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Sammendrag 

Målsettingen med denne oppgaven er å sette lys på jubileumsgaven til det svensk-

norske kongepars sølvbryllup i 1882. Gjennom undersøkelser i ulike kilder drøftes 

bakgrunnen for denne gaven, som er uvanlig i forhold til gaver gitt i liknende 

situasjoner. Masterprosjektet diskuterer hvorfor en ønsket å samle hele det norske folk 

om dette jubileet både i økonomisk og kunstnerisk form, og fremhever betydningen av 

gaven som en symbolsk hendelse for folket i en spesiell historisk tid, preget av 

nasjonalisme, i et land på søking etter egen identitet. 

 

Kongehuset er per definisjon ment å være samlende for et land og fordi det var folket 

som bidro med gaven ville kongegaven nettopp få betydning som kunsterisk ytring i en 

nasjonal kontekst som ingen annen utstilling eller verk kunne. 

 

Det har vært viktig å vise hvordan norske kunstnere bidro med norske landskapsbilder, 

tatt i betraktning at de alle mer eller mindre var bofaste i utlandet. At kunstnerne så 

Norge og norskhet fra utlendighet satte preg på deres arbeider. Gaven og samlingen 

viser svært forskjellige uttrykk og på mange måter representerer disse dristige valg av 

juryen. Fra romantiske bilder, naturidyll til samfunnsrefs, samtidig som den avviste 

etablerte samtidskunstnere som man kunne tro ville bli representert. Slik sett ga juryen 

ikke bare en høflig gave til kongeparet, men bidro med en sterk ytring; både 

kunsthistorisk og kunstpolitisk i samtiden.  

 

I oppgaven ligger et ønske om å gi en oversikt over de arbeidene som representerer 

folkegaven og tolke disse i lys av de spesielle vanskelige årene hvor bildene ble 

formet, og som i sine uttrykk viser noe mer enn et vakkert bilde av fedrelandet. 

Summary 

This thesis discusses the gift presented to King Oscar II and Queen Sophie by the 

people of Norway for their 25th wedding anniversary 6. June 1882. The art works that 

represented this gift, the selection process and the debate about the gift at the time, is 

an interesting sign of the art historical climate in Norway in 1882, and is interpreted as 

a statement about what would be a proper gift from the people of Norway, and the 

changing cultural political and political climate a at the time. 
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Forord 

Som fagkonsulent/intendant ved Det Kongelige Slott har jeg hatt anledning til daglig å 

se de 17 maleriene som ble gitt til kongeparet Kong Oscar II og Dronning Sophie i 

1882. Denne masteroppgaven er blitt til fordi jeg begynte å stille meg spørsmål om 

disse bildene og deres tilkomst. Det viste seg å være vanskelig å finne tilfredsstillende 

svar på alle mine spørsmål. Et konkret svar fant jeg på bildenes rammer som var 

bekronet med en laurbærkrans i bronse med en kort tekst: Sølvbryllupsgaven  Kong 

Oscar II og Dronning Sophie 1857-1882. Fra Slottets bibliotek fikk jeg ytterligere 

opplysninger. Maleriene var en gave fra det norske folk til kongeparet på deres 

sølvbryllupsdag 6. juni 1882. Hvorfor folkegave? Var det ikke laug, foreninger og 

offentlige instanser som samlet seg om gaver til anledninger som denne. Dette syntes 

som en høyst uvanlig gave og hvem var initiativtakerne dette? Her står jeg fremdeles 

ved et ubesvart spørsmål. 

 

En offentlig konkurranse blant norske kunstnere var grunnlag for gaven og den 

økonomiske støtte var basert på innsamling fra stiftene. Interessen ble også knyttet til 

juryen. Hvem hadde adgang til å velge ut disse bildene? Bildene representerer flere 

kunstretninger. Det ble et ønske for meg å finne ut hvorfor nettopp disse kunstnerne 

var valgt inn, og hvilke kunstsyn de representerte i samtiden. Alle bildene henger i 

ulike representasjonsom på Slottet i dag. 

 

Jeg var også med å sette opp en utstilling ved Grev Wedels Plass Auksjoner høsten 

1994 der 11 av de 17 maleriene som utgjorde folkegaven ble vist for et bredere 

publikum. I den forbindelse skrev jeg også en introduksjon i katalogen som ble gitt ut 

i forbindelse med visningen.1 Arbeidet med utstillingen har vekket  interesse og 

refleksjon omkring denne samlingen og dens betydning i en større samtidshistorisk og 

kunsthistorisk kontekst, og det er dette som er tema for denne masteroppgaven. 

