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FORORD

 Maleren og professoren Aksel Jørgensen 
sagde engang: “Man søger bagud for at finde 
forbindelsen, finder den og arbejder sig frem-
over igen”. Al kunst er skabt af anden kunst. 
Det er derfor, man ikke kan være kunstner 
uden at kende sin tradition.
 Et land eller en by uden kunsthistorie er 
som et menneske uden hukommelse. Det er 
kollektiv demens.
 Da sammenslutningen Guirlanden første 
gang udstillede på Aarhus rådhus i marts 
1968, skrev Tommy Storkholm i kataloget, 
at medlemmerne alle var “stedhørende i 
Storårhusområdet med en radius på 30 ki-
lometer fra Århus domkirke – i luftlinje”. 
Det blev latterliggjort og taget som bevis på, 
at medlemmerne af Guirlanden var en flok 
hjemmefødninge. Det er imidlertid samme 
geografiske afgrænsning, der er anvendt her. 
Bogen dækker Storaarhus med en radius på 
30 kilometer fra Aarhus domkirke.
 Bogen dækker 200 års kunst i og omkring 
Aarhus. Kunsten kom til Aarhus med guld-
alderen. Med guldalderen var det ikke bare 
epitafier og topografisk bestemte byprospek-
ter – men kunst. Det var æstetisk bestemt, 
og i en vis forstand har Aarhus – som resten 
af Danmark – aldrig rigtig forladt guldalde-
ren. Det er den kronologiske afgrænsning.
 Dette er ikke en bog om offentlige ud-
smykninger i Aarhus – mange af dem er 
udført af kunstnere fra andre steder og siden 
stillet op. Det er heller ikke en bog om kunst 
med Aarhusmotiver. Der findes i forvejen 
flere af den slags bøger skrevet fra et lokalhi-
storisk perspektiv.
 Det er uden betydning, om billederne 
forestiller gader og huse i Aarhus. Det er en 
bog om den kunst, der er skabt i Aarhus. Det 

For flere måneder siden var jeg sammen 
med en museumsdirektør, som sagde, at 

“der har aldrig været et kunstnerisk miljø i 
Aarhus. Byen har aldrig haft den status, at 
den har tiltrukket kunstnere, og kunstnere 
har samlet sig der”.
 Det er det traditionelle billede af Aarhus 
– men det er ikke helt korrekt. Der har væ-
ret et kunstnerisk miljø i Aarhus, og der er 
det naturligvis stadig.
 Hvis man bor i Aarhus og er kunstinte-
resseret, kender man lidt til det lokale kunst-
miljø. Man har set forskellige udstillinger og 
husker nogle værker – alt afhængigt af, hvor 
gammel man er. De fleste har et kendskab 
til, hvad de selv har oplevet, og hvad der er 
sket i deres egen levetid. Meget få kender til 
kunstens historie før deres egen tid – og stort 
set ingen kender til kunsten i Aarhus endnu 
længere tilbage.
 Formålet med denne bog er at afhjælpe 
denne mangel. Egentlig går det hele tilbage 
til Aarhus Kunstmuseum. I en lang periode 
var museet – mere eller mindre berettiget 
– ikke interesseret i at vise de lokale kunst-
nere. Det skabte et billede af, at aarhusiansk 
kunst var provinsiel og kedelig – ikke værd 
at beskæftige sig med. Aarhusiansk kunst var 
ikke-eksisterende. Dengang fandtes ingen of-
ficiel aarhusiansk kunsthistorie.
 Jean Dubuffet skrev i 1940’erne, at der er 
en bestemt kunst, der er gemt væk. Det er 
de sindslidendes kunst. Den er gemt af vejen 
i magasiner. I dag kunne man sige, at det er 
den aarhusianske kunst, der er stuvet bort. 
Det er den jyske selvbevidsthed, der er gemt 
væk.
 Jeg har altid været optaget af genopdagel-
ser.
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7Forord

