Claus Rønlev
Slægtsforskning

Denne søgbare PDF-fil er downloadet fra min
personlige hjemmeside www.ronlev.dk.

Det er tilladt at dele PDF-filen med andre, da der
ikke er ophavsret til titlen.
Besøg www.ronlev.dk. Måske er der andre af
mine flere tusinde artikler og scannede bøger,
der har interesse.

Mange venlige hilsener

Claus Rønlev

F. VERMEHREN
AF

NICOLAJ BØGH

SÆRTRYK AF „AARET RUNDT“

KJØBENHAVN
MARTIUS TRUELSENS BOGTRYKKERI

1891

I< VERMEHREN: SKAKSPILLERE.

F. VERMEHREN
AF

NICOLAJ BØGH

SÆRTRYK AF „AARET RUNDT“

KJØBENHAVN
MARTIUS TRUELSENS BOGTRYKKERI

1891

F. VERMEHREN.
Af Nikolaj Bøgh.

Med Portræt efter Fotografi (1891) af Carl Poulsen.'

Jglkist, hvor i Ly af Klostrets
gamle Have
sig Kirketaarnet hæver
imod Sky,
hvor fra de store
Valdemarers Grave
end Klokken lyder over
Land og By,
hvor Aaen blinker mellem
grønne Enge
og Lærken synger over
gyldne Vang,
der har din Moder rørt
din Vugges Gænge,
der vandred Du din Barn
doms stille Gang.

Disse Ord, hvormed Vermehren engang har
hilst Jørgen Roed, kan her siges om og til
ham selv. Den 12te Mai 1823 er han født
i Ringsted. Hans Forfædre udvandrede under
Albas Rædselsherredømme fra Braband og
kom over Tydskland her ind til Danmark.
Fr. Vermehrens Farfader var Slotsforvalter
hos Hertugen af Eutin. Hans Fader, der var
født 1793, kom her ind i Landet 1817 og
nedsatte sig som Glarmester i Ringsted. Det
var en meget begavet Mand, paa en Gang
romantisk anlagt og praktisk dygtig; han var
flittig, sanddru og livfuld. Af Ydre var han
en rigtig Vallon, ikke høi, men kraftig bygget
og livlig i sine Bevægelser. Han havde Sans
for Kunst og Livets høiere Ydelser; en kort
Tid havde han deltaget i Undervisningen paa
Kunstakademiet i Kjøbenhavn. I Ringsted
var han en meget anseet Mand og valgtes f. Ex.
til Borgerrepræsentant der. — Hans Hustru,
Sophie Amalie Franch, var en uendelig kjærlig,
mild, from Kvinde, der fra sin Barndom af
havde liidt af Brystsvaghed, som tog til med

Aarene og gjorde hende sygelig; ikke destomindre arbeidede hun flittig i sit Hus og var
sin Mand en tro Medhjælperske.
Dette Ægtepar havde 7 Børn, 5 Sønner
og 2 Døtre; Frederik var den ældste. Han
blev sat i Ringsted Borgerskole, hvor det
gik ham godt, skjønt Arbeidet i Faderens
Værksted og Mark ikke levnede ham megen
Tid til Læsning. Undervisningen var tynd
og Fagene yderst faa; saaledes lærtes der
f. Ex. ikke Grammatik eller Sligt. I Mai 1836
blev den 32aarige J. G. Shjødte ansat som
Kateket ved Byens Kirke og lærte snart den
13aarige Dreng at kjende; han skrev dansk
Stil med ham og viste ham sine egne Smaadigte, der anslog sympatetiske Strænge hos
Lærlingen. Da kort efter Glarmester Vermehrens
Fødselsdag oprandt, hilste hans Søn Frederik
ham med et Digt, der forbausede og rørte
den Gamle. »Du har ikke skrevet det,« sagde
han. Og da han fik Forsikring derom, fort
satte han: »Saa skriv os da et andet, f. Ex.
om ,Høsten'.« Men Drengen sagde til sin
Moder: »Jeg skal digte en Sang til iaften,
naar der kommer Fremmede.« Det gjorde
han ogsaa, og Faderen blev endnu mere glad.
Saa lagde Glarmesteren og Kateketen Raad
op sammen, og Resultatet blev, at Frederik
burde sættes paa Sorø Akademi. Selv havde
han ikke megen Lyst dertil; det var hans
Plan at ville gaa i Faderens Haandværk, og
han havde Lyst til legemligt Arbeide; han
var stærk og kraftig og trængte til Noget at
tage fat i, for at faae Kræfterne udviklet.
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Han var allerede dengang omtrent saa dygtig
som nogen Glarmestersvend; hans Fader ind
øvede ham og var stræng i sine Fordringer.
Paa egen Haand havde han allerede været
ude at sætte Ruder ind i Ørslevunderskov
Skole, en anden Gang var han med sin Glarmesterkasse i Kværkeby og arbeidede paa
Hjemveien paa Kjærup, hvis Eier Grüner var
hans tilkommende Hustrus Onkel. Det var
en anstrængende Tur; men, da han kom hjem
om Aftenen, gav hans Moder ham ogsaa Pande
kager, der smagte bedre end alle andre baade
før og senere.
Nu var det imidlertid slaaet fast, at han
skulde studere. Schjødte læste med ham, og
der var Meget at indhente. Hans Ansøgning
om at blive konfirmeret før den reglementerede
Tid bevilgedes, og i August 1838 kom han
ind paa Sorø Akademi, hvor Kontingentet'
omtrent paa samme Tid heldigvis var blevet
nedsat. Her var han en af de Første i sin
Klasse og fik snart Gratistplads.
Af hans Klassekammerater kan nævnes
den nuværende Rektor Petersen i Odense,
Udskrivningschefen, Oberst Louis Lund, Pro
fessor i Zoologi, Chr. Lütken, Borgmester
Kjær i Næstved, Adolf Boye, en Søn af
Digteren, Karl Brun fra Krogerup (debuterede
26. Febr. 1850 paa Det kgl. Theater), den
senere bekjendte Læge i Jælling C. J. Boye,
den nuværende Byfoged i Odense Jørgensen
og Premierløjtnant Gjødesen, der døde ung.
Navnlig disse tre Sidste vare nøie forbundne
med Fred. Vermehren.
Af hans Lærere bør nævnes i Matematik
C. E. Mundt, i Fransk A. J. C. Sibbern, i
Tydsk P. Hjort, i Latin den senere Rektor i
Odense Henrichsen, i Engelsk et Aarstid den
syge Chr. Wilster, i Historie Caspar Wegener,
i Dansk Jens PaludanMJiller og Ingemann,
i Græsk Bojesen og i Tegning Harder. Man
vil se, her var gode Kræfter til Veiledning
paa Aandens Veie.
Ved at besøge Harder i dennes Værelser,
saae Vermehren en Række af denne Kunstners
egne Billeder. Harder var en virkelig Kunstner