                                                
1 Elgheim, Hans Richard og Hauge, Geir D.: H.M.Kong Oscar II og H.M Dronning Sophie, 
Sølvbryllupsgaven 1882, Utstillingskatalog, Oslo, Møklegaards Trykkeri As, 1994. 



 

2 

 

Innledning 

Den 6. juni 1882 feiret det svensk-norske kongepar kong Oscar II og dronning Sophie  

sølvbryllup. I anledning jubileet ble det utlyst en konkurranse blant norske kunstnere 

om en gave til kongeparet fra det norske folk.2 Gaven som ble gitt på slottet i 

Stockholm 6. juni 1882 var da kun på papiret.  

 

På årsdagen for jubileet ble i alt 17 malerier og 3 skulpturarbeider overrakt kongeparet 

på slottet i Kristiania. Maleriene ble ført inn i Slottets øvrige kunstsamling og plassert 

utenfor offentlighetens sfære. Ved unionsoppløsningen i 1905 overlot Kong Oscar II 

sølvbryllupsgaven til den norske stat.3 Først i de senere år gjennom publikasjoner om 

Slottet og dets interiører er bildene blitt kjent, men kun presentert som en del av 

Slottets dekor. Det økonomiske grunnlaget for jubileumsgaven var basert på en 

landsomfattende innsamling hvor mange aktører deltok på forskjellige plan.4 Det har 

vært vanskelig å finne offentlige dokumentasjon om jubileumsgaven. Den store 

nasjonale gave som fikk enorm oppslutning har på vesentlige områder vært omgitt av 

taushet. Det er derfor fremdeles ukjent hvor ideen til en folkegave hadde sin 

opprinnelse.  

 

Det er ingen forbilder å finne i de nordiske kongehus, og de ulike kildene som er 

konsultert i forbindelse med arbeidet har heller ikke kunnet gi svar på dette.5 Selv om 

familien Bernadotte var kjent for sine kunstinteresser er det imidlertid tvilsomt om 

kongeparet selv hadde uttrykt ønsket om en spesiell gave. 

 

Kong Oscar II og hans familie hadde sin residens i Stockholm. Deres opphold i 

Kristiania knyttet seg til representasjon ved spesielle anledninger. Da Slottet i 

Kristiania sto ferdig i 1848 ble rommene møblert. I de følgende år ble det overført 

malerier og andre kunstgjenstander fra Det Ankerske Pale i Kristiania.6 Fotografier fra 

Slottet i 1880-årene viser klassisistisk dekorerte rom fylt med malerier, skulpturer, 

                                                
2 Nasjonalbiblioteket, Avd. for mikrofilm: Aftenposten 1882 - 128 - A 6/6. 
3 Kavli, Guthorm og Hjelde, Gunnar: Slottet i Oslo. s. 247, Oslo, Dreyers Forlag, 1973. 
4 Bergen Byarkiv BBA –A –0565, 2005. 
5 Petri, Gerda: Udstillingskatalog: Christian VIII Pale, Amalienborg, 22.2. -1.9., Det store Guldbryllup. 
Gaver til Christian IX og Dronning Louise 26. mai 1892, 1996. 
6 Kavli, Guthorm og Hjelde, Gunnar: Slottet i Oslo. s. 78, Oslo, Dreyers Forlag, 1973. 
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møbler, tekstiler og øvrige gjenstander i ulike stilarter etter tidens smak.7 

Slottsforvalter Guthorm Kavli redegjør utførlig om Slottet, dets oppbygging og senere 

ombygginger i sin bok Slottet i Oslo, og skriver blant annet: ”I årene 1876 - 78 ble 

deler av Slottet bygget om. Behov for ytterligere plass var nok en av grunnene til 

forandringene.”8 

 

En høyt ansett person innen hoffet var kammerherre Christian Holst. En virkelysten 

og sterkt kulturinteressert mann som i disse årene var meget aktiv innen 

administrasjonen av kongelige boliger og vedlikehold av disse og en personlig venn 

av Kong Oscar II. Med denne bakgrunn kunne man forvente han kjente til forhold 

som ville gi svar på folkegavens proveniens. Holst var samler og etterlot seg et stort 

og omfattende privatarkiv, men heller ikke der er det noen informasjon å finne som 

kan gi ytterligere opplysninger om kongeparets sølvbryllupsgave fra det norske folk i 

1882. Det samme gjelder Slottets arkiver og offentlige arkiver som Riksarkivet og 

Byarkivet, som har vært konsultert.9  

 

Kungliga Slottet i Stockholm kan heller ikke gi opplysninger som vil være til hjelp i 

spørsmålene om jubileumsgaven. Bernadottearkivet har oppbevart en tabula 

gratulatoria, en lykkeønskningsadresse, fra den norske sølvbryllupskomiteen. 

