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JULIUS EXNER
Navnlig Bidrag til hans Ungdomshistorie.

Af Nicolaj Bøgh.

Julius Exners Fader var født i Bøhmen 
i Omegnen af Prag, hvor man endnu af 
og til træffer Navnet Exner. I den store 
europæiske Omvæltningsperiode, som Na- 
poleon foraarsagede, kom denne Mand til 
Danmark, og, da han var en begavet 
Musiker, fik han Ansættelse ved det da
værende „Kongens Regiment". Snart efter 
ægtede han en Gaardmandsdatter fra Kis- 

gaard i Albæk Sogn, nordost for Herre- 
gaarden Voergaard i Vendsyssel. Hun 
døde tidligt efter at have født ham en Søn, 
og hendes Søster blev nu hans anden 
Hustru. Sit ældste Barn fødte denne — 
som det ofte var Tilfældet i de Tider — 
paa Fødselsstiftelsen; det var en Dreng som 
fik Navnene Johan Julius, og hans Fød
selsdag var d. 30. Nov. 1825; han fik
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senere een Søster og tre Brødre, af hvilke 
den ældste er den torrige Inspektør for 
Waisenhuset; de to andre gik som begavede 
Musikere til Amerika, hvor den ene døde 
et halvt Aar efter, medens den anden fik 
Ansættelse i det kejserlige Orkester i Rio 
Janeiro. — Hjemmet var præget af stor 
Tarvelighed, som efter Pythagoras’ Ord er 
Moder til mange Dyder. Faderen var en 
noget tavs, indesluttet Natur og formaaede 
ikke at knytte sine Børn nøje til sig. Den 
statelige, stærkt byggede Husmoder var en 
udmærket begavet, gudsfrygtig, karakterfast 
og højsindet Kvinde, meget livlig og fuld af 
Aandsstyrke, energisk og modig, saa at hun 
aldrig klagede over Noget, men udrettede 
Alt selv og gjorde det godt. Af al Ævne 
søgte hun at løfte sine Børn ud over de 
materielt trykkende Kaar, de levede i; hun 
havde i bedste Forstand den største Be
tydning for dem alle, og uden hendes Hjælp 
havde efter hendes Sønners Mening ingen 
af dem naaet de Stillinger, de kom til at 
indtage i Samfundet. Skøndt hun sad i 
saa smaa Forhold, var det hendes største 
Glæde at hjælpe Andre, og hun førte end- 
ogsaa en fattig Dreng frem til at blive 
Skolelærer. Formaaende Venner havde hun 
vidst at skaffe sig, saaledes Borgerdyd
skolens Bestyrer, Niels Bygom Krarup, 
der støttede hendes studerende Søn.

Gennem hele Julius Exners Barndoms
periode havde dette Hjem Stade i Borger
gade, 2det Hus fra Prinsensgade ud ad 
Østerbro til. Han var ikke nogen glad 
Dreng og sagde saaledes engang til sin 
Moder: „Hvor kan det dog være, at, naar 
jeg er sammen med de andre Drenge, saa 
er jeg altid forknyt?“ Bevæget svarede 
hun: „Det er da ikke, fordi jeg altid var 
saa nedtrykt, dengang jeg bar Dig til Ver
den, min Dreng?“ Ellers karakteriserede 
Nedtrykthed jo ikke hendes Liv; hendes 
dybtfølte Kristendom var Sundheden selv, 
og hun forstod godt den Kunst at lege 
med sine Børn og fortælle dem morsomme 
Historier. Om Søndagen gik hun gjærne 

med dem i Kirke eller læste en Prædiken 
for dem, og hun tog dem ofte med paa 
Billedgalleriet; hun glædede sig over Kunst, 
var meget poetisk, læste gjærne Digte og skrev 
selv saadanne, i hvilke hun mest skildrede 
sit eget indre Væsen og dets Oplevelser. 
Naturen elskede hun og følte stor Fryd ved 
sammen med sin Mand og sine Børn at 
færdes ude i den.

Julius kom ofte med sin Fader hen i 
Orkestret i Hofteatret, hvor Faderen med
virkede ved Italienernes Forestillinger, og 
hvor Drengen fik Lov til at løbe omkring, 
som han selv vilde. Muligvis saae Mode
ren mindre gjærne hans Færden der; thi 
hun vilde først og fremmest forhindre, at 
hendes Børn valgte Musikken som Leve
brød. Der var det inderligste Hjærtefor- 
hold mellem Julius og hans Moder; han 
elskedes ogsaa højt af sin Fader og sine 
Søskende, og det med Rette; thi han var 
overordentlig nøjsom, flittig, pligtopfyldende, 
ærekjær og ivrig for at svare enhver Sit, 
Egenskaber, han havde indsuget med Moder
mælken, og som han bevarede. Han var 
blød, stille, kærlig, og Moderen sagde, 
at hun ikke havde kendt noget Barn, der 
var saa let at opdrage. Dertil kom, at 
han saae meget godt ud.

