
En af de bedst bevarede hemmeligheder i dansk kunst  
 
Bertha Wegmann er bogen bag den kommende udstilling Bertha
Wegmann. At male på mange sprog, der åbner på Den Hirsch-
sprungske Samling den 9. februar 2022. Bogen – og udstillingen – 
sætter fokus på en af dansk kunsts bedst bevarede hemmeligheder: 
Bertha Wegmann (1847-1926).

Bertha Wegmanns kunst og karriere er et paradoks: Hun opnåede 
stor succes i udlandet og anerkendelse på Salonen i Paris, ligesom hun 
deltog med succes på store udstillinger i ind- og udland. Hjemme i 
København portrætterede hun samfundets spidser; sammen med P.S. 
Krøyer var hun blandt de mest efterspurgte portrætmalere i landet, og 
samtidens kunstkritikere hyldede hende for evnen til at karakterisere 
sine modeller. Selv huede det hende ikke at blive sat i bås som portræt-
maler. Bertha Wegmann insisterede på også at dyrke intense, til tider 
næsten ekspressive, landskaber, genrebilleder, situationsbilleder, 
bybilleder, opstillinger og blomsterbilleder. Bertha Wegmann blev 
som den første kvinde nogensinde valgt ind i Kunstakademiets Plenar-
forsamling. Hun var en del af det danske kunstliv, men rejste samtidig 
i en årrække rundt mellem byer og steder i Europa, hvor hun boede og 
virkede som kunstner.

På trods af sin imponerende karriere fik Bertha Wegmann ikke en plads 
i dansk kunsthistorie, og hendes værker blev ikke købt af de danske 
kunstmuseer. Denne skæbne deler hun med mange andre samtidige 
kvindelige kunstnere. Men at hun var født i Schweiz og uddannet i 
München og Paris var også med til at fortrænge Wegmann fra den 
danske kunsthistorie. Og det selvom hun havde boet i Danmark, siden 
hun var fem år og var en flittig udstiller herhjemme. Traumet efter 
krigen i 1864, hvor Danmark mistede en tredjedel af sit område, gjorde 
det ikke nemt at være dansk kunstner med tyskklingende rødder. 
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Wegmann blev tildelt dansk statsborgskab ved lov 1. februar 1884. 
I sagens akter findes et indlæg fra Bertha Wegmann selv, hvori hun 
skriver, at hun “betragter Danmark som mit Födeland”. Men at føle sig
dansk, at deltage aktivt i det danske kunstliv og henlægge væsentlige 
dele af sit liv indenfor nationens geografiske grænser var imidlertid 
langtfra nok til at dæmpe kritikken, der var optaget af kunstnerens 
“udanske” stil, som kritikerne mente manglede nationale rødder.

Faktum er imidlertid, at Wegmann levede, virkede og følte sig som 
dansker og via private kunstsamlinger langsomt groede ind i den
danske kunsthistorie, bl.a. gennem sin forbindelse med det jødiske 
samlerpar Pauline og Heinrich Hirschsprung.  
 
Bertha Wegmann er den første forskningsbaserede bog om 
kunstneren. Bogen er rigt illustreret med både kendte og nyopdagede 
værker, fotografier og arkivmateriale og rummer bidrag fra en række 
kunsthistorikere, der fra hver deres vinkel udfolder Wegmanns liv 
og værk. Den kommer bl.a. rundt om Bertha Wegmanns position på 
kunstscenen, de kvindelige kunstnerfællesskaber, det jødiske netværks 
betydning for Wegmanns karriere og giver en radikal feministisk 
analyse af hendes hovedværk En ung pige. Portræt af Marie Triepcke 
(bogens forsidebillede). Netop dette værk købte Den Hirschsprungske 
Samling i januar 2021 med støtte fra en række danske fonde. 

Bogens bidragsydere er: Kunsthistoriker, ph.d. Emilie Boe Bierlich; 
museumsinspektør ved Prins Eugens Waldemarsudde, ph.d. 
Carina Rech; overinspektør ved SMK, Peter Nørgaard Larsen; 
kunsthistoriker og domicileret forsker ved Den Hirschsprungske 
Samling, Ernst Jonas Bencard; museumsinspektør ved Den 
Hirschsprungske Samling, ph.d. Rasmus Kjærboe; projektforsker 
ved Den Hirschsprungske Samling, ph.d. Lene Bøgh Rønberg; og 
kunsthistoriker og forfatter Annette Rosenvold Hvidt.

Udstillingen Bertha Wegmann. At male på mange sprog kan opleves 
på Den Hirschsprungske Samling frem til den 29.5. Derefter rejser 
udstillingen videre til Skovgaard Museet i Viborg 11.6-2.10 2022. 
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Bertha Wegmann og Toni Möller, ikke dateret.  
Den Hirschsprungske Samlings Arkiv.

Kunstneren Jeanna Bauck, 1881. 
Nationalmuseet, Stockholm.

Ung mor med barn i have, 1883. 
Privateje.

↑ Portræt af direktør for Udenrigs-
minister Peter Vedel, ca. 1873. Det National-
historiske Museum på Frederiksborg.

↓ Opstilling med markbuket og kunstnerens 
palet, 1880’erne. Privateje.
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