er kunstværdien – det kunstneriske – jeg er 
optaget af. Det er ikke motiverne. Det er 
min emnemæssige afgrænsning.
 Bogen handler ikke om kunstnere, der 
er født i Aarhus, som er opvokset eller ud-
dannet her. Mange af dem forlod byen 
og vendte aldrig tilbage. Den handler om 
kunstnere, der har været virksomme i byen. 
Måske er de tilrejsende. Måske har de bare 
opholdt sig her en kort tid. Men de har væ-
ret aktive i Aarhus – eller har i det mindste 
udstillet deres kunst i byen. Det er den bio-
grafiske afgrænsning.
 Det er selve kunstlivet, der har interesse-
ret mig, næsten lige så meget som de enkelte 
kunstnere. Kunstlivet – det er kunstnere, 
gallerier, samlere, kritikere, trykkerier, kunst-
foreninger, kunsthaller og museer. Det er 
gennem det, at en by vågner og får bevidst-
hed – selvbevidsthed.
 Det er ganske få personligheder fra hver 
generation, der har holdt liv i kunstlivet. 
Denne bog er en hyldest til dem. De har i 
deres generation skabt kunsthistorien.
 Aarhus er udnævnt til europæisk kul-
turhovedstad i 2017. Overraskende nok har 
Aarhus altid været en del af den europæiske 
kultur. De dannede slægter i 1800-tallet var 
berejste og kendte til kunstskattene i Athen, 
Rom, Paris, London, Dresden og Berlin. En 
del aarhusianske kunstnere rejste til Paris i 
1870’erne. Også efter første verdenskrig og 
efter anden verdenskrig søgte kunstnerne 
i Aarhus mod Paris. Aarhusiansk kunst og 
kunstliv har således altid haft en europæisk 
orientering. 
 Denne bog er samtidig et forsøg på at 
besvare spørgsmålet, hvad Aarhus selv har 
skabt og kan give videre til Europa. Kunst-
nere har arbejdet i Aarhus i 200 år.
 Der findes ingen udelukkende lokal 
kunsthistorie. Kunsten er aldrig et lokal-
historisk anliggende. Som journalisten og 
redaktøren Peder Tabor skrev om vennen og 
maleren Martin Kaalund-Jørgensen: “Man 
kan ikke kalde ham silkeborggenser i den 
kedelige betydning, at stedet har lukket hans 
horisont”.

1 Emil Gregersen (t.v.) og 
Freddie Dybris under op-
hængning af udstilling med 
værker af Dybris i Århus Per-
manente, november 1964.

 Kunsten er heller ikke international. Der 
findes ingen kunstnere, som er internatio-
nale – frit i luften svævende.
 Kunsten bliver universel gennem en 
kamp for at overvinde det lokale. Der eksi-
sterer ingen universelle mennesker. Der er 
en horisont. Der findes begrænsninger, som 
man kun kan kæmpe for at komme ud over. 
Et godt billede har altid en horisont. Det er 
en nødvendig begrænsning. Man må vedgå 
sig udgangspunktet – hvor man stammer 
fra – men alligevel skal man kæmpe for at 
sprænge rammen og komme fri.
 Det er provinsdesperationen.
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INTRODUKTION

Under besættelsen holdt maler og pro-
fessor Aksel Jørgensen et foredrag om 

at skrive dansk kunsthistorie. For ham var 
Nicolai Abildgaard og C.W. Eckersberg de 
to faderskikkelser. Abildgaard repræsente-
rede tænkningen, mens Eckersberg repræ-
senterede betragtningen. Jørgensen var især 
begejstret for et lille billede af Eckersberg fra 
omegnen af Rom, hvor hver eneste lille sten 
havde været genstand for præcis iagttagelse. 
Han anså tænkningen og betragtningen 
for at være de to poler i dansk kunst – og 
 historien for at være de skiftende anstren-
gelser for at få disse modsætninger til at 
mødes. Det var det også i Aksel Jørgensens 
egen kunst, hvad enhver, der kender hans 
billeder, er klar over. Her mødes tænknin-
gen – i form af kompositionselementer så-
som vindue, staffeli, lineal og lærred – med 
iagttagelsen i form af det lys, der falder på 
modellens krop og kalder farverne frem. 
Selv når de to poler glider fra hinanden – og 
eksisterer adskilt og isoleret – lever de som 
en del af hinanden.
 Da Det Jyske Kunstakademi i 1984 fyldte 
tyve år, blev der arrangeret en jubilæumsud-
stilling, og kunsthistoriker og forfatter Poul 
Vad skrev et essay om akademiets historie 
i kataloget. Han forklarede, at når man be-
skrev ung dansk kunsts historie i 1960’erne 
og 70’erne, havde det hidtil mest handlet 
“om, hvornår denne eller hin nye bølge fra 
udlandet nåede Danmark og fik mere eller 
mindre talentfulde og personlige fortolkere, 
fra pop-kunsten over concept-kunst, super-
realisme, minimalisme osv. osv. til ‘vildt’ og 
senest transavantgardistisk maleri” (side 5). 
Vad mente – og brugte næsten samme ord 
som Jørgensen et halvt århundrede tidligere 

