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MARIE HENRIQUES SOM KUNSTNER OG MENNESKE
af Kristian Hvidt

Selvportræt, olie på træ, ca. 1889.
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Vi mødtes første gang, kort efter at jeg blev født i september 1929 – ja, det varede selvfølgelig noget før jeg fik øje på hende, min bedstemor. Men man glemte ikke synet af Marie Henriques: En velvoksen, barmsvær dame takket være en kraftig korsettering, en fornem, oftest
sort, nedringet kjole og forneden to tynde ben og ret store, sorte sko. Foroven et karakterfuldt
jødisk ansigt med udtryksfulde brune øjne, kruset, opsat gråt hår fastholdt af en nakkekam.
Hele personen indhyllet i en duft af lavendler.

Hun skulle gerne opleves i sit eget hjem, Frederiksholms Kanal 20 på 2. sal, (telefon: Byen
1520x) store lyse stuer med et broget, gammelt møblement, der afspejlede arv og stadier i
hendes tidligere liv siden hendes fødsel i 1866. Dèr kom vi meget ofte til søndags middag –
ind imellem som del af et større selskab, hvor gammelt sølvtøj og porcelæn dækkede det fornemme bord. I nogle perioder, hvor min forældre var ude at rejse, boede jeg og min bror hos
hende, forkælet ude i køkkenet af faktotummet Anna Jepsen.

Marie Henriques på kuranstalten Montebello, foto sommeren 1943

Men frøken Henriques var blevet ældre, da jeg kom til års og kunne opleve hende, først livlig
og flot, siden lille og skrøbelig, medens verden omkring hende blev stadig mere dyster. I ok2

tober 1943 kom Gestapo for at indbyde hende til et ophold i Theresienstadt; men hendes
nærmeste havde forinden foretrukket Montebello i Helsingør, hvor hun døde i januar 1944.
Under de uhyggelige forhold holdtes en mindehøjtidelighed i hendes lejlighed i Frederiksholms Kanal. Kisten stod i døråbningen mellem spise- og dagligstue. Efter jødisk skik ingen
blomster. For mig 14-årige var det en gribende oplevelse at overvære sceneriet, en snes
mennesker og de tre talere, Frederik Poulsen, direktør for Glyptoteket, billedhuggeren Adam
Fischer og malerinden Elisabeth Neckelmann, tre af hendes gamle venner, der fortalte lyst og
levende om hver deres oplevelse af ”frøken Henriques”. ”Hendes våben var hendes store
charme” sagde Elisabeth Neckelmann”. Hvem kunne stå for hende, når hun med sine strålende øjne og søde smil sagde: ”Du må gøre dette”…Marie Henriques var et solskinsbarn, et
sommermenneske, dårligt udrustet til de sidste måneders hårde vind og vejr.”

Ja, de første 75 af hendes 77 årige levnedsløb var forløbet lyst og levende. Hendes rejselyst
var indtil det sidste uudslukkelig – afspejlede måske det enlige menneskes flugt fra ensomheden, men også, at familien Henriques kom ude fra Europa. Den havde faaet slægtsnavnet
Henriques efter at portugiseren Anrique Dias de Milao i 1609 blev dømt af inquisitionen for sin
mosaiske tro og brændt på bålet i Lissabon. Hans ni børn antog da som protest faderens fornavn som familienavn og flygtede i mange retninger. Hendes gren kom først til byer i Holland,
siden til Altona og Glückstadt i Holsten og boede mange år i Nakskov på Lolland, indtil hendes oldefar i 1752 landede i København. Forløbet har jeg skildret i min bog ”Det mousserende element” fra 2016. En hovedperson i bogen er Marie Henriques farfar, Ruben Henriques
junior, der i 1801 grundlagde et vekselererfirma med hans navn. Ved sit fromme, puritanske
liv og sin faglige dygtighed blomstrede hans virksomhed i to henseender. Han blev i to ægteskaber far til ikke mindre end 18 børn og samtidig en af Københavns rigeste mænd med bolig
og forretning på Amagertorv 6, dér hvor Den Kongelig Porcelænsfabrik i dag har butik. Vekselererfirmaet R. Henriques jr. voksede gennem de følgende fire generationer – ikke mindst
netop i de år, hvor Marie Henriques uddannede sig og skabte sig en karriere som kunstner.
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Hendes far, Martin overtog firmaet sammen med sin bror Aron i 1852 og var medejer til sin
død i 1912. Hans yngste datter, malerinden, var da økonomisk sikret lige så længe hun levede. Med årene fik hun dog ganske gode indtægter af sin kunst.

Marie Henriques var altså omgivet af en hærskare af onkler og tanter. Af de 18 børn fra
Amagertorv blev de 16 voksne (et tvillingpar blev kun 1½ år), seks døtre og 10 sønner. Da
Marie blev født i 1866, levede otte af Rubens børn endnu, fire farbrødre og fire fastre alle boende i København.

Marie var en efternøler i Martin Henriques børneflok. Deres mor, Therese, var datter af den
jødiske købmand Salomon Abrahamson i Rødby på Lolland, men hendes rige moster hentede hende tidligt til København som en talentfuld pianistinde. Hun blev gift i Synagogen med
Martin i november 1854 og parret bosatte sig på – Amagertorv, nu i nr. 17. I tæt rækkefølge
fik Therese fire børn på fire et halvt år, to døtre, Anna og Fernanda – den sidstnævnte, med
et portugisisk navn, min egentlige, tidligt afdøde mormor – og to sønner, Robert, redaktør og
komponist og Edmond, tredje generation i vekselererfirmaet. Efter seks års pause fødtes Marie Henriques den 24. juni 1866, et usædvanlig smukt pigebarn, tiljublet og forkælet af familien og husets mange venner. For at vise, at familien var moderne og skjulte det jødiske særpræg efter reformen 1814, fik den dejlige nyfødte pige navnet Marry, et både ujødisk og
udansk navn, der da også hastigt blev erstattet af Marie.

OPVÆKST
Blandt hendes heftigste tilbedere var digteren H.C. Andersen, der resten af sit liv blev en
jævnlig middagsgæst i familien mod at læse højt for børnene. Han kaldte den lille Marie for
sin forlovede, og til hendes to-års fødselsdag havde han klippet og klistret en eventyrbog til
hende på over 200 sider med udklip fra tidsskrifter og bøger foruden hans egne særprægede
klip og tekster. Den handler om Maries og hendes barnepige Sidses rejse gennem Verden.
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Forlovelsen med den berømte 70-årige digter blev brat brudt, da hun en dag nogle år senere
ved bordet erklærede: ”Du er et svin, Andersen” på grund af hans usædvanlige bordmanerer.

Marie Henriques tre år. Tegning i familiens gæstebog af Elisabeth Jerichau Baumann.
Kgl.Bibl.

Maries tilkomst i 1866 betød pladsmangel i hjemmet – Martin Henriques købte sig derfor ind i
tidens mest hippe byggeprojekt, Gammelholms bebyggelse, kvarteret bag Det kongelige Teater. I ejendommen nærmest Kongens Nytorv, Tordenskjoldsgade nr.1, vildt dekoreret på facaden med stuk, skabte familien det følgende halve århundrede et fornemt hjem, hvor musikken og selskabeligheden blomstrede og miljøet var så trygt og hyggeligt, at tre af husets fem
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børn blev boende ugifte hjemme hos far Martin, indtil han døde i 1912.

Therese Henriques bragte ny kultur til bankierfamilien. Musik blev familiens hovedtema og
Hornung & Møller fremstillede netop det moderne flygel til hjemmebrug og dermed toner til
den herlige kunstart, kammermusik. De fire ældste børn skulle være musikalske og blev ligesom frøken Muggs på en af Fritz Jürgensens tegninger ”ledsaget til pianofortet” fra de var
små. Det kom der virkelig meget musik ud af. Familien dannede kvartet og to af dem, Robert
(på cello) og Fernanda, blev tilmed af Niels V. Gade sendt på tourné til Tyskland og gav
(pænt anmeldte) koncerter i Berlin og Dresden.

Efternøleren Marie var ikke så musikalsk, men kunne inspireres af den billedbog, H.C. Andersen havde lavet til hendes tre års fødselsdag. Når Marie blev kunstner skyldtes det dog nok
så meget nogle af hendes fars ti brødre. Tre af dem blev nemlig kunstmalere. Nærmest hende var nok den ældste af dem, Salomon, kaldet Sally Henriques født 1815, død 1886. Han
tog afgang fra Kunstakademiet, fulgte derefter J.L.Lunds og Eckersbergs private maleskoler
og var medgrundlægger af den såkaldte Kunstnerforening af 18. november 1842, der fungerer endnu i dag med lokaler og grafisk udstyr. 1840-45 udstillede Sally hvert år på Charlottenborg, bl.a. det fornemme portræt af sin far, Ruben, formodentlig fra 1841, da han fyldte 70.
Desuden prospekter fra hjemmet på Amagertorv, men også tidstypiske genrebilleder som
f.eks.: ”En ung pige overrasker sin kæreste i færd med at skrive til hende.” Da hans søster
giftede sig med tapetfabrikant Fraenkel, gik Sally ind som medarbejder i firmaet og købte siden Galanteri- og Antikvitetsforretningen, Amagertorv nr.11, der iflg. en annonce 1856 også
var glarmester og købte diamanter, ægte perler, rav og ”enhjørringstænder”. Den drev han
indtil sin død 1886, da var Marie altså 20 år.