natur, og, skjønt hans Arbeider lode Adskilligt
tilbage at ønske, fandt den unge Elev dem
dog deilige, og de vakte Længsler i ham.
Snart gav han sig til at tegne. En Aften laa
en af hans Kammerater og sov, og Billedet
af ham fæstnede han paa Papiret; det var
et meget godt Portræt, som vakte Opsigt.
Snart vilde en, snart en anden af Vennerne
have, han skulde tegne dem, og disse Billeder
bleve sendte rundt til Vedkommendes For
ældre og Slægtninge, hvor de gjorde Lykke.
Først tegnede han smaat, med Sølvstift paa
Pergament, senere større. Hans kunstneriske
Natur gav sig ogsaa Udslag paa andre Maader:
ved en Skolekomedie fremstillede han den
fulde Proprietær Tang i Hertz’s »Flyttedagen«
og gjorde dette saa dygtigt, at Bojesen sagde
til ham, han godt kunde have præsenteret
sig i denne Rolle paa Kongens Nytorv. Imid
lertid var Vermehren rykket op i Klasserne;
de mange Udenoms-Interesser havde kølnet
hans Iver for Læsningen, og, skjønt det endnu
gik ham ganske godt, varetog han dog ikke
Skolens Tarv med saamegen Interesse som
før. Hans hele Tragten gik nu i en anden
Retning. Han skrev hjem til sin Fader og
bad om at maatte blive Maler; dette Brev
blev ikke direkte besvaret; gjennem Moderen
fik han at vide, at det havde bedrøvet Faderen.
Denne havde faaet Mistillid til Kunstner
virksomhed, og det af den Grund, at hans
Nabo Vognmand Boeds Søn, hvis Virksomhed
som Maler han havde fulgt, havde kæmpet
med trange Kaar. Frederik Vermehren led
meget under Brydningerne mellem Sønneforpligtelsen og Kunstnertrangen. Han kom
hjem i Ferien, men turde ikke tale et Ord
om sine Længsler; hans Stemning er tildels
udtrykt i følgende Gravskrift, han i denne
Tid paa Wesséls Viis leverede over sig selv.
Een Dag greb han i Øst,
en anden om i Vester;
hver Dag en anden Lyst,
en anden Hu ham gjæster.
Saa greb han efter Alt,
men Intet lykkes vilde;
han greb og greb kun galt,
indtil det var forsiide.
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Ingemann fik tilfældigvis fat i dette Poem
og sagde: »Det er en meget mørk Livsanskuelse
for en ung Mand; men det er et godt Vers.«
11842 var han rykket op i øverste Klasse.
Paa Akademiet var der foranstaltet en Ud
stilling af Litografier, og mellem disse havde
man givet hans Tegninger Plads, hvor de
vandt megen Anerkjendelse. Det var nyt Ved
til den gamle Flamme. Atter skrev han hjem
til Faderen og fik nu et hvast Svar, baade
fra ham og Schjødte, der hægge foreholdt ham,
at han skulde gjøre sin Pligt. I næste Ferie
forlangte Faderen, at han i alt Fald skulde
»tage Artium og blive Student.« Dette skete
ogsaa. Atter kom han hjem i Ferien og fik
nu det Spørgsmaal, hvad han vilde være, og
Faderen gav tilkjende, at han ønskede, han
skulde blive Præst. Det stod altsaa, forsaavidt,
endnu ved det Gamle.
Jørgen Roed var imidlertid kommen hjem
fra sin Reise til Italien, og under et Besøg
i Ringsted havde han ogsaa gjæstet Sorø,
hvor han saae Fr. Vermehren spille Komedie
og endvidere hans Portrætter. Da kan kom
tilbage derfra til Ringsted, sagde han til hans
Fader: »Det ender med, han bliver Maler.«
Gamle Vermehren tav og var mørk og bedrøvet.
Den omstridte Søn skulde nu tilbringe
Rusaaret paa Sorø Akademi. Der vare Alle
gode imod ham. Han blev fritagen fra for
skjellige Øvelser, og Tregder, der netop paa
den Tid var bleven ansat som konstitueret
Lektor i den klassiske^ Literatur ved Akademiet,
holdt, væsentlig af Hensyn til ham, Fore
læsninger over græsk Kunst. Vermehren var
stadig forpint ved Følelse af Forsømmelighed.
I Vinteren 44 kom en soransk Bogbinder til
ham og bestilte som Vignet til Brevpapir et
Billede af Akademiet. Sorø Sø var tilfrossen;
ud paa den gik den unge Kunstner og fuld
førte sit Værk, der skaffede ham en Indtægt
af 10 Rbdl. Dette medførte, at Folk kom
og vilde tegnes for Betaling; derved tjente
han forholdsvis ganske godt, og Faderen var
forundret over, at han ikke skrev hjem efter
Penge. — Nu rykkede anden Examen nær;
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den skulde tages i tre Afdelinger; Vermehren
fik de to første, men med et daarligt Resultat;
saa brød han af og gik til Ingemann. »Fader
stoler paa Dem og holder af Dem,« sagde
han, »vil De tale min Sag hos ham?« Ingemann
svarede: »Siig til Deres Fader, om han vil
besøge mig.« Denne Indbydelse tog Glar
mester Vermehren imod. Han, som selv
holdt Kjøretøi, havde faaet et Par nye, unge
Heste. Da han nu kjørte afsted til Sorø,
bleve disse sky og løb løbsk; den ene Line
sprang, og Vognen væltede i Grøften, hvorved
gamle Vermehren brækkede sit ene Ben.
Budskabet herom kom paa anden Haand til
Sorø og lød saaledes, atFr. Vermehren troede,
Faderen var død. Det indskrænkede sig heldig
vis til et længere Sygeleie i Ringsted, hvor
Patienten viste sig meget elskværdig. Han
sagde til Sønnen: »Siig til Ingemann, om han
vil handle i mit Sted.« Og Ingemann slog
strax fast, at Fr. Vermehren skulde holde
op med Studeringerne. Han havde imidlertid
Friplads paa Akademiet til 1. Oktbr., og der
blev han da og fortsatte Portrættegningen.
Da Tiden var udløben, reiste han hjem til
Forældrene. Jørgen Roed lovede at ville tage
sig af ham, naar han kom til Kjøbenhavn,
og paa Grundlag heraf drog han, efterat
nogle forudsendte Tegninger havde beredt
ham Veien, ind til Hovedstaden.

Saa blev han optagen i Kunstakademiets
anden Frihaandsskole og avancerede allerede
andet Kvartal op i Gibsskolen; men han følte
ikke, han lærte meget der. Samtidig hermed
underviste Roed ham med stort Resultat,
navnlig i Retning af Tegning; den ældre
Kunstners Veiledning var klar og praktisk,
og det gik stadig fremad.
Vermehren havde faaet en lille Bolig i
Nykongensgade, og igjennem Bekjendtskab
med Apoteker Glahn i Sorø fik han Adgang
til dennes Søns, Apoteker Glahns Hus, gjennem
Fru Bojesens Medvirkning til det berømte
Skuespillerpar Nielsens Familie; Anna Nielsen
var, som bekjendt, hendes Søster. Begge
Steder blev han modtagen med Kjærlighed
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og havde, baade materielt og aandelig taget,
stor Støtte her. Fra Ingemann havde Vermehren
medbragt et Anbefalingsbrev til Christian den
Ottende, hvor han blev elskværdig modtagen.
»De kan se Dem om i Stuen,« sagde Kongen
og pegede paa et Portræt, malet af den franske
I. D. Court. »Naa, hvad synes De om det?«
spurgte Kongen. Vermehren mente, det ikke
var færdigt. »Synes De da, det er færdigt?«
fortsatte Kongen og pegede paa Juels Portræt
af sin Moder. »Ja, det er smukt,« svarede
Vermehren, og Kongen sagde saa: »Mal De
nu da et, der er lige saa godt.« Audiensen
skaffede den unge Kunstner en Understøttelse
af Chatolkassen.
Roed havde dengang Atelier paa Thotts
Palæ, og her indfandt Vermehren sig daglig
til Arbeide. Først kopierede han en Studie
af sin Lærer, og saa satte han sig ned i
Gaarden for at male frit efter Naturen. Paa
det Parti, han valgte, var der et Ahorntræ,
og det blev malet »i tre Etager«, første Dag
den nederste. Roed saae paa Udførelsen og
sagde: »Du skal lægge Mærke til Løvsætningen 1
Se, hvorledes det voxer!« Læreren tegnede
nu paa Billedet for at forklare sig tydeligere.
Næste Dag malede Vermehren den mellemste
Del af Træet, sidste Dag Toppen, og dette
udførte han omtrent lige saa godt, som han
nu kan gjøre det.*