– at den virkelige kunst i stedet handler om 
“forholdet mellem oplevelse og skabende ar-
bejde” (side 6).
 Citaterne viser, hvor meget dansk kunst-
historieskrivning er en konstruktion. Man 
finder nogle stiftere, opretter en linje og føl-
ger den frem i tiden. Men fordi fortællingen 
er en konstruktion, findes naturligvis også 
muligheden for at skrive den på andre må-
der.
 Engang kunne en kunsthistoriker ene 
mand skrive en dansk kunsthistorie på et 
eller et par bind. Den ambition eksisterer til-
syneladende ikke længere. Hvis der endelig 
udkommer en dansk kunsthistorie – nu som 
regel pustet op til otte-ti bind – har hver en-
kelt deltager begrænset sit bidrag til at skrive 
et eller to kapitler i et enkelt bind.
 Der holdes heller ikke mere kunsthisto-
riske oversigtsudstillinger. Kunstmuseernes 
faste ophængning afvikles til fordel for den 
ene særudstilling efter den anden – som var 
det en kunsthal. Museumsdirektørerne er 
blevet en slags underholdningschefer, og in-
spektørerne skriver forord til kataloger, som 
var det et reklamebureau.
 Dansk kunsthistorie skrives næsten ikke 
mere. Hvis der endelig skrives noget, er det 
– som Vad bemærkede – blevet en oprems-
ning af, hvordan den ene tidsånd følger efter 
den anden.
 Hvis man skal være venlig, kan man sige, 
det er en vulgær udgave af den amerikanske 
litteraturprofessor Harold Blooms tese, at 
litterær udvikling sker i form af konstante 
opgør med faderskikkelser fra den foregående 
generation.
 Hvor er den store anstrengelse i dansk 
kunsthistorieskrivning blevet af?2 Tordenkalven.
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 I 1966 havde Poul Gernes en lille artikel i 
Hvedekorn (40. årgang nr. 2), hvor han skrev, 
at “fra og med impressionismen begyndte en 
udvikling, der bl.a. viste sig i en stadig for-
enkling, først røg det højtidelige og allego-
rien, så gik der hul på det genkendelige mo-
tiv, snart var kun det konstruktive i motivet 
tilbage, så gik konstruktionen, tilbage kun 
form, farve, flade, da dette blev smidt over 
bord, var der kun strukturen igen”. Gernes 
så “en entydig, logisk udvikling” (side 55) i 
denne vej mod et stadig mere rent maleri. 
Artiklen viser, at Gernes – lidt overraskende 
– havde en historieopfattelse, der var i over-
ensstemmelse med den franskdominerede 
internationale modernisme. Det var en 
“kunstdarwinisme”, der betragtede historien 
som en lineær udvikling fra impressionisme 
over symbolisme til kubisme og det abstrakte 
maleri. Piet Mondrian stod som toppen af 
denne proces.
 Få år senere brød dette syn på kunsthi-
storien sammen. Der blev åbnet for aner-
kendelse af den afvigende linje, som det 
nordeuropæiske maleri havde fulgt. Kurt 
Schwitters blev sat ind som en reference på 
linje med Mondrian. Grøn blev anerkendt 
som farve – sidestillet med rød, gul og blå. 
Der blev også åbnet for regionale forskelle – 
og dermed en overvejelse af, hvad det f.eks. 
betyder, at stort set alle tyske malere fra vor 
tid stammer fra Sachsen – området omkring 
Dresden.
 Det, der blev åbnet for, var ikke en usam-
tidighed – dvs. en opfattelse af, at alle ar-
bejder mod det samme mål, hvor nogle blot 
er nået længere end andre. Der blev i stedet 
lukket op for en opfattelse af, at man ikke 
længere arbejdede på det samme projekt.
 Normalt er det i form af begrebet “kunst-
nerkoloni”, at provinsen optræder i kunsthi-
storien. Den form for kunsthistorieskrivning 
spænder kunstlivet ud mellem kunstmetro-
polerne og sommerens kunstnerkolonier ved 
havet: Bornholm, Fynshoved, Odsherred og 
Skagen. Selve begrebet provins er som regel 
fraværende i den form for kunsthistorieskriv-
ning.

