
FLENSBORG AVIS — Torsdag 27. februar 2003 — 24KULTUR

»Herr und Frau« fra 1919, Emil og Ada Nolde.

Nolde som han så sig selv
Sæsonåbning. Nol-
de-museet i Seebüll
åbner igen efter 
vinterpausen. I år er
der fokus på Emil
Noldes selvportræt-
ter og hans søgen 
efter urkræfterne i
havet og i bjergene.

SEEBÜLL. Nolde som
Nolde så ham.

Det er et af temaerne,
når Nolde-museet i See-
büll på lørdag åbner efter
vinterpausen.

Ekspressionisten Emil
Nolde (1867-1956) malede
sig selv flere gang, og hans
selvportrætter er en af fle-
re indgangsvinkler til dette
års udstilling i Seebüll.

Første gang, Nolde por-
trætterede sig selv var i
1899. I et strengt og mørkt
billede præsenterede han
sig selv med titlen »Male-
ren« - et billede, han sene-
re forærede sin danske
hustru, Ada.

Billedet blev til få år ef-
ter, at Nolde havde taget
springet som kunstner,
dengang han endnu præ-
senterede sig som Emil

Hansen. Navnet Nolde tog
han senere efter sin fødeby
øst for Tønder.

Ser fra alle hjørner
Selvportrættet var dog ik-
ke noget, Nolde brød sig
specielt meget om. Han
malede dem af en indre
pligtfølelse. Det sidste blev
til i 1947, da han var fyldt
80 år. Blandt de fem selv-
portrætter, Nolde-museet
viser i år, er også maleriet
med den lidt underspillen-
de titel »Herr und Frau«
fra 1919. Manden og kvin-
den er nemlig kunstneren
og hans kone.

Fra alle hjørner af bil-
ledsalen i Seebüll kigger
ekspressionisten på dette
års gæster.

Siden 1957 har der været
vist udstillinger med Nol-
des værker på malerens
ejendom i Nordfrisland.
Udstillingerne viser hvert
år et tværsnit af Noldes
samlede produktion, der
omfatter både malerier,
akvareller, tegninger, gra-
fik og kunsthåndværk.

Sammensætning og ud-
valget ændres fra år til år.
Stiftelsen Seebüll blev op-
rettet et år efter Emil Nol-
des død på grundlag af et
testamente, som Emil Nol-

de skrev i 1946. Det var
Noldes ønske, at stiftelser-
ne skulle eksistere frit og
selvstændigt og så længe
som muligt være præget af
hans vilje.

Penge på ophavsret
Stiftelsen har rettigheder-
ne til Noldes billeder, men
som reglerne er, ophører
ophavsretten 70 år efter en
kunstnerens død. Det vil
for Emil Noldes vedkom-
mende sige i 2026.

- Det er et faktum, vi al-
lerede nu beskæftiger os

intensivt med, siger stiftel-
sens direktør, Manfred
Reuther.

- Vi er en privat institu-
tion, og vort grundlag er
de penge, vi får ind gen-
nem ophavsretten. Alle af-
tryk i bøger og kataloger
går til vort arbejde, så vi
skal allerede nu til at ind-
stille os på tiden efter
2026, siger Manfred Reu-
ther.

Mens Nolde-museet i
slutningen af 80erne var
oppe på over 120.000
gæster i løbet af en sæson,

var tallet nede på 76.000 i
2002. Et tal, som Manfred
Reuther ikke er utilfreds
med, selv om han gerne så
en lille stigning.

- Jeg ønsker mig ingen-
lunde tilbage til 80erne,
for i sommermånederne
var antallet af besøgende
mere, end hvad vi kunne
klare rent pladsmæssigt.
Et leje omkring de 80.000
vil være det bedste, siger
Manfred Reuther.

Ud over Noldes selvpor-
trætter er der også andre
specielle aspekter i vente
for gæsterne i den kom-
mende sæson.

Sejltur på Kattegat
Museet viser et udsnit af
Noldes tuschpenseltegnin-
ger fra 1907, en serie akva-
reller fra 1910 og ikke
mindst hans prægtige hav-
billeder, der blandt andet
blev til på Sild, i Sankt 
Peter-Ording på halvøen
Ejdersted og på rejser til
Danmark.

Nolde var stærkt optaget
af havets ofte dæmoniske
kræfter. Helt op til sin al-
derdom malede han det
ene dramatiske havbillede
efter det andet på grund af
en oplevelse, han som ung
havde haft om bord på en

fiskerkutter i Kattegat.
»Urschönheit, Urgebiete,
Urboden og Urgründe« er
de tyske ord, der dukker
op i Noldes breve og erin-
dringer.

Ungdommens sejltur
blev en livslang inspiration
til også i havbilleder at ud-
trykke det oprindelige og
de følelser for civilisatio-
nen, han fandt i naturen.

Endelig er der også en
særlig afdeling med Nol-
des schweiziske bjergland-
skaber. Fra 1892 til 1897
havde Nolde en stilling
som lærer i ornamentteg-
ning og modellering i St.
Gallen. Her malede han si-
ne første landskabsakva-
reller og udførte tegninger
af bjergbønder.

I 1930vendte han tilbage
til det, der dengang var
Europas mondæne ferie-
land og blev indtaget af
den natur, der var vennen
Paul Klees hjemmebane.

Nolde-Museum. Åbent
1. marts-30. november.
Åbent klokken 10-18, i
november dog kun til
klokken 17.

Hans Chr. Davidsen

Emil Nolde, »Maleren« (selvportræt) fra 1899.

Emil Nolde, selvportræt fra 1917. (Fotos: Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde)

»Frauenbildnis« 
(akvarel).

»Zwei Frauen, nøgenstudi-
er fra 1916.