Da han var gammel nok dertil, satte 
Forældrene ham i en tarvelig Borgerskole 
i Lille Grønnegade, hvor han ikke lærte 
noget Videre, skøndt han gik der, lige til 
han blev konfirmeret. Der døjede han til 
sine Tider ikke saa Lidt, fordi han i Regne- 
timerne, istedenfor at gøre sin Skyldighed, 
fyldte sin Tavle med Billeder, dels med 
hvad han havde set paa Gaden, dels fra 
Skolen. Ogsaa i Hjemmet sad han altid 
og tegnede, saaledes et stort Billede med 
Vandfarve og udført i en Mængde Firkanter, 
der hver for sig rummede forskelligartede 
Fremstillinger. Selv var han meget mis
fornøjet med Alt, hvad han skabte, og vilde 
altid brænde det; Noget af det reddede dog 
hans Søskende og Moder; hun troede tid
ligt paa hans Kald og sagde: „Der er ikke
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Tale om Andet, end at Julius bliver Kunst
ner, og jeg ser i Aanden, han kommer til 
at bo paa Akademiet og bliver Professor.“ 
Hans Tegnelærer i Skolen, Andreas Ro
senberg, underviste tillige paa Kunstaka
demiet, og, da ogsaa han fandt, at Dren
gen havde stort Anlæg for Tegning, raadede 
han ham til at uddanne sig paa Akademiet, 
hvor han, efterat nogle af hans Arbejder 
vare indsendte til Bedømmelse, opnaaede 
at faa Ffiplads. Hver Vinter var han nu 
Dag og Aften fuldt beskæftiget med sit 
Arbejde der, og om Sommeren var han 
i Malerlære hos den bekendte Malermester 
og Informator ved Akademiets Ornament
skole, Kongslev, der havde sit Værksted 
i Baggaarden til Det thottske Palæ, lige under 
den da der ophængte Moltkeske Maleri
samling. Her blev han Kammerat med 
den senere saa udmærkede Skuespiller V i 1- 
helm Wiehe, den eneste af de derværende 
Lærlinge, han havde Indtryk af blev til 
Noget. Wiehe var lige saa elskværdig som 
køn, og de To vare gode Venner. Det 
kongelige Teater blev dengang restavreret, 
og Kongslev havde Malerarbejdet. Der 
var temmelig mørkt derinde, og de to her 
omtalte Lærlinge fik ikke betroet andet 
Hverv end at holde Lyset for de under 
Loftet arbejdende Svende. Engang i Au
gust Maaned listede de sig til fra en Loge 
at overvære en Prøve nede paa Scenen. 
Det var dengang, da Koncertmester Glæser 
havde overtaget Dirigentpladsen og med 
udmærket Dygtighed ledede Indstuderingen 
af Rossinis „Wilhelm Teil“, der kom til at 
gøre stor Lykke. Den mesterlige Fremstil
eng greb i høj Grad de to hemmelige Til
skuere. Wiehe sagde: „Er det ikke for
tvivlet, at jeg skal sidde her og ikke være 
med dernede!“, og Exner svarede, at ogsaa 
han ønskede sig langt bort.

* Da Exner en Dag efter endt Arbejde 
skulde bringe Malerredskaberne hjem, gik 
det rent galt. Han fik sit Bræt paa 
Hovedet, og Svendene stillede Krukke efter 
Krukke derpaa. Tilsidst blev det ham 

noget vel tungt, men dog satte de en Dunk 
med Olie op ved Siden af det Andet, og 
med ikke blide Udtryk beordrede de ham 
til at sørge for, det Hele bragtes vel over 
paa Værkstedet. For at komme bort maatte 
han over Scenen. Her tog en Gren fat i 
Oliekrukken, som væltede og — pladsk, 
der laa det Hele! Det var jo en net Hi
storie. Gulvet var nyt og viste sig fuldt 
af Farve og Olie. Han slap dog nogen
lunde fra det, hvilket vel skyldtes hans 
fine, beskedne Personlighed. Gulvet blev 
høvlet og lakeret, og saa kunde Skavanken 
ikke ses. Kongslev sagde: „Ja, Exner, du 
skulde jo egentlig have en Dragt Prygl!“; 
men han fik ingen, da hans Mester var en 
god Mand.

Paa Akademiet tog daværende Professor 
J. L. Lund sig meget af Exner, og efter 
et Par Aars Forløb udtalte han, at det unge 
Menneske spildte sin Tid hos Kongslev; 
han tog ham hjem til sig, forat han der 
kunde arbejde videre. Exner spillede en 
god Violin, og det fik Eckersberg at 
vide; han holdt saameget af Musik og ind
bød den Unge til at komme og spille med 
i en Kvartet, der samledes hos ham engang 
om Ugen; herved blev Exner stadigt Gæst 
i den gamle Mesters Hus og havde megen 
Fornøjelse deraf. Da Eckersberg nu til
med opdagede, at Violinisten ogsaa gav 
sig af med at male, kom Exner, 17 Aar 
gammel, paa hans Malerskole, der nød 
stor Anseelse blandt Akademiets Elever; her 
gjorde han god Fremgang, saa baade Me
steren og de andre Lærlinge syntes om 
hans Arbejder, og, naar der blev holdt 
Hvil, skulde man altid hen at betragte 
hans Maleri. Da Skolens Frembringelser 
blev præsenterede for Akademiets Profes
sorer, pegede en af disse, nemlig Mar
strand, paa en Figur og spurgte, hvem 
der havde malet den, hvorpaa Eckersberg 
igen pegede paa Exner, som herved ganske 
havde vundet Marstrand, hvis Venskab 
han bevarede gennem et langt Liv.

