny for mig; man underrettede mig 
om, at fjenden blot stod 1/2 mil borte, man 
viste mig vore forposter, der næppe stod 1/2
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fjerding vej borte på højderne omkring byen, 
og jeg var således helt inde i sagernes stilling, 
da jeg blev hilst af en ingeniørsoldat med 
“God aften hr. professor”. Det var Hans, Mar- 
thes kæreste. Ligeså overrasket blev jeg næste 
morgen ved straks da jeg trådte ud på gaden 
at møde Frederik Schiøtt, han havde da felt
vagten i det barrikaderede hus lige over for 
mine vinduer, uden naturligvis at ane min 
nærhed; der havde han ligget på halm, mens 
jeg lå i en ret god seng, rigtignok med en del 
af mine klæder på. Det var en smule forsigtig
hed, da muligvis tyskerne kunne have rørt 
dem om natten, da havde jeg måttet for
trække. Da Schiøtt blev afløst om morgenen, 
fik han tilladelse til at opholde sig om formid
dagen i byen, og i ham havde jeg således en 
god vejviser.

Vi besøgte vore forposter ved en kirkeby, 
der lå noget borte (formentlig Seest); for
middagen gik således fortræffeligt i Koldings 
smukke omegn, hvor slotsruinerne allevegne 
gør en ypperlig virkning. Vil du kære Rose 
hilse Trepka fra hans søn, jeg var med ham i 
Kolding, da han rykkede ind med hans batal
jon for at afløse feltvagten. Samme bataljon så, 
imellem os sagt, højst ynkelig ud; men den 
havde rigtignok også marcheret over 2 mil, 
førend den kom hid for at gøre vagt, og det i 
stærk solhede, og med fuld oppakning. Det er 
noget, hvorover der klages meget, nogle batal
joner ligger fulde halvtredje mil borte fra Kol
ding, og dertil må de dog vekselvis afgive vagt. 
Efter middag kørte jeg Schiøtt til hans kvarter, 
der var omtrent 1 mil fra Kolding og derfra 
gik min vej til John, der igen var 11 /2  mil læn
gere mod nord, der var fred og ingen fare.

Han var ypperligt indkvarteret i en stor bon
degård, og jeg sov fortræffeligt den nat på en 
af ambulancens hømadrasser med et tæppe 
over mig...”

Den 12. august var Rørbye tilbage hos fami
lien i København. Den 26. august holdtes bar
nedåb for sønnen Johannes. Den 29. august 
døde Rørbye på sin og Roses 19 års bryllups
dag. Han var da i færd med at male postgård
en og Sønderbro i Kolding efter en af de akva
reller, som han udførte under sit korte Kol- 
ding-ophold. Billedet stod ufærdigt på staffe
liet, da Rørbye døde.
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