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INTRODUKTION 

Artiklen er oversat fra tysk fra Werner Hoff- 
mann Caspar D ~ k i  Fh'edrich und die deutwhe 
Nachwelt. Aspekte zum Verhaltnis von 
Mensch und Natur in der biirgerlichen Gesell- 
schaft (1 974). 

Inderligheden i Caspar David Fnednch 
motiver var den tyske nations inderlighed, der 
kom til udtryk, mente man fra fascistisk side. 
De tyske, fascistiske kunsthistonkere og malere 
inddrog Friedrich i fascismens navn og lavede 
billeder, der pAberabte sig Friedrich arv. 

Berthold Hinz pAviser i artiklen hvorledes 
den rnocls~tning mellem subjekt og objekt, 
som egentlig er Casper David Friedrich emne 
og som har objektive, historiske r d d e r  -jf.  ar- 
tiklen af Inge Fieischer m.fl. »Friedrich i sin 
samtid - splittekm problem«(s. 175 ff.) - bliver 

udelukket under national-socialismen, National- 
socialismen postderer subjekt som et med ob- 
jektet og omvendt, bl.a. med bilieder og teorier, 
der blev givet ud for at være udfrmt i Friedrich 
And. F m t  med magtovertagelren i 1933 - hæv- 
dede man - havde man rigtig forstkt den tyske 
egenart, den tyske inderlighed hos Friedrich. 
Det Tyskland, der var opstkt under Friedrich 
blw fuldbyrdet under national-socialismen i Det 
tredje Rige. Romantikken og i saxdeleshed Da- 
vid Casper Friedrich var selve tyskheden som 
fmst nu under Det tredje Rige opnkde sii stats- 
lige or ginkation. De m-tninger som Fried- 
rich havde papeget blw ligeledes undertrykt og 
postderet Imt pA samfundsplan. 

Om forfatteren, ce dette b i d  s. 342. 
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»'Rembrandt-tyskeren', som iangbehn s e  
er d d ;  men 'Friedrich-tyskeren' lwer og M1 le- 
ve i kunsten«, sAledes proklamerede Kurt Karl 
Eberlein i sin Friedrich-bog (Volksbuch m t -  
scher Kunst) maleren som et forbillede for tysk 
levevis og tysk kunst i det 'TusindArige Rige'. 
PA malerens 1W&s d&dag i 1940 hedder 
det: 

»En gang givet tilbage til nationen, voksede 
hans kunsts narsten forstummede lyd til et 
sprog af vældig klang, som trængte dybt ind i 
sjælen pA Arhundredeskiftets opstknde Tysk- 
land og som er blevet til en umistelig besiddel- 
se. Men fmst vores generation form& helt at 
begik og ære, at Casper David Friedrich ikke 
kun har kæmpet for s k d e d  og sandhed, men 

Elektronisk version af artikel i Visuel komunikation bd. 2, 1. udg.