 De fleste kunstnere stammer fra provin-
sen. Det er her, man har sine rødder og suger 
næring – hvis man ikke ved, hvem man er, 
kan man ikke skabe noget. Herfra stammer 
det, Per Højholt har kaldt “hovedstolen” 
med en bestemt oplevelse af verden – og 
én selv. Jo stærkere jo bedre. Derfor sidder 
Erik Heide på Mors, Ingvar Cronhammar på 
heden mellem Hammerum og Herning – og 
Ejnar Nielsen, Søren Hjorth Nielsen og Erik 
Raadal gik rundt ved Gjern.
 I provinsen har man arbejdsro. Det var 
derfor, Mogens Gissel i 1974 forlod Falsters-
gade i Aarhus og flyttede til Oldrup og siden 
1981 til det lidt mere praktiske Odder.
 I provinsen har tiden stået stille. Man er 
upåvirket af ismer og modestrømninger. Man 
er uhjælpeligt bagefter og kan lige så godt 
på forhånd opgive at følge med i, hvad der 
er oppe i tiden – og i stedet udvikle sit eget. 
Derfor sad Erik Thommesen i Blistrup. Upå-
virket af tidens gang skar han i hårdt træ 
med sine stemmejern – som billedhuggere 
altid har gjort.
 I en vis forstand lever man altid i provin-
sen – uanset hvor man befinder sig. Det er, 
fordi man altid er begrænset. Det er det, der 
sammenfattes i begrebet provins. Ingen kan 
det hele. Man er bundet af de muligheder, 
der findes det sted, man nu engang lever.
 “Der kom en Soldat marcherende henad 
Landeveien: een, to! een, to! han havde sit 
Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, 
for han havde været i Krigen, og nu skulde 
han Hjem”. Sådan indledte H.C. Andersen 
Fyrtøiet. Der står ikke noget om, hvad det 
var for en landevej, hvilken krig han kom 
fra, eller hvad slags træ, han senere fik øje 
på. Det kunne være hvor som helst. Alle 
– fra Danmark til Kina – kan se det for sig. 
Ved at finde det almengyldige i det lokale 
nåede H.C. Andersen frem til det univer-
selle.
 Det er derfor, kunsten ødelægges, hvis 
den kun er lokal. Mens skagensmalerne stod 
og malede egnens fiskere, indskrev de sig 
kun med ganske få billeder i andet end lo-
kalhistorien.
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Introduktion 13

 Der er blevet sagt meget om det jyske – 
og mange kunstnersammenslutninger har 
heddet noget med det jyske. Der var endda i 
foråret 1956 en udstilling på Aarhus Kunst-
museum om Jylland i dansk malerkunst.
 Jyderne er bønder. Gården er ramme om 
bondens livsførelse – på godt og ondt. Selv 
i Aarhus lå der gårde. Byens kvarterer er 
stadig jorder fra gamle gårde – Katrinebjerg 
er den gård, som engang blev ejet af Janus la 
Cours far. Der er langt mellem gårdene i Jyl-
land. På hver sin gård sidder disse særlinge 
og kigger ud over bakkerne – engang imel-
lem løber de ud og smider sig på ryggen på 
den sorte pløjemark og skriger op mod him-
len. Selv når de kommer ind til byen, er de 
stadig særlinge.
 I dag kalder man Jylland for “udkantsdan-
mark”, og det lyder som en beskrivelse af et 
nyt fænomen – men sådan har det altid væ-
ret. Jernbanen kom sent. Motorvejen kom 
sent. Bredbåndsnettet og mobildækningen 
kom sent. Alting kommer senere til Jylland. 
Det er tyndt befolket, med lange afstande og 
isoleret. Man er henvist til sig selv. Jylland 
er stadig et lukket land.
 Det var i de første kapitler af Ting og polis 
(1964), at Asger Jorn reflekterede over, hvad 
det vil sige at være jyde. Han var selv født 
i Vejrum ved Struer, opvokset i Aulum ved 
Holstebro og uddannet i Silkeborg.
 Tidligt i bogen skrev Jorn, at “jeg har 
forsøgt at påvise, at det var bondens evne 
til at præge den nordiske mytologi med sin 
åndsform, hvorved han opnåede en central 
stilling i samfundsstrukturen, som udformede 
de tankebaner, som i ekstrem grad giver 
Norden dette særpræg og gør Norden til et 
udstrålingspunkt for denne virksomhed i 
Europa” (side 28). Ifølge Jorn er det særlige 
ved bondens åndsform enheden af sandheds-
begrebet og den etiske holdning. Det har 
skabt en moralisering af videnskaben i form 
af enheden af forskning og oplysning – fol-
keoplysning. Konsekvensen er ifølge Jorn, at 
enhver, som fremsætter en tanke, der ikke 
umiddelbart kan fattes af alle, går rundt med 
dårlig samvittighed.