Da J. M. Thi el e skulde have udført
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Tegninger til sit Værk om Thorvaldsen 
og i den Anledning forespurgte om den 
mest Brugbare blandt de Yngre, blev Exner 
nævnet, hvorpaa Thiele antog ham til 
dette Arbejde, som skulde gjøres under 
Tilsyn af H. V. Bissen. Herved fortjente 
Exner Noget; men det var fremdeles meget 
smaat for ham, og hver eneste Skilling, 
han fik, bragte han sin kære Moder. Fattig
dommen trykkede ham dog ikke saa meget 
som hans store Tvivl om, at han over
hovedet kunde blive til Noget som Maler; 
det dybe Mismod, der var over ham, gjorde 
sig til sine Tider saa stærkt gældende, at 
han undgik at komme sammen med Nogen. 
En inderlig Vemod laa paa Bunden af hans 
Sjæl, en saadan, som kendes af alle ægte 
Kunstnernaturer. Kunsten er som den 
Plante, der kaldes en Kejserkrone: bag hvert 
af dens glimrende Blade gemmes der en 
stor Taare. Den, der holdt Exner oppe, 
var hans dyrebare Moder, den Eneste, for 
hvem han kunde udøse sine Sorger og hos 
hvem han kunde finde fuld Forstaaelse. I 
sit Hjem var han glad ved at være, og 
der dyrkede han i Aftentimerne Musik med 
sine Søskende; de dannede en Kvartet, i 
hvilken han spillede Violin; han lærte sig 
selv at spille Klaver, Tonerne fyldte Rum
met og Weyse’s Romancer stemmede 
Sindene, maaske allermest Moderens; hun 
havde et godt Øre for Musik, som hun 
elskede, og hvor maatte det ikke glæde 
hende at høre hendes egne Børn fortolke 
den! Peter Heise, der var Skolekamme
rat med Exners Broder, hørte senere til 
Gæsterne i denne Kres.

I 1844, da Exner var 19 Aar gammel 
begyndte han at udstille paa Charlotten- 
borg, først et Parti af Akademiets Figursal, 
senere bl. Andet flere Portrætter. I 1846 
var han saa heldig aldeles uventet at sælge 
til Lensgreve Knuth-Knuthenborg et 
lille ogsaa paa Charlottenborg udstillet Billede, 
der forestillede en gammel Mand, som for- 
|segler et Brev. Personligt kendte han al
deles ikke Køberen; men denne kom ham 

venligt imøde, og, da Exner paa den Tid 
havde Lyst til at forsøge sig som Historie
maler og i længere Tid havde dvælet ved 
Tanken om at fremstille Marsk Stigs Døtre, 
gav Knuth ham ikke alene et Værelse i 
sin Bolig (nu den engelske Gesandts paa 
Hjørnet af Bredgade og St. Annæ Plads), 
men købte ogsaa Billedet af ham og viste 
ham vedvarende stor Velvillie. En Fætter 
af ham, Grev Fritz Knuth til Holtegaard, 
interesserede sig ogsaa meget trofast for 
Exner og blev hans Ven. Denne Mand snart 
ogsaa at skatte Moderen højt; man kunde 
undertiden træffe ham ude i hendes Køkken, 
hvor han fordybede sig i Samtale med 
denne udmærkede Husmoder, som stod og 
lavede Mad.

Trods sin Fremgang syntes Exner dog 
slet ikke, det vilde gaa for ham, og det 
hjalp ikke, at han i 1847 fik Neuhausens 
Præmie for et Knæstykke, han havde malet 
af sin Søster, den nuværende Fru Bjer
ring. — I denne Periode kom han hyppigt 
paa Landet og holdt meget af at op
holde sig i nogle nordsjællandske Bønder- 
gaarde, hvor han tidligt og silde med Lyst 
færdedes i Befolkningen og befandt sig ud
mærket vel derved. Særligt boede han i 
en Gaard, der tilhørte nuværende Sogne
foged Anders Christensen i Gandløse, en 
Mils Vej sydvest for Farum. Erindringer 
herfra skabte det adskillige Aar senere 
malede Billede „Blindebuk". Den første 
Kunst-Frugt af dette Ophold var, at han i 
185^ malede „En fattig Kone, ventende 
paa et Krus 01“, der gjorde Lykke og blev 
købt af Enkedronning Caroline Amalie.

Som han nu en Dag gik nede paa 
Amagertorv, saae han en ældre Amager
kone, der sad ved sine Grøntsager og talte 
sine Penge. Han indledede en Handel med 
hende og spurgte saa, om hun ikke hellere 
vilde komme op i hans Bolig og der handle 
med ham. Dette Forslag afviste hun paa 
det Bestemteste og saa højrøstet, at der 
begyndte at samle sig Opløb om dem; 
Publikum tog naturligvis hendes Parti og
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spurgte, hvad han var for en Laps, der 
kom og vilde fornærme pæne Folk; den 
yderst beskedne og forlegne unge Kunstner 
fortrak naturligvis hurtigst muligt; men, da 
han senere atter traf Konen nede ved Niko
laj Taam, indledede han igen en Samtale 
med hende. Skøndt han ikke vidste, hvor 
han skulde faa Pengene fra, tilbød han 
hende tre Mark for hver Gang hun vilde 
komme op til ham og „sidde“ for ham — 
og det hjalp. Da hun saa endelig over
vandt sig til at søge ham i Grev 
Knuths gamle Gaard og skulde til 
at banke paa hans Dør, var det — 
efter hvad hun senere fortalte — som 
om der blev jaget en Kniv igennem 
hendes Hjerte; thi hun vidste jo ikke 
hvad det var for Daarskab, hun ind
lod sig paa. Imidlertid viste det sig • 
jo snart, at hun dog ikke var gaaet 
i nogen Løves Gab. Billedet blev 
malet — hun sad igen som hun havde 
siddet før paa Amagertorv, men nu 
i Stueomgivelser — og, da hun viste 
sig oppe paa Charlottenborg, købte 
Den kongelige Malerisamling Kunst
værket.