Adressen oppbevares i dag på slottet i Stockholm i en enkel perm innbundet i fløyel. 

Teksten forherliger ekteskapet, sølvbryllupsparet og det gode forhold mellom landene 

og slutter med ønsket om at gaven vil bli til glede for kongeparet.10 
 

Kunsthistorikere og forfattere har beskrevet og analysert Slottets historie fra 

grunnstensnedleggelsen i 1825 til i dag.11 Interiørene, spesielt 

representasjonsrommene av slottsarkitekt Hans D. F. Linstow kalt Den store 

komposisjon, er analysert.12 Sølvsamlingen, empiremøblene og tekstilkunsten, 

                                                
7 Kavli, Guthorm og Hjelde, Gunnar: Slottet i Oslo. s. 238- 239, s. 313 og s. 322, Oslo, Dreyers Forlag, 
1973. 
8 Kavli, Guthorm og Hjelde, Gunnar: Slottet i Oslo. s. 31, 313 og 322, Oslo, Dreyers Forlag, 1973. 
9 Oslo Byarkiv: Adressen, 6.6.-1882, kopiutskrift, november 2004. 
10 Frykholm, Karin, Kungliga Slottet i Stockholm, Bernadottearkivet,. Foto. 
11 Hauge,Yngvar. Interiørene på Slottet, Oslo, H. Aschehoug & Co, 1963. Risåsen, Geir Thomas, 
Slottet, Oslo, Forlaget Press, 2002. Kavli, Guthorm og Hjelde, Gunnar, Slottet i Oslo, Oslo, Dreyers 
Forlag, 1973. 
12 Risåsen, Geir Thomas, Slottet, s. 3, Oslo, Forlaget Press, 2002. 
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gjenstander med høy kunst- og kulturhistorisk verdi, er ennå ikke forsket på. Slottets 

interiører har alltid blitt behandlet med diskresjon. Deler av huset var og er privat 

område, bolig for kongefamilien. Ønsket om et åpnere slott har med tiden blitt 

etterkommet, og representasjonsrommene i kongeboligen er i dag tilgjengelig ved 

omvisning. Imidlertid er jubileumssamlingen fremdeles ikke synlig for de 

skuelystne.13 

 

At det verken foreligger noen kilder som kan fortelle mer om bakgrunnen for gaven 

eller noen eksisterende forskningshistorikk på den norske folkegaven til kong Oscar II 

og dronning Sophies sølvbryllup i 1882, gjør det interessant å få frem kunnskap som 

tross alt er tilgjengelig i arkiver, og å sette gaven i en større kunsthistorisk kontekst. 

Ikke minst er dette interessant fordi det er snakk om en kongelig jubileumsgave. 

 

En jubileumsgave skiller seg ut fra andre gaver. Den innebærer en større 

oppmerksomhet enn private gaver. Et jubileum vil si at man runder en milepæl. Å 

runde en milepæl i offentlig betydning betyr at en person eller en institusjon har 

oppnådd en viss alder, eller et land har oppnådd nasjonal frihet i 100 år. Når et 

kongepar feirer sølvbryllup blir dette markert på en spesiell måte. Det blir et offentlig 

anliggende. Samtidig skal det inneholde et varmere mer følelsesmessig aspekt. Det er 

ikke et statsanliggende på et tydelig politisk plan. Et kongelig jubileum er slikt sett en 

forkledd politisk akt. 

 

Gaver til et kongelig jubileum er både av offentlig og privat karakter. De offentlige 

blir omtalt i pressen. Så også denne gaven. Den kongelige jubileumsgave som ble gitt 

til kong Oscar II og dronning Sophie fra det norske folk fikk en spesiell tittel: 

”Sølvbryllupsgave til H. M. Kong Oscar II og H. M. Dronning Sophie. Norsk 

Folkegave 1882.” 14  

 

Betegnelsen Folkegave er ikke en gave som kan relateres til andre nordiske kongehus 

jubileer verken i det forrige århundre eller i dette, og tydeliggjøre den symbolske 

rollen gaven hadde – gitt ”av hele folket”. Som vi skal se var givergleden svært stor 