I Foraaret 1846 rykkede han ind paa
Modelskolen og arbeidede her sammen med
saadanne Kammerater som Exner, Dalsgaard,
Kittendorff, Habbe, F. C. Lund og Saabye.
Naar han ellers ikke var hos Roed, der holdt
ham strængt til at arbeide efter Gibsmodeller,
levede han mest af at tegne Portrætter. I
1846 malede han sine to første Billeder: Por
trætter af Boghandler og Oberst Myhre. Henad
Foraaret samme Aar sagde Roed til ham: »Nu
er det bedst, Du holder op hos mig og gaaer
paa egen Haand.« Og det skete.
I længere Tid havde hans Virksomhed i
Hovedstaden holdt ham borte fra Hjemmet
* Dette Billede eies nu af Etatsraadinde Roed.

i Bingsted; men han havde længtes efter det,
saa meget mere, som han vidste, at hans
kjære Moder var yderst svag. Nu fik han
Brev om, at Sygdommen var tagen til. Han
begav sig da med Dagvognen afsted hjemad.
Da han bedede i Roskilde, saae han en gammel
Vognmandskarl fra Ringsted og sagde da God
dag til ham. »Kjender De mig ikke?« spurgte
Vermehren. »Nei,« svarede den Anden. »Jeger
Søn af Glarmester Vermehren i Ringsted.«
»Stakkels Mand,« fortsatte Karlen, »igaar
mistede han sin Kone.« Det var et tungt
Budskab for Sønnen. Han kom hjem og traf
Huset i Sorg og i Opbrud, da der netop paa
den Tid blev bygget om paa det. Nu blev
han hjemme i længere Tid; Faderen var glad
ved at have ham hos sig og støttede og re
spekterede ham. »HvadvilDunurPale?« spurgte
han Sønnen. Han blev da meget bestyrtet
ved at faae til Svar: »Skomager Nohrs Hus.«
Vedkommende Skomager boede ligeoverfor og
var en velbekjendt stor Særling, krumbøiet og
lang, og baade Sønnerne og Konen vare store
Karrikaturer. Huset var saa svinsk som mu
ligt. Der satte Vermehren sig i Gaarden og
maatte stille sin Malerstol over, en rædsom
Rendesten. Saa gav han sig i Færd med at
male Billedet. Man seer ind i Køkkenet,
hvor Skomageren paa Grund af den stærke
Varme er flyttet ud med sit Arbeide. Fra
Køkkenet staaer Døren aaben ind til Værk
stedet, hvor der er stærkt Solskin, Puddelhunden ligger og sover paa Gulvet, og Konen
kommer og bringer Manden Mad. Roed saae
under et Besøg i Ringsted Skizzen og blev
glad over den Dygtighed, der var præsteret
i den. Den var af pekuniære Grunde malet
paa Papir og laa længe og flød rundt, indtil
Vermehrens Broder fik ham til at sætte den paa
Lærred og Baronesse Jonna Stampe i 1876
paa en Maade tilfældig fik den i Hænde og
kjøbte den; den seer ud, som den var »en
gammel Nederlænder.« Selve Billedet blevi
Begyndelsen af 1847 fuldført i Kjøbenhavn,
hvor Vartovslemmer tjente til Model for det.
I en privat Audiens paa Amalienborg fore-
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viste Vermehren Christian den Ottende det,
og Kongen kjøbte det.
Høyen havde strax seet det i Constantin
Hansens Atelier paa Prinsens Palæ, hvor
Vermehren malede det, og havde hilst det
med et »Se se!« Da det nu blev ophængt
paa Udstillingen, omtalte han det venligt i
en Anmeldelse, hvori det hedder, at Kunst
nerens Pensel er bleven noget for tæt, hvor
det i det store Skyggeparti gjaldt om at be
vare Klarhed og Lethed; »men,« tilføierhan,
»det er længe siden, at en Begynder er optraadt med et saa lovende Arbeide. Man
føler, at han veed Hvad han vil gjøre; . . .
der er en Sandhed og Finhed i Fremstillingen,
som sætter det meget høit mellem Udstillingens
Malerier af Hverdagslivet; og Hvad der især
gjør godt, det er den Uskyldighed, som gaaer
gjennem hans Følelse for det Maleriske. Her
er slet Intet opstillet til Skue, og det skader
ikke Virkningen, at man i den ringe, fattige
Bolig sporer Husmoderen i det ordentlig op
hængte Køkkentøi, i Mandens forslidte, men
renlig holdte Klæder, i Blomsterpotten inden
for de solbrændte Ruder. Det bidrager meget
mere til at udbrede en hyggelig Stemning
over det Hele; man faaer Godhed for de
skikkelige gamle Ægtefolk.«

Sommeren 1847 tilbragte Vermehren atter
hjemme i Ringsted og malede ude i Lands
byen Torped der i Nærheden Studier til Billedet
»En Spindekone«. Samme Efteraar malede
han atter flere Portrætter og tegnede det bekjendte Billede af Ingemann.
Nu kom det bevægede Aar 1848. Ver
mehren blev reven med af den nationale Begeistring og meldte sig som Frivillig paa
Centralskolen ved Rosenborg. Her var han
Rodekammerat med Dundbye, med hvem han
tidligere havde gjort Bekjendtskab, og som
interesserede sig for ham; de skiltes atter
ad, for aldrig mere at mødes; Lundbye blev
nemlig ansat ved 3die Liniebataillon, Ver
mehren ved 4de Reservebataillon. Den 1. Mai
rykkede han med denne til Aalborg, derfra
til Nyborg, laa en Stund paa Fyen og drog
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derfra over i Haderslevegnen. Han var ind
stillet til Officier, men henad Efteraaret paadrog han sig ved et forceret Løb Asthma, som
tvang ham til at søge Afsked. Efter et Par
Aars Forløb forvandt han det omtalte Legems
onde.
Vinteren 1848—49 tilbragte han i Ring
sted og malede her blandt Andet »Reserve
soldatens Afsked«. — I Foraaret 1849 lærte
han der den kun 16aarige Thomasine Ludvigne
Grüner at kjende, og hun gav ham snart sit
Ja. Hun var Datter af den forrige Eier af
Rønnebæksholm, den senere Universitets- og
Kommunitetsforvalter i Ringsted G., hvis Hu
stru, Datter af Skibskapitain Beyer, Vermehren
netop malede i dette Aar. Vermehrens Sviger
fader var Onkel til den senere Eier af Ravn
strup, og hans tilkommende Hustrus Broder
er den nuværende Eier af Egemark, Hofjæger
mester Gr. Hans unge Brud var en meget
smuk Skikkelse af sydlandsk Udseende og
med udmærkede Personligheds-Anlæg.

