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KEDER DU DIG ALLEREDE 
Det skal du ikke! Der er nemlig god 
grund til, at lærerne tvinger dig til at 
arbejde med perioden. Meget af  det 
vi gør i dag, var der nemlig nogle 
mænd for 200 år siden, der bestemte 
sig for, at vi skulle gøre. 

Fx at vi skulle… 
	 … synge nationalsang 
	 … gå på museum 
	 … vælge en statsminister 
	 … bruge tid på nordisk mytologi 
	 … have nationale symboler 
	 … have en upolitisk monark 
	 … læse eventyr 

I 1800-tallet talte man især om 
nationalitet og danskhed. Guld-
alderen er derfor vigtig, fordi vores 
moderne danske nationale identitet i 
høj grad blev skabt i den periode. 

FOKUS ER BLUNCK 
Fokus for dette hæfte er Ditlev 
Blunck, som var en guldaldermaler. 
Men Blunck var født i det dansk-
tyske grænseland og måtte senere 
flygte fra København, fordi han ikke 
passede ind i forståelsen af, hvad det 
ville sige at være en dansk maler. 

Meningen med dette hæfte er, at du 
skal stille spørgsmålstegn ved din 
forståelse af  danskhed. Danskhed er  
ikke dårligt, men det kan være sundt 
at forstå, hvorfor man tænker, som 
man gør – og derefter overveje, om 
man bør revurdere sin opfattelse. 
Dette gælder ikke kun vores forståelse 
af  nationalitet, men generelt vores 
syn på mennesker og verden. 

P.C. Skovgaard, Skovklædte bakker (udsnit), 1864 
Nivaagaards Malerisamling

DEN DANSKE GULDALDER!

Hvad vil det sige at have en identitet? 

Hvad vil det sige at være dansk? Føler 
du dig dansk? 

Hvis du skulle præsentere dig selv for 
en fremmed, hvad ville du så nævne? 
(nationalitet, køn, religion, alder, 
interesser…?) 

Tænker du danskhed anderledes end 
andre? Fx dine bedsteforældre?
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HVORFOR GULDALDER? 
Økonomisk og politisk var 1800-tallets 
Danmark i krise. Det startede med en 
krig mod England, en pengetom 
statskasse og en nedbrændt hovedstad, 
efter at englænderne havde bombet 
København i 1807 – et angreb som i 
øvrigt var verdens første terrorbombning 
af  en civilbefolkning. Krigen betød også, 
at Norge i 1814 ophørte med at være en 
del af  det danske rige. Det danske 
kongerige blev meget mindre! 
50 år senere forvildede Danmark sig 
atter ud i en krig, denne gang mod 
tyskerne. Den krig endte også dårligt for 
danskerne, som i 1864 mistede de 
tysktalende hertugdømmer Slesvig, 
Holstein og Lauenburg. Danmark blev 
endnu mindre! 

Katastroferne haglede altså ned over 
Danmark, men samtidigt blomstrede 
kulturen. Det er pga. den kulturelle 
rigdom, at vi kalder første halvdel af  
1800-tallet for Danmarks guldalder. 

DANSKHED 
Kulturen udviklede sig specielt i én 
retning: Nationalismens. 
I hele verden talte man i 1800-tallet om 
nationale særpræg – hvad var specifikt 
japansk, hvad var specifikt tysk, hvad var  

specifikt svensk. Det samme skete i 
Danmark. 
Kunstnere og politikere var med til at 
svare på spørgsmålet: “Hvad er dansk-
hed?”, ved at skrive sange som Der er et 
yndigt land, male grønne bøgeskovs-
billeder som guldaldermalerne gjorde 
det, og skrive demokratiske love som 
Grundloven. 
Nationalitet blev en måde at samle et 
land i krise på, så en fattig bonde i 
Jylland pludseligt fik noget tilfælles med 
en velhavende købmand i København: 
Danmark! 

IKKE-DANSKHED 
Når man sætter en skarp grænse for, 
hvad danskhed er, falder en masse ting 
udenfor: Folk med en anden hudfarve, et 
andet sprog, en anden historie, en anden 
måde at være på. Dette kaldte man ikke-
dansk. 
En af  grundene til, at de tysktalende 
hertugdømmer ikke ville være en del af  
det danske kongerige længere var, at de 
ikke ønskede, at den danske stat skulle 
bestemme, hvordan de skulle være. 

Ditlev Blunck blev fanget midt i det her. 
Han så sig selv både som tysk og dansk, 
men blev tvunget til at træffe et valg om 
sit nationalitet. Han valgte Tyskland. Kort over det danske kongerige før afgivelsen 

af  Norge og de tyske hertugdømmer.

NATIONALISMENS GULDALDER
Kan man have mere 
end én nationalitet? 