Hun kunne også lære af Sallys bror Samuel Henriques, der også tog afgang fra Akademiet og
i 1847 udstillede et billede med den malende titel: ”En bissekræmmer, der gør kortkunster i en
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krostue”. Det blev siden solgt viden om som litografi. Men Samuel gik ellers helt ind i tapetbranchen som leder af Liebmann Fraenkels tapetfabrik til sin død 1893.

Kort, men mere flittigt som kunstner virkede den tredje bror, Nathan Henriques født 1820, der
særlig valgte motiver med ild f.eks.:” Et fakkeltog ved Frederik 7.s formæling” og ”En ildebrand ved Holmens Palæ”. Desuden mange portrætter af medlemmer af den mosaiske menighed. Men desværre, Nathan blev kun 26 år, så Marie måtte nøjes med at se hans malerier.
Hendes far Martin, de tre maleres lillebror, stimulerede hendes interesse for kunst ved sine
indkøb hos tidens malere, navnlig var Carl Bloch på mode, en hyppig gæst i hjemmet, hvor
mange af hans malerier hang på væggene i hendes hjem.

Om Maries skolegang vides ikke meget – men hun var nok skolet inden hun nåede skolealderen – hendes fire meget ældre søskende plus hendes ”forlovede”, den berømte middagsgæst,
har leget skole med det årvågne pigebarn og sikkert tidligt lært hende at tegne og klippe og
stave. I bedstefar Rubens velhavende hjem blev de seks døtre undervist af en guvernante,
men i dette moderne, ikke-kosherhjem skulle pigerne i skole. Der har været to gode pigeskoler at vælge imellem i 1870’erne: Nathalie Zahles skole, der begyndte 1852, og Døtreskolen
på Christianshavn, grundlagt 1799, begge betalingsskoler med god undervisning, ikke mindst
i den tids hovedsprog, tysk og fransk. Den sikkerhed, hvormed hun senere korresponderede
med folk fra alverdens lande på disse sprog, viser at hun var godt forberedt til det senere rejseliv. Navnlig var fransk før 1914 et ”lingua franca”, som var anvendeligt i både Østeuropa,
Grækenland og Egypten. Hendes danske retskrivning er højst usikker, moderne små bogstaver og manglende stumme d’er, (”sist”) og dog gammeldags former ”ere og eder”.

Det var tegning og maleri, der fra første færd greb hende. Lysten og talentet vaktes første
gang, da hun som lille pige fulgte med, da hendes storesøster gik til akvarelmaling på et kursus. Denne genvej til farvebilleder med en ”farvelade” (farvepulvere smeltet i gummi arabicum
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i små porcelænsforme) havde haft en blomstring i England omkring 1800 (Constable og Turner) og anvendtes også i dansk guldalder og senere af bl.a. Nolde, men blev ikke regnet for
fint i udstillingskredse. Men akvarel var lige noget for borgerskabets døtre, der i flagrende gevandter skulle være ”yndige”, kendte til kosmetik og renlighed, men dårligere kunne håndtere
den egentlige malerkunsts vanskelige teknik med paletten, lærredet og penslerne. Marie Henriques dyrkede nok mere end nogen af hendes samtidige akvarelkunsten professionelt parallelt med oliebilleder.

Hotellet i Svaneke, akvarel + pastel, 1916. Tilhører Kristian Hvidt.

Marie voksede op i en efterkrigstid, hendes fædreland ømmede sig efter nederlaget 1864.
Medens hun voksede op og kunne kigge ud over skolens horisont, havde Europa fuldstændig
forvandlet sig, Tyskland var efter 1870 blevet et mulitpotent kejserrige, medens Frankrig,
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hjemmet for al finkultur, var blevet en fattigere republik. Og - vigtigt for Maries senere liv - det
dejlige Italien var efter 1860 samlet til ét såkaldt moderne kongerige.

UDDANNELSE ?

Gode veninder maler sammen, formodentlig Kunstkolen for Kvinder.
Tv. Holger Drachmanns datter Eva, th. Marie Henriques. Foto ca.1900

Det var malerkunsten, der fangede hende. Som teenager gik hun tre vintre til rigtig professionel undervisning hos maleren Frants Henningsen, en af de første realistiske skildrere af det
virkelig fattige liv i datidens Danmark. Langt de fleste unge kunstnere i 1800-tallet gik i mesterlære hos ældre, anerkendte malere næsten lige som andre håndværkere. Mange af de
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bedste kunstnere nåede aldrig ind på den akademiske uddannelse eller gik der en tid uden at
tage afgang. Zahrtmanns berømte malerskole var blot en af mange andre læresteder.

Men Marie Henriques boede jo kind til kind med kunstens tempel i Danmark, Charlottenborg,
hvor det vrimlede med kunstnere. Hun fulgtes også med sin far over og studerede den årlige
forårsudstilling på Charlottenborg, hvor elever og professorer siden 1807 anslog tidens modestrømninger med deres sidste værker i maleri og skulptur. Fra 1857 fik udstillingen statstilskud, og det blev en vigtig ”event” i den lille hovedstad, når den blev åbnet af Hans Majestæt
og med en kreds af smagsdommere og snobber bestemte salget af de fattige kunstneres
værker. Efter den officielle omvisning skal Christian 9. med sin tyske accent således have
erklæret: ”Jeg forstår mig ikke på kunst, men jeg dømmer retfærdigt”!

Akademiet for de skønne kunster var en forstenet institution, der hang fast i Thorvaldsenmyten og lærte de mandlige elever at tegne efter antikke gipsfigurer og siden at male store
lærreder med nøgne gudefigurer efter et opgivet klassisk emne og dermed konkurrere om de
to medaljer, der gav store rejsestipendier. Der var ikke nogen stipendier eller uddannelse til
kvinder, men der var dog tidligt muligheder for tegne- og malelystne kvinder. Dansk Kvindesamfund, der blev stiftet 1871 var aktiv for at uddanne sine medsøstre. I 1874 oprettedes
Kvindelig Læseforening og som en slags fortsættelse skaffede en af pionererne, Charlotte
Klein (gift med arkitekten Vilhelm Klein) midler til en kunstnerisk uddannelse. Tegneskolen for
Kvinder blev åbnet 1876. Og der må have været mange penge i farvandet, for allerede 1880
kunne tegneskolen indvie en prægtig fireetages bygning på H.C. Andersens Boulevard, som
ligger endnu på stedet ved siden af Dagmarhus. Den var tegnet af hendes mand og selv blev
Charlotte institutionens inspektrice. Lauritz Tuxen og andre anerkendte kunstnere var vejledere, og skolen blev få år efter etableret som en forskole til Kunstakademiet, som dermed var
åbnet for kvinder. Kampen om ligestilling i kunst var kort i forhold til kampen om valgretten.
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Marie Henriques var for ung til at være i fronten i denne side af kvindekampen. Hun var i de
år mest optaget af forholdene i hjemmet, som siden 1854 havde genlydt af alle former for musik og et tilhørende selskabsliv. En dæmper lagde sig over hjemmet, da Maries mor, Therese
Henriques blev syg og stadig svagere – to somre rejste hele familien op til helsecenteret Modum i Norge for hendes skyld, men i april 1882 døde hun, kun 48 år gammel. Det skete i en
periode, hvor to af hendes søskende, Fernanda og Robert, studerede i udlandet. Så Marie fik
en opgave i at holde sammen på hjemmet i Tordenskjoldsgade, som nu bestyredes af en
husholderske, Nicoline Møller. Hun blev både selskabsdame, kokkepige og – med årene stadig mere - børnenes fortrolige veninde og rådgiver. Musik- og selskabslivet fortsattes og Marie var teenagerdatteren, der støttede sin gamle far og blev boende med ham og sine to ugifte
søskende helt til hans død i 1912. Fra 1890 havde hun dog et atelier ude i byen. Så hun drog
hjemmefra med madpakke hver morgen næsten ligesom andre håndværkere.
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Vekselerer Martin Henriques læser avis. Ca.år 1900. Tilhører Kristian Hvidt

Sin første rigtige kunstneriske vækkelse fik hun som 17-årig, da hun mødte udenlandske malere i København. Charlottenborgudstillingerne var i 1884 blevet så store, så man i 1884 med
statsstøtte kunne indvie den store udstillingsbygning, der (om end med besvær) fungerer
endnu. Til indvielsen havde man arrangeret en udstilling af nordisk kunst, og her mødte Marie, den unge, smukke og vakse ”malerindespire” en række svenske og norske malere, der
kom til åbningen lige fra Paris og kunne give hende et indblik i dette vidunderlige kunstens
paradis. Det var ved den lejlighed hun mødte den svenske maler Richard Bergh – og han
hende. De og hans kone Helena blev hjertens venner for livet. I Maries brevsamling ligger de
herligste breve fra parret, der vidner om hans sprudlende energi og humør, en af Sveriges
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store kunstnere og desuden kunstpolitiker, formand for Svenska Konstnärforbundet og i 1915
chef for det svenske Nationalmuseum. I 1899 tilbragte hun adskillige uger i Stockholm og fortæller i breve til hjemmet om det herlige bohêmeliv hun levede sammen med familien Bergh
og byens skønånder.

Nok var hun ugift og hjemmeboende, men meget af tiden gik med talløse rejser igennem Europa og Nordafrika. Ofte alene, tilsyneladende uden større vanskeligheder – skønt hun efter
fotografier tog sig godt ud, har hun tilsyneladende kunnet afparere forsøg på pågående opførsel ved sit aristokratiske ydre og ”emanciperede” fremtræden med malerkuffert og staffeli.