 Denne etiske farvning af alt lever frem 
til i dag og omfatter også kunsten. Kunsten 
i Aarhus har altid skullet være velmenende. 
Den har aldrig været æstetisk, men altid 
etisk bestemt. Kunst opfattes stadig som no-
get, der kan bruges til at dæmpe gemytterne 
hos utilpassede unge eller skabe “inklusion” 
i udsatte boligkvarterer. Denne opfattelse fik 
en spidsformulering af byens førende filosof, 
K.E. Løgstrup, med Kunst og etik (1961) – 
som Jorns Ting og polis naturligvis var en 
reaktion på.
 Forståeligt nok var det ikke denne side 
af Jylland, som inspirerede Jorn. I kapitlet 
“Vanviddets land” (side 31-40) greb han i 
stedet fat i de romerske folkeslags opfattelse 
af Skandinavien som vanviddets område. For 
ham var vanvid dobbelt – på samme tid tos-
set og genialt (side 36) – lige som hele den 
nordiske kultur er dobbeltbundet.
 13. og 14. september 1922 bragte Politi-
ken to kronikker af Johannes V. Jensen med 
titlen “Den tossede prins”. Han undersøgte 
Hamletskikkelsen ved at gå baglæns – fra 
Shakespeares Hamlet over Saxos Hamlet 
tilbage til den jyske Amled. Formålet var at 
slippe af med den danske nationalkarakter i 
den tvivlende og handlingslammede Hamlet 
og finde en person med skarpt vid. Johannes 
V. Jensen betragtede den jyske Amled som 
en kongesøn, der ikke var tosset, men bare 
anstillede sig tosset for at holde sin udsatte 
stilling, indtil det ville lykkes ham at hævne 
mordet på faderen og genskabe kongeriget. 
Jensen betragtede Hamlet som trællenes 
helt, og da de to kronikker senere blev sam-
let i en lille bog, satte han et billede af Tor-
denkalven (fig. 2) på omslaget.
 Typisk for en kunstner brugte Jorn ikke 
at give henvisninger, men overtog Johan-
nes V. Jensens synspunkter og fremsatte 
dem som sine egne. I kapitlet “Den tossede 
prins” (side 79-87) brugte han ikke alene 
titlen på Johannes V. Jensens dobbeltkronik, 
men også dennes synspunkter. Jorns analyse 
gik også baglæns – fra Shakespeares Ham-
let tilbage til Saxos og derfra til den jyske 
 ur-Hamlet, Amled eller Amlode. Ordet   
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betyder nar, men Jorn og Johannes V. Jensen 
bemærkede, at Shakespeare havde hæftet sig 
ved den dobbeltbundethed, der er Hamlets 
kendemærke: Den gale, som alligevel er viis 
– for han er af kongeæt.
 Jorn var optaget af den jyske ur-Hamlet, 
fordi denne figur ikke tilhørte bondens, men 
trællenes verden. “Muligvis har han været 
omvandrende, men han er ikke kommet i de 
riges gård. I tørvehusene har han indfundet 
sig med sin vagabondviden og sine folke-
lige remser, som gik ud over herskabet. Der 
er blevet fnist så lydeligt i staldene, at de, 
hvem det gik ud over, oppe på gården ikke 
hørte amlodens snak” (side 85). Hamletskik-
kelsen skulle bringe Jorn og Jylland ud over 
bondens åndsform. Jorn var enig i, at denne 
person var identisk med Johannes V. Jensens 
Tordenkalv – eller H.C. Andersens Klods-
Hans.
 Johannes V. Jensen konkluderede, at 
“nøglen til Hamlet, når oldtidens samfunds-
forhold erindres, forekommer mig da at være 
den, at Hamlet har været trællenes helt” 
(side 81). På en bemærkelsesværdig måde 
overtog Jorn helt og aldeles Johannes V. 
Jensens synspunkter og gjorde dem til sine 
egne. Begge hæftede sig ved, at hele den 
nordiske gudeverden og især alle personer i 
kunstnermyter “er en mærkelig flok invali-
der og krøblinge” (side 78). Vølund var en 
uforsonlig oprører og endnu mere forkrøblet. 
Jorn tog invaliditeten som tegn på en forbin-
delse mellem underklasseskæbnen og evnen 
til at digte. Tabernes afmagt og vrede skaber 
grobund for kunsten.
 Et af de morsomste og mest bidende 
portrætter af Jylland er i vor tid skrevet 
af maleren Anders Kirkegaard endda til 
kunstnersammenslutningen Jyllands 10 års 
jubilæumskatalog fra 1988. Enhver ved, at 
nordjyder er noget særligt, og det samme 
gælder vestjyder, men Anders Kirkegaard 
har især haft det svært med nordvestjyder. 
“At skulle lægge øre til deres kvalmende 
skamløse lobhudling af landskabets og him-
lens dyder, af befolkningens dyder, af livets 
og Kunstens mening, af ææææærligheden i 

