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Nolde-stiftelsens direktør Manfred Reuther i lyssalen i Emil Noldes atelier, der nu er udstillingssal i Seebüll.

Emil Nolde: »Bergriesen«, oliemaleri 1895-96Emil Nolde: »Dschunke (mit vollen Segeln)«, akvarel fra Kina, 1913.

der fra hjemegnen omkring Tønder.
Emil Nolde var hele livet stærkt for-
bundet med sin fødeegn. Det blev
tidligt slået fast, da han skiftede ef-
ternavnet Hansen ud med Nolde,
navnet på den landsby øst for Tøn-
der, hvor han blev født. Hans maleri-
er rummer alt, og han var en af det
20. århundredes mest fantastiske
akvarelmalere.
Til disse akvareller hører Noldes

»Umalede billeder«, som han malede,
mens han havde maleforbud og
gemte under husets gulvbrædder i
Seebüll.
Disse billeder står som altid på

Nolde-udstillinger som den mest di-
skrete del, men dog også som en af
de smukkeste. Under sit maleforbud
brugte Nolde netop ikke oliemaling,
fordi det ville kunne lugtes, og derfor
fik han af nød afprøvet alle retninger
inde for akvarelteknikken.
I akvarellerne løber farverne sam-

men og skilles i en stoflighed, som
oliemaleriet ikke giver mulighed for.
Og her kan man tilbageskuende kon-
statere, at det faktum, at Emil Nolde
i 1937 fik sin kunst stemplet som de-
genereret (Entartet) af nazisterne, og
at han fra 1941 til 1945 fik malefor-
bud, det var indirekte med til at give
hans kunst helt nye dimensioner. På
sin vis var det også ironisk, at natio-
nalsocialisterne stemplede hans
kunst som bizar, for på en måde hav-
de nazi-censorerne jo ret: De havde
netop set det aparte i hans kunst,

men blot ikke forstået det potentiale,
kunsten rummede.
Nolde havde ufrivilligt 31 malerier,

akvareller og grafiske blade med på
udstillingen »Entartete Kunst«, som
nazisterne viste i München i 1937.
Meningen var, at værkerne skulle tje-
ne til skræk og advarsel. Oven over
Noldes nidelte værk »Kristi liv« havde
nazisterne hængt en transparent,
hvor der stod, at han var »en psyko-
patisk klatsmører«, og at værket var
et »malet heksetøjeri«, der af »forret-
ningsdygtige jøder blev udgivet for
åbenbaringer af tysk religiøsitet og
forvandlet til klingende mønt«.

Goebbels havde 
også Nolde på væggen
Ironisk nok lavede nazisterne selv
klingende mønt på de værker, de
havde beslaglagt, deriblandt Emil
Noldes. En del blev solgt til udlandet
for fremmed valuta - og dermed red-
det.
Malerier, akvareller, tegninger og

grafikker af Nolde var blandt de
5000 kunstværker, der den 20. marts
1939 blev brændt ved en stor of-
fentlig begivenhed i gården ved Ber-
lins brandstation. Propagandamini-
ster Joseph Goebbels lagde dog en
række Nolde-akvareller - som var
blevet tilranet på Nationalgalleriet -
til side og hængte dem op hjemme
hos sig selv. Her blev de hængende,
indtil Hitler irriteret forbød dem.

Et af de værker fra det dansk-tyske
grænseland, der står i kontrast til
Noldes Berlin-impressioner, er bille-
det »Baum am Strand«, med et for-
blæst træ, der har en rød-sort him-
mel som baggrund. Billedet stammer
fra Als og har ikke tidligere været
vist på Nolde-museet i Seebüll. Nogle
af de vigtigste kunstneriske og men-
neskelige påvirkninger ramte Nolde
under ophold i Danmark, blandt an-
det på Als.
Her malede Nolde en række im-

pressionistiske sommerbilleder i åre-
ne fra 1904 til 1908, blandt andet
med sin danske hustru, Ada Vilstrup,
som han havde mødt i Hundested i
1901. Ada Vilstrup var en ven af for-
fatteren og polarforskeren Knud Ras-
mussen. Emil Nolde giftede sig med
hende året efter det første møde, i
1902, og hun blev hans livsledsager-
ske frem til 1946, da hun døde fra
ham.

Akvareller fra Kina
Et andet tema på årets udstilling er
hans asiatiske billeder, og anlednin-
gen er Slesvig-Holsten Musik Festi-
val, der i 2012 har Kina som tema-
land.
I efteråret 1913 rejste Emil og Ada
Nolde til det sydlige Stillehav. Den
ekspressionistiske maler var medlem
af »Den tyske Ny-Guinea-ekspedi-
tion« og lavede i eksotiske omgivelser
nogle af sine største akvareller, en
snes malerier og flere hundrede teg-

ninger i farvekridt. Rejsen gik over
Moskva og videre med Den transsibi-
riske Jernbane til Kina og Japan, og
på rejsen malede han ifølge sine eg-
ne erindringer »som besat«. På udstil-
lingen vises blandt andet en serie
akvareller af djunker, den kinesiske
fladbundede skibstype, der blev
brugt til kyst- og flodsejlads. 
De bibelske billeder er centrale i

Noldes livsværk, men netop disse bil-
leder er for tiden meget efterspurgte
og udlånt til museer rundt om i Eu-
ropa.

Sammenstød
Emil Noldes billeder er nogle gange
fosforescerende i deres udtryk. For-
tællingerne og modpolerne i hans
værker forundrer og opfordrer til
tolkninger, men ikke til facitlister.
Værkerne udvikler sig på deres egne
præmisser.
Penslen er ført af indre impulser, så

kunsten rækker ud over ham selv og
sin tid. Det er stadig i stadig en stærk
oplevelse at tage mod Nolde og hans
syner. Store sammenstød finder sted
i hans kunst.

Udstillingen på Nolde-Museum i
Seebüll er åben til den 2. decem-
ber 2012 og er åben dagligt fra
klokken 10 til 18.

hcd@fla.de
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•  1867: Emil Hansen bli-
ver født i Nolde øst for
Tønder. Landsbyen lå
dengang på den tyske
side af grænsen.

•  1900-1901: Besøgte
Danmark for første
gang. Derefter opholdt
han sig i mange perio-
der i Danmark, hvor
han mødte kunstner-
kolleger som Vilhelm
Hammershøi og J.F.
Willumsen.

•  1902:  Giftede sig med
den danske skuespiller-
inde Ada Vilstrup og
tog navn efter fødeby-
en Nolde.

•  1906-1907: Medlem af
den ekspressionistiske
gruppe Die Brücke.

• 1920: Valgte det dan-
ske statsborgerskab ef-
ter afstemningen i
Nordslesvig.

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

•  1927: Købte gården
Seebüll i Nordfrisland
lige syd for den dansk-
tyske grænse.

•  1934: Meldte sig ind i
nazistpartiet i Nord -
slesvig.

• 1937: Nazisterne step-
lede hans kunst som
»degeneret« (Entartete
Kunst). Det var be -
tegnelsen for den
kunst, som nazisterne
mente gik imod »den
tyske folkesjæl«. Mere
end 1000 værker blev
beslaglagt.

• 1941: Fik maleforbund
indtil 1945. Trak sig til-
bage til sit hjem i See-
büll og malede de
»umalede billeder«.

• 1956: Døde i Seebüll.
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