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I 1870’erne rejste danske malere sjældent til Orienten for at finde 

kunder og motiver, men den polsk-danske kunstmaler Elisabeth 

Jerichau Baumann var ikke som de andre. Hun forsørgede i  

perioder sin mand, kunstmaleren Jens-Adolph Jerichau og 

deres ni børn, og godt nok solgte hun primært sine portrætter til 

velhavende europæiske købere, men i årene 1869-75 begav hun 

sig til Konstantinopel og Kairo drevet af lige dele eventyrlyst og 

pekuniære behov. Som kvinde fik Baumann adgang til harem-

mer og opnåede dermed et både unikt og sjældent indblik i de 

osmanniske overklassekvinders liv. 

I et af Konstantinopels haremmer traf Baumann den 19-årige 

tyrkisk-osmanniske prinsesse Nazili, som gjorde et stort indtryk 

på hende. Baumann malede flere kendte malerier af prinsessen, 

og hun skrev begejstret om hende i breve og rejseberetninger. 

Nazili levede et luksuriøst liv, men stræbte efter et friere, mere 

moderne liv – og Nazili blev da også senere en indflydelses-

rig kvindesagsforkæmper. Baumanns forskellige vidnesbyrd 

om mødet med Nazili afslører et anderledes og mere mange- 

facetteret billede af Osmannerriget end datidens ofte  

klicheprægede fokus på Orientens mystik og illustrerer en  

opbrudstid, hvor samfund både i vesten og i Orienten var præget 

af store omvæltninger; ikke mindst i det råderum, der var for 

kvinder til at præge deres eget liv. En problemstilling, som endnu 

ikke er blevet uaktuel.

OM FORFATTEREN
Anna Rebecca Kledal er forfatter og historiker samt ph.d. i køn 
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Kunstmuseet ARoS viser fra den 8. maj til 12. september 

2021 en udstilling om Baumanns kunst med titlen Elisabeth  

Jerichau-Baumann – Mellem verdener.
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