deres sunde og afslappede forhold til Gud og 
andre mennesker, og sidst men ikke mindst, 
af deres egen lille slidsomme og u-betydelige 
existens, der stort set har indskrænket sig til 
ikke at ligge nogen til byrde og i øvrigt svare 
enhver sit – er noget af det værste jeg kan 
forestille mig”.
 De unge kvindelige kunsthistorikere har 
været meget optaget af avantgarden – de sy-
nes, det er noget så “chickt” at være mange 
skridt foran alle andre. Hvis man fortsætter 
med at overføre den militære sprogbrug på 
kunsten, findes der også fænomenet derrière-
garden – bagtroppen – for slet ikke at tale 
om selve retræten. En ærefuld retræte er 
selvsagt vanskeligere at begrunde end et godt 
gennemført fremstød.
 I kunsten går retræten altid fra hovedsta-
den tilbage til provinsen. Hovednummeret 
er den mærkelige retræte, Franciska Clau-
sen lavede i 1933, da hun vendte tilbage til 
Aabenraa. Hvad skulle det til for? I Paris 
havde hun været en del af et miljø. Det var 
der ikke i Aabenraa. Så kom der straks mere 
ud af Rued Langgaards forvisning fra Kø-
benhavn til Ribe i 1940. Den højt begavede 
komponists vrede over at være lukket ude i 
København og at måtte henslæbe sine sidste 
tolv år som organist i en provinsby tilførte 
hans værk den sidste gnist af intensitet og 
originalitet.
 Det aarhusianske kulturliv går tilbage til 
en ganske bestemt retræte. Da den senere 
Frederik 6. i 1784 16 år gammel indtrådte 
i statsrådet, gennemførte han et kup, der 
gjorde ham til kronprinsregent for sin sinds-
syge far, Christian 7. Ove Høegh-Guldberg 
havde haft ansvaret for finans- og uden-
rigspolitik efter Struensees fald, men blev 
nu styrtet fra magten og forvist til Aarhus 
som stiftsamtmand. Han var en litterær 
og historisk begavelse og blev far til Julius  
 Høegh-Guldberg og farfar til Emmerik 
Høegh-Guldberg – og uden hans retræte 
til Aarhus havde der intet kulturliv været 
i Aarhus i guldalderen.
 Meget karakteristisk var den anden store 
guldalderslægt i Aarhus kommet til byen af 
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en tilsvarende grund. Lica Weis Næraa næv-
ner i sin bog om Bertha Weis, at som ung 
virkede Ernst Peter Weis som amanuensis for 
Frederik Christian Winsløw, der var hoflæge 
for den detroniserede Christian 7. Da Weis 
en dag blev spurgt: “Hvad fejler kongen?”, 
svarede den unge amanuensis ligeud: “Kon-
gen er gal!”, hvorefter Weis “blev anbefalet 
at tage til Aarhus”. Han blev udnævnt til 
byens distriktskirurg i 1805 – tre år før den 
gale konges død – og blev far til Andreas 
Weis og farfar til Ernst August Weis, der 
begge ejede og drev Aarhus mølle og var ho-
vedkræfter bag Aarhus Musæum.
 Aarhus er et sted, man bliver deporteret 
til – ellers var der ingen grund til at tage 
dertil. At blive deporteret til provinsen var 
under enevælden en degradering. I dag hed-
der det “udflytning”, men fænomenet er det 
samme. Hvis man er født i Aarhus, forlader 
man byen – hvis man kan. Det er kun dem, 
som ikke kan, der bliver tilbage. At vende 
tilbage til Aarhus er et nederlag.
 Den første maler i Aarhus var C.D. Ge-
bauer – en stokdøv og hidsig særling, der 
havde gjort sig umulig i København og i 
1828 blev kaldt til Aarhus af Julius Høegh-
Guldberg. Lige som mange romantikere og 
guldaldermalere var Gebauer optaget af ne-
derlandsk maleri, men forstod ikke at trans-
formere inspirationen til den nye tid. Han 
så tilbage – ikke frem. Alligevel satte han 
meget i gang i Aarhus.
 En anden retræte blev udført af maleren 
Jens Hansen-Aarslev, der var blevet optaget 
på Léon Bonnats skole i Paris i 1878, men 
fik et nervøst sammenbrud og vendte tilbage 
til sin landsby Aarslev vest for Aarhus. Det 
var et menneskeligt og kunstnerisk nederlag, 
som han ikke formåede at vende til en sejr, 
og han gik til i skidt og møg på forældrenes 
gård.
 Det formåede Janus la Cour derimod. På 
sine ældre dage vendte han hjem til Aarhus 
og bosatte sig som en ægte eneboer i sko-
vene syd for byen. Han var gammel, ugift og 
vennerne var døde – men han satte sig op 
imod tidsånden og fortsatte trodsigt sin egen 