Da »Reservesoldatens Afsked med sin
Familie« var færdigt, reiste Vermehren med
det til Kjøbenhavn. Her saae Høyen det og
spurgte da: »Har De solgt det, Vermehren?«
Nei, det havde han da ikke. Høyen havde
i 1847 stiftet »Selskabet for nordisk Kunst«,
og det var som Formand for dette, han nu
sagde: »Jeg kan desværre ikke kjøbe det,
da vi kun har 200 Rdl. i Kassen.« »Men,
dersom jeg nu vilde være glad derved, ogsaa
for den Anerkjendelse, der ligger deri!« svarede
Vermehren, Høyen mente, han kunde ikke sælge
det for den Pris; men det endte da med, at
Handelen blev afsluttet til Bægges Tilfredshed.
Dette Billede, som nu tilhører det kgl.
Billedgalleri, fremstiller en Bondestue med
et dækket Frokostbord, som Ingen synes at
lokkes til. Den unge Husfader staaer i Skjorte
ærmer og skal til at iføre sig Uniformen for
at drage i Krig. Hans Hustru staaer grædende
ligeoverfor ham og stryger sin Haand gjennem
Haaret paa deres lille Dreng, der har Plads
ved hendes Side. Den dybe Følelse og det
overvældende Indhold, der rummes i Situa-
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lært Meget af denne Mand; men personlig
sluttede han sig nærmere til Michael Wiehe
og Gade, de vare ham ved deres rene Adel
skab dyrebare Mennesker. Dem Bægge har
han foreviget i denne Periode. Wiehes ud
mærkede Profilportræt, tegnet af Vermehren,
er fra 1850, Gades allerede fra 1845. Det
var altsaa midt i den unge Tonemesters tyske
Periode, dette Billede blev gjort, nemlig under
et Sommerbesøg herhjemme. Det er blevet
til paa Anna Nielsens Fødselsdag den 4de
September. Da skulde Vennerne spise ved
Anbefalet ved sin Kunst havde Vermehren Nielsens Bord, og om Formiddagen mødte
faaet Indbydelse til at deltage i de Kunstner Vermehren tilfældigvis Gade paa Kongens
sammenkomster, der hver Fredag fandt Sted Nytorv. »Aa hør,« sagde han til ham, »jeg
i Høyens Hus. Her traf han en udvalgt havde saadan Lyst til at give Fru Nielsen
kunstnerisk Kreds, i hvilken han erhvervede en Gave, hun kunde blive rigtig glad for;
sig sande Venner, der fik megen Indflydelse gaa med op paa Thotts Palæ og lad mig
paa hans aandelige Udvikling. Skjøndt visse tegne Dem.« »Det kan der ikke blive Tid
lig hans Hjerte fik rig Næring her, paa samme til,« svarede Gade.« »Jo, det skal blive gjort,«
Tid som de intellektuelle Evner udfoldede fortsatte Vermehren, og saa gik Gade da med.
sig, var der dog et andet Sted, hvor han Arbeidet skred rask fremad og blev kun af
følte sig endnu mere hjertelig dragen, det brudt, medens de to Kunstnere gik hen og
var hos Nielsens. I en lang Aarrække var spiste Frokost hos Mini, og Tegningen var
han daglig Gjæst ved deres Middagsbord. saa betids færdig, at Vermehren kunde faa
Anna Nielsen var det ikke let at slutte Be- en Glarmester til at sætte Ramme om det og saa
kjendtskab med; men, havde hun først aabnet bragte han det Hele til Fødselsdagsbarnet, som
sit Sind for en Aandsbeslægtet, var hun en blev inderlig glad derover.* Dette Portræt
mageløs trofast Veninde. Vermehren lærte skaffede ham Jenny Linds Gunst; thi hun,
at elske hende som en anden Moder, han der skattede Gade høit, satte stor Pris paa det.
Da Gade atter var vendt tilbage til Tydskfølte sig forædlet i Samfund med hendes rene,
ophøiede, rolige, klare Natur med de dybe, land, sendte Vermehren ham en meget udført
rige Følelser, og han skylder hendes moder Tegning: en Portrætgruppe fra Nielsens Have
lige Venlighed, der ofte var en Dæmper paa trappe; de Afbildede vare Fru Nielsen, Fru
hans af Naturen heftige Sind, uendelig Meget Phister, Frøken Thora Wexschall, (Fru N.s
Til den faste Kreds her hørte Høedt, Michael Datter), Frøken Mine Brenøe, (Fru N.s Søster)
Wiehe, Niels Gade og Sangerinden Caroline og Jfr. Liunge, der styrede Nielsens Hus;
Lehmann. Det interessanteste og smukkeste neden for Trappen stod Nielsen i Samtale
Liv i denne Kreds knytter sig vel til Hjemmet med Høedt og sine to Sønner August og
i Frederiksberg Allee i det nu nedrevne Sted, Carl. Denne Tegning synes desværre at være
der laa paa Hjørnet af den nuværende Mynsters bleven borte for Gade.
Men jeg gaaer nu videre i Skildringen
Vei og med Have ned til GI. Kongevei. Her
w
samledes Kredsen hver Søndag Middag, og af Vermehrens Liv som Malt« efter Fuldda udvexledes der mange indhqldsrige Me endelsen af »Reservesoldens Afs^ked«. Efter
ninger. Omgangen med Høedt var vækkende
* Denne Tegning eies nu af Fru Nielsens Søster
for Vermehren, og han bevidner, han har søn, Gand. teol. Bøjesen.
tionen, gjør de To stumme. Den lille Dreng
og hans endnu mindre Søster, der holder
Moderen i Skjørtet, fatte ikke ret Hvad der
foregaaer, men føle Tyngden i Luften; Drengen
er bleven afbrudt i sin Legen-Soldat, Pigen
rækker sin Haand ud mod Faderen. I Kakkel
ovnskrogen sidder en gammel Kvinde, aabenbart Hustruens Moder, ved sin Rok, og hun
holder sig foreløbig tilbage fra Ægteparrets
Afsked. Husets Hund ligger paa Vagt ved
Mandens Oppakning. I forskjellige Gjengivelser er dette Billede bekjendt videnom.
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at have malet sin gamle Lærer C. F. Wegeners
og et andet Portræt, reiste han til Silkeborg
for her at fæstne Fabrikeier Drewsens Billede
til Lærredet. Et vigtigere Resultat af denne
Reise er »Hvedebrødsmanden.« Den gamle
Mand, som vandrer om til Hjemmene paa
Heden, har midt i Dagsvarmen sat sig til Hvile
i Sandet og seer med et elskværdigt Udtryk
frem for sig i Rummet. Det er maaske den
første Figur i dansk Malerkunst, der er konse
kvent gjennemført i Solskin.
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gift. Constantin Hansen boede sammesteds
paa første Sal. Samlivet med disse Kunstnere
indvirkede endel paaVermehren; af Skovgaard
lærte han meget, hvorimod Constantin Hansens
Maade at male paa ikke var ham saa tjenlig.
Vel lærte han af denne begavede Kunstner
at gaa hurtigere frem og have sin Opmærk
somhed mere heftet paa Helheden i Arbeidet;
men han blev derved reven op af den Jordbund,
hvori Boeds Undervisning havde plantet ham
og som passede langt bedre for hans Natur.

Et sjællandsk Bondebillede frembragte
Der kommer paa denne Tid en Brydnings
Vermehren ved Studier i Omegnen af Ringsted; proces i ham. I Foraaret 1854 paabegyndte
det var »En Bondekone, der bringer Kaffe han et Billede med Børn, der om Morgenen
til sin Moder, som er slumret ind ved Arbeidet«. klædes paa i Solskinnet udenfor et Bondehus.
Dette Billede vandt Bissens varme Roes, og, Marstrand kom ud for at se paa det; han
da Høyen paa den Tid, det var udstillet, (For- sagde: »Ja, det kan jo blive meget godt; maa
aaret 1851) holdt sine Forelæsninger i Alfred jeg laane et Stykke Kridt.« Han vilde nu vise
Hages Hus og talte om dansk Kunst, udbrød nogle Forandringer, han syntes, der burde
han: »Dansk Kunst! Ja, skulde jeg betegne foretages, og under alt Dette tegnede han hele
hvad jeg mener dermed, vilde jeg pege paa Billedet over; Kompositionen var bleven meget
et Billede, der for Tiden hænger paa Char- bedre, men en hel anden, som Vermehren,
lottenborg; det er Vermehrens »Sovende Kone«; med de Friluftsstudier, han havde, ikke kunde
det er dansk Kunst.« En Basstemme blandt magte. Da Marstrand var gaaet, satte Vermehren
Tilhørerne svarede: »Ja, det er vist!« Det sit Billede hen og erklærede til Skovgaard,
var gamle Grundtvigs.
at han ikke længer vilde være Figur-, men
I de følgende Aar omarbeidede Vermehren Landskabsmaler. Skovgaard svarede: »Mal
»Reservesoldatens Afsked« til Biskop Monrad ikke Skov, men gaa til Sletterne; reis til
og gjentog »Hvedebrødsmanden« til Høedt. Jylland!« Skovgaard skrev over til den senere
Endvidere udførte han en hel Mængde Por bekjendte Landstingsformand Mads Pagh
trætter, som dog ikke bleve udstillede, blandt Bruun, der eiede Sejlgaard, 1 Mil vest for
andre af sin Fader, Skovgaard, en udmærket Silkeborg, og bad ham om at modtage Ver
Tegning, der senere er gjengivet i Lithografi, mehren ; og der kom et meget imødekommende
Høedt, Dr. phil. J. G. Burman-Becker, General Svar. Saa reiste Vermehren derover. Han
major J. S. Fibiger, Historiemaler Dalsgaard, gik ud i Heden; den var ligesaa mørk som
Frederik Paludan-Miillers Hustru, Peter Hjort, hans eget Indre. Han syntes ikke, hans
(Tegning), o. s. v. Under et Ophold hjemme kunstneriske Frembringelser svarede til hans
i Ringsted i 1853 havde han i Landsbyen høie Ideal, hans pekuniære Forhold vare
Kværkeby, en Milsvei øst for Ringsted, malet ^tarvelige, forlovet var han — naar skulde han
Studie til »En Malkepige der hviler sig« og kunne gifte sig? Hvor var der Lysning? Som han
gik i disse sørgelige Tanker, sprang der en
»En Huggehusmand«.
Da Vermehren kom tilbage til Kjøbenhavn, stor Hund gøende imod ham, hvorpaa en
fik han Skovgaard til Kontubernal. De boede gammel Mand reiste sig og kaldte paa Hunden.
i Løweners Gaard i Overgaden oven Vandet Og som med eet Slag fødtes dette som et Billede
paa Christianshavn, hvor de levede sammen i hans Indre. Snart tog han fat paa at give
i to Aar; Skovgaard var allerede 1851 ble ven det ydre Form, og Resultatet blev »Faare-
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hyrden paa Heden«. Dette Arbeide betegner
et Vendepunkt i Vermehrens Liv. Det er
meget betydeligt, fuldt af Poesi og med dyb
Forstaaelse af den ensomme Hedehyrdes Natur
og Udviklingshistorie. Denne Skikkelse per
sonificerer til en vis Grad Vermehrens eget
Stemningsliv paa den Tid, og Udførelsen af
den befrier Kunstneren fra hans Vaande. Faaer
man det rette Ord for sin Smerte, forløser
man den i det Samme. Men med dette Billede
slog Vermehren tillige en ny Tone an i den
danske Kunst. Det var den Tids Realisme,
han var Talsmand for; han fulgte den et
Stykke Vei videre mod det Punkt, hvor Skjønhedsgrænsen hører op — uden for den vovede
Vermehren sig aldrig. Det var tydeligt, at
de yngre Kunstnere efter den Tid vare paavir
kede af ham og fulgte i hans Spor. — Billedet
tilhører Høedts Svoger, Oberst Petersen.