Kunstneren på arbejde i Annécy i Sydfrankrig, foto fra 1920’erne.

Hun sørgede for på forhånd at have kontakter i det fremmede og fulgtes på sine rejser ofte
med en veninde eller søsteren Anna. Hun fortæller gerne i brevene, at mændene gør kur til
hende, men tager det som en charmerende spøg – kun amerikanske og tyrkiske mænd er
efter hendes mening lidt for direkte i deres udtryksformer! Tanken på erotiske forhold endsige
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ægteskab for ikke at tale om børn var hende tilsyneladende helt fremmed. Kun én gang faldt
hun i og blev forelsket – hvorom mere nedenfor. Hun var helt koncentreret om lysten til at male og udvikle sig til kunstner. Sin selvopfattelse kommer fint, ja rørende til udtryk i det lille
selvportræt fra 1886, en meget ung, næsten barnlig pige med en stor stråhat, der kigger i
spejlet og maler sig selv en face og tager spidsen af penslerne og kanten af lærredet med på
billedet.

Årene efter moderens død i 1882 har været svære for hende. Ganske vist sørgede fader Martin for, at det selskabelige liv og de musikalske aftener i hjemmet blev genoptaget - komponisten og cellisten Frantz Nehruda var husets ”mâitre de plaisire”. Men det var slet ikke nok for
Marie at være selskabsdame – teenageren følte sig som fange i de indre daglige forviklinger i
familien og i toneverdenen, som ikke var hendes. Hun ville ud i verden og føle frihed fra faderens myndighed og lære noget andet, end hvad Franz Henningsen kunne give hende. I juni
1886 fyldte hun 20 år – altså ikke barn mere, men stadig bundet af hjemmet og faders vilje til
at beskytte sin datters dyd og i stilhed tænke på en passende mand til hans flotte datter. Det
år blev hendes storesøster Fernanda gift med Georg Haenflein, dygtig violinist fra Hannover –
skønt musiker måske ikke lige den mand, fader Martin havde drømt om. Vekselereren tænkte
sikkert i smug, at en mand fra den danske bankverden ville være et godt valg til hans døtre.

DRØMMEN OM PARIS

Men fredag den 19. august 1887 tog Marie sig sammen og skrev et indtrængende brev til ”lille
far”, selv om han sad lige inde i dagligstuen:
…..
”Nu har jeg derfor besluttet at samle al den energi, som jeg er i besiddelse af, for at jeg kan
faa lov til i et halvt aar i ro at tegne og male, faa lov til at leve i et andet land, under nye og
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større forhold, lære at indse, hvor stor verden er, og saaledes i alle retninger se at naa et
skridt frem i min udvikling. Siger Du absolut nej, er jeg tvunget til at finde mig deri, men jeg
beder Dig tænke meget derover, inden Du gør det, da det vil være en større sorg for mig, end
Du vistnok tror.”

Det er tilsyneladende en kraftig modstand, hun skal overvinde. Hun er, skriver hun, kommet i
en ny alder, hvor et udlandsophold hun for hele livet kan drage nytte og glæde. ”Jeg vil saa
nødig have, Du skal tro, det er et flygtigt lune hos mig, et af de mange indfald, som jeg godt
ved, jeg ofte i spøg og alvor kommer med. Men det er ikke tilfældet.”
”Tænk nu derover lille fader, tal med nogen, tænk endnu en gang derover og husk så på, at
det er Din lille Maries inderligste ønske.”

Trods bekymring mente Martin, at den elskede datter selv skulle vælge sin fremtid. Efter at
hun ved åbningen af udstillingsbygningen i 1884 traf de nordiske malere, der boede i Paris,
var kursen sat - bestemt ikke nogen mand, men realisere drømmen, tegne og male flittigt og
lære fransk. I forvejen havde hun desuden indsamlet kontakter dernede, så der var sørget for
et værelse hos bekendte af familien og kontakt til den maler, hvis atelier hun skulle besøge.

Og så tog den 21 årige toget til Paris den 1. november 1887, sprængfærdig af forventninger brusende ung og begejstret blev hun sluppet ud i Verdensbyen. Netop i 1888 var Paris i sin
vildeste blomstring økonomisk, politisk og kunstnerisk. Byen var kommet sig over den frygtelige massakre, der afsluttede den fransk-tyske krig i 1871, og stod i firserne rig og moderne
efter at præfekten og arkitekten Haussmann før krigen havde gennemført verdenshistoriens
formodentlig største byfornyelse med anlæg af det store boulevardsystem kantet af de karakteristiske ejendomme. (Herom i min bog: Fra barrikader til boulevarder fra 2004) Nær hendes
bolig, Avenue de Trocadero, så hun små mænd klatre rundt på en store stålkonstruktion, der
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var ved at forme sig til Eiffeltårnet, vartegn for Verdensudstillingen året efter.

Men hovedsagen for hende var uddannelse. Det var formodentlig Frantz Henningsen, som
havde anbefalet den belgiske maler Alfred Stevens. Han blev også anbefalet af Richard
Bergh og af maleren Lorenz Frölichs unge datter, som havde været elev hos ham. Stevens
var meget kendt på den tid ved sine store, flotte portrætter af kvinder i pragtfulde toiletter – let
impressionistisk udført, påvirket af hans nære bekendtskab med Èdouard Manet.

Efter sit første møde med Stevens, skrev Marie hjem om ham: ”I den grad smuk, en stor
mand med gråt hår og de mest bedårende grå øjne.” (Se i øvrigt den fortræffelige artikel om
ham i Wikipedia). Hans undervisning foregik i underetagen i hans store villa – ovenpå boede
Stevens selv og arbejdede bl.a. på et kæmpemaleri ”La France 1789-1889” til revolutionsjubilæet og verdensudstillingen med et mylder af historiske personer – Stevens malede kvinderne, en anden kunstner mændene! Nu og da kom Stevens ned for at belære sine elever, et
begrænset antal, skrev Marie Henriques med lettelse – og hun formodentlig som den eneste
kvinde. Der blev udelukkende malet efter model – den genre, figurmaleri, prægede kunst i
1800-tallet.

Et stort problem var at skaffe modeller – det skulle elverne selv sørge for – Richard Bergh
lærte hende på forhånd, at man kunne slå sig sammen med to-tre andre elever og dele udgifterne – og hertil kom vanskelighederne med at finde netop den type kvinde- eller mandeskikkelse, der passede til det billede, de arbejdede med.

Koncentreret arbejdede eleverne i stilhed stående i en kreds omkring modellen - fem-seks
timer ved staffeliet med en times pause midt på dagen. Stevens ødslede ikke med ros – Marie længtes selvfølgelig efter positive ord, men måtte vente nærved tre måneder – indtil hun
begejstret den 20. februar kunne melde hjem om ros fra mesteren – nu med store ord om
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hendes talent og lyse fremtid. Ja, han skrev tilmed hjem til fader Martin og anbefalede at beholde hende endnu en vinter. Men forgæves – Marie rejste hjem i maj 1888, hvor en helt ny
uddannelse ventede.

Marie Henriques' håndskrift, fra et brev til faderen

Malerskolen og timerne ude i byen blev stjernestunder i Maries liv. Paris strålede og var propfuld af kendte danskere og skandinaver, og hun strålede og blev veninde med alverden. Ved
siden af museumsbesøg og udflugter blomstrende kafé- og selskabslivet – i hendes op mod
100 breve hjem fra opholdet fortæller hun begejstret og humørfuldt om sine oplevelser fra dag
til dag. Med varme omtaler hun sit bekendtskab med den norske forfatter Jonas Lie og hans
døtre på Maries alder. Desuden maleren Christian Krogh, der levede på bohêmevis. Også
Krøyer, ”rød i hovedet og hæs som sædvanlig” traf hun dernede. En særlig oplevelse for hende var åbningen af den årlige Salon svarende til Charlottenborgudstillingerne. En stor, snobbet begivenhed vistnok i Grand Palais, hvor menneskevrimmelen var så stor, at meget få opnåede at se nogen af de mange hundrede malerier, der hang fra gulv til loft i utallige sale.
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En bølge af antisemitisme hærgede dengang Frankrig. Marie oplevede et hjørne af den: En
familie, hun ofte kom hos, havde udlejet et værelse i lejligheden til den jødiske kaptajn Dreyfus, dengang ansat i den franske generalstab. Men hans jødiske herkomst medførte klager og
ukvemsord fra naboer over lejerens tilstedeværelse. Hvad Marie siden kunne følge var, at
kaptajn Dreyfus seks år senere uden beviser blev dømt for spionage ved en krigsret og forvist til den berygtede Djævleø i fransk Guyana. Men den franske radikalisme rejste en vældig
kampagne for hans frigivelse – under overskriften ”J’Accuse”, (Jeg anklager), beviste forfatteren Zola og politikeren Clemenceau hans uskyld. (Dreyfus var fra det nu tyske Alsace – mon
ikke navnet dèr oprindelig var det foragtelige tyske Dreifuss?)

I Paris havde den unge Marie Henriques for første gang foldet sine egne vinger ud og fik følelsen af, at de kunne bære hende både som menneske og kunstner. Et af de billeder, hun
havde malet i Paris, et portræt af en ung pige, ”Studiehoved” (gengivet i Flors bog), fik hun
antaget på forårsudstillingen på Charlottenborg i 1889. Det blev begyndelsen til, at hun udstillede dér hvert år flere årtier derefter.
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Tuileriehaven i Paris set fra et vindue i Louvre, olie på lærred, 1928. Tilhører Kristian Hvidt.