vej. Hans relation til Foreningen for Natio-
nal Kunst har overdrevet hans provinsielle 
konservatisme, for på trods af hvad han selv 
påstod, lod han sig påvirke af det franske 
friluftsmaleri, og der er også en symbolistisk 
stemning i hans skumringsbilleder.
 Den aarhusianske kunst består af den 
ene anakronisme efter den anden. Disse 
kunstnere er ladt tilbage, men nægter at 
rokke sig. De er marginaliserede og tabere 
i et kompliceret spil. Deres nederlag er 
også en del af kunsthistorien – og næsten 
mere interessant end de glatte vindere. 
De er ikke nødvendigvis dårligere. De er 
bare uden for tidsånden. Måske kæmper de 
endda hårdere. Deres karriere er brudt sam-
men, og de går i hundene.
 Mekanismen findes helt frem til i dag. Per 
Kramers oprør sluttede som en latterlig kamp 
mod gespenster. Mogens Gissel og Teddy Sø-
rensen endte på ARoS, mens Erik Liljenberg 
– en anden fra 60’er generationen – havnede 
i Frederikshavn, hvor han oprindelig kom 
fra. Tabernes drama er ofte større end vin-
dernes. Det har lige så meget – eller mere 
– med kunst at gøre. Jens Hansen-Aarslev er 
mere spændende end hans (næsten) samti-
dige Peder Mønsted. Deres drama er menne-
skeligt – og giver grobund for genopdagelser.
 Den nationale og den lokale kunsthistorie 
møder hinanden, konfronteres, påvirkes – og 
fjerner sig atter fra hinanden.
 Er den aarhusianske kunsthistorie bare 
en miniudgave af den nationale? Det samme 
bare med et svagere hold? Noget tilsvarende 
blot i en forsinket udgave? Eller noget helt 
andet?
 I mange år havde aarhusianske kunstnere 
kun mulighed for at blive uddannet på aka-
demiet i København. Derved blev de auto-
matisk opdraget med den nationale kunsthi-
storie og dens akademiske kunstsyn.
 Aarhus Musæum (indviet 1859) gjorde 
Aarhus til en kultiveret by. Aarhus Kunst-
bygning (indviet 1917) gjorde Aarhus til en 
moderne by. Ved forskellige lejligheder blev 
der arrangeret store nationale kunstudstillin-
ger i byen.