Efterat det i Vinterens Løb var blevet
malet færdigt i Kjøbenhavn, søgte Vermehren
Akademiets Reisestipendium og fik det. I
April Maaned tog han til Sorø, for at be
søge sin Brud og hendes Moder, som dengang
havde taget Ophold der, og ved denne Leilighed tegnede han det sjelden karakteristiske
Portræt af Digteren Bredahl, der boede i sin
Bondegaard paa den anden Side af Sorø Sø,
og af Præsten Ferdinand lenger, der fra Ver
mehrens Skoletid havde været ham kjær, og
til hvis Gjæster i Lynge Præstegaard han
havde hørt.
Anden Mai reiste saa Vermehren i Følge
med Alfred Hage og dennes Døtre, de senere
Fruer Bissen og Heise, til Paris, hvor han
blev til midt i Juni. Han saae den store Ud
stilling der og malede til Fru Heise »En Zouav«.
Saa drog han ene videre til Genf, seilede over
Søen til Villeneuve, gik paa sin Fod gjennem
Berner-Oberland og over St. Gotthard ned
til Lago Maggiore, var derpaa nogle Dage i
Mailand, senere i Genua, hvorfra han seilede
til Civita Vecchia og naaede saa i Juli Maaned
Rom. Der var det for varmt at være, og han
tog derfor ud til Cerbara i Sabinerbjergene;
her levede han næsten udelukkende med franske

og spanske Malere; han følte, de vare ham
overlegne i Maling, men ikke i Tegning. Selv
gjorde han gode Studier derude og blev der
til ind i Oktober, ved hvilken Tid han drog til
bage til Rom, hvor Freund havde leiet ham
Bolig. Her førte han nu et indholdsrigt Kunst
nerliv sammen med Wegener, Ravnkilde, Thielemann, Holbech, Saabye, Freund, Ernst Meyer
o. Fl. Med Wegener, Thieleniann og Ravnkilde
dannede han en Kvartet; hos den Sidstnævnte
holdt de Prøver, og om Aftenen gik de paa
Ernst Meyers Anvisning rundt og sang Sere
nader hos dennes Bekjendte. Efter Studierne
fra Cerbaramalede han et mindre, arkitektonisk
Billede og paabegyndte et Figurmaleri, der
dog ikke blev færdigt. I Foraaret reiste han
atter ud i Sabinerbjergene til den lille By
Gerano, hvor han især holdt Omgang med to
tydske Kunstnere fra franske Malerskoler,
Brandt og Max Michael. Navnlig den Sidste
havde stor Indflydelse paa Vermehren; Ingen
efter Roed har lært ham saa Meget som denne
Kunstner. Vermehren blev først melankolsk
ved hans Dygtighed, derefter tog han ham
til Mønster. Ernst Meyer sagde: »Hold Dem
til Michael; jeg har lært Meget af ham.«
Michael var dengang et Par og tredive Aar,
havde først gjennemgaaet Akademiet i Dresden
og var derefter uddannet i Paris. I Begyndelsen
af Halvtredserne var han kommen til Rom
og malede der Genrebilleder af det italienske
Folke- og Kloster-Liv, først noget mangel
fulde, men senere strengere og solidere i
Tegning og Modellering; han førte sin Pensel
med stor Blødhed og forstod udmærket at
male Lys og Skygge med disses fine Nuancer.
Resultatet af hans æggende Indflydelse paa
Vermehren viste sig i dennes Fremstilling af
en italiensk Svinedreng, hvis Hovede han
malede fem Gange om, førend det vandt Mi
chaels Bifald. Ernst Meyer saae det da og
sagde: »Det er saa godt gjort, som om jeg
selv kunde have malet det.«

Næste Vinter tilbragte Vermehren atter
i Rom, men gjennemgik i flere Henseender
store Prøvelser her; han havde det trangt. Da
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Foraaret kom, reiste han med Brødrene Edvard
og Fritz Holm, af hvilke den første nu er
historisk Professor, den anden Bestyrer af
Porcellænsfabrikken, tilFlorens, hvor de levede
sammen en Maaneds Tid. Her var det hans
Plan at kopiere Baphaels Selvportræt i Uffizij.
Han naaede ikke at faae det malet, men gjengav det i en meget gjennemført Blyantstegning,
en Gave til Baphaels Beundrer Roed. Med
Edv. Holm reiste han over Bologna og Mantua
til Venedig, hvor de efter et Ophold af en 8
Dages Tid skiltes. Derfra tog Vermehren til
Wien, hvor han atter gjorde et Ophold paa
en 8 Dage, saa over Prag, Dresden og Berlin
hjem til Danmark, som han gjensaae i
Mai 1857, altsaa efter to Aars Fraværelse.
Et af de 9 Billeder — for det meste Gade
partier — han bragte med hjem, »Gadeparti
fra Gerano«, blev den kongelige Malerisam
lings Eiendom. Et.andet Gadeparti og »En
italiensk Hyrdedreng«, der høre til hans bedste
Arbeider, eies af Fru V. Hage.
Efter at have leiet Sommerbolig i Helle
bæk holdt Vermehren d. 7de Juli 1857 Bryllup
i Garnisonskirken i Kjøbenhavn. General
Fibigers, der havde været imod ham som
Forældre, feirede Festen i deres Hjem, og
Chr. Richardt havde ved denne Leil ighed skrevet
folgende ikke før offentliggjorte Sang:
Mel.:

Duftende Enge og kornrige Vange.

Livet skal males, besynges, betragtes;
Hurra for Kunstnerne! Hurra for dem!
Livet at leve dog ei bør foragtes,
Kunsten at bygge sig Arne og Hjem.

