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Den store konge. Farverne i Nol-
des akvareller løber sammen og
skilles af en sfærisk stoflighed.

Fra billedsalen på Nolde Museum i Seebüll. Der er ikke mange kva-
dratmeter til overs på væggene.

Blomsterhave. Nolde
malede impressionis-
tiske forårs- og som-
merbilleder i sommer-
huset på Als i årene
1904-1908.

haver, der blev hans levende inspirationskilder.
142 værker kan i år ses i Seebüll: Oliemalerier, akvareller, teg-

ninger, træsnit og de »umalede billeder«. Det er udstilling num-
mer 54 på Nolde-Museum, der sidste år trak godt 80.000 gæ-
ster. Nolde-museets afdeling i Berlin har i de to år, det har eksi-
steret, trukket omkring 100.000 besøgende.

De store udlån til udstillinger i København og Paris har sat si-
ne begrænsninger for udvalget i Seebüll. Kritikere har i mange
år hæftet sig ved, at billederne på Nolde-Museum ikke fik luft
nok. Oliemalerierne hænger klos op og ned ad hinanden i atieli-
erstuen med ovenlys.

I år har museumsdirektør Manfred Reuther dog lagt vægt på
ikke at vise »så meget som muligt«, som han udtrykker det, men
har givet udstilling en mindre slankekur og reduceret den i
»æstetiske kategorier, så billederne i højere grad kommer til de-
res ret, og deres kvalitet bliver mere iøjnefaldende«.

Ud over have- og blomsterbillederne er der i 2010 også fokus
på Noldes stilleben med figurer og genstande som motiver -
ting og sager, so Nolde støvede op i souvenirbutikker og anti-
kvitetsforretninger i Berlin og på sin rejse til Ny Guinea, der før-

ste over blandt andet Moskva og Peking. Der vises storby-akva-
reller, som Nolde lavede fra varieteer, caféer, kabaretter og dan-
selokaler i Berlin i årene 1910-1911.

Nolde og nazismen
Endelig er der »de umalede billeder«, de billeder Nolde malede
efter at have fået maleforbud af nazisterne. Emil Nolde forreg-
nede sig. I september 1934 meldte Nolde sig ind i det national-
socialistiske parti i Nordslesvig, og han levede i håbet om at
kunne blive en førende repræsentant i ny tysk kunst. Han leve-
de i håbet om også at kunne blive anerkendt for sin kunst i det
nazistiske regime og havde derfor vanskeligt ved at forstå, at
nazisterne latterliggjorde ham med den famøse udstilling »En-
tartete kunst« i München i 1937 og det senere maleforbud.

Han bønfaldt det autoritære regime i breve, hvor han leflede
for nazisterne i håb om at kunne komme til ære og få oprejs-
ning: »Mine høje idealer var og er i bund og grund de samme,
som nationalsocialismen har kæmpet for at opnå - min hele
holdning er præget af kærlighed til Tyskland og dets idealer.
Heil Hitler!«

Men hans bønner prellede fuldstændig af i Berlin. Malefor-
buddet kom i 1941.

Medlemskabet af nazipartiet »har nok spillet en større rolle
for os, end det har for Nolde«, skriver kunsthistorikeren Hans
Jørgen Bonnichsen i Grænseforeningens blad, Grænsen, i de-
cember 2009.

Disse ord er ikke unikke for Nolde. De kan hæftes på millioner
af mennesker, der af den ene eller anden grund lod sig forføre
eller indrullere i nazismen.

Men som en rød tråd fra de tidligste værker til de seneste
umalede billeder løber Noldes i intense optagethed af en gro-
tesk underverden af trolde og fabelvæsner, halvt dyr, halvt
mennesker, fortryllende, forlokkende, forfærdende og forføren-
de. En dyrisk og dæmonisk halvverden i strålende farver.

Sæson 2010 i Nolde-Museum Seebüll. Åben dagligt fra klok-
ken 10 til 18 til og med den 30. november. I perioden juni-
september er der om torsdagen åbent helt frem til klokken
20. Læs mere på www.nolde-stiftung.de

hcd@fla.de

Emil Nolde

• 1867: Emil Hansen blev født i landsbyen Nolde
ved Tønder.

• 1900-01: Besøgte Danmark første gang. Gen-
nem hele livet opholdt han sig i mange perio-
der i Danmark, hvor han mødte malerkollegaer
som Hammershøi og Villumsen.

• 1902: Giftede sig med den danske skuespillerin-
de Ada Vilstrup - og tog navn efter fødebyen
Nolde.

• 1910-12: Gennembrud på udstillinger i Tysk-
land.

• 1906-07: Medlem af den
tyske ekspressionistiske
gruppe Die Brücke.

• 1920: Blev dansk statsbor-
ger i forbindelse med gen-
foreningen.

• 1922: Udstillede som gæst
på Grønningen i København
inviteret af Harald Giersing.

• 1927: Købte gården See-
büllhof syd for grænsen.

• 1934: Blev medlem af
Nordschleswigs nazistparti,
NSAN.

• 1937: Nazisterne stemplede hans kunst: Entar-
tete (degenereret), som var betegnelsen for
den kunst, nazisterne ikke mente afspejlede
den tyske folkesjæl. Over 1000 værker blev be-
slaglagt.

• 1941: Fik maleforbud indtil 1945. Trak sig tilba-
ge til sit hjem i Seebüll og malede »Umalede
Billeder«.

• 1956: Døde i Seebüll.
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Anmeldelse. Karsten
Lund er i sit es.
»Skrønen om Erkan«
er meget mere end
bare en skrøne.

KØBENHAVN. Hvem kan? Er-
kan!

Nej, læseren skal ikke være
nervøs. Karsten Lunds syvende
bog er ikke en lallende lov-
prisning af en succesrig tyr-
kisk indvandrer, men en mor-
som skildring af et interessant

menneske, som måske nok
kan være med til at flytte lidt
på de almindelige og generali-
serende fordomme om vores
»fremmede« medborgere - og
om os selv.

Erkan er vokset op i en tyr-
kisk landsby, Atatürks verdsli-

ge reformer er hans arvegods,
så religiøs fanatisme og præ-
sters pekuniære plattenslageri
er ikke hans kop te, til gen-
gæld forstår han ikke den
danske værdirelativisme, selv-
om han selv er lidt af en anar-
kist; han mener eksempelvis,
at de menneskelige love tæller
mere end politiske systemers.

Retfærdighed
Det er således rent turkish de-
light at følge hans øje for øje,
tand for tand-holdning i op-
gøret med en lurvet terrorist,
der har myrdet hans kone og
barn; en befriende indirekte
kritik af et moralsk betændt
dansk rets- og behandlersy-
stem, med sans for morderes
ve og vel.

»Det er godt, at der findes
gode mennesker, sagde han.
Det er godt, at der er en smu-
le retfærdighed til«, står der et
sted, og det er det, romanen
handler om: godt og ondt og
om simpel retfærdighed.

Lund kalder sin velfortalte,
humoristiske og kritiske bog
en skrøne, altså en folkelig
prale- og løgnehistorie, men
realiteternes verden lurer be-
tænkeligt tæt på.

Karsten Lund: Skrønen om
Erkan. Roman. 320 s. 299
kr. (Gyldendal)

Preben Rasmussen
red@dagbladene.dk

En human anarkist Karsten Lund kalder sin humo-
ristiske og kritiske bog en
skrøne. Men realiteternes ver-
den lurer betænkeligt tæt på.
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