Exner levede nu i den Grad for at 
være Maler, at han engang, da han 
blandt mange Mennesker stod uden 
for Christiansborg Slot for at se „de 
høje Herskaber“ komme kørende til 
Kur hos Kongen i Anledningaf den
nes Fødselsdag og iblandt de For
nemme opdagede sin egen kære Greve med 
Jæger paa Vognen, uvilkaarlig mumlede for 
sig selv: „Stakkel! Jeg vilde ikke bytte 
med ham; han er jo ikke Maler og kommer 
aldrig til at male!“

Billedet af Amagerkonen gav Anledning 
til, at den daværende Inspektør for Den 
kgl. Malerisamling, Hdyen, enjDag sagde 
til Exner: „Siig mig, har De nogensinde 
været ude paa Amager?“ „Ja,“ svarede 
Exner, „jeg har nok gaaet saadan lidt derud 
ad.“ „Det skal De gøre oftere,“ fortsatte 
Høyen; „der er Stof til Deres Kunst.“ 

Efter denne Anvisning gik den unge Kunst
ner derud ad Vejen, men oplevede egentlig 
Ingenting; det sagde han saa igen til Hdyen, 
der svarede: „Nu er det snart Paaske; gaa 
saa igen derud, men ikke Skærtorsdag og 
Langfredag, heller ikke første, men derimod 
anden Paaskedag — saa er der Liv derude; 
de gør Visitter hos hverandre, man ser 
dem i deres ejendommelige Festdragter, 
saavel Gamle som Unge, og saa skulde 
det gaa underligt til, om der ikke var Noget,

Portræt af Exners Moder Malet af Kunstneren selv.

der kunde interessere Dem.“
Naa — Exner fulgte atter Anvisningen, 

og der gik da som en hel ny Verden op 
for ham. Han traf de unge Karle og Piger, 
Børnene og Tjenestefolkene, der allesammen 
morede sig; de trillede Paaskeæg ned ad 
nogle Skrænter i Dragør, de legede uden 
for Gaardene, de sad i Grupper og pas
siarede, og Alle vare de i Nationaldragter. 
Aldeles betagen iagttog han disse Scener; 
det var ham, som om han saa tæt ved 
København pludseligt var bleven sat ind i 
et helt midalderligt Liv, han tidligere ikke
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havde nogen Anelse om; disse ejendomme
lige og klædelige Dragter havde han aldrig 
før kendt — de vare nemlig aldeles for
skellige fra dem, man saae i København, 
naar Amagerne tog til Torvs der. Tilbage 
til sit Hjem kom han aldeles beruset, at 
sige: aandelig talt; thi han var endnu saa 
fattig, at han Intet havde faaet at spise og 
drikke. — Nu kneb det for ham at finde 
ud af, hvorledes han, som var aldeles ube
kendt derude, skulde komme til at faa Op
hold blandt disse rare Mennesker. Han 
kendte en Urtekræmmer paa Amagerbro, 
og denne Mand stod i stadig Handelsfor
bindelse med Bønderne derude; til ham gik 
han og spurgte, om han ikke var i Stand 
til at anvise ham en Amagerfamilie, hos 
hvem han kunde komme til at bo. Ja, den, 
han bedst kendte, det var jo JanJansens 
ude i Hollænderbyen, mente Urtekræmmeren; 
der kunde Exner jo gaaVid og spørge, om 
de vilde tage imod ham. Næste Søndag ind
fandt han sig paa det anviste Sted og traf 
en rigtig ægte Amager med grovkornet høj 
Cylinderhat og hele den dertil svarende 
Dragt. Det var en blandt Byens Beboere 
anseet, original Mand, der ret repræsen
terede den hollandske Race, som stærkt 
afsondrede sig fra Befolkningen i „de danske 
Byer“: Taarnby, Tømmerup, o.s.v. De 
sagde: „Vi Hollændere!“, og en nøjere 
Slægtskabsforbindelse med de Andre var 
saagodtsom umulig; hele Byens Præg var 
hollandsk, og Kirkesproget der vedblev 
længe med at være Tysk-Hollandsk. Exner 
forebragte Jan Jan sen sit Ærende og til
føjede, at Kunstakademiet inde i Køben
havn havde stillet den Opgave for unge 
Kunstnere at male „En Barnedaab i en 
Landsbykirke“, og det var dette Billede, 
han nu gærne vilde udføre herude, hvis 
han kunde komme til at bo der i Gaar- 
den. „Nej, det kan der slet ikke være 
Tale om,“ fik han til Svar. „Aa, hvor det 
var kedeligt!“ udbrød Exner uvilkaarligt; 
„kan De da ikke sige mig et andet Sted, 
hvor jeg kunde faa Logi i een å to Maane- 

