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Nivaagaards Malerisamling presenterar den första stora utställningen om Ditlev Blunck (1798–1854). 

Blunck var en annorlunda person på många sätt. Han var född i Holstein, han målade annorlunda än sina 

danska guldålderskollegor och han var homosexuell. 

Även om han var en mycket erkänd konstnär i sin samtid, tonades hans synlighet ned i den danska 

konstvärlden efter att han år 1840 blev landsförvisad på grund av en förseelse av sexuell natur. Blunck har 

under lång tid varit bortglömd i Danmark, medan han fortfarande skattas högt i Tyskland. Ändå räknas han 

som en av de danska guldåldersmålarna. 

Han fick sin utbildning i såväl Köpenhamn som München, och det är kanske just det tyska inflytandet som 

fick hans formspråk att skilja sig från konstnärskamraternas i Köpenhamn – som alla var berömda studenter 

i den Eckersbergska skolan. Blunck hade tvärtom, och i likhet med sin tyska inspirationskälla, 

konstnärsgruppen Nazarenerna, en idealiserad och ibland romantisk stil. 

När det slesvigska treårskriget bröt ut 1848 valde Blunck att kämpa på hertigdömenas sida. Inte så konstigt 

kanske med tanke på att han åtta år tidigare hade förklarats icke önskvärd i Danmark. Men han upplevde 

nog ändå en känslomässig splittring mellan sin hemtrakt och det Danmark som han kallat sitt fosterland. 

Ditlev Blunck, Selvportræt som friskarer, 1948. 
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Utställningen vill därför också sätta föreställningen om det karakteristiskt danska som föddes under 

guldåldern under luppen. När är man dansk, vad betyder det egentligen att vara dansk och hur medverkar 

konsten till att skapa fosterlandskänslor, skapa bilder av danskheten och den nationella karaktären? Blunck 

är således fortfarande aktuell, liksom frågan om nationell identitet. 

Bluncks konstnärskap är intressant och vi visar ett stort urval av hans mångahanda verk, i vilka ingår både 

historiemåleri med mytologiska, allegoriska och religiösa ämnen, porträtt, krigsmålningar, genrescener och 

tecknade skisser. Lånen kommer från både danska och tyska museer samt från privata ägare. 

I samband med utställningen publicerar museet den första stora biografin över konstnären, skriven av 

Blunckforskaren Karin Bechmann Søndergaard. 

Vi ser fram emot att ge Ditlev Blunck den plats i den danska konsthistorien som han förtjänar. 

 

Nyupptäckt verk läggs till i Ditlev Blunck-utställningen 

En lönande rengöring 

En privat ägare av en vacker madonnabild fick en glad överraskning, då 

verket nyligen rengjordes och Ditlev Bluncks signatur blev synlig. Den 

danska guldåldermålaren Ditlev Blunck som på sin tid utvisades ur 

konungariket, troligen på grund av en homosexuell handling, och därmed 

hamnade på ett sidospår i dansk konsthistoria, är just nu föremål för en stor 

utställning på Nivaagaards Malerisamling. 

“En apelsin i turbanen” 

Den stora målningen heter Madonna med barnet och är daterad “Roma 

1833”. Den finns omtalad i H.C. Andersens dagbok från 1834, men har varit 

 spårlöst försvunnen sedan en auktion år 1879. Det blev därför stor glädje  

på Nivaagaards Malerisamling när ägaren kontaktade museets nya direktör  

Andrea Rygg Karberg på hennes andra arbetsdag. ”Det är som att få en apelsin  

i turbanen”, säger Andrea Rygg Karberg, vilket på danska betyder att ha stor tur.  

Verket hängs i utställningen nu på måndag och kan ses av museets många  

besökare från tisdagen den 13 juni. 

 

 

Ditlev Blunck, Madonna med barnet,  
Rom 1833. Privateje 



 

Specialistens och H.C. Andersens omnämnande 

Seniorforskaren Karin Bechmann Søndergaard, som har skrivit den omfattande Blunck-biografin, har länge 

ansett verket vara försvunnet. Blunck skapade mycket riktigt verket i Rom, och han målade det till Ottilie 

von Goethe, som var sonhustru till den store tyske diktaren, filosofen och vetenskapsmannen Johann 

Wolfgang von Goethe. Den 14 januari 1834 omtalar H.C. Andersen efter ett besök hos Blunck verket i sin 

dagbok och beskriver det så här: 

”Passionsblomman växer in genom fönstret och [från] vaggan, en fjäril flyger upp, som barnet tittar efter; 

detta och madonnan tycks mig icke ädelt nog”. 

H.C. Andersen verkade inte gilla Bluncks föga högtidliga behandling av det religiösa motivet, men verket är 

karakteristiskt för konstnärens säregna, ljuva stil. Jungfru Maria ser ömt och ändå sorgset ned på sin lille 

son, som alltför tidigt ska dö. Jesusbarnet självt är bara upptaget av fjärilen. Ädel eller ej så är just fjärilen 

en symbol för oskuld, sårbarhet och livets förgänglighet, när den flyger upp mot himlen. 
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