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»Frühling im Zimmer« (1904), olie
på lærred, 88,5 x 73,5 centimeter.

»Cigarettenraucher -
in« (1907), olie på
lærred, 82 x 65 cen-
timeter.

»Alvilda« (1921), olie på lærred, 83,5 x 65,5 centimeter.

»Masken und Georginen« (1919),
olie på lærred, 89 x 73,5 centime-
ter.

»Werbung II«
(1919), olie på
lærred, 100 x 73
centimeter.

26-årige Jolanthe Erdmann, der var
datter af Noldes gode ven, pianisten
og komponisten Eduard Erdmann.
Emil Nolde var på det tidspunkt 81
år, og bryllupsrejsen gik til Schweiz.
Akvarellen »Den røde kvinde med
turbanen« er et af de billeder af Jo-
lanthe Erdmann, der vises Nolde-Mu-
seum i år.

Glødende intensitet
Nolde gav aldrig slip på kvinde-moti-
vet. Kvinder interesserede ham hele
livet igennem. Men der er også tre
andre temaer på museet i år.
Vi får muligheden for at dykke ned

i Noldes rejse til Japan i 1913 - et
land, som han nåede med Den trans-
sibiriske Jernbane som en station på
ekspeditionen til Ny Guinea.
Der vises en serie »fantasier« fra

Utenwarf ved Vidåen syd for Tønder,
en lille gård, som parret købte kort
før Første Verdenskrig. Det er nok
den afdeling, som mange forbinder
med Nolde. Når man tænker på ham,
tænker man på landskaber og natur-
syner af glødende intensitet.
I sommeren 1912 havde Emil Nolde

et bondehus ved Ruttebüll-søen, som
han imidlertid først kunne sætte i
stand, efter at han var kommet tilba-
ge fra Sydhavet.
I forsommeren 1916 flyttede han

fra Als i Østersøen til Utenwarf ved
Nordsøen.
»Als er meget dejlig«, skrev Nolde,

»men vi synes, der er for mildt, for
blidt og for idyllisk. Jeg havde tit ho-

vedpine. Jeg længtes efter høj, fri
luft, den lidt beske og stærke skøn-
hed, som vestkysten på de barske
årstider har en sådan overflod af
med sin store himmelspændvidde og
skyerne over marsklandet og vandet«. 

Fuldkommen surreelt
Det flade, amfibiske marsklandskab
omkring Utenwarf, senere Seebüll,
udgør et særligt tema i malerens
værk.
»Vort landskab er beskedent, har

meget lidt at gøre med alt, hvad der
berusende og frodigt, det ved vi

godt«, skrev Nolde. Og videre hedder
det:
»Men det belønner den intime

iagttagers kærlighed med uendelig
megen stille, inderlig skønhed, bésk
storhed og også stormfuld vild livag-
tighed. Det er karakteriseret ved stor
vidde, en dybtliggende horisont og
en høj, handlingsmættet himmel-
hvælving med mægtige skyformatio-
ner. På det flade land er disse til
skræk for svage gemytter«, beretter
maleren, »men for de stærke er de
gang på gang en oplevelse af drama-
tik og storslået natur«.

Billederne fra Utenwarf er beta-
gende og fuldkommen surreelt fos-
forescerende i deres udstrykskraft.

Skandale-billeder
Og som det tredje af de øvrige tema-
er er der en afdeling med hans bibel-
ske billeder, der er en helt central kil-
de til forståelse af hans kunst. 
Disse »bibelske og legendebilleder«,

som han kalder dem, anså Nolde for
at være højdepunktet i sit livs arbej-
de. Der findes omkring et halvt
hundrede malerier, som han tilregner
denne serie. De var en skandale lige

fra starten.
- Hvis det billede udstilles, træder

jeg tilbage fra mit embede!, udbrød
formanden for Berliner Secession,
Max Liebermann med sin berlinske
accent
Det skete i forbindelse med en be-

dømmelse i 1910, og Noldes pinsebil-
lede (i dag udstillet på det Nye Na-
tionalgalleri i Berlin)  blev afvist.
Det centrale værk i Seebüll er det

store nidelte værk »Kristi liv‚ der blev
malet i i 1911-1912.
I Noldes maleriske stræben var der

en lidenskab, ja næsten en besættel-
se som hos forkyndere og profeter,
og her skal man huske pietismen, der
var særlig udpræget i Noldes hjem-
stavn i grænselandet mellem Dan-
mark og Tyskland. Marsken var en
egn, der mere end nogen anden søn-
derjysk landsdel har oplevet religiøse
vækkelser.
Noldes værker forundrer og opfor-

drer til fortælling. Hans malerier
rummer det hele, og der er masser af
potentielle historier. Og han skabte
nogle af de mest passionerede reli-
giøse billeder fra Kristi lidelseshi-
storie. Han gik, med den pietistiske
salmedigter Brorsons ord, i fare, hvor
han gik og forsøgte af samme grund
at skabe modbilleder, der kunne hol-
de ham og verden i en form for lige-
vægt. 

hcd@fla.de

Nolde-Museum i Seebüll
•  Nolde-Museum er
indrettet i en
funktionalistisk
villa med atelier,
som Nolde tegne-
de og opførte i
1920.

•  Der er åbent dag-
ligt til og med den
30. november 2011
fra klokken 10 til
18. I juni til sep-
tember også om torsdagen fra klokken 10 til 20.

•  Billetpriserne er 64 kroner for voksne og 24 kroner for  skoleelever
og studerende. Et årskort koster 400 kroner.

•  Man kan læse mere på nolde-stiftung.de

Hvis dette billede
udstilles, træder
jeg tilbage fra
mit embede.

Maleren Max Liebermann om
Noldes pinsebillede

”