der?“ Ja—a, Jansen havde jo nok en 
Broder i den anden Ende af Byen; det var 
unge Folk med to Smaadrenge, og der 
skulde de ikke hver Dag ind paa Torvet, 
saa det kunde jo være, de vilde gaa ind 
paa det. Saa gik Exner ned til Zibrent 
Jansen. Her traf han Ingen hjemme — 
de vare til Alters. Saa ventede han, til 
de kom. Ogsaa de blev forbavsede 
over hans Anmodning, men afviste ham 
dog med Venlighed, og det varede ikke 
længe, inden Manden førte ham rundt i 
hele den rummelige Lejlighed, hvor Exner 
bed Mærke i et afsides liggende Værelse, 
der nok egentlig var bestemt til i forekom
mende Tilfælde at beboes af en Enke, der 
skulde „sidde paa Aftægt“. Da de kom 
tilbage fra Expeditionen, fremtog Manden 
nogle Glas og en Karaffe med Vin, og, 
idet han klinkede med Exner, sagde han, 
at han da nok kunde se, det ikke var 
Mangel paa Plads, som gjorde, at de ikke 
vilde huse ham. „Men,“ tilføjede han, „nu 
vil jeg dog tænke over Sagen. Om fjorten 
Dage kan De jo høre ind hos Urtekræm
meren, saa kan De jo faa Besked.“ — Da 
den fastsatte Tid var gaaet, modtog Exner 
det glædelige Svar: „Kom, naar De vil!“, 
og glad var han. Hurtigst muligt flyttede 
han derud.

En af de første Dage, han opholdt sig 
der, spaserede han bort fra Gaarden; uden 
for den sad der en Karl og huggede Sten; 
han rystede paa Hovedet ad Exner, og, da 
denne vilde have Oplysning om, hvad det 
betød, sagde Karlen, at det kunde ikke 
nytte den mindste Smule, han tænkte paa 
at male herufie; der var i Forvejen to 
Malere, og den ene af dem var født paa 
Stedet, saa kunde Exner da nok tænke, at 
Beboerne gik til ham og ikke til En, der 
kom saadan udenfra.

Exner gav sig straks til at male en 
Skitse af den ovenomtalte „Barnedaab“; 
han indsendte den til Akademiet, men fik 
den kasseret, vistnok nærmest ved J. L. 
Lunds Paavirkning; i alt Fald sagde Lund
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til ham, at det var bedst, han opgav det 
Forsøg.

Dette Resultat nedslog ham overordentlig, 
og det var, som om han ikke længer havde 
fast Grund under sine Fødder. Imidlertid 
førtes han lidt efter lidt ind i Bondekresen 
derude, og — for dog at have Wget at 
gøre — malede han efter Hukommelsen 
nogle Smaadrenge med Hætter paa Hove
derne. Saa en Søndag fik Jansens Be
søg af en Slægtning, en gammel Kone fra 
Dragør, og hun skulde da se Exners Bil
leder. Straks udbrød hun om Dragterne: 
„Nej, det er rent forkert! Vi har en lille 
Dreng derhjemme i Dragør! Kom ud og 
se paa ham!“ Denne Indbydelse fulgte 
Exner.

Da han befandt sig inde i Dragør-Stuen, 
sagde den gamle Kone: „Nu skal jeg klæde 
ham paa i Stadsdragt"; da saa Drengen 
viste sig i Døren, sagde Bedstemoderen: 
„Kan du nu gaa hen og hilse paa den frem
mede Mand!“ I det Samme stod lyslevende 
for Exner det Billede, han snart gav sig 
til at male: „En lille Dreng, som i For
ening med en ældre Søster er i Besøg hos 

isin Bedstefader for at lade sig se i sine 
nye Klæder.“ Dette fornøjelige og dygtige 
Kunstværk, som blev købt af „Selskabet 
for nordisk Kunst“ og nu tilhører Den 
kongelige Malerisamling, fik Udstillingsme
daljen og modtoges med stor Begejstring 
hos Publikum og Pressen. I „Nord og 
Syd“ skrev Goldschmidt, at Exner her 
havde vist sig dygtig nok til at staa ene 
og selvstændig; hans Billede var udført 
med en saa digterisk Sandhed, med et saa 
gemytligt Lune i Kompositiqpen og med 
en saadan Omhu i Enkelthederne, at man 
maatte lykønske ham og vente noget frem
tidig Stort af ham. — Efter Exners Ord 
vilde dette Billede vistnok aldrig være blevet 
til, hvis Akademiet ikke havde forkastet 
Skitsen til „Barnedaaben“, saa det havde 
ved denne Fremfærd gjort ham en stor 
Tjeneste.

Nu havde Exner faaet Fodfæste paa 

Amager og blev mange Somre igennem et 
kært Medlem af Zibrent Jansens elsk
værdige Familie. Ogsaa hans Søskende 
blev gæstfrit modtagne derude, de sang 
med Bønderne, de deltog i deres Sysler og 
forstod dem, saaledes som de ogsaa selv blev 
forstaaede. Stille og Trin for Trin erobrede 
han denne 0, hvis uafsættelige Konge han 
nu maa kaldes. Han deltog i Bøndergil
derne derude og blev Tolk for Befolkningens 
Poesi. Næste Aar malede han „Episode 
af et Gilde paa Amager“, der ligeledes til
hører Den kongelige Malerisamling.

Blandt de Mænd, han fra denne Periode 
er taknemmelig imod, nævner han Taarnbys 
daværende Præst, den senere Biskop Lau- 
trup, der optog ham meget gæstfrit i sin 
Familie og paa mange Maader var ham 
behjælpelig. Exner blev, kort efterat han 
havde udstillet „Besøget hos Bedstefaderen“, 
indbudt til Bispevisitats i Taarnby, og her 
gav Biskop Mynster sig meget af med 
ham og viste ham stor Opmærksomhed.