Har alle nationer en 
guldalder?
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FØDT I ET GRÆNSELAND 
Ditlev Blunck blev født i 1798 i det 
dansk-tyske hertugdømme Holsten, 
som på det tidspunkt var en del af  det 
danske kongerige. Meget naturligt 
valgte Blunck derfor at opdele sin 
maleruddannelse mellem den tyske by 
München og den danske by Køben-
havn. Hans base var dog i Danmark, 
som var det land, han kaldte sit 
fædreland. 

TYSKER I DANMARK 
Op igennem 1840’erne begyndte 
stemningen mellem Tyskland og 
Danmark at blive dårligere. Hertug-
dømmerne ville løsrive sig fra det 
danske kongerige, men Danmark ville 
bevare sine grænser. Selv om Blunck 
var en rigtig dygtig kunstner – han 
var anerkendt af  s ine danske 
kollegaer,  og han fik sågar bestillinger 
fra den danske konge – blev det 
sværere for ham at være i Danmark. 
Han følte sig både tysk og dansk, og 
ville ikke bryde forbindelserne til sit 
f øde s t ed , s e l v om mag t fu lde 
mennesker (bl.a. politikere og 
museumsdirektører) lagde pres på. 

SEKSUALITET 
I 1840 forlod Blunck Danmark. Den 
dårlige stemning overfor tyskere 
havde lagt pres på ham, men den 
egentlige årsag til afrejsen var, at 
Blunck var homoseksuel. Det var 
ulovligt og en dom for homoseksuel 
adfærd tvang ham til at flygte. På den 
tid blev homoseksualitet i værste fald 
straffet med døden! 

KRIGENS UDBRUD 
Nogle år senere, i 1848, brød 
Treårskrigen mellem Danmark og 
Tyskland ud. Blunck valgte at kæmpe 
på tyskernes side, hvilket måske ikke 
var så underligt, eftersom han otte år 
forinden var erklæret uønsket i 
Danmark. Det var dog ingen nem 
beslutning, og Blunck oplevede nok 
en følelsesmæssig splittelse mellem sin 
hjemegn og sit fædreland. I det skjulte 
havde han nemlig holdt kontakt til 
sine venner i København. Med 
krigens udbrud blev disse bånd til 
Danmark skåret fuldstændigt over. 

På de næste sider, går vi i dybden med 
Bluncks kunst.

Ditlev Blunck, Interiør med ung officer (udsnit), uden årstal 
Aros – Aarhus Kunstmuseum

DITLEV BLUNCK (1798 – 1854)
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Fordi Bluncks studietid var delt mellem to lande, blev hans kunst en 
interessant blanding af  to forskellige stilretninger: 

Blunck blandede ofte det religiøse og idealiserede med det hyggelige og nære. 
I hans bibelbilleder ses fx små, hyggelige hverdagsøjeblikke som ikke har med 
den kristne historie at gøre – det gør billederne mere jordnære og naturlige, 
og derved bliver bibelhistorien nemmere at forstå. Det kan være et barn der 
leger, en mand der er faldet i søvn i hjørnet, en kat der nyder solen… 

Hvad laver menneskene i billedet? Hvor er deres opmærksomhed rettet 
hen? Hvad med dyrere – hvad laver de? 

Synes du, at billedet virker opstillet, som om det er et skuespil på teatret, 
eller virker det naturligt? Hvorfor? 

Kan en ting, eller en adfærd, have en nationalitet? Kan en måde at spille 
fodbold på fx være dansk? Eller en måde at male på? Er det noget, man 
lærer, eller er det noget, man fødes med?

Ditlev Blunck, Kristus hos Martha og Maria, 1838 
Museumsberg Flensburg

I München var man meget optaget af  
det religiøse og idealiserede – dvs. 
billederne forestillede ofte bibel-
historier malet på en måde, så verden 
blev pænere, end den i virkeligheden 
var. 

I København foretrak man at vise 
hverdagslivet, fx familien eller andre 
hyggelige øjeblikke. Man pyntede 
stadig på sandheden, men man skulle 
kunne genkende, hvad man så på 
billedet, og derfor fjernede man ikke 
alt det grimme og naturlige.

EN DANSK-TYSK MALEMÅDE
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DANSKE VENNER 
Blunck har malet dette billede i Rom, 
hvor stort set alle guldaldermalerne rejste 
til for at studere og blive bedre kunstnere. 

I Rom holdt danskerne sammen, og 
Blunck var en del af  denne lille, men 
tætte, og venskabelige kreds. 

På billedet nyder kunstnerne et måltid i et 
osteri, en form for restaurant. 

Kan man se forskel på, hvem der er 
danske, og hvem der er italienske? 
Hvis ja, hvordan? 

Kan du tydeligt se, at mændene netop 
er danskere og ikke fx franskmænd 
eller indere? (tøj, adfærd, udseende…) 

Hvorfor tror du, at danskerne sidder 
ved et bord for sig selv? Er det 
normalt at holde sammen med andre 
af  samme nationalitet som en selv? 

Hvad siger vores udseende og tøj om 
vores identitet og tilhørsforhold?