                                                
13 Det Kgl. Slott, Omvisningskatalog, Oslo, Geelmuyden.Kiese, 2000. 
14 Kongeparets monogram, 1857- Sølvbryllupsgave - 1882. 
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rundt i de ulike delene av landet. Gaven ble derfor også mye omtalt i samtidens 

offentlighet, og utgjør et særlig interessant objekt for studier av både verkene, den 

politiske og kulturelle tidsånden og samtidens kunstsyn. Gaven består av 17 malerier, 

norsk samtidskunst. Motivene er hentet fra hele landet med et par unntagelser. Norske 

billedhuggere er representert med tre arbeider. Noen tilknytning til musikk, litteratur 

eller arkitektur finnes ikke.  

 

Problemstilling 

Fokus for denne studien kan oppsummeres med spørsmålet: Hvordan kom denne 

gaven istand, og hva kan jubileumsgaven til kong Oscar II og dronning Sophie si om 

det kunsthistoriske klima i Norge i tiden rundt 1882, og om kunstsyn og estetiske 

strømninger i samtiden? 

 

Mer spesifikt innebærer dette en analyse av de kunstobjektene som utgjorde 

jubileumsgaven, både i form av malerier og skulpturer laget av norske kunstnere. Det 

vil også være sentralt å drøfte konteksten rundt folkegaven, for eksempel arbeidet og 

forholdet rundt sammensetningen av komiteen som avgjorde hvilke kunstverk som 

skulle gis som gave, og som ble kjøpt inn for midler samlet inn i form av gaver rundt 

om i stiftene. 

 

Kampen om ulike kunstsyn mellom Kunstforeningen og en rekke ”radikale” 

kunstnere, som Chr. Krohg, som pågikk på denne tiden, synes også sentralt for å forstå 

jubileumsgavens symbolske rolle i samtiden. En drøfting av Kongens stilling på dette 

tidspunktet, det norske folks holdning til kongehuset, Norges økonomiske, sosiale og 

kulturelle situasjon i en tid med voksende nasjonalfølelse, er ytterligere kontekstuelle 

forhold av betydning i en analyse av samtidige dokumenter, der brev av sentrale 

aktører, så vel som mottagelsen i pressen, vil være viktige kilder. 

 

Disposisjon for oppgaven 

Oppgaven er delt inn i fem hoveddeler. Første kapittel gjør rede for utlysning av 

konkurransen. Subskripsjonen og arbeidet med innsamlingen fra stiftene. Dessuten 

drøftes jurymedlemmenes bakgrunn og arbeidet med konkurranseutkastene. 
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Kapittel to går nærmere inn på Bernadottekongene, deres kunstinteresser og deres 

rolle som mesener for norske kunstnere. Kapitlet drøfter bevisstgjøringen av norsk 

malerkunst på denne tiden. Videre diskuteres kong Oscar II som monark, samt 

unionstidens politiske, økonomiske og sosiale utvikling frem til 1884. Sentralt i 

kapitlet er bevisstgjøringen av nasjonal tilhørighet i disse årene.   

 

Kapittel tre drøfter bevisstgjøringen av vår kulturelle arv og kunstens utvikling fra 

romantikk til realisme. Videre drøftes den interessante kampen mellom Kristiania 

Kunstforening og de nye retninger i kunsten, som sees i forhold til debatten omkring 

Folkegaven. Sentralt her er kunstnernes krav om deltagelse i Foreningens 

innkjøpspolitikk, kunstnerstreiken og dens følger. 

 

Kapittel fire drøfter kunstnernes forhold til konkurransen der Larpents engasjement og  

Dr. Thaulows dilemma har en sentral plass. 

 

Kapittel fem går nærmere inn på jubileumsgaven og de utvalgte bildene. Her legges 

det vekt på de verkene som er særlig interessante å analysere sett i forhold til den 

nevnte kampen om kunstsynet, selv om det også gis kortere gjennomgang av de 

anerkjente kunstneres refuserte arbeider. 

 

I sammenfatning sees de tidligere kapitlene i sammenheng. Særlig vekt legges på 

nasjonalfølelsen og bevisstgjøringen som vises gjennom kunstnerisk utfoldelse i 1882. 
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KAPITTEL 1 

Utlysningen av konkurransen 
I dette kapitlet drøftes bakgrunnen for innsamlingen av midler til kongegaven, og 

sammensetningen av juryen. Begge deler gir et innblikk i bakgrunnen for utvelgelsen 

av maleriene, og for å forstå debatten omkring maleriene og deres kunsthistoriske 

betydning. 