Solskin og Skygge tilsammen at bære,
altid hinanden i Kjærlighed nær,
det er en Kunst, der bør holdes i Ære,
nordisk og jordisk — men himmelsk især.

Deilige Billeder saae han dernede;
skjønnere Billed dog fyldte hans Sjæl;
derfor han fløi til den hjemlige Rede,
sagde den evige Stad sit Farvel.

Hellebæks Kyst med de brusende Bølger,
smyk Dig for Tvende, som hilse Dig glad!
Evigheds Glimt sig i Kjærlighed dølger,
Hellebæk, Du er den evige Stad!
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Byg dem et Hjem i de Hvedebrødsdage
hist ved det skummende Kattegats Strand!
Da skal de »Hyrdelivs«-Glæderne smage,
da skal han selv være »Hvedebrødsmand«.

I Hellebæk malede Vermehren en gammel
Fisker, der, efterat have samlet Sten til sit
Garn, hviler sig i Skyggen af en Skrænt i
solbeskinnet Aftenluft, og endvidere et Parti
af Kysten derude. Da Oktober kom, flyttede
Ægteparret ind i den store Gaard i Overgaden
over Vandet paa Hjørnet af Volden, og her
blev »Sædemanden« malet, paa en Maade et
symbolsk Billede, idet dets Maler nu mere
end nogensinde var traadt ind i Samfunds
livet og var med til at opbygge det igjennem
Familielivet. I den klare, kølige Foraarsmorgen gaaer den kraftige Skikkelse frem
paa Marken og udsaaer sin Sæd. Bagved
kommer Hunden og Drengen, og bagest seer
man ud over et sjællandsk Landskab. Dette
Billede findes nu i den kongelige Malerisamling.
Senere har Maleren gjentaget det til Grosserer
Hirschsprung; Studiet dertil eies af Lensgreve
Ahlefeldt-Laurvigen.
Somrene 1859—60—61 tilbragte Ver
mehren i Landsbyen Vindstrup paa den syd
vestlige Side af Tjustrup Sø. Han boede hos
en Bonde, men kom i nært Venskabsforhold
til Pastor Glahns, dengang i Tjustrup, nu i
Sorø. Fru Vermehren og hendes førstefødte
Børn besøgte ham der længere Tid ad Gangen.
Her malede han den første Sommer »Huslig
Scene i en fattig Bondestue«. Det er et
yderst tarveligt, men malerisk Rum, fra hvilket
Døren staaer aaben ud til Forstuen, hvor
Lyset strømmer ind og giver sin Varme til
det kølige Rum bagved. Mellem Kakkelovnen
og Døren sidder den gamle Husmoder og
bælger Ærter og paa Tærskelen mod For
stuen en 11—12-aarig Pige, som læser i en
Bog, der ligger paa hendes Skjød. Dette
Billede skaffede Vermehren Udstillingsmedaillen og eies nu af den kongelige Maleri
samling.
Næste Sommer dernede malede han »Et
Bondekøkken«. En lille Dreng og Pige ere
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komne ind for at tigge. Madmoderen har
skaaret »en Stumpe« til hver af dem. Alt
gaaer til i vant Orden, Tiggeriet er, tydeligt
nok, en Forretningssag. — Om dette Billedes
Kjøb opstod der en Debat. Høyen vilde have
det til Galleriet, J. C. Thomsen var imod
det. Monrad, der dengang var Kultusminister,
tilkaldte Marstrand som Voldgiftsmand, og
saa stod Thomsen ene med sin Stemme. Mar
strand viste sig ved denne som ved forskjellige andre Leiligheder at være en Ven af
Vermehrens Kunst, og personlig var han ham
meget kjær.
Forskjellige andre Gadepartier og Genre
billeder skrive sig fra de omtalte Sommerop
hold i Vindstrup. Hvad der dengang blev
fæstnet til Lærredet, er nu Altsammen revet
ned og jævnet med Jorden.
I 1862 fik Vermehren det anckerske Legat
og drog over Holland, Paris og Marseille til
søes til Rom, hvor han traf Kunstfæller som
Carl Bloch, Vilhelm Bissen, F. C. Lund og
Saabye. Ogsaa den elskværdige, studentikose
Digter Nyblom fra Upsala, senere Roeds Sviger
søn, lærte han her at kjende. I Sommertiden
boede han i Genazzano i Sabinerbjergene og
malede her 2 Landskabsbilleder, af hvilke det
ene — et af de bedste, han har frembragt —
senere blev stjaalet i England. Hen paa Efteraaret kom han tilbage til Danmark.

I Vinteren 1862—63 malede han her
hjemme det for sin udmærkede kunstneriske
Udførelse saa bekjendte Billede »En Hest
gardist, beskæftiget med at pudse sineVaaben«.
Frederik den Syvende afkjøbte ham det.
I Somrene 1864 og 65 laa han i en
Bondegaard i Eskildstrup ved den nordvest
lige Side af Tjustrup Sø. Her malede han
en hel Del Genrebilleder, blandt andre »En
Pige, der fodrer Høns« og »Det Indvendige
af en Bondegaard«, der hænger paa den konge
lige Malerisamling; dette lille, fine, yndefulde
Billede viser i høi Grad Vermehrens Mester
skab. I det sidste af de ovennævnte Aar
laa Skovgaard 6 Uger derude hos ham og
malede flere deilige Studier.