KUNSTSKOLEN FOR KVINDER

Medens hun var i Paris havde lykken og tiden arbejdet til hendes fordel herhjemme. Malerinden Johanne Krebs (f.1849), en pioner for kvindesagen bragte om foråret i 1888 en række
artikler i det endnu meget unge dagblad Politiken, hvor hun med kraft talte malerindernes sag.
Tegneskolen for Kvinder fra 1870’erne tjente især kunstindustriens vævere og keramikere,
ikke de malende kvinder, som stadig var forment adgang til Kunstakademiet. Det ultra konservative Kultusministerium ville ikke være bagstræbere på det område - artiklerne medvirkede i hvert fald samme år til oprettelsen af Kunstskolen for kvinder med lokaler i Amaliegade
30 og med den udmærkede maler Viggo Johansen som lærer. Et problem her i Købehavn
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som i mange andre landes kunstskoler var det pikante spørgsmål om nøgenmodeller. Seksualitet – sædelighed kaldet i tidens sprog – var samtidens store debatemne, også i litteraturen
(herom i min bog om Det moderne Gennembrud). De to kunstskoler i København tog fornuften i brug – det varede ikke længe, før den mandlige og den kvindelige holdt fælles croquistegneøvelser med påklædte modeller! Dyden var i behold.

Viggo Johansen (1851-1935) var en af de mest fremtrædende Skagensmalere ved siden af
Krøyer og Ancher, tidligt på færde også ved sin lyse farve- og motivvalg – udstillede på salonen i Paris allerede fra 1882 og beundrede malerier af Claude Monet, som 1885 udstillede
sammen med Krøyer. Begge påvirkede Johansen. I 1890’erne begyndte han, at male indendørs familiemalerier, ”Børnene Vaskes”, ”Glade Jul” o.l., store lærreder, der blev berømmede,
men førte til, at hans oprindelige lyse farveholdning med årene blev stadig mørkere.

Fra første årgang blev Marie Henriques elev på Akademiet og beundrede sin lærermester.”Slidsomme år på godt og ondt”, skrev hun senere. I fire år fulgte hun Johansens undervisning og fik afgang i 1893 ligesom på Kunstakademiet,, dvs. en godkendelse af professoren, svarende til et svendebrev i andre håndværk. Kunstskolen for Kvinder fortsatte formelt
med at eksistere til 1924, hvorefter Akademiet blev for begge køn.

Efter årene på Kunstskolen lå verden så at sige åben for hende, fader Martin turde slippe
hende løs og betalte hvad det kostede – selv drømte hun selvfølgelig om at blive selvhjulpen,
sælge billeder, holde udstillinger, og hun søgte jævnligt stipendier, som dog ikke gav noget,
fordi hun havde en velhavende far. Til Pauline Hirschsprung, der blev hendes mangeårige
veninde skrev hun i 1891:

”De kan tro rejselysten buldrer i mine årer, nu da foråret viser sig – det er rent galt, når man
først har fået blod på tanden og ser hvor dårende og fristende verden er, når man har ranse20

len på ryggen og penge på lommen, så hiver og trækker det i én, når foråret kommer og man
må snakke stærk fornuft til sig selv.”

Fra et brev til Pauline Hirschsprung fra Marie Henriques

Med familien havde hun som ung været i på ferier i Berlin og Dresden og blevet betaget af de
berømte kunstsamlinger af renæssancekunst. Nu måtte hun længere ned til det land Italien,
”wo die Zitronen blühen”, hvor fortiden, kunsten og de pragtfulde landskaber smeltede sammen. Efter at danske kunstnere gennem professor Høyens diktat før 1864 havde dyrket den
danske idyl, kom der efter 1870 en ny længsel efter at komme syd for Alperne. Kristian
Zahrtmann åbnede det europæiske perspektiv ligesom Georg Brandes havde gjort det i litteraturen. Hurtige og billige jernbaner, bl.a. en linie over Brennerpasset gjorde Italien til et opnåeligt mål også for kunstnere. I 1880’erne opstod et malerkollektiv i Sora, siden det i Civita
d’Antino – Zahrtmann førte an, Sally Philipsen, Joachim Skovgaard, Viggo Pedersen og mange andre fulgte efter.

Det måtte Marie også opleve. Hun hørte om det fra Kristian Zahrtmann, der jævnligt var gæst
i Tordenskjoldsgade. Gennem 1890’erne gennemrejste hun altså Italien flere år i træk – hun
21

var jo uafhængig i enhver henseende og blev nogle år dernede adskillige måneder ad gangen. Af et par eksempler fra hendes breve hjem får man indtryk af hendes glubende appetit
og stærke personlige indtryk. Ikke alle steder mødte hende med den ventede varme

Santa Maria Maggiore, Venezia, olie på lærred. 1926. Tilhører Eva Hvidt.

I marts 1893 oplevede hun således i Venedig, at kanalerne var tilfrosset og gondolerne erstattet af kælke. Først var det selvfølgelig Rom, Firenze og Venedig, hun foretrak. Siden kom hun
til Assisi, hvorfra hun i april 1898 skrev til Pauline Hirschsprung, kunstsamlerens hustru:

”Og nu, ja med hvad skal jeg begynde, så meget myldrer der frem, som jeg kunne have lyst at
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fortælle om. De sidste ti dage som overgang mellem Florents og Assisi har jeg været i en
mængde småbyer, St. Giminano, Siena, Arezzo, San Sepolcro, Perugino og nu Assisi. Har
man først fået smag for at opspore sådanne steder, så vil man se alle dem, man kan spore
op, for det er det rigtige Italien mere end alle de turistfyldte og Bäediger befængte storbyer.
Rejsen til to af disse byer gjaldt min yndlingsmaler Piero della Francesco og gerne rejser jeg
langt længere for at se, hvad jeg fik at se. St. Sepolcro midt inde i bjergene hengemt, man når
den med en lille grinagtig bjergbane, som snor sig gennem højderne. Der ligger den lige uforandret fra Dantes tid og en stemning og romantik er der over deres dystre middelalderlige
karakter, kantet af det smilende toscanske landskab, de blå bjerge omkring og selve sletten
en stor bugnende have.”

Hun var en tid også hos Zahrtmann i Civita d’Ántino. I 1907 skrev han til hende: ”Vi taler ofte
om Dem her ved bordet og jeg har været taknemmelig både for vort samliv her og i Deres
gæstfri hjem. De hører på en måde til her i kredsen.” Hun deltog da også i Kunstforeningens
Civita d’Antinoudstilling i 1908.

I Assisi, den hellige Frans’ og den danske digter Johannes Jørgensens hjemby, blev hun flere
uger og oplevede med blandede følelser pinsedagene:

”Jeg er begejstret for alt, hvad jeg har set som skønhedsindtryk, men hele min forstand, hver
fiber i mig oprøres mod det, som kaldes den katolske religion og som ikke er andet end en
rummelig maske, hvorunder alverdens farlige lidenskaber raser. Men spille komedie kan disse mennesker. I pinseugen var her daglig processioner gennem byen, munke som klippede
ud af gamle legendebøger, præster med himmelvendte blikke og ansigterne furede af deres
lidenskaber, i ornater strålende af guld og sølv og gamle baldyringer, med liljer i den ene
hånd og brændende kerter i den anden. Hostieskrinet i purt guld med en lysende krans af
brillanter båret af fire præster i dragter, der er budt 25000 lire for…vandrer de skridt for skridt
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til den hellige Franciscus kirke, hvor Giottos og Cimabues fresker under loft og på vægge
træder pragtfuldt frem. …Ja, så holder man sig på hovedet og sender …Johannes Jørgensen forstående tanker, for dette er et skønhedsindtryk, så mægtigt, at jeg troede kun dets lige
fandtes i Middelalderen.”

I Pompei opholdt hun sig i særlig lang tid: ”Vi er her dumpet ned i en lille koloni, mest arkitekter, som vi trives brillant med og sammen med hvem vi nyder denne herlige tilværelse. Vi
drikker og spiser og geleides hjem om aftenen til vores hjem, som er et sammensurium af
balkoner, trapper, loggiaer, grise, æsler og børn.” Det var nok her Marie Henriques mødte sin
første og måske sidste store kærlighed. I de følgende måneder i 1896 levede hun i salig lykke
sammen med den helt nyuddannede arkitekt Carl Brummer, to år ældre end hende, en ung
mand med store ambitioner om at skabe nye stilarter i arkitektur. Han havde, endnu før han
var færdig på akademiet, tegnet og fået opført et landsted, Ellestuen, som vakte opsigt ved
sin usædvanlige udformning – sammen med Marie drømte de nu nede i Italien om det ”grinagtige hus” de sammen skulle bygge, når de en gang blev gift. I to-tre måneder svævede Marie på en lyserød sky, så skiltes de i Rom – aftalen var, at de var hemmeligt forlovede, men at
de skulle først giftes om to år. Ingen måtte vide om forlovelsen, mindst af alle hendes far:

”Fader tror jo ikke på de zartere følelser, så han ville finde det gali mathiasis at forlove sig
med udsigt til først om to år at kunne gifte sig. Jeg synes kun det er dejlig. To år går hurtigt,
så får man tid og lejlighed til at se om dette er det rette, om man nu tror det. Jeg vil så ubeskrivelig nødig gifte mig uden at blive rigtig lykkelig. Og jeg tror jeg kan blive det med B. Vi har
aldeles samme interesser, vil har det samme ud af livet, elsker fred….”