Han var nu en ligesaa decideret aner
kendt som højt yndet Kunstner; hans Kunsts 
store Elskværdighed drog alle Hjerter til 
ham. Forskellige kappedes om at vise 
ham deres Sindelag, saaledes J. C. Thom
sen, der blev ham en tro Ven; af Kunst
fæller havde Maleren Gotfred Rump sluttet 
sig varmt til ham og var daglig Gæst i 
hans Hjem. Af de Huse, der drog ham 
til sig, bør nævnes Enkefru Zinns, hvor 
der var „aabent Hus“ hver Tirsdag, og 
hvor han gjorde Bekendtskab med Mænd 
som Hartmann (Fru Z.s Svigersøn), Gade, 
H. C. Andersen o.s.v. I Fru Zinn havde 
han en trofast Beskytterinde, der ogsaa 
ude paa Amager opsøgte ham, efterat 
hun først i Byen havde pakket en god 
Madkurv, som hun medbragte.

Litograf Gemzøe gengav Exners Billeder 
i de Stentryk, som høre til saamange danske 
Dagligstuers kære Prydelser. For denne 
Mand udtalte Exner Lyst til at gæste Hedebo- 
Egnen. Dette gav Anledning til, at 
Gemzøes Broder, der var Præst i Thors-
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lunde, vel omtrent 1 Mil sydvest fra Tho- 
strup Station, skaffede ham Ophold hos en 
Gaardmand i denne By. Her malede han 
„En Hvedebrødsmand“ og „Et Gilde i 
Hedebo-Egnen“. Han gjorde her den Iagt
tagelse, at — ligesom det paa Amager 
havde været Gaardmændene, der støttede 
ham — saaledes var det paa Sjælland Hus- 
mændene. En sjællandsk Gaardmand, der 
saae hans „Hvedebrødsmand“, spurgte ham 
hvad han nu kunde faa for saadant et 
Billede, og, da Exner mente, at det vel 
nok maatte være et Læs Rug værdt, svarede 
Bonden: „Da vilde jeg saamænd ikke give 
to Skilling for det Hele.“

Af og til opholdt Exner sig i nogen Tid 
hos sin Ven Grev Fritz Knuths tidligere 
Lærer Pastor Rosenkilde i Ørsted, 2 Mile 
syd for Roskilde og 2 Mile nord-nordvest 
for Kjøge, og malede her nogle Studier 
efter kofteklædte Mænd og gamle Kvinder; 
men iøvrigt tilbragte han atter sin meste 
Tid ude paa Amager, hvor han malede 
„Den gamle Mand, der lugter til en Blomst, 
som et Barn rækker ham,“ samt „Besøget 
hos den Nydøbte af smaa Fættere og Ku
siner“.

I disse Aar, da Exners Kunst udfoldede 
sig i hele sin Rigdom og Ejendommelig
hed, havde han (i 1853) havt den store 
Sorg at miste sin Moder. Det var en 
Lungebetændelse, der i hendes 56de Aar 
dræbte hende. Taalmodig led hun og 
sagde, hun havde det godt. Lægen, Etats- 
raad Jacobsen, som behandlede hendes 
Sygdom, erklærede, at hun var et mageløst 
Menneske. Hun gik bort med de Ord: 
„Herren er hos mig!“ — Hun havde dog 
ikke faaet Lov til at opleve den store Glæde, 
at hendes Søn var bleven fuldt anerkendt 
som Kunstner, idet hun døde omtrent 14 
Dage før „Besøget hos Bedstefaderen“ kom 
paa Udstillingen. — I 1857 døde hans 
Fader af Kolera, der i samme Aar dræbte 
hans gode Veninde Fru Zinn. I det Hus 
paa Hauserplads, hvor han og hans Familie 
paa denne Tid boede, var der foruden hans 

Fader Flere, som däde åf denne Sygdom, 
og han maatte flytte ud derfra. Snart efter 
forlod han for en Tid Danmark, da Kunst
akademiets Rejseunderstøttelse satte ham i 
Stand til at drage sydpaa. Det var i 1857 
—58, og han var borte noget over et Aar. 
Sammen med sin bedste Ven Rump rejste 
han over Venedig, hvor han malede et 
Gondol-Billede, Padua, Parma og Florens 
til Rom; her opholdt han sig Vinteren 
igennem og malede da „Scene i et Osteri“ 
og „Karnevalspigen“. — Skjøndt han følte 
sig veltilpas i den danske Kunstnerkres 
dernede, iblandt Personer som G. C. Freund, 
Th. Stein, Vilhelm Bissen, Hertzog, 
Saabye, Brendstrup, Middelthun, Fru 
Agier, f. Heger, o.s.v., saa var hans Sind 
dog stadig trykket, og Rom synes ikke at 
have havt særlig dragende Magt over denne 
saa specifikt danske Kunstner. Sammen med 
Maleren Kaptajn Hammer, Galvanoplastike- 
ren Casper Møller og Rump drog han 
med Vetturin til Neapel, hvor han opholdt 
sig i 6 Uger, og saa gik Rejsen atter mod 
Nord, over Lago maggiore til Schweiz; 
efterat de to Venner havde turet dygtig 
omkring i dette dejlige Land, besluttede de 
at slaa sig en Tid lang ned imellem Grin- 
delwald og Interlaken, og her malede Exner 
sin „Schweizefpige“. Derpaa gik Turen 
over Bern, Basel og Strasburg til Paris, 
hvor de opholdt sig noget over en Maaned; 
over Düsseldorf, hvor de besøgte den norske 
Maler Tidemand, naaede de atter tilbage 
til København.