 

Subskripsjonen og arbeidet med innsamlingen fra stiftene  

I anledning kong Oscar II og dronning Sophies sølvbryllup 6. juni 1882 kunne følgende 

bekjentgjørelse leses i landets aviser:  

”Ved hjælp af Bidrag , der ere indkomne fra By og Bygd, agter den af Mænd 
og Kvinder i Stiftstæderne bestaaende Komite som Sølvbryllupsgave til 
Majestæterne at tilveiebringe en Samling av nationale Kunstverker. Man 
tillater sig derfor herved at oppfordre norske Kunstnere til at indsende til 
Konkurranse Arbeider som hertil maatte egne sig. 
Foreløpig Anmeldelse om Kunstverker, der agtes indlevered til denne 
Konkurranse selv maa være afleverede i Christiania inden 15de April 1883. 
Nærmere oplysninger, der maatte attraades, meddeles paa Foranledning 
gjennom Komiteens Arbeidsutvalg i Christiania, Adr. Byskriver Anton 
Blumenthal Petersen.”15  
 

En spesielt oppnevnt komité fikk i oppgave å samle inn midler til jubileumsgaven. 

Byskriver i Kristiania, Anthon Blumenthal Petersen, var komiteens formann. Som 

byskriver (det vi i dag kaller ordfører) var han den øverste offentlige leder i 

hovedstaden, og fikk oppgaven med å lede innsamlingen av midler til gaven for hele 

landet. Ifølge kildene ble stiftene i landet trukket inn i subskripsjonen.16 

 

Innsamlingskomiteen rettet i desember 1881 en ”Oppfordring til vore Landsmænd til 

at yde Bidrag til en for den festelige Anledning passende Gave. Gaven skal være et 

ydre Vidnesbyrd om vor Hengivenhed”. Innbydelsen viser ikke til gavens innhold. 

Det går frem at mange møter ble holdt før bestemmelsene ble tatt om hvorledes de 

                                                
15 Nasjonalbiblioteket, Avd. for mikrofilm: Aftenposten 1882 - 128 - A - 6/6. 
16 Stiftene var en biskops embetsdistrikt. Sammen med stiftsamtmannen dannet biskopen 
stiftsdireksjonen. 
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tegnede bidrag skulle anvendes. ”Fra Trondhjem stift var det ikke ønsket å bruke det 

innkomne beløp til opprettelse av et legat. Fra Tromsø stift ble motsatt ønske uttalt.”17 

 

Avgjørelsen om pengenes anvendelse ble bestemt så sent som i mai 1882. Til denne 

tid hadde alle stiftskomisjonene fått anledning til å uttale seg. Et samlet møte kom så 

frem til at gaven skulle bestå av norsk skulptur- og malerkunst.  

 

Deltagelsen og givergleden viste seg å være meget stor i alle stift. Var det kunstnere 

med tilknytning til disse landsdelene, kunne lokalpatriotiske følelser gi positive utslag 

til bidragene. Gaven ble forhøyet ved at det lå en kulturell og geografisk interesse i 

den. Ikke minst kunne kjennskap til Adelsten Normanns malerier med motiver fra 

Nord-Norge gi utslag i bidragene fra Tromsø stift. Den samme holdning vil man 

formode hadde betydning for givergleden i de andre stiftene.  

 

På den annen side var det gjennom kunstforeningenes utstillinger kunstnere ble kjent 

og deres popularitet knyttet seg mer til motiv, farge, form og innhold enn til fødested. 

Det kom inn et betydelig beløp gjennom denne innsamlingsaksjonen, ca. 80.000 kr. 

Det var mange penger i 1880 årene. Også omregnet i dagens valuta, ca. 4 millioner 

omregnet i 2006-kroner. Oppfordringen fra sølvbryllupskomiteen var rettet til hele 

befolkningen, en liten som en stor sum var like velkommen. Ulike klasser ble forent i 

et felleskap, og det er opplevelsen av dette nasjonale felleskap som kan synes som det 

ideelle grunnlag for sølvbryllupsgaven. 

 

For nordmenn flest kretset de daglig oppgaver om de nære ting. Kunnskap om kunst 

og meninger om gaver til kongelige jubileer ble bare et engasjement for de få. På den 

annen side var gaven en kongelig begivenhet som nordmenn i hele landet ble 

oppfordret til å delta i. En liknende sjanse ville knapt by seg igjen. Nærmere kom man 

rett og slett ikke den kongelig sfære på denne tiden. En kongelig oppmerksomhet 

kunne man forvente i retur. Om det ikke ble medalje, så iallfall et gullkantet brev med 

krone på.18 Man var ikke mindre opptatt av å posisjonere seg da enn nå. 