Hvorfor de skulle vente i to år og forbindelsen være hemmelig står uklart – Brummer havde så
at sige fordrejet hovedet på, ja, forført den ellers meget jordbundne Marie. Indtrykket bekræftes, når man læser Brummers egne erindringer fra 1947 ”Mennesker, hunde og huse” – en
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rigtig pralhans, der fortæller om italiensrejsen den gang, men ikke blandt mange andre nævner hendes navn. I hvert fald: efter to år var forlovelsen for længst fordampet. Carl Brummer
forblev ugift endnu 14 år og Marie havde glemt lyksaligheden og var formodentlig glad for sin
frihed og lettet, for hendes to ældre søstre havde på hver sin måde haft dårlige erfaringer
med ægteskab og den slags.

Mere lykke var der over Maries livslange venskab med maleren Richard Bergh fra de mødtes
første gang i 1884. ”Han er så rar at følges med, gemytlig, og han kender alle”, skrev hun til
sin søster. 1890’erne var hun mange gange sammen med ham i Sverige, tilbragte 1893 og
1898 lang tid med paret i Visby på Gotland, hvor han malede en række velkendte store billeder med den middelalderlige bys mure og tårne.

At male sammen var en herlig ”selskabsleg” for kunstnere den gang. For maleri er et ensomt
erhverv. Det kræver ro og koncentration og masser af tid at omskabe naturen til kunst. Men
når solen går ned, kan tiden føles lang. Ikke mærkeligt da, at mange malere, der kunne lide
hinanden, gik ud i landskabet sammen og malede og siden hvilede ud i hinandens selskab
efter arbejde, medens de rensede palet og pensler. Fra Marie kendes ingen billeder fra disse
ophold i Visby, derimod en otte sider lang romantisk, håndskreven skildring: ”Når solen går
ned over Visby”. Den, sammen med to rejseskildringer fra Spanien 1921, ligger i et særligt
læg i arkivet på Det kongelige Bibliotek.

I 1902 var Marie igen i Paris, og af et brev hjem får man at vide om et arbejdsmøde mellem
tre berømte kunstnere, P.S. Krøyer, der var dernede for at male digteren Jonas Lie (maleriet
hænger fremme på Den Hirschsprungske Samling), den norske Christian Krogh, der havde
gjort sig umulig i Norge ved sin pornografiske roman og derfor boede fast i byen og den
svensk-norske kunstner Hans Olaf Heyerdahl. Til ”lille far” Martin skrev Marie:
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”Du må nemlig vide, at i forrige uge havde Krøyer, Heyerdahl, og Krogh lejet en model til at
stå for sig fra ½9 – syv om aftenen, middagen(?). De spurgte da mig og et par andre, om vi
ville være med, og det kunne jeg ikke modstå, det var jo umådelig morsomt at se dem arbejde. Men lidt meget var det, at arbejde fra halv ni om morgenen til 7 med en times frokost. Der
er mange uger, hvor jeg har gjort det samme, for at tegne og male er det bedste der findes på
denne jord, og særlig hernede, hvor man lever og ånder i kunst, kun finder medmennesker,
der går op i det. …..Krøyer er fænomenal, den friskhed og lethed, hvormed han arbejder er
enestående, selv gjorde jeg ikke stort, men nød at se ham arbejde. Også Heyerdahl ryster det
ud af ærmet, men på en hel anden måde. I næste uge har de fået fat på en af Paris pragtfuldeste modeller, Mme Diana, men hun vil kun stå for herrer. Mellem modellerne er der også
overklasse og underklasse, aristokratiet er uhyre fornemt og fuld af komiske nøkker, som du
ser.”

Det foregik nok på Christian Kroghs atelier, og der var som man ser ikke meget tid og plads til
spøg og flirt i den mandeverden. Men de tre anerkendte malere viste dermed både deres
sympati for Maries person (og køn) og deres respekt for hende som kunstner. De beundrede
sikkert også hendes gå-på-mod, hvordan de tidligere havde mødt hende i Italien, da hun som
enlig kvinde rejste månedsvis rundt med al den besværlige bagage, en kvinde måtte have
med: foruden en stor rejsekuffert med al det flæsefyldte tøj datidens mode krævede, også en
hatteæske – hatte var obligatorisk for damer – foruden en malerkuffert og et staffeli, sandsynligvis også en rulle med lærreder.

Hvilke billeder kom der mon ud af det fornemme nordiske firkløver-fællesskab i Paris 1902,
ved jeg ikke. Desværre synes der i det hele taget ikke fra Marie Henriques at være bevaret
malerier eller tegninger fra hendes langvarige rejser i Italien i halvfemserne. Var det for svært
at få fred til at stå udendørs og male bare akvareller? Det at male med olie i fri luft krævede
håndelag og teknik – blæsevejr og pågående tilskuere var svære at holde på afstand! Rørby
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og Lundbye havde gjort det tidligere – opfindelsen af tuben dengang gjorde det muligt. Nu i
1880’erne skulle det udendørs maleri ligesom ”genopdages”, Zahrtmann nød det i fulde drag
i Civita d’Antino, og Richard Berg skrev 1893 til Marie om sin begejstring ved at stå ude i det
klare sollys og skildre Visbys bymure.

Til hendes oplevelser i Paris 1902 hørte de franske forfatteres fest for Georg Brandes. Fritz
Thaulow tog hende med, og de overværede , hvordan Anatole France, Zola og Clemenceau
foruden nogle russere og armenske, antityrkiske forfattere (”som jeg talte en del med”!)
skamroste vor hjemlige profet. Hun morede sig også over, hvordan damerne, særlig de russiske, helst ville sidde på skødet af Brandes. Marie fortalte endnu da hun blev gammel om dette møde og om den rigt pyntede fransk-danske dame, der henåndede til Brandes: ”Maestro,
maestro! Må jaj drygge et kyss på den bande vi alle ælsker”. Hvortil han svarede: ”Gå væk,
kælling!”

Langt senere kom Marie igen tæt på Richard Bergh, der i 1915 blev direktør for Sveriges Nationalmuseum. I 1918 skrev han en pjece, ”Stilproblemet i moderna Kunst”, som gjorde op
med det afgørende stilbrud efter 1900, da Picasso og kubisterne forlod naturalismen og impressionismen med helt nye udtryksformer i malerkunst. Bergh hævdede at naturalismen i
sidste del af 1800-tallet var blevet udtyndet og stilforvirret og at den nye mere ornamentale,
symbolske udtryksform var en naturlig konsekvens af, at fotografi og videnskab havde banet
veje, hvor kunsten havde mindre at sige. Pjecen vakte opsigt i Sverige – og vakte Marie Henriques begejstring i København. Hun oversatte pjecen til dansk, fik den gengivet først som
kronikker i Politiken, siden udgivet som bog med et forord af Kunstmuseets direktør, Karl
Madsen. Pjecen vakte også interesse og stor debat i Danmark – det var omkring den tid maleren Vilh. Lundstrøm udstillede sine ”papkassemalerier” på Grønningen. Men gang i debatten kom især, da den anerkendte læge, bakteriologen Carl Julius Salomonsen, Maries meget
nære slægtning, udgav et harmdirrende modskrift, ”Richard Bergh og moderne kunst” (41
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sider). Lægen hævdede, at den moderne kunst efter 1900 var en kulturbyld på det moderne
samfund – han gav endda sygdommen et navn, dysmorphisme og vandt i høj grad medhør i
borgerskabet i Danmark. De tre pjecer er vægtige kunstpolitiske indlæg, der endnu 100 år
efter kan læses med udbytte.

LYSET OVER AKROPOLIS

Parti fra Akropolis, Olie på lærred 1913. Tilhører Eva Hvidt.
Det er ikke muligt at følge Maries bevægelser i de godt 20 år efter opholdet i Paris 1888. Hun
var ung, stærk, rastløs og mobil, kunne næppe tænke sig at tilbringe en hel sommer i Køben-
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havn eller sammen med familien på Petershøj i Ordrup. Men også ude i provinsen og i nabolandene kunne hun lide at slå sig ned for længere tid og male akvareller og oliebilleder. Fra et
katalog til en udstilling, hun holdt i 1918 i auktionsfirmaet Winkel og Magnusens lokaler på
Højbro Plads kan man af titlerne til dels følge hendes vej:

1906 : Etna i sne, Trappe på Kapitol i Rom, rundtempel i Villa Borgheses have.
1908: Morgen på Dyrehavsbakken, Badehuse ved Klampenborg,
1909:, Skt. Göran och draken, Storkyrkan Stockholm, Interieur fra Tosterup kirke i Skåne
1910: Karyatiderne, Erechteiontemplet på Akropolis, Arkaisk kvindestatue, 6. årh. f.Kr.
1911: Havnen på øen Delos, Gade i Kandia, Kreta
1913: Nilen ved Luxor, Kongemumie i Cairos museum, Niketemplet, Akropolis

Springet 1909-10 fra Tosterup i Skåne til Akropolis er stort, men synes at være forberedt lang
tid forinden. Det skyldtes nok især, at der skete store ting i den københavnske museumsverden i de år takket være datidens mangemillionær og kunstsamler, brygger Carl Jacobsen.
Foruden det undergærede øl skænkede han Danmark sine store kunstsamlinger og dertil opførtes det prægtige Ny Carlsberg Glyptotek. Det skete i to etaper, først i 1899, da bygningen
ud mod Dantes Plads blev åbnet. Derefter kom en meget stor udvidelse bagved, der for en
stor del blev opført for offentlige midler. Den blev åbnet i 1906 og skulle rumme Jacobsens
samling af antikke skulpturer. Det var først og fremmest romerske statuer og relieffer, men nu
var den oldgræske arkaiske kunst kommet i fokus, dels fordi landets konge var dansk dels
fordi en ny type oldgræsk billedhuggerkunst var fundet af tyske og franske arkæologer, de
særprægede arkaiske skulpturer fra omkring år 520 før Kr. efter udgravninger under og omkring Akropolis. Den første, der reagerede på brygger Jacobsens efterspørgsel efter ting til sit
nye museum, var den energiske billedhugger Anne-Marie Carl Nielsen. Allerede 1903 rejste
hun ned til Athen, kopierede i ler og bemalede det mærkelige uhyre ”Typhon” med de tre
menneskehoveder og slangehale. (Imens komponerede hendes mand Heliosouverturen, det
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vidunderlige tonebillede af en solopgang over det græske øhav.) Brygger Jacobsen købte
selvfølgelig fru Carl Nielsens store skulptur, selv om den var mere særpræget end egentlig
skøn.

