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Den romantiske guldalders blomstermaler
Johan Laurentz Jensen (1800-1856) er den mest betydningsfulde 
nature morte-maler i Norden. Hans smukke blomster- og frugtbille-
der og de sjældnere køkken- og jagtstykker har altid været værdsat, 
og hans værker pryder mange danske og internationale samlinger. I 
de senere årtier har J.L. Jensens værker nydt en stigende internati-
onal interesse, men i sin samtid var han underkastet opfattelsen af 
blomstermaleriet som en mindre prestigefyldt genre. Han fik derfor 
ikke den permanente plads i den danske kunsthistorie, som værker-
nes kunstneriske niveau burde have sikret ham. 

Fra landsby til kongelige sale
Bogen fortæller den fascinerende historie om skolelærersønnen fra 
Gentofte, der bragte det internationale blomstermaleri til Danmark 
og omplantede det i sin egen stil. Han førte porcelænsmaleriet til 
nye kunstneriske højder med servicer bestilt af kongehuset, der 
også lod ham udsmykke sale i de kongelige palæer med nature mor-
te i den helt store skala. 

J.L Jensens værker repræsenterer drømmen om uforgængelig skøn-
hed og evigt liv. Hans værker har kunsthistorisk set været under-
belyst, men det rådes der nu bod på med denne rigt illustrerede og 
dybdegående dokumentation af hans liv og værk. Bogens forfattere, 
kunsthistorikerne Marie-Louise Berner og Mette Thelle, har gen-
nem mange år arbejdet med materialet, og Nivaagaards Malerisam-
lings museumsinspektør Birgitte von Folsach har redigeret bogen.
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J.L. Jensen på Nivaagaard
Bogen udgives samtidig med åbningen af den hidtil største udstil-
ling om J.L. Jensen: En duft af evighed. Blomstermaleren J.L. Jen-
sen, der vises på Nivaagaards Malerisamling 21. januar til 12. august 
2018. Museets direktør, Andrea Rygg Karberg, udtaler: 

Det er en stor glæde, at vi i anledning af vores særudstilling nu 
udgiver den første samlede udgivelse om J.L. Jensen. ’Blom-
ster-Jensen’, som han kaldes i folkemunde, er en elsket og vidun-
derlig dansk guldaldermaler, der fagligt set har stået i skyggen 
af andre Eckersberg-elever. Hans blomsterbilleder er mesterligt 
udførte, fulde af sanselig skønhed. Såvel kunsthistorikere som et 
alment publikum, herunder botanikinteresserede, vil få stor glæde 
af bogen.”

Om forfatterne 
Marie-Louise Berner (f. 1946) er kunsthistoriker, mag.art. Hun var 
1977-1999 forskningsbibliotekar ved Kunstakademiets Bibliotek og 
udgav i 2005 ”Bertel Thorvaldsen. A Daguerreotype Portrait 1840”.

Mette Thelle (f. 1945) er kunsthistoriker, mag.art. Hun har været 
museumsinspektør på Esbjeg Kunstmuseum, Randers Kunstmuse-
um og Fyns Kunstmuseum.
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