Nu oprinder der meget trange Prøvelsens
Tider for Vermehren. Det var, som omhans Evne
var opbrugt, som han aldrig kunde naae Idealet,
som der var Tomhed i ham og om ham, han
følte sig fortvivlet, slog i Stykker hvad han
paabegyndte og vidsteslet ikke hvad han skulde.
I sin Nød gik han hen til sin Ven Høyen, der
sagde: »De kan ikke i dette Øieblik tage fat
paa noget Nyt; men kopier f. Ex. »Konen,
der bælger Ærter«, det kan De magte.« Ver
mehren fulgte dette Raad, og det dulmede hans
Smerte; han udførte ogsaa nogle af sine
italienske Studier.
Imidlertid havde han i de senere Aar
malet forskjellige Portrætter, saaledes Litograf
Kittendorffs, Generalkrigskommissær Gruners,
P. Hjorts, sin Faders o. s. v.; men intet af
disse havde han udstillet. Han fik nu Be
stilling paa Grevinde Schaffalitzky de Muckadells og af Udstillingskomiteen paa Jørgen
Sonnes; disse lykkedes ham, og Sonnes var
det første af alle hans Portrætbilleder, der
blev udstillet. Efter at have seet det, bestilte
Papirhandler Wancsher sin Hustrus, og det
blev udmærket vellykket. Da Høyen saae
det, udbrød han: »Det minder mig meget stærkt
om Holbein.« Den før omtalte Nedslaaethed
hos Kunstneren havde været en Overgang til
en ny Periode i hans Virksomhed, den, i
hvilken han næsten udelukkende skulde ofre
sig for Portrætmaleriet. Fra 1870 og til Datum
har han udført omtrent 70 Portrætter, alle
gjennemarbeidede med en ganske overordent
lig Flid og kunstnerisk Samvittighedsfuldhed;
iblandt de afbildede kan nævnes: Generalpostdirektør, Greve S. Danneskjold-Samsøe,
Biskop B. J. Fog, Edvard Hvidt, Alfred Hage,
Edvard Collin, Gotfred Rode, F. L. Høedt,
Anna Nielsen, Billedhugger Saabye, ham selv
og hans ældste Datter, General Jonquieres og
flere Medlemmer af denne Familie, til hvem
han i mange Aar har staaet i et nøie Ven
skabsforhold. Enkelte Genrebilleder have
banet sig Vei mellem Portrætterne og altid
vakt megen Opmærksomhed og indgydt Re
spekt, saaledes paa sidste Udstilling »Skak-
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spillerne«, som Nationalmuseet i Stockholm
har kjøbt.
Den 23. Mai 1864 blev Vermehren Med
lem af Kunstakademiet, i 1865 Lærer ved
Modelskolens Forberedelsesklasse, i 1869
Ridder af Dannebrog og 18. Juni 1873, efter
Marstrands Dod, Professor ved Modelskolen.
Næsten alle nulevende yngre Malere have nydt
Godt af hans Undervisning, saaledes Krøyer,
Turen, Carl Thomsen, Jerndorff, Haslund,
Viggo Petersen, Erik og Frants Henningsen,
Ancker, T herkildsen, Johansen, o. s. v. og at
han har været dem en dygtig Veileder, er en
bekjendt Sag.
Men denne anstrengende Lærervirksom
hed ved Akademiet, som optog baade hans
Formiddag og Aften, bragte ham endel bort
fra egen Produktion; en Vinter maatte han
afsige 7 Portrætbestillinger, en anden 6, og
hvad han saaledes meddelte Andre kom til at
formindske hans egen Fordel. Alligevel har
denne Virksomhed været af virkelig Betydning
for den danske Malerkunst og sikkert bragt
barn til bedre at forstaa de Unge i deres
Ydelser. Han kan med Glæde følge dem ind
til Krøyer, paa hvis Billeder han altid seer
med stor Beundring; men her mener han, at
den yderste Grænse er naaet for den Realisme,
han selv har slaaet an. Hvad der gaaer ud
derover er Retningens Karrikatur, og dennes
Mission er jo at slaa ihjel alt Det, den er
voxet ud af.
Vermehrens egen Eiendommelighed som
Maler skal jeg nu søge at paavise i korte
Træk. Det er ikke Meningen at vise hvad
han ikke er, men hvad han er; det er over
hovedet en ideforladt Maade at bedømme et
Menneske efter hvad han ikke er; der er
mere Mening og Resultat i det Modsatte. Til
evig Tid kan man jo blive ved med at tale
om hvad f. Ex. Raphael mangler for at være
Michel Angelo og hvad Michel Angelo mangler
for at være Raphael. Sammenligninger ere
altid temmelig meningsløse, da Enhver, i
hvem der er Aand, er saa uendelig ulig med
enhver Anden, og Gud i sin Kjærlighed til
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Uligheden har været rig nok til at skabe Alt forskjelligt og hver Individualitet med sin særlige
Mission, hvorved Helheden fuldkommengjøres.
Vermehren er først og fremmest det
Færdiges Maler, og det baade hvad Form og
Indhold angaaer. Han har altid gjennem en
fuldendt Gjennemførelse af hver lille Enkelt
hed tilstræbt Helhedens Harmoni; Enkelt
hedernes Mangfoldighed har dannet Enheden
i hans Billeder. En gammel Træsko, hvor
Overlæderet er gaaet af, har han gjengivet
med samme Nøiagtighed som et Ansigts Ud
tryk. Han vil, at man skal kunne skære
hans Billeder i Stykker, og hver Stump af
dem skal formelt bevise Fuldkommenheden,
saaledes som i Jan v. Eycks, Antonio Moros,
Dierick Bouts’ og Gerard Dous Billeder.
Naturen, som den er, elsker han og fremstiller,
indtil mindste Lysvirkning, mindste Fold, dens
Rigdoms Mangfoldighed. Naturen er hans
Læremester. Der fortælles, at, da den be
rømte græske Billedhugger Lysipp engang
spurgte en ogsaa berømt Maler, hvilken af
Fortidens Mestere han skulde efterligne, fik
han det Svar: »Ingen af dem, men selve
Naturen.« Dette Svar kunde netop Vermehren
have givet, og han har selv fulgt dets For
skrift. Og som hans Form er færdig, saaledes,
som sagt, ogsaa Indholdet. Den dybtgaaende
Gjæring, den haarde Brydning i Natur og
Menneskeliv, indlader han sig ikke paa at
fremstille; det Afsluttede, det Modne, det inder
lig Hengivne, Det, bag hvilket Livshistorien lig
ger fortalt eller ogsaa ubevidst visende fremad,
fører han i Penselen. Men saa tegner han
paa dette Grundlag med træffende Karak
teristisk og sund, ærlig Naturlighed. Hans fine
og skarpe Iagttagelsesevne opfatter strax det
Karakteristiske i Personen og Situationen, og
han gjengiver det med Ømhed. Det er derfor,
han er bleven en saa ypperlig Portrætmaler;
hver Gang han fremstiller en Personlighed,
er det med dyb Respekt for Individets Ret,
og derfor kan han i Sandhed kaldes en human
Maler. I hans Genrebilleder tumles der ikke
med store Masser, med mange Figurer; det
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er ogsaa her mest Portrætter, han fremstiller,
men i landskabelige Omgivelser; thi Natur
studiet er ham særlig karakteristisk, og han
er udmærket i at gjengive Luftens Farvetoner.
Alt, hvad han gjør, beviser hans kunstneriske
Udholdenhed, Uforsagthed, til han med sin
Pensel udtømmende faaer sagt hvad han vil,
der skal siges. Hans Tegninger ere særdeles
værdifulde og vise os en fuldendt Mester.
I Alt, hvad han gjør, er han dansk, og det
er ogsaa dansk Folkeliv, der i ham har faaet
en sandfærdig og kjærlig Fortolker. I en
Sang ved Kunstakademiets Aarsfest den 31.
Marts 1880 synger han:
Det er vor Længsel, og det er vor Villie,
ved Kunstens Billedsprog at kalde frem
den Blomsterflor, der voxer paa vor Tillie,
det Skjønhedsliv, der blomstrer i vort Hjem;
og, kan begeistret kun vort Hjerte gløde
og Kunsten laane Modersmaalet Røst,
da skal den atter varme Hjerter møde
og finde Gjenklang dybt i Folkets Bryst.

For Mennesket gjælder det om at finde
sig selv og være sig selv; men dette er ogsaa
en Betingelse for at blive en god Kunstner.
Vermehren har fra sin første Begyndelse
været temmelig klar paa, hvilket Kald der
var givet ham, og han har altid arbeidet ud
af sin egen Individualitet, uden at gaa direkte
i Andres Ledebaand. Det er han store Styrke
og Ære.
Jeg har i Begyndelsen af denne Livs
skildring anført et Vers, Vermehren har skrevet
i en Sang til Hoed. Idet jeg afslutter Om
talen af ham som Kunstner, anvender jeg
paa ham nogle senere Vers af den samme Sang:

Og hvad Dit klare Øie dengang* skued’
Og hvad der dybt bevægede Din Aand,
det har Dit hele Væsen gjennemluet
og givet Stempel til Din Kunstnerhaand.
Naar Solen lyste paa den aabne Slette
og Livets Straaler paa hvert Græsstraa faldt,
da følte Du, at Sandhed er det Retté,
der bringer Varme, Liv og Lys i Alt.
* 1 Barndomsdagene i Ringsted.

Og, naar Dit Blik sig i Naturen tabte
og saae, at selv det Mindste er saa stort,
da lærte Du at ære alt det Skabte
og se, hvor skjønt og herligt det er gjort.
Men, naar saa Agren blev i Høsten meiet
og gav i rige Fold sin Frugt igjen,
da lærte Du at give hvad Du eied’
af Tro og Kraft i Livets Gjerning hen.