Det, der især optog bryggeren og samtiden, var de omkring 14 godt 1 meter høje marmorstatuer af smukt klædte, ranke kvinder med fint opsat hår og et lille kækt arkaisk smil. Statuerne
var blevet væltet omkuld og delvis knust af perserne under krigene i 400-tallet og derefter
skjult, da selve Akropolistemplet i det følgende århundrede blev opført oven på stedet. Fundet
af disse såkaldte korer (græsk=ung pige) var især en sensation, fordi de viste stærke rester af
farvelægning, ja, det var et chock for 1800-tallets kunstelskere, der var opvokset med skønheden ved de hvide polerede, nøgne marmorstatuer, som Thorvaldsen havde yderligere forfinet.

Sådan nogen kulørte korer måtte bryggeren selvfølgelig også have til den store, endnu halvtomme tilbygning. Og rygtet om dem gik, for tre velkendte danske kunstnere havde nemlig set
og beundret dem i Athen i 1888, kort efter at de var gravet op i firserne. Det var brødrene Joakim og Niels Skovgaard og Kristian Zahrtmann. Niels Skovgaard blev så betaget af synet, at
han lod de andre rejse videre, men selv blev en tid lang på Akropolismuseet for at male billeder af to af korerne. Korekvinden blev det nye skønhedsideal, som Niels Skovgaard forsøgte
at udfolde i det store maleri ”Kvindedansen i Megara”, som han selv oplevede i påsken 1889.
Marie oplevede det samme særprægede skuespil i påsken 1911 og skriver, at Skovgaards
billede svarede helt til virkeligheden.

Når Marie Henriques kom på tale i efterspørgselen efter nye værker til Glyptotekets nye sale,
skyldtes det nok ikke brygger Jacobsen. Han havde nemlig i 1910 opdaget, at han kunne købe de to glimrende koreportrætter, som Niels Skovgaard havde haft stående i 22 år. Nej,
Marie kom ind i billedet, fordi hun havde truffet en ung jysk arkæolog, der med vild energi
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havde tilegnet sig græsk sprog og historie. I 1904 imponerede han den lærde københavnske
verden ved, 28 år gammel, at indlevere og forsvare en doktordisputats om de såkaldte Dipylongrave, der var fyldt med arkaiske vaser i geometrisk stil. Han havde været i Athen og set
dem og sikkert også kvindestatuerne. Den unge mand, Frederik Poulsen, gik bryggeren til
hånde og kendte altså også malerinden Marie Henriques. I august 1908 var han og hans kæreste på besøg hos Marie på familien Henriques’ landsted, Petershøj i Ordrup, og han skrev
bagefter til hende, at det havde været et besøg, de talte om længe efter. Ja, de talte sikkert
om det, som optog ham mest – det skønne Grækenland, lyset over Akropolis og de vidunderlige kvindestatuer, korerne af marmor med tydelige spor af farvelægning, de var bemalede.
Man ser sceneriet for sig: den fortælleglade, inspirerende arkæolog og den meget rejseglade
Marie Henriques – han tændte ild i hende. Frederik Poulsen kendte ikke til Niels Skovgaards
kore-billeder, og spurgte Marie, om hun havde lyst til opgaven. Svaret var et stort ja, men
mente, at hun måtte forberede sig. Det var nok derfor, hun det følgende forår tog til Stockholm og i Storkyrkan malede en stor akvarel af det ældgamle bemalede godt to meter høje
imponerende kunstværk, ”Sankt Göran och draken”, et træskærearbejde rejst af rigsforstanderen Sten Sture til minde om hans sejr i 1473 ved Brunkebjerg over danskekongen Kristian
1. (Hendes akvarel er gengivet i Flors bog). Og hun havde planer om at rejse ned og male
tilsvarende endnu ældre bemalede skulpturer i tyske domkirker. At male andres kunstværker
var en ny genre for kunstnere – her slog det sort-hvide kamera ikke til.

En bevilling fra Ny Carlsbergfondet, der kunne løfte hendes opgave op som videnskab, var
nødvendig Efter personlig audiens hos fondets tre ”halvguder”: den klassiske filolog J.L. Heiberg, historikeren Kristian Erslev og sprogmanden Vilhelm Thomsen, bevilligede fonden et
beløb på 400 kroner – de dækkede knap selve rejseudgiften til Athen og retur - ansøgeren
ansås af så velhavende familie, at hun da sagtens kunne opholde sig i Athen et halvt år for
egen regning! Fondet ydede i forvejen langt større beløb til arkæologen K. F. Kinch, der gravede på Rhodos gennem mere end 10 år. Hans hustru, malerinden Helvig Kinch, illustrerede
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mandens udgravninger og underviste Marie i græsk. De to kvinder blev nogle år senere nære
venner. Frederik Poulsen skriver et sjovt brev til Marie om et møde i Græsk Selskab, der
havde stor tilslutning på grund af fundene og Glyptoteket. Her talte K.V. Kinch - og han talte
så langt og utydeligt, at selv Georg Brandes faldt i søvn undervejs!

Gennem december 1909 stod Marie rejseklar med kufferterne pakket. Men Frederik Poulsen
holdt hende med breve tilbage: ”Jeg råder Dem indtrængende til ikke at rejse”. I sidste øjeblik
blev rejsen ganske rigtigt aflyst, fordi Heiberg mente, at Universitetet i Wien var lige ved at
udgive et illustreret pragtværk om de samme skulpturer på Akropolis. Sagen trak ud i ugevis –
mon ikke Heiberg også hørte, at bryggeren lige havde købt Skovgaards to portrætter? Og
hvad kom pragtværket i Wien egentlig Carlsberg Glyptotek ved?

Men den 21. januar 1910 gav Marie Henriques sig af sted med tog til Trieste og derfra til søs
til Piræus på den første af sine tre græske odysseer. To måneder efter hendes afrejse blev
Frederik Poulsen ansat som inspektør på Glyptoteket. Bryggeren satte pris på hans indsats.
Og Marie Henriques satte hele sin kraft og vilje ind på sagen og havde fart på med penslerne,
for den 15. september 1910 indeholdt Berlingske Tidende denne notits:

I ny Carlsberg Glyptotek vil der i dagene 16.-25. september være udstillet en række akvareller, udført i Athen af malerinden frøken Marie Henriques efter bemalede arkaiske statuer på
Akropolis.
Samlingen omfatter 9 billeder, af hvilke de 7 gengiver de bekendte statuer af unge kvinder,
”koverne”(sic), og billederne er alle købte af hofmuseet i Wien og vil komme til at tjene som
grundlag for farvetavlerne i det store pragtværk om akropolisstatuerne, der under professor
Schraders ledelse vil blive udgivet af det arkæologiske institut i Wien…
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Arkaisk kore fra 5. årh. f. Kr.. Akvarel efter originalen på Akropolis. 1910.
Afstøbningssamlingen.

Rejsen til Athen 1910 blev altså en stor succes. Malerinden Marie Henriques blev modtaget
med begejstring i det mandsdominerede arkæologiske miljø i Athen, en flot kvindelig kunstner
blandt tyske og franske akademikere. Desuden var hun introduceret til hoffet, hvor den danske prins Georg siden 1863 havde været landets konge, om end på en særdeles vakkelvoren
trone, lige rystet af tyrkisk og bulgarsk fjendskab og af militærjuntaer i den græske hær – året
før hun kom, var det meste af kongeslottet brændt ned af terrorister, så hendes vej til audiens
gik over murbunker og røgsværtet tømmer. Og da hun i marts 1913 var i Athen igen, opleve-

33

de hun tumulten, da kong Georg blev skudt på åben gade af en bulgarsk terrorist. Hun sad i
en biograf, da filmen pludselig standsede, og under råb og skrig løb alle ud på boulevarden,
hvor mordet var foregået. Bryggeren skrev til Marie om sit bekendtskab med ”den fortræffelige konge, som vedblev at være københavner med K og holdt af at rive en vittighed af og forstå andres spøg – en lykkelig måde at dø på. Just ikke martyrdød, men lidt i den retning.” Attentatet blev model for det næste – langt mere virkningsfuldt – mordet på tronfølgeren i Sarajevo i juli 1914.