Pladsen tillader mig ikke at forfølge Ex
ners Liv videre eller at gøre Rede for hans 
senere Kunstfrémbringelser, som — naar 
der undtages nogle Billeder fra Dalarne i 
Sverrig — alle ere knyttede til Danmark. 
Egentlig har denne Kunstner ikke havt stor 
Lyst til at opholde sig uden for vort Lands 
Grænser; her føler han selv og hans Kunst 
sig hjemme, og her grundlagde han ogsaa 
i 1863 sit faste Hjem, idet han da ægtede 
en Datter af Major Ringsted, Frk. Inger 
Henriette Sophie Ringsted* hvem han
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havde lært at kende i H. V. Bissens 
Hus. I sit Ægteskab med . hende har han 
1 Datter og 2 Sønner, af hvilke den ene 
er Maler.

Som Alle vide, og som jeg allerede har 
sagt det, har. Exner som Kunstner slaaet 
sig ned paa Amager og paa Fanø; disse 
to Øers — navnlig den sidstes — livlige 
Forbindelse med den store ydre Verden 
giver Strømning og frembringer mange 
Situationer, der kunne vække en Kunstners 
Interesse; jeg tænker paa saadanne Frem
stillinger som „ T elegrammet “, „ Marinere
med Landlov“ o.s.v.

Exner kan sige, at han selv personlig 
har spillet Rolle med i de fleste af de 
Billeder, han har frembragt. Som Eksempel 
vil jeg nævne „Præsentåtionen5“, hvor Bedste
moderen stolt lader den Besøgende høre, 
hvordan Drengen kan spille Violin. Det 
var paa Fanø, at Kunstneren besøgte en 
Gaard, hvor han ikke maatte faa Lov til 
at gaa bort fra, før han* havde hørt Hans 
spille. Umaadelig falsk pintes „Danmark 
dejligst Vang og Vænge“ ud af Strængene. 
Exner skabte nu sig selv o.m til Bonde
mand; og straks stod Billedet levende for 
ham. „Bedstefaders Snaps“ er ogsaa malet 
efter Selvsyn derovre. Intet, som virkelig 
er malerisk, undgaaer denne Kunstners Op
mærksomhed, Alt viser sig for ham som 
Billeder, og han forstaar energisk at holde 
Momentet fast, indtil det staar paa Lærredet. 
Helst har han fulgt det Princip, naar han 
var paa Landet, ikke at modtage Indbydelsér 
til at bo i Præstegaarde, hos Borger- eller 
Adels-Folk, men hos Bønderne selv, i hvis 
Liv og Færden han da har deltaget med 
fuld Hengivelse. Endnu sidste Sommer har 
han havt Ophold i Taarnby og der malet 
Studier i en gammel Gaard. Som han for- 
staaer og skatter Bønderne, saaledes give 
disse sig hen til og stole paa ham. Alle 
Amagere kende Exner og ere stolte af 
ham. En Dag, da hans Søster vilde gøre 
et Indkøb hos en Amagerkone nede paa 
Torvet, og denne tilfældigvis fik at vide, 

hvem hun var, udbrød Konen: „Nej, saa 
De er en Søster til vores Amager-Exner! 
Ja, saa skal De rigtignok ogsaa ha’e det 
billigt.“

Amagerne føle godt, at Exner har hævet 
dem op i en højere Sfære, og de mene, at 
hans Skildringer af deres Sæder og Sysler, 
deres Typer og Tanker ere sandfærdige, 
i Modsætning til Fru Heibergs Figurer i 
„En Søndag, paa Amager“, som de ikke 
synes om; „saadan gaar vi dog ikke og 
skaber os,“ siger de. Fru Heiberg er 
ikke populær derude; men Exner — han 
bedes med til deres Fester, ved Bryllupperne 
faar han Hæderspladsen over for Brude
parret, og ved et saadant Gilde hændes det 
ofte, at en Amagerbonde rejser sig og ud
bringer hans Skaal. Baade ved Vinter- og 
Sommertide tager han Plads i en af de 
bekendte Dragør-Vogne og besøger sit Herre
dømme, hvor han altid modtages som Ven 
hos Venner. Det Eneste, jeg ved, man 
ikke derude har været tilfreds med i hans 
Fremstillinger, er dette, at han undertiden 
har givet dem Lapper paa deres Dragter; 
de skulde dog helst fremstilles i Stadstøjet, 
synes de.