Og derfor er hvert Billed’, som Du malte
et Blad af Livets store Billedbog 1
og derfor er hvert Ord, Din Pensel talte,
et ærligt Hjertes sande, jævne Sprog.
Derfor med stærkt og kjærligt Kunstnersnille
Du har Dit Løfte holdt som Kunstens Tolk
og Værker skabt, som længe leve ville
til Ære for Dit Navn og for Dit Folk.
Er Vermehren paa den ene Side det
Enkeltes Maler, saa indskrænker paa den anden
Side hans Begavelse sig ikke til det Enkelte;
tværtimod: ved Omgang med ham mærker
man hurtig hans mangesidige Anlæg. Den
Iagttagelsesevne, hans Billeder røbe, giver sig
paa en yderst tiltalende Maade tilkjende i
hans mundtlige Meddelelser. Hans Hukommelse
er udmærket, og, da han har stort Talent til
at gjengive Folks Stemmer og Talemaade,
kan han fremtrylle lyslevende Personer for
det indre Øie.
Han kjender den Kunst,
Thucydides tilstræbte: at forvandle en Til
hører til en Tilskuer. * Paa Literaturens Omraade er han meget bevandret og fuld af
Interesse for æstetiske, biografiske og filo
sofiske Ydelser. Selv er han, som man har
haft Beviser for i det Foregaaende, en elsk
værdig Digter; men hans Sky for Alt, hvad
der smager af Dilettantisme, har gjort, at
hans Vers saagodtsom aldrig have seet Offent
lighedens Lys. Enkelte Leilighedssange og et
Digt »Skildvagten paa Dannevirke« i »Fædre
landet« for 1863 ere de eneste Undtagelser
* Ogsaa som Oplæser har han en ikke ringe Evne. I
Forbigaaende kan det fortælles, at han i sin Tid op
læste for Lundbye Blichers »Messingjens«, og Zwndbye gjorde da en deilig Tegning af den med hele
Oppakningen, o. s. v. Denne forærede Vermehren
Høedt, for hvem den desværre synes at være bort
kommen.
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herfra, og de fremkom anonymt. Det sidste
er blandt Andet et Bevis for hans dybe Fædre
landskærlighed. — Meget imod hans Ønske,
men dog med hans Villie, afskriver jeg her to
Digte, der ville give et Indblik i hans Familieliv.
Det første er et Rimbrev, han i November
1859 sendte fra Vindstrup ved Tjustrup Sø
til sin ældste Søn Johannes som Svar paa Brev
fra denne i Form af et Stykke Papir med Streger
paa kryds og tværs. Sønnen, der som bekjendt
boede i Overgaden oven Vandet ved Volden,
havde, som før fortalt, i Sommerens Løb
sammen med sin Moder besøgt sin Fader og
da kastet sin Kjærlighed paa en Dreng, der
vogtede Køer, og navnlig da paa hans Pisk.
Med Brevet fulgte en Tegning af en Hunde
hvalp. Det lyder saaledes:

Lille Hannes med det gule Haar,
Du, som gaaer
nu hos Moer derinde »over Vandet«,
Du har skrevet yndigt til Din Fa’er,
og som Svar
sender han Dig disse Ord fra Landet.
Alt, hvad lille "Hannes skrev til mig,
hver en Streg,
har hans egen Fader godt forstaaet:
at Du Dig fra Gulvet reise kan
som en Mand
og har flere Dage ene gaaet;
at Du er en rigtig voxen Dreng
og som Seng
bruger ikke mer den lille Vugge,
men i Kurven, hvor Du hviler blødt,
lukker sødt
hver en Kvæld Din kjære lille Glugge;

at der er en Tand, der nok vil frem,
som er slem
til at klø og plage Dig med Pine,
og at Du til Trøst Dig ta’er en Lur
og en Tur
hen ad Volden med Din egen Stine;
at om Dagen Du med Længsel tidt
tænker lidt
paa Din Fa’er og kan ham ikke glemme;
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at Du taler om ham med Din Mo’er
mange Ord
og saa ofte ønsker, han var hjemme.

Fader bo'er endnu ved Søen hist,
som Du vist
husker, fra Du var her sidst i Sommer;
Maleriet har han færdigt snart,
og i Fart
til sin lille Hannes da han kommer.

Alt er her forandret og ei nu
som da Du
Dig i Sommervarmen kunde sole;
Skoven, som, Du husker, var saa kjønt
klædt i Grønt,
staaer og fryder nu foruden Kjole
Fuglene, der sang saa smukt for Dig,
synge ei,
deres Toner har de maattet miste;
kun en enlig lille, kjøn Musvit
siger »Kvit!«,
mens den piller paa de nøgne Kviste.
Og paa Marken er der koldt og vaadt
og saa raat,
mens Novemberstormene de tude;
dog fra Drengen jeg Dig hilse skal,
han slaaer Knald
mellem sine Køer end derude.

Just iaftes henved Klokken fem
drev han hjem
alle Køerne, som skulde vandes;
mens de drak af Søens klare Vand,
raabte han:
»Vil De hilse Deres lille Hannes!«

Indlagt sender jeg en lille Vov,
som har Lov
til at blive hos Dig alletider;
Du kan lege med den nok saa trygt,
uden Frygt,
da den hverken gøer eller bider.
Hils nu Moder ret fra hendes Mand,
og Du kan
gjærne Kinden op til hendes lægge,
kysse hende ømt med den Besked,
som Du veed,
at jeg kommer snart til Eder Bægge.
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Nu Farvel, min egen lille Knægt I
Løb kun kjækt,
og stil Dine Huse op i Rader!
Kj ærlig Hilsen til Enhver især,
Du har kjær,
men den kjærligste til Dig fra
Fader.

Det andet Digt er paa Melodien »Nu
hviler Mark og Enge« afsunget ved hans lille
Drengs Jordefærd den 8. April 1878 og lyder
saaledes:
Sov sødt, Du kjære Lille,
sov i Din Bolig stille,
trygt som ved Moders Bryst!
Din Sjæl hos Herren hviler,
og saligt nu Du smiler
herned til os fra Himlens Kyst.

Tak, kjære, milde Fader,
naar Du Din Haand oplader
og deler Gaven ud!
Tak, naar Du vil den tage
igjen fra os tilbage,
vor kjære, milde Fader Gud!

Tak, evig Pris og Ære
skal Dig, vor Frelser, være,
som Døden for os led,
saa nu fra Daabens Vande
hver Barnesjæl kan lande
hos Dig paa Paradisets Bred!
O, Fader i det Høie,
vi vil vort Hoved bøie
og bøie Hjertet med!
Vi vil saa sagte græde
og give hen med Glæde
det lille Barn til Himlens Fred!

Den Faderkjærlighed, der lyser ud af
disse Digte, har Vermehren haft rig Anven
delse for. Han har sex Sønner, af hvilke de
to ere Malere, og to Døtre, af hvilke den
ældste er gift med Maleren Frants Henningsen.

Een Søn og een Datter har han mistet. I
1869,døde hans Fader af Apoplexi. Hans
Livs største Tab var dog det, han fristede i
1877, da hans Hustru, efter to Aars haard
Sygdom af Kræft i Brystet, blev reven bort
fra ham. Hun var en sjælden udmærket Kvinde,
storslaaet, helstøbt, nøisom og trofast; hun
fordrede kun Lidt for sig selv, men kunde
gjøre Alt for Andre, hun var ydmyg og kjærlig
og bar i sin hele Livsvandel Vidnesbyrd om,
at hun var en moden Kristinde, hvorfor hun
ogsaa med sjælden Seir overvandt Døden og
sov stille hen.
Skjøndt Vermehren nu selv er 68 Aar,
arbeider han med usvækket Kraft, føler sig
saagodtsom aldrig træt og er fuld af Virke-,
lyst. Et let Nerveslag, som for et Aar siden
ramte ham, overvandt han hurtig Følgerne
af. Efter sin Fader har han arvet et friskt,
sundt Legeme, og det regelmæssige Liv, han
af Princip har ført, har bidraget Sit til at
forøge hans Kræfter og holde dem oppe.
Aandelig talt er han en paa kristeligt og
æstetisk Grundlag fint og omhyggelig uddannet
Personlighed, der er kjær for sine mange
Venner, og hvis Indre det er forædlende at
se ind i. I sin »Agamemnon« taler Æschylus
om Gud og siger da:
Han, der leder de Dødelige til Visdom,
Han, der alherskende bød
Lidelser at vorde Lærddom!

Ham har Vermehren holdt sig til og har
erfaret Sandheden af den her nævnte Digters
Bekjendelse om Gud.
Under hans Billede vil jeg skrive nogle
Ord af Moses Mendelssohn; de betegne i alt
Fald hvad han har tilstræbt:
Nach Wahrheit forschen,
Schönheit lieben,
das Gute wollen,
das Beste thun.