Det halve år, hun tilbragte i Athen i 1910 og tilsvarende ophold i 1911 og 1913 var hårdt arbejde, men også en lang kæde af festlige udflugter (på æsler og muldyr!) med opvartende
arkæologer til Grækenlands skønneste steder inklusive Kreta og øen Delos, foruden alene en
uge i Konstantinopel og i 1913 seks uger i Egypten. Marie Henriques har selv beskrevet disse
lange ophold i en 165 sider lang begejstret, velskrevet skildring af naturen, lyset, miljøet og
menneskerne. Den er skrevet i hånden ikke længe efter årene dernede, men først i 1940
overgivet til Glyptoteket, hvor den nu findes i en renskrevet og fint indbundet udgave. For elskere af græsk natur og historie fra tiden før turismen svulmede er den i høj grad læseværdig.
Som supplement kan man få intense øjebliksindtryk ved at læse hendes talrige breve hjem på
Det kgl. Bibliotek. Det var nye stjernestunder i hendes liv – en af dagene, den 26. juni 1910,
oplevede hun sådan en stund på øen Delos: ”Det var søndag og min fødselsdag, jeg følte mig
strålende glad. Professor Karo havde fra mine venner i Athen gaver med, kirkeklokkerne ringede, solen strålede, jeg var lykkelig.”

Hovedsagen i 1910 var hendes syv malerier af de attiske, farvelagte korer. Rygtet om dem
bredte sig allerede medens hun arbejdede dernede. Hun blev bedt om at lægge hjemrejsen i
august forbi Wien, hvor hun traf den omtalte professor Schrader, der afslørede, at han faktisk
kun havde sort-hvide fotografier til sit pragtværk. På stedet købte han derfor Maries ni ”farverigtige” malerier og lod dem indgå i værket som farvelitografier, der kunne mangfoldiggøres
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og kopier hurtigt blev købt af flere museer, bl.a. Prag og Neapel. Hun fik dog originalerne med
hjem til København, men de blev efter udstillingen sendt tilbage til Wien.

I 1911 skulle der være verdensudstilling i Rom, og den græske regering satte alt ind på at
fremvise sine arkæologiske pragtværker, blandt andet de berømte kvindestatuer. Trods protester fra museet på Akropolis, blev der taget gibskopier af korerne, hvorved en hel del af farveresterne selvfølgelig gik til under processen. Maries ni malerier var dermed (bortset fra
Skovgaards) blevet unikke vidnesbyrd om statuernes farver, men Ny Carlsbergfonden var
blevet ”snydt” for originalerne. Marie tilbød at betale rejseudgifterne tilbage, men brygger Jacobsen og Frederik Poulsen fandt, at det var en ære for fonden at levere illustrationerne til
pragtværket i Wien.

Marie rejste derfor (formodentlig for egen regning) i februar 1911 til Athen igen og blev der i
otte måneder og fremstillede et nyt ”sæt” på ni malerier, som blev udstillet ved siden af de nye
afstøbninger på udstillingen i Rom. Da den lukkede i august 1912 rejste brygger Jacobsen
selv ned til Rom og købte malerierne for 270 kr. pr. stk. Det er formodentlig det sæt, som Afstøbningssamlingen ligger inde med endnu i dag, og som på forskellige måder allerede var
blevet købt af mange europæiske museer som farvelitografier. I 1932 udsendte Munksgaards
forlag tre af dem udgivet som en slags kunstbog uden tekst i meget stort format (92 cm i højden!) og solgt i stort tal, bl.a. til det danske Undervisningsministerium, der fordelte dem til alle
danske gymnasier. Mange ældre husker de smukke litografier på skolens vægge, to af de
arkaiske kvinder med det søde lille smil og et af en fornem hest med det ene ben af en rytter
på – kaldet ”det ridende lår”.

Sættet fra 1911 blev omtalt i mangfoldige landes lærde tidsskrifter. Havde hun nu set rigtigt?
Den højere autoritet, tidsskriftet Journal of Hellenic Studies fældede i 1914 en lidt arrogant,
måske letkøbt dom: ” …the existing colours are very closely reproduced but they contain too
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much of the artist´s personality to give a very faithfull reproduction.” Niels Skovgaards maleri
fra 1886 ligger særdeles tæt på Maries fra 1911, begge var de helt koncentreret om at være
objektive, men også forsigtige med ikke at overdrive de farver, de så.

I marts 1912 døde Maries far, Martin Henriques, gammel og mæt af dage, og Marie fik travlt
med at gøre boet op efter hjemmet i Tordenskjoldsgade. Men senere på året måtte hun igen
gøre op med sin egen brusende rejsefeber. Hun måtte ud i verden igen, inden hun stiftede sit
eget hjem sammen med sin niece, min moder, Elisabeth.

Den 1. november 1912 tog hun af sted med toget via Brindisi til Cairo i Egypten og tilbragte
de følgende tre måneder i stadig bevægelse op og ned langs Nilen. I sin beretning skildrer
hun malende sin oplevelse af kulturminderne og om, hvordan hun undgik pågående tiggere
og kameldrivere ved at gøre bekendtskab med rige engelske og amerikanske velhavere. Den
1. marts 1913 dukkede Marie op i Athen og holdt igen sit indtog i de arkæologiske institutter
og arbejdede på Akropolis de følgende fire måneder.

Opholdet i Athen i 1913 blev lidt mindre vellykket end de forrige. Grækenland lå i krig med
alle sine naboer, mordet på kong Georg og uro i de arkæologiske institutter gjorde selskabeligheden mindre festlig, og navnlig fik hun store vanskeligheder med opholdets hovedsag,
farvelægning af fire gibsafstøbte korestatuer. Hun beskriver sin fortvivlelse i et brev til sin søster Anna:

”Du kan tro jeg har, lige til i dag, været nedsyltet i dyb fortvivlelse over mit arbejde. Hverken
dag eller nat har tanken derpå ladt mig i fred, for det stod for mig som uovervindelig og uoverkommelig i enhver retning. Ugørligt, anstrengende over al måde og langsommelig. Tanken
om at frasige mig det, dukkede på ny op, for dårligt arbejde vil jeg ikke give fra mig, og det
hyggelige liv, man her fører, forekom mig kun en byrde. Jeg sagde hver dag, dette er et hun36

deliv, slid uden resultat, ondt i benene af at stå så mange timer på det hårde gulv, ja, jeg var
langt nede.
Nu lysner det. I går, da jeg stod i Parthenon og malede … kommer to unge, pæne mennesker hen til mig og snakker dansk. Jeg vender mig og siger: pas på hvad I siger, for jeg forstår
dansk. Det var to unge malersvende sammen med to kammerater, som har gennemvandret
Orienten i fire måneder, Tyrkiet, Palæstina, Ægypten. De har taget arbejde, hvor de kunne få
det, de har brugt 300 kr. i de 4 måneder. De arbejdede ellers i Rumænien og Schweiz, men
ville nu se lidt mere af verdenen.
Jeg fortalte dem om mit arbejde og vi blev enige om, at de godt kunne hjælpe mig med det
håndværksmæssige …..male fodstykker, lægge bund og lign. I dag har jeg sat dem i gang….”

De to malersvende fortalte hende hemmeligheden: Hun skulle komme kærnemællk i farven!
Dette billige tryllemiddel vendte lykken, arbejdet gled nu let, og da hendes frygtede overdommer, professor Karo kom og (på tysk) roste arbejdet i høje toner, skrev hun: ”Jeg sagde også
til min elskede Karo, at han kunne sove roligt, for han havde gjort et menneske lykkeligt i
dag.”

Hen på sommeren 1913 blev varmen for uudholdelig i Athen, og Marie Henriques tog så skib
og tog hjem til København, kraftigt brunet og sund af otte måneders ophold i solen. De fire
korestatuer fulgte efter senere på året. Den 20. maj 1914 blev de udstillet på Statens Museum
for Kunst i afstøbningssamlingen, der dengang var opstillet i stueetagen til venstre for indgangen. Nationaltidende roste udstillingen, fordi Marie Henriques ”havde løst de store tekniske vanskeligheder og at hun lykkeligt havde modstået fristelsen til at gå på akkord med kvaliteten.” Efter hendes eget udsagn blev hendes udgifter til rejsen for en stor del dækket af indtægterne fra salget af de farvelitografiet, som et værksted i Rom havde fremstillet med henblik
på det omtalte pragtværk – pragten bestod netop i hendes malerier.
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MALERINDERNES SAMFUND

Da Marie Henriques i sommerheden forlod Athen for med Norddeutsche Lloyds damper at
sejle til Brindisi, forlod hun en nation i krig, der kulminerede med det næste, mere berømte
fyrstemord, det i Sarajevo året efter. Det var begyndelsen på følgende års myrderier 1914-18
– forfærdelig for hele Europas befolkning – også kedeligt for Marie Henriques mikroverden:
krigen begrænsede hendes rejselyst i de følgende år.

