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Blomster-Jensen intog Nivå 

Nivaagaards Malerisamling slår upp dörrarna till en storslagen utställning om J.L. Jensen (1800–

1856), även kallad Blomster-Jensen. Han var den ledande blomstermålaren under guldåldern. Han 

vigde hela sitt liv och sin karriär åt att skildra överdådiga buketter i glödande färger och stilleben 

av sinnliga frukter, trots att blomstermåleri av tradition var en nedvärderad genre, som mest 

sysselsatte kvinnliga amatörer. Utställningen av Blomster-Jensens verk kommer att vara den första 

på senare tid och den största någonsin. 

Jensen arbetade i den internationella nature morte- eller stillebentraditionen, vilket innebär 

målningar av ett stillastående motiv, ett arrangemang av livlösa föremål, som typiskt kan utgöras 

av blommor, frukter, mat och döda djur. Han målade allt detta, men mest berömd är han för sina 

vackra blommor i grekiska vaser, korgar och kransar, liggande på en karm eller växande i 

skogsmyllan. Till detta kommer hans tavlor med fruktmotiv och hans sällsynta köks- och 

jaktmålningar samt det tills nu helt okända porslin som han i sin egenskap av chefsmålare på Den 

Kongelige Porcelænsfabrik dekorerade till Frederik VI:s båda döttrar. 

Karakteristiskt för honom är hans stora noggrannhet i beskrivningen av varje blomma, frukt eller 

djur och hans mycket välbalanserade och harmoniska kompositioner, där ljuset leds in i 

buketterna så att varje blomma, blad, knopp eller stjälk framstår tydligt och logiskt i helheten. 

 

J.L. Jensen, Opstilling med blomster og frugt, 1836 
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg 



 

Drömmen om evigt liv 

Jensen var upptagen av både natur och konst, och hans verk tar gestalt mellan dessa båda poler. 

Inspiration hämtade han hos efterföljarna till 1600-talets holländska barock, medan han förnyade 

genren genom att blanda den danska floran med exotiska blommor. Jensens verk representerar 

drömmen om oförgänglig skönhet och evigt liv. 

Budskapet har inget bäst före-datum, för blommor spelade både då och nu en stor roll i 

människans liv, även på ett symboliskt plan. Blommor kan säga mer än ord. Vi gratulerar, 

kurtiserar och kondolerar med blommor. En bukett förknippas med lyx, generositet och livsglädje 

och uttrycker en flyktig skönhet, som alltför snabbt förgår. Blommor är sårbara liksom människor. 

Under utställningen böd Nivaagaards Malerisamling på vandringar i museets berömda 

rododendronpark, insamlingspromenader på den natursköna strandängen, workshops om 

blommor i sallader, blomsterbindningskurser på museets terrass och mycket mer.  

 

Guldåldersdikter och samtidskonsten kompletterar 

Jensens blommor fick sällskap av guldåldersdikter och två samtida konstnärer. Den eftertraktade 

unga brittiska installationskonstnären Rebecca Louise Law är känd för sina poetiska verk, som 

liksom Jensens handlar om naturskönhet och förgänglighet. Under vecka 8, 2018 skapar hon i J.L. 

Jensen-utställningen en betagande blomsterinstallation, som därefter kompletteras utställningen. 

Den danska konstnären Katja Bjørn har med inspiration från Malerisamlingens nyförvärvade verk 

av J.L. Jensen, Granatæble, grønne og blå druer på stenkarm skapat ett videoverk som visas 

utomhus på en skärm i nivå med gräsplanen. Här ser vi frukter, blommor och kroppar, som spritter 

av liv men långsamt ruttnar, faller ihop och försvinner. Verket ligger i jorden som symboliskt både 

är spirande och livgivande men även är en plats för mörker, död och begravning. Verket kan 

upplevas under hela utställningsperioden. 

 

På Jensens tid förmenades kvinnor tillträde till konstakademin och till utbildning. Jensen 

undervisade dock en rad kvinnliga privatelever i blomstermålning, men deras namn är i dag 

glömda. Rebecca Louise Laws blomsterinstallation och Katja Bjørns videoverk är från museets sida 

en hälsning till historiens förbisedda kvinnliga konstnärer och en hyllning till vår egen tids många 

starka kvinnor på konstscenen. 

 

Boken om blomstermålaren Jensen 

Till utställningen utges i samarbete med Strandberg Publishing A/S en stor vacker bok på danska 

och engelska med berättelsen om Jensens konstnärliga utveckling, hans stora utsmyckningar på 

bl.a. Amalienborg i Frederik VIII:s palats och hans porslin som representeras av en mängd vackra 

bilder. Huvudartikeln och artikeln om Jensen som porslinsmålare är författad av mag.art. Marie-

Louise Berner, som de senaste 14 åren har forskat om Jensen. Mag. art. Mette Thelle har skrivit 

om Jensens rumsutsmyckningar. Det är den första genomarbetade beskrivningen av Jensens 

samlade verk, varför det är frågan om helt ny kunskap på en forskningsmässigt hög nivå, vilket 

länge varit efterfrågat även internationellt. Dessutom är det en njutning att bläddra i boken på 

grund av de innerligt vackra bilderna. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Översättare: Översättningsbyrå Diction 

 