Ditlev Blunck, Danske kunstnere i osteriet La Gensola i Trastevere (udsnit), 1836 
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot
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SEKSUALITET 
Vores forståelser og erfaringer har helt 
naturligt betydning for, hvordan vi møder 
andre mennesker – og også kunst. 

Hvis du nu ikke vidste, at Ditlev Blunck 
fik en dom for homoseksuel adfærd, ville 
du måske se anderledes på han malerier – 
ligesom du nok også ville se anderledes på 
hans værker, hvis du nu troede, han var 
japaner.  

Hvordan vil du sammenligne de to 
nøgne figurer med hinanden? Hvad 
laver de? 

Er nøgenhed altid forbundet med 
noget seksuelt? 

Hvad er maskulint og hvad er femi-
nint? Kan du finde eksempler på det i 
billederne? 

Når du nu ved, at Blunck fik en dom 
for homoseksuel adfærd, ser du så 
anderledes på billederne? Hvordan? 

Er seksualitet og nationalitet for-
bundet?

Ditlev Blunck, Mareridt, 1846 
Nivaagaards Malerisamling

Ditlev Blunck, Ungdommen. Fra serien: De fire menneskealdre, 1840-45 
Statens Museum for Kunst
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Ditlev Blunck, Selvportræt med friskarer (udsnit), 1848 
Nivaagaards Malerisamling

KRIG 
Selvportrættet malede Blunck i 1848, året, 
hvor krigen mellem Danmark og Tyskland 
brød ud. 

Med portrættet viser Blunck, at han 
definitivt brød sin forbindelse til det danske 
kongerige – han er nemlig klædt i tysk 
friskareruniform. En friskare er en frivillig 
og mere løst organiseret soldatergruppe end 
et statsorganiseret militærkorps. 

Blunck ser direkte ud på beskueren. 
Hvordan vil du beskrive hans blik? 

Hvorfor drager folk i krig? Af  fædre-
landskærlighed? Magtbegær? Pres fra 
andre?
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AFSKED 
Billedet er malet mange år før Blunck 
valgte side i Treårskrigen. Set i lyset af  den 
beslutning får billedet her en ny betydning. 

Det er et studie til værket på side 6 – dvs. at 
Blunck prøver her at få en fornemmelse af  
restaurantrummet, før han senere indsætter  
de mennesker, vi ser på det andet billede. 

Når vi ved, at Blunck senere mistede alle de 
danske venner, der er malet på billedet på 
side 6, kommer dette mennesketomme rum 
til at stå som et symbol på det tab, selvom 
det jo faktisk er lavet før. 

Er det forkert at fortolke noget ind i et 
maleri, som kunstneren ikke selv har 
tænkt? 

Er det overhovedet muligt at vide, hvad 
andre tænker, fx en maler som Blunck, 
der døde for over 100 år siden? Hvis 
man gætter, får alle så det samme svar? 
Findes der kun ét rigtigt svar? 

Hvad med danskhed, findes der kun ét 
rigtigt svar på, hvad det vil sige at være 
dansk?

Ditlev Blunck, Interiør fra Osteriet La Gensola (udsnit), uden personer, 1835 
Privateje
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AFSLUTNING 
Blunck var anderledes end sine danske kunstnerkolleger. Han var 
holstener, han malede anderledes og han var homoseksuel, hvilket 
dengang var forbudt. 

Når historien om den danske guldalder senere er blevet fortalt, er Blunck 
derfor ofte glemt. Han passer ikke ind i en overskuelig præsentation af  
perioden, for det er nemmere at fortælle en historie, hvor alt passer fint 
sammen. At Blunck tilligemed valgte at kæmpe på de tysksprogede 
hertugdømmers side i krigen mod den danske Helstat, er blevet brugt 
som en retfærdiggørelse af, hvorfor man har glemt ham i dansk 
kunsthistorie. 

Vi kan dog ikke komme udenom, at Blunck var en væsentlig del af  den 
danske guldalder. Ja, han var anderledes, men indtil nationalismen 
blussede op i 1840’erne blev han hyldet for netop at være dette, og han 
var venner med mange af  de personer, vi sidenhen har beskrevet som 
særligt danske, fx H.C. Andersen og den danske konge. Og ja, Blunck 
valgte Danmark fra i 1848, men kun fordi han blev tvunget til at træffe et 
valg mellem sin hjemegn og sit fædreland. 

National identitet prægede hele Bluncks liv. Hans historie er relevant, 
fordi den får os til at overveje, hvad det vil sige at være dansk i dag. 

Så hvis du synes guldalderen og Blunck er kedelige, håber vi, at du 
alligevel vil tage de her spørgsmål med dig: 

Kan man være dansk, selv om man ikke tænker og udtrykker sig som 
andre danskere? 

Vælger man sin egen nationalitet, eller er nationalitet noget, der er 
bestemt på forhånd? 

Kan man være dansk, selv om man er født i et andet land?
Constantin Hansen, Maleren Ditlev Blunck, 1837 

Statens Museum for Kunst


