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Tre akvareller fra Seebüll malet i 1930. »Et stykke græsmark skulle blive vor have. En svær begyndelse - men det måtte simpelthen lykkes«, skrev Emil Nolde i sin selvbiografi.

Fra den ny café i indgangsbyg-
ningen »Forum« kan gæsterne
nyde udsigten over mod Hüll-
tofter Tief.

Nye rammer. Nolde-mu-
seet åbner på søndag i
helt nye bygninger. Kun
Emil Noldes gamle fun-
kis-villa står tilbage. El-
lers er det moderne glas-
arkitektur, der præger
museet midt i marsken.

NYKIRKE. Der venter gæsterne
et helt nyt syn, når Nolde-museet
i Seebüll åbner på søndag. Midt i
den flade marsk står to splinter-
nye bygninger og rager op ved si-
den af Emil Noldes gamle fun-
kis-villa. Den gamle administra-
tionsbygning er revet ned og er-
stattet af moderne arkitektur:
Den ny reception »Forum« med
glaspartier til alle sider, et nyt

kontor og et nyt havehus.
»Forum« huser ikke blot en ca-

fé, værkstedsrum til billedskoler
og mødelokaler, men også en helt
ny biografisk udstilling om Emil
Nolde. Den biografiske udstilling
er noget, som gæsterne har måt-
tet undvære i de 50 år, som mu-
seet har eksisteret. Mange har
oplevet det som underligt, at der
ikke engang var forklarende tek-
ster med til billederne i udstil-
lingslokalerne i Emil Noldes
gamle hus.

- For 10-15 år siden var en så-
dan biografisk udstilling og de
forklarende tekster om Noldes
liv og levned ikke nødvendig.
Men det er de i dag, hvor den al-
mene viden om Nolde næppe er
så stor blandt de især yngre ge-
nerationer, siger museumsdirek-
tør Manfred Reuther.

Masser af stof
De nye bygninger giver også eks-
tra plads til at fortælle de hi-
storier om Nolde, der ikke så tit
er blevet fortalt. Et vigtigt og un-
derbelyst tema er for eksempel
Nolde og de politiske omstæn-
digheder i 1920erne og 1930erne.

- Han var for eksempel medlem
af nazistpartiets afdeling i
Nordslesvig i 1930erne, og det er
et tema, vi vil belyse lidt mere.Vi
vil også gå nærmere ind på Nol-
des liv og løbebane i Det Tredje

Rige. Der findes en lang række
dokumenter, der giver et billede
af hans liv under nazisternes ma-
leforbud, og der er for eksempel
en lang række breve fra hans
hånd, hvori han giver udtryk for
hans store angst: At englænderne
skulle bombe hans hus, når de
kom ind fra Nordsøen, siger
Manfred Reuther.

Der er masser af stof til fortæl-
linger. Kunstsamleren Bernhard
Sprengel (der lægger navn til det
ekspressionistiske kunstmuseum
i Hannover), så ironisk nok først
Emil Noldes billeder på en af de
kunstudstillinger, som nazisterne
viste med den »vanartede kunst«,
som de kaldte dem. Det fik
Sprengels øjne op for Nolde, og
under krigen frygtede Nolde så

meget for sine billeder, at han
flere gange overvejede at få sine
billeder bragt i skjul hos Spren-
gel.

Plads til over  100.000
Med udvidelsen i Seebüll er der
plads til at kunne nå op på de
over 100.000 gæster, som Nolde-
museet lå på i sin storhedstid. Si-
den begyndelsen af 1990erne har
besøgstallet ligget på omkring
75.000.

- Da vi havde 100.000 om året,
var det for meget af det gode.
Nogle gange var trængslen så
stor, at vi måtte henstille nogle af
gæsterne til at tage en pause i
cafeen eller i haven for at lette
det værste tryk i udstillingsloka-
lerne, siger Manfred Reuther.

Han understreger dog, at det
ikke alene er en ambition at nå
op over de 100.000. De nye byg-
ninger er lige så meget til for at
forberede Nolde-museet på nye
tider. Der skal andre aktiviteter
og flere indtægter til, for om 20
år mister stiftelsen bag Nolde-
museet enerettighederne til Nol-
des værker og dermed også en
meget stor indtægtskilde.

Maleskole på søndag
Maleskolen er en af de nye akti-
viteter, som finder sted i ind-
gangsbygningen »Forum«. Herfra
er en dejlig udsigt ud til Mülltof-
ter Tief, og det bliver både dan-
ske og tyske kunstpædagoger,
der kommer til at undervise her.
Maleskolen indvies med en kam-
pagnedag for børn på søndag
mellem klokken 10 og 18. Det er
meningen, at børnene skal besø-
ge Nolde-udstillingen og bruge
nogle af billederne som udgangs-
punkt for deres egne.

Der er gratis entre på søndag.
Grej og materialer er til fri afbe-
nyttelse, og der er i løbet af da-
gen fire grupper med plads til 15
børn i hver. Tilmelding kan ske i
Nolde-museets kontor hos Chri-
stel Pörksen (telefon 04664 - 98
39 30).

Plads til at fortælle nye historier
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[ B i l l e t p r i s e r ]
Nolde-museet hæver i år entreen for voksne fra fire euro til
seks euro. Om to år stiger billetprisen yderligere til otte euro.
Museumsdirektør Manfred Reuther har hævet priserne efter et
udtrykkeligt ønske fra Nolde-stiftelsens tilsynsråd.

- Det almindelige prisniveau for museer, vi kan sammenligne
os med, ligger omkring de 15 euro, så vi hører absolut til i den
billige ende. Og vi er nødt til at have flere indtægter, siger
Manfred Reuther.

Der er fortsat rabat til skoleelever og studerende, der kom-
mer ind for tre euro. Fra i år skal man også betale entre for be-
søge haven uden for selve museumsbygningen.