Marie Henriques i spisestuen i Frederiksholms Kanal 1930’erne
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Der blev til gengæld en god tid for hende til at møde fagfæller og beskæftige sig med det
hjemlige kunstneriske forenings- og selskabsliv. Det var reformtider, hvor man organiserede
sig politisk, socialt og fagligt på kryds og tværs. Den nye Grundlov af 1915 rummede en rigtig
stor reform, der fik landet til at hænge bedre sammen: kvindenes valgret – kampen om ligestilling var vundet. Og kvindebevægelsen fulgte lighedskampen op. Fagbevægelsen havde
parallelt organiseret håndværksfagene hver for sig og forenet dem i en landsorganisation i
1899. Hvorfor skulle ikke også kunstnerne have en fagforening? De er jo også en slags håndværkere. Det medvirkede til, at Malende Kunstneres Sammenslutning blev dannet i 1909;
men den var bare for mænd, skønt de malende kvinder, var stærkt politisk aktive og året før
havde vundet kommunal valgret. Så malerinderne måtte selv organisere sig – og realisere
historien om deres spredte tilløb helt tilbage fra 1870’erne. Den historie er så udmærket skildret i det fornemme festskrift , som Kvindelige Kunstneres Samfund udgav i hundredåret for
stiftelsen..

Marie Henriques kom til at spille en hovedrolle i den forenings tilblivelse. Det skyldtes efter
sikker kilde den dag i januar 1916, hvor hun mødte malerinden Helvig Kinch på trappen foran
Thorvaldsens Museum. De to kendte hinanden godt, fordi Marie Henriques siden 1911 havde
fået undervisning i moderne græsk hos fru Kinch. Hin kolde januardag enedes de om at være
initiativtagerne: De samlede underskrifter fra knap 30 kolleger, der indkaldte til en stiftende
generalforsamling og dermed til Kvindelige Kunstneres Samfund konstituering den 7. februar
1916. Fru Kinch blev formand de to første år, frøken Henriques de følgende to år 1918-20. På
den tid var ”frøken” nærmest en hæderstitel, som selvbevidste, ugifte kvinder med selvfølgelighed bar.

Samfundets formål blev ført og fremmest at få kvindelige medlemmer ind i Akademirådet og
andre af kunstens organer, men ved siden af var der blandt de ca. 150 kvindelige kunstnere
stadig brug for at ”øve hånd og øje” ved at tegne og male efter nøgen model. En sådan cro39

quis-skole var tidligere opstået privat ved, at en kunstner stillede sit atelier til rådighed og deltagerne betalte 50 øre for husly og model i to timer. Nu ansøgte Marie Henriques kultusministeriet om et statstilskud – hun afleverede personlig foreningens ansøgning til departementschef Weis, der var en god bekendt af KKS’s medlemmer, og hurtigt formidlede det ønskede
tilskud. I nogle år havde croquisskolen til huse i det senere Kunstindustrimuseums lokaler i
Bredgade, inden museet kunne fylde lokalerne op.

Igennem adskillige år var Marie Henriques med i bestyrelsen for KKS, i nær ved tyve år under
Elisabeth Neckelmanns formandskab – en lille kreds af kvinder med meget forskellige synspunkter, der jævnligt tørnede sammen. I 1933 kom det til en stor krise om en ganske lille sag:
Maleren Joachim Skovgaard var død, og en højtidelighed skulle foregår på Københavns
Rådhus, hvis bryllupssal han havde dekoreret. Medlemmerne af KKS var også indbudt, men
–uden ledsager - skandale! Medlemmerne burde tilbagesende indbydelserne i protest, mente
bestyrelsens flertal. Men det ville Anne Marie Carl Nielsen og Marie Henriques ikke, og det så
bestemt, at de måtte trække sig fra bestyrelsen – de mente ikke at en politisk demonstration
hørte sammen med en sørgehøjtidelighed.

Ti år senere, ved mindehøjtideligheden for Marie selv i 1944 talte Elisabeth Neckelmann, så
man endnu anede modsætningerne: ”Hun talte aldrig om sin omgang med betydelige mennesker. Hun kunne ikke lide den grå farve, den grå hverdag og de grå mennesker, de kedede
hende. Men deri lå ikke, at hun ikke havde hjerte for de små i samfundet.”

40

Dagligstuen i Frederiksholms Kanal 20, 2.sal, hvortil Marie Henriques flyttede i 1916.
Foto fra 1923

”Dybt og alvorligt arbejdede hun med sin kunst” hed det også i mindetalen. Og det må man
sande, når man tæller op, hvor mange værker Marie Henriques gennem årene fik malet. Det
var bestemt ikke bare aristokratens hobby. Og hun lagde vægt på at udstille billederne og
gerne sælge ud af dem. Ihærdigheden gav hende også to offentlige udmærkelser: I 1926 bemærkedes hendes hyppige ophold i Paris, så den franske ambassadør udnævnte hende til
den fornemmne titel af Officier de l’Academie, en medalje i et lilla bånd. Ærefuldt og helt i
hendes ånd var også Tagea Brandts ansete rejselegat, tildelt i 1934.
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Hun udstillede således som før nævnt fra 1889 og så godt som hvert år efter på Charlottenborgs forårsudstilling – som regel tre-fire billeder efter at hun fra omkring 1900 kom udenfor
censur – sidste gang i 1942!. I 1933 havde hun desuden en særophængning på efterårsudstillingen. Ved siden af udstillede hun jævnligt hos byens kunsthandlere, oftest hos Winkel&Magnussen på Højbro Plads. Ved at opregne dem, som tilfældigt er blevet mig bekendt
får man indtryk af hendes arbejdsomhed:
1895, 1905, 1908(Civita d’Antino), 1910 og 1914(korer), 1918 (52 værker), 1924, 1929, 1936
(58 billeder), 1940 (30 oliebilleder, 19 akvareller), 1943 (32 olie, 20 akvareller).

De to sidste udstillinger oplevede jeg - hun langt fra var rask, men dog stadig malende og
havde vilje til at udstille. Man må spørge sig selv om, hvor alle disse billeder – formodentlig
langt over 100 – er blevet af. En halv snes er i familiens eje og resten er vel solgt og pryder
mange vægge i Danmark. En snes af dem er gengivet (i dårlig sort/hvid foto) i Kai Flors bog
om hende fra 1939; i Kunstindeks Danmark er registreret 19 værker, hvoraf de 10 er græske
korer, resten findes på provinsmuseer. Afstøbningssamlingen har de malede originaler af syv
korer og fire bemalede gipskopier. Hendes malemåde ændrede sig med årene. Efter opholdet
i Paris 1888 malede hun stadig mere impressionistisk og med årene blev farvetonen mere lys
– særlig raffineret varieret i akvarellerne.

Til slut skal som vidnesbyrd om hendes engagement og arbejdsglæde gengives uddrag af et
brev fra hende, da hun i 1938 var i Rom for at male nogle nyfundne etruskiske statuer til Glyptoteket. Frederik Poulsen sendte hende af sted i oktober det år, skønt Europa skælvede under Hitlers trusler – indlemmelsen af Østrig, Anschluss samme år optog sindene, så før afrejsen tænkte hun mere på sin sikkerhed og mindre på at have varmt tøj med. Den 7. november
skrev hun, der dengang var 72 år gammel:

Kære Poulsen! Tak for kort. Dejligt at De er rask igen. Vær nu forsigtig med mavsen! Om mig
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er at berette, at jeg har det godt. Romerluften bekommer mig åbenbart fortræffeligt trods vinteragtig kulde – i år. Jeg havde i den svimmelhed, der greb os alle i efteråret for, hvad politikken ville udvikle sig til, ganske set bort fra, at det er alt for sent at komme til Rom den 6te oktober, når man har et så sendrægtigt arbejde for sig. Husker De (Museo) Pappa Giulio, så
erindrer de, at det selv om sommeren er meget køligt.
Må jeg da beskrive for Dem, hvad jeg har på – og De må ikke le! Tre par strømper, tre par
(silke)benklæder, 2 uldne veste, en ulster, derover min gråværkspels. Men så har jeg det også varmt, det er naturligvis svært at bevæge sig, men hvad? Jeg er vildt begejstret for de to
antifisser jeg arbejder med. Jeg synes det er strålende kunst. Men det tager tid. ….
Rom er en ny by. Det gamle vi elskede og forstod, er sat i glas og ramme – et udtryk jeg er
meget glad for, da det er så rammende. Fint og pudset op og arrangeret, dér hvor ens fantasi
før måtte arbejde. Nej, kun Museo Pappa Guilio henligger uforandret, jeg tror såmænd det er
de samme katte som før, i al fald de enbenede, enøjede kustoder forefindes. Det eneste, der
ikke er, er besøgende. I går var der en, naturligvis tysker med rødt hår og konverserende mig
ihjel, da han hørte at jeg var Dänish.
Jeg lever ganske rolig. Når jeg kl. 1½ vender hjem til lunch, er jeg godt træt. Og alle mine
gamle venner er borte, på den ene eller anden måde….. Men jeg elsker en tid at leve på denne måde med arbejde og eftertanke. Kan man have det bedre?
Deres mangeårige gode og taknemmelige ven
Marie Henriques

Men kulden i Rom blev værre, og hendes kuffert rummede ikke flere varmende klædningsstykker. Så halvt gennem arbejdet rejste hun hjem i december 1938 med løfte om at tage ned
igen til foråret på en returbillet til 210 danske kroner og færdiggøre opgaven. Men i 1939 var
krigsfaren overhængende og hendes helbred ikke i top – hun blev hjemme, og vi oplevede
den før så bomstærke malerindes langsomme nedtur gennem besættelsesårene og afskeden
med hende i de dejlige stuer i Frederiksholms Kanal den 2. februar 1944.
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HVOR VED VI DET FRA?

Et besøg i kulturinstitutionernes arkiver viste, at der er rige muligheder for at komme Marie
Henriques nærmere som menneske og kunstner. Her de vigtigste institutioner, der har materiale om hende.
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