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Udstilling. Noldes værker
forundrer og opfordrer til
fortælling. Hans malerier
rummer det hele, og der
er masser af potentielle
historier. Han skabte nogle
af de mest passionerede
religiøse billeder fra Kristi
lidelseshistorie. Og så var
der kvinderne. Nolde-Mu-
seum i Seebüll har netop
åbnet en ny sæson.

SEEBÜLL. Der er trøst at hente for
mange mænd på dette års udstilling
på Nolde-Museum i Seebüll.
Selv om Emil Nolde gjorde alt for

at leve sig ind i det kvindelige væsen,
så noterede han også for sig selv om
kvinder:
»Der er meget, jeg ikke forstår, og

jeg behøver heller ikke at vide det«.
Noldes kvindebilleder er hovedte-

maet på 2011-udstillingen i museet
lige syd for den dansk-tyske grænse.
Her er nøgne skønheder, engle, dæ-
moner, muser, madonnaer, mødre, pi-
ger og naturligvis også hans to hu-
struer, Ada Nolde (der døde i 1946),
og Jolantha Nolde, som han giftede

sig med efter Ada Noldes død.
»Den cigaretrygende kvinde og

Madonna« er overskriften på det rum
i Seebüll, hvor Noldes kvinde-billeder
hænger side om side.
Det var i foråret 1901, at Emil Nol-

de mødte Ada, der var veninde til
forfatteren og polarforskeren Knud
Rasmussen i Hundested. Året efter
giftede de sig, og Ada Nolde blev
malerens livsledsagerske indtil sin
død.

Livsledsager
Hun flyttede med ham rundt til skif-
tende adresser i Danmark og Tysk-
land og rejste med på den store et-
nografiske og antropologiske ekspe-
dition i 1913-1914 til Ny Guinea i
Stillehavet.
Her tog hans maleri en ny vitali-

stisk og ekspressionistisk drejning i
mødet med den såkaldte primitive
oprindelighed, som Nolde vedvaren-

de forsøgte at forbinde sig med. Og
Ada - født Vilstrup -dannede også et
lysende centrum i den række af im-
pressionistiske forårs- og sommerbil-
leder, han malede fra parrets som-
merhus på Als i 1904 til 1908.

Skrøbeligt helbred
Ada (Vilstrup) Nolde blev født i 1879
som det niende barn i en søskende-
flok i præstegården i Resen ved Lim-
fjorden.
Faren var pastor Christian Vilstrup,

der senere tog familien med til Fyn.
Efter hans død flyttede moren og
døtrene til København, hvor Ada stu-
derede sang og tog skuespilundervis-
ning. Hun fik undervisning af forfat-
teren og instruktøren Herman Bang,
der også gav Ada hendes første rolle
på Dagmarteatret.
Ada blev stærkt betaget af Emil

Noldes personlighed og kunstneriske
begavelse, og trods hendes svære
sygdom - en nyrelidelse - og skiften-
de ophold på diverse sanatorier, var
hun en uvurderlig støtte for maleren
- ikke blot i hverdagen men også i
den organisatoriske side af kunstner-
livet. 
Hun slækkede på sine egne kunst-

neriske ambitioner i forhold til hans.
Ikke unormalt på den tid, selv om de
første kvinder var begyndt at se de-
res værd inden for litteraturen og
skuespillerfaget.
På udstillingen i Seebüll toner Ada

Nolde blandt andet frem på oliema-
leriet »Forår i værelset«, som Emil

Nolde malede i 1904. Her sidder hun
koncentreret over en bog i det gule
værelse i det lille fiskerhus, som æg-
teparret Nolde beboede fra 1903 til

1916. Ada Nolde var »den største
lykke i Noldes liv«, som han selv
skrev.
I 1948 giftede han sig med den

Fra mødre til muser 
og madonnaer

Ovenfor: »Tolles Weib« (1919), olie på lærred, 77,5 x 104,5 centimeter. Til venstre: »Mädchenbildnis« (1913), olie og guldbronze på lærred, 71 x 58 centimeter.

Biografi
•  Emil Nolde bliver født i lands-

byen Nolde i nærheden af
Tønder i 1867

•  Han tager en uddannelse som
træskærer og designer en
postkortserie i 1894, som viser
bjerge med menneskelige
træk. Serien sælger godt og
giver dermed Nolde mulighed
for at etablere sig som free-
lance-maler.

•  I 1902 gifter han sig med den
danske kvinde Ada Vilstrup. I
1906-1907 er Nolde medlem
af kunstnergruppen »Die
Brücke«. Ægteparret Nolde
bor på Als om sommeren og i Berlin om vinteren.

•  I 1913-1914 deltager de i en ekspedition gennem sydhavet. I
1927 flytter parret til Seebüll, Nolde tegner selv beboelseshuset
og haven.

•  I 1937 erklærer nazisterne Nolde som dekadent (»entartet«)
kunstner og giver ham maleforbud i 1941. Nolde fortsætter
imidlertid med at male akvareller i det skjulte og skaber 1300
»umalede billeder«.

• Efter krigen modtager Nolde en lang række æresbevisninger. Han
dør i Seebüll i 1956. Hans testamente omfatter stiftelsesbeviset
til fonden ved navn Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde.

Ada og Emil Nolde.

Hans Christian
Davidsen skriver


