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Udstilling. Når Emil Nolde så sit snit til det,
såede og plantede han. Han var vild med
blomsterhaver, og naturen sørgede for leven-
de inspiration. Har man brug for lidt farver i
denne hvide tid, så er Nolde-Museum det rig-
tige sted at tage hen. Museet er klar til sæson
2010.

SEEBÜLL. Den stærke kolorisme blev Emil Noldes kendemærke.
Som mange andre kunstnere havde han et væld af facetter,
men hans blomsterakvareller er vel de billeder, der har den stør-
ste folkelige appel. 

Men det skal man ikke kimse ad. For de er på en gang meget
diskrete, men samtidig smukke og dekorative. De har en poetisk
lethed, men rummer også en fascinerende kraft. Det var både af

nød og glæde, at Emil Nolde dyrkede akvarelteknikken. Der kan
siges meget godt om oliemaleriet, men der er også mange
ulemper forbundet med det. I akvarellerne løber farverne sam-
men og skilles, så billederne får en helt speciel sfære og stoflig-
hed.

I dag slår Nolde-Museum i Seebüll dørene op til en ny sæson,
og det bliver med særlig fokus på Noldes blomster- og havebil-
leder. En mere fascinerende kontrast kan man vel ikke ønske sig
lige nu, når man kører ad marskens smattede veje og kigger ud
over Nordfrislands temmelig farveløse landskaber.

Alt har sin charme. Det ved om nogen beboerne ved vest-
kysten, hvor naturen går fra den ene ekstrem til den anden.
Men netop lige nu kan man som gæst på museet bruge Noldes
farvepragt af blomster.

Store udlån til Danmark
Hvert år rykker Nolde-Museum rundt på billederne. Nogle bille-
der kommer frem fra glemslen. Andre ryger i depoterne. Men de
fleste lånes ud til eksterne udstillinger. For tiden vises en stor
udstilling i Ordrupgaard i København med fokus på Emil Noldes

forhold til Danmark.
Men uanset hvilket udvalg af billeder, gæsterne i Seebüll får

at se, så er det hvert år det blomstrende, det voldsomme og det
grotesk fantastiske, der dominerer - for det ligger stort set i al
Noldes kunst. Og i kælderen venter de religiøse billeder. Det sto-
re alter-værk i ni dele, »Das Leben Christi«, er i år udlånt til
Folkwang Museum i Essen, der i år er den europæiske kulturho-
vedstad. Men i Seebüll hænger det dramatiske Kristus-værk
»Martyrium«.

Emil Nolde voksede op i Vestslesvig, i en af de mest pietistiske
egne i Sønderjylland. Marskboerne oplevede stærke religiøse
vækkelser, og det er en vigtig viden at have i baghovedet for at
forstå Noldes kunst.

Blomsterhaver som inspirationskilder
Nolde kom vidt omkring. Gennem hele livet opholdt han sig i
mange perioder i Danmark, hvor han mødte malerkolleger som
Wilhelm Hammershøi og J.F. Willumsen. Så var det Schweiz,
Berlin, Als, Utenwarf, Ruttebüll og Seebüll tæt på den dansk-ty-
ske grænse. Der hvor han kunne, anlagde Emil Nolde blomster-

Det blomstrer 
allerede i marsken

»Dalier og solsikker«, maleri
fra 1928. I Noldes billeder kan
man se slagger fra periodens

andre ekspressionistiske
kunstnere.

Hans Christian
Davidsen skriver

Anmeldelse. Marina Cecilie Ro-
nés »Det skete« er en selvstæn-
dig fortsættelse af N.I.M.B.Y. -
en roman om lysten og døden,
om at opleve tab og om at
række ud efter livet.

KØBENHAVN. Anders er død, og Helene er
hans kone. Med vægt på er; Helene har
svært ved at finde sig til rette i sin nye rolle
som enke. Derfor tager hun en måned til
Fanø, mens hendes tre børn bliver derhjem-
me. Det er for meget, det ved hun godt, og
hun er ikke engang helt klar over, hvorfor
hun er taget af sted. 

Måske er det dødsfaldet, som får Helene

til at tænke tilbage på sin barn-
dom. I hvert fald får vi en række
tilbageblik til den 12-årige piges
ikke helt harmoniske barndom -
herunder en foruroligende beskri-
velse af den seksuelt fremmelige
piges forførelse af en voksen mand. Den er
foruroligende, fordi den er erotisk og uden
den mindste snert af overgreb; Helene fin-
der sig selv som seksuelt væsen og får det,
hun har brug for. 

På den måde spejler barndomserindrin-
gerne nutiden på Fanø. Her møder Helene
også en mand og forfører ham, og ligesom i
barndommen er det det, hun har brug for.
Hendes rejse væk bliver således, egentlig
imod hendes egne forventninger, netop en
vej hjem til den rolle, hun nu har: Som He-
lene, ikke længere Anders’ kone. 

Marina Cecilie Ronés bog er opfølgeren til
»N.I.M.B.Y.«, hvor vi følger Anders’ sygdom
og død. Det gør, at især starten af »Det ske-

te« er lidt springende, fordi vi får en
række forklaringer fra den første
bog. Efterhånden falder handlingen
dog på plads, og med sin lavmælte,
insisterende fortælletone og særeg-
ne handling er »Det skete« en smuk

historie om livet efter døden - den elskedes
død. 
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Livet efter døden

Marina Cecilie Ronés for-
tælletone er lavmælt og

insisterende.