Det er unødvendigt at sige, det ikke alene 
er Amagerne, der skatte Exner højt; han er 
i smukkeste Forstand populær, han er hele 
det danske Folks Yndling. Vort eget Folke
liv har han lært os at opfatte, han har viist 
os, der er Poesi i vort Hverdagsliv, han 
har lært os at elske det Barnlige, det Naive, 
det Glade og Elskværdige i vort Folk og 
derved ligesom forøget vor Fædrelandskær
lighed, han har været med til at vække os 
til Selvbevidsthed, han har øget vort aande- 
lige Eje, han staar i vort Folks Bevidsthed 
som en Aandsbroder af Chr. Winther. 
De Malere, der ret kunne fortælle med 
deres Pensel, erhverve sig altid mange Til
hængere. Og hvor kan Exner dog ikke 
fortælle! Med sin psykologiske og kærlige 
Opfattelse griber han tusende karakteristiske 
Enkeltheder, den rene Erotik aander i hans*
Skildringer, han elsker Formen i alt det
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Unge, og selve denne Ungdom former sig 
som Sundhed i hans med saa friske Farver 
udførte Skikkelser. Han har fulgt Platos 
Raad tilXenokrates „altid at ofre til Gra
tierne“. Og hvor benytter han ikke Rum
met, hvor tumler han ikke som Mester 
med de mange Figurer! Han komponerer 
ypperligt og tegner som oftest sikkert, hans 
Kunst er fin, dybt følt, yndig, sand og ind
holdsrig som de Færrestes; det er, som 
han i den har tryllet Naturen fast. Lad 
være, at han ikke fremstiller de store Bryd
ninger, at han ikke gaaer dybt i Menneske
livets Sønderrevethed og Disharmonier — 
det kan han roligt overlade til Andre 
og selv glæde os ved det lyse Smil, det 
elskværdige Lune, den milde, gode danske 
Aand. Hans Kunsts Ægthed viser sig for 
os i dens befriende, lykkebringende Virk
ning. I den har Skønheden og Sandheden 
holdt Bryllup, og Danskheden har viet dette 
sjældne Par. Der er sagt om Her odo t som 
Historieskriver, at ædel Simpelhed og god
lidende Redelighed, de væsentligste Egen
skaber hos en god Historieskriver, karak
terisere ham. Udenat jeg naturligvis ellers 
vil sammenligne de To, mener jeg, at man 
kan sige det Samme om Exners Kunst. 
Man har sagt om hans Folkelivsbilleder 
som om C hr. Winthers Træsnit, at de 
bægge vel meget have idealiseret Folke
typerne. Nu vel, disse Kunstnere kunne 
svare med Sophokles, hvem man bebrejdede, 
at hans Personer — i Modsætning til Euri
pi des’s — vare altfor dydige: „Det kommer 
deraf, at Euripides forestiller dem, som de 
virkelig ere, hvorimod jeg viser dem, som 
de bør være;“ altsaa: det kommer af, at 
disse Kunstnere øve deres „virkeligheds
omdannende Kræfter“, de ere nemlig ikke 
Fotografer, men Digtere, og i Kraft af dette 
Kald opdragende.

Aanden i Exners Kunst er væsentlig 
munter; men Kunstneren selv er væsentlig 
vemodig. Der skal ofte dyb Alvor til, for
at det Muntre skal kunne blive til Kunst. 
Endvidere: man befries igennem Modsæt

ninger. Som sagt: Exner er en Mand, der 
seer alvorligt og tidt bedrøvet paa Livet. 
Udadtil er han aabenbart en ensom Mand. 
Overøses han med Bladenes Roes — han 
læser det ikke; han tror lidet paa, at det 
er ham selv, der fremstilles i Sligt, og han 
har kun ringe Tanker om sine egne Frem
bringelser.

Og dog kalder han sig selv en lykkelig 
Kunstner, fordi han virkelig har følt sig i 
Samstemning med sit Folk og ærligt har 
paaskønnet hvad der fra dets Hjerte kom 
til ham. Han har altid holdt sig til dem, 
der støttede deres Overbevisning paa Hjer
tets inderligste Erfaringer, og som derfor 
blev tro i deres Forhold og ikke svingede 
fra det Ene til det Andet. Selv er han 
fast og solid} man veed altid, hvor man 
har ham, og dette gælder tilgavns kun om 
dem, der støtte deres Væren og Virken 
paa et sandt Gudsforhold. Exner er et 
dybt religiøst Gemyt. Paa denne beskedne 
Mand kan man anvende et Udsagn om 
Euclid, at, jo mere Indhold der er i En, 
desto ydmygere er han.

Den Anerkendelse, Exner har vundet, har 
for nylig kulmineret i flere Udmærkelser, 
det danske Kunstnersamfund „Foreningen 
af attende November“ har viist ham, idet 
det Halvtredsindstyveaarsdagen, efterat han 
havde udstillet første Gang, holdt Festmaal- 
tid for ham og senere bragte ham Fakkeltog; 
nu nylig har denne Forening uSnævnt ham til 
Æresmedlem. Ogsaa i Udlandet har man 
sat høj Pris paa hans Frembringelser; saa- 
ledes slog han stærkt igennem paa Ver
densudstillingen i Wien, og Tyskerne have 
prist ham i hans Lighed med Vautier.

Solon har sagt, at med Rette kan Den 
kaldes lykkelig, som i Alt har havt en uaf
brudt lykkelig Fremgang. Saa er det da 
sandt, at Exner som Kunstner er lykkelig. 
Vi have kun at takke ham af Hjertet, fordi 
hans Kunst har bidraget til at gøre os 
glade og gode, har opdraget os og givet 
os Lyst til at leve. Gid Bevidstheden om, 
at dette er den rene Sandhed, maa gøre
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ham selv glad. En fransk Lærd har ud
tydet en Indskrift paa en af Ægyptens 
Pyramider saaledes: „Fra en ukendt Ven.“ 
I den danske Kunstnerhal har ogsaa Exner 

sit Takkens Æresmonument, rejst af Folket, 
og mangen taknemmelig Landsmand af 
ham har indskrevet Ord deri som de oven
for nævnte.


