
Marie- Louise Svane 

Moderkroppen tegner sig 
Analyse af nogle af ElkabethJerichau-Baumanns tegninger 

Elisabeth Jerichau- Baumann er polsk-dansk malerinde, fodt 181 9 
d0d 1881. Hun flyttede til Danmark i 1846, da hun var blevet gift 
med den danske billedhugger Jens Adolf Jerichau (1816-83), og 
levede sit voksne kunstner- og familjeliv her i landet, afbrudt af 
kortere og lzngere rejseophold i Rom, London og Konstantinopel. 
Hendes biografer strides om, hvorvidt hun blev 'fuldkommen 
dansk'. Hendes produktion vidner i hvert fald om hendes trang til at 
indoptage en dansk tone, hun malede f.eks. i en periode en del 
danske bondeidyller, og i de folsomme år efter den slesvig-holstenske 
krig blev hendes store billede af kvindeskikkelsen "Danmark" meget 
populzrt, det blev en del af den danske varezstetik og national- 
mytologi, gengivet på kageindpakninger, tmdstikzsker og fzdre- 
landshistorieboger. Samtidig var hun indgroet kosmopolit, hendes 
professionelle karriere forte hende med kontrakter og bestillinger 
rundt i Europas kulturmiljwr, og hendes egen tysk-polske baggrund 
og kontinentale kunstneruddannelse gav hende en naturlig bevzgel- 
sesfrihed tvzrs over standsskel og landegrznser. Hun er en af de 
mest vidtberejste skikkelser i Danmark i perioden, og det, at hun er 
kvinde, g0r hende i den henseende ikke mindre opsigtsvzkkende. 

I Danmark levede hun og hendes mand som en del af den kultu- 
relle inderkreds, Kaalund, H.C. Andersen, Johanne Luise Heiberg, 
Ingemanns, Frolichs horte til blandt husets mange venner. Men selv 
om Elisabeth Jerichau-Baurnann var en iojnefaldende person i sam- 
tiden, og til trods for at hun på lzrredet har foreviget en rzkke af 
de nzvnte guldalderpersonligheder for eftertiden, er det ikke så 
nemt at få oje på hende selv i overleveringen. På Statens museum 
for kunst er hendes malerier pt. ikke ophmgte, men findes i maga- 
sinerne, og i forhold til hendes meget store produktion er det be- 
mzrkelsesvzrdigt, hvor få af hendes arbejder, museet har sikret sig. 
Hendes mands skulpturer står derimod pænt fremme i gallerierne. 

Dog har hun efterladt flere spor, når man giver sig til at lede i det 
samtidige materiale. Det er ikke kun billederne, der er spredt på 
mange private og udenlandske h a d e r ,  der er af interesse, hun har 
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