 
                                                
17 Statsarkivet i Trondheim: Adresseavisa - 1882 - 28. 
18 Nasjonalbiblioteket, avisutklipp: Kong Oscar II og dronning Sophies offentlig takk til det norske folk 
7. juni 1882.  
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Sølvbryllupskomiteen hadde audiens hos kongeparet på slottet i Stockholms 6. juni 

hvor den omtalte adressen ble overlevert. Dagen etter kunne følgende leses i 

Dagbladet: 

 

Naadigste Konge! Naadigste Dronning! 

Ikke blot paa egne Vegne, men som Repræsentant for en talrig Skare af Norges 
Mænd og Kvinder tillader vi os i Underdanighed at frembære vore 
Lykønskninger ved den store og glade Høitid, som det er Deres Majestæter 
forundt at feire i dag; Sølvbrylluppets Høitid. 
Troskaben mod Kongehuset og Hengivenheden for Deres Majestæter har hos 
det norske Folk dybe Røtter; Dagen med dens Minder og dens Forjættelser er 
derfor ogsaa rundt om i Norges Land en Festends dag. Der samler Folket i Tak 
for de Dage, som gikk, i Haab for de Dage ,som komme. 
Som vi ved, at denne Deltagelse er den bedste Gave, et Folk kan byde sin 
Konge og hans høije Gemalinde, saa ved vi ogsaa, at den for Deres 
Majestæters Hjerter, der brænder for Folkets Vel, er den kjæreste. 
Med denne Deltagelse forener sig , naturligen det Ønske, efter Fædres Sæd, at 
frembære for det høije Brudepar ogsaa et ydre Vidnesbyrd om vaar 
Hengivenhed. 
Vi tillader os derfor i Underdanighed at anholde om; at Deres Majestæter ville 
værdiges at modtage en Samling af nationale Kunstværk. 
Som en varig Erindring om den varme Tilslutning, hvormed det norske Folk 
har taget Del i denne Dags Høijtid; som en stadig Hilsen tillige fra Norges 
Natur, som De elsker saa høijt. 
Som et til denne Dags Begivenhed knyttet, om end ringe, historisk 
Mindesmærke; som et Vidnesbyrd, ogsaa for kommende Tider, om Forholdet 
mellom et edelt Kongepar og tro og hengivne Undersaatter. 
Vi nedbeder Herrens Velsignelse over Deres Majestæter og over Deres Hus og 
Slægt i alle Dage. 

 

          Bekreftet av komitémedlemmene.19 

 

Innsamlingenkomiteens oppgaver synes å ha gått etter programmet. Resultatene av 

Anthon B. Petersens arbeide som formann for komiteens arbeidsutvalg og den 

finansielle styring av prosjektet gir inntrykk av han var rette mann for oppgaven.  

 

Da subskripsjonen avsluttet i mars 1882 var det endelige beløp kommet opp i kr.  

100 000. 

                                                
19 Nasjonalbiblioteket, mikrofilm no. 24: Dagbladet 7. juni, Sølvbryllupskomiteens adresse, 1882. 
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Stiftskomisjonene hadde holdt sin hånd og ånd over innsamlingene. Utallige personer 

var med om denne oppgaven. Resultatet syntes å falle tilfredstillende ut for alle 

impliserte parter.  

 

Juryens sammensetning 

Da subskripsjonene var avsluttet fortsatte utvalgskomiteens formann, byskriver 

Petersen, sin oppgave å oppnevne en jury. Denne gangen til bedømmelse av de 

innkomne konkurranseutkastene. Juryformannen og hans medarbeidere fikk ansvaret 

for utvalget av de beste arbeidene hvis kvalitet de var forpliktet til å stå til ansvar for.  

Sølvbryllupskomiteen hadde satt som betingelse at gaven skulle bestå av norske 

landskapsbilder. Norsk natur har en lang tradisjon i kunsten og landskapsmotiver ville 

ifølge adressen være ”en stadig Hilsen tillige fra Norges Natur, som De elsker saa 

høijt.”20 
 

I motsetning til stiftskommisjonenes mange medlemmer ble bare tre personer 

oppnevnt som jury for konkurranseutkastene. Juryens formann dr. Fredrik Thaulow 

fikk to kunstnere med seg til å løse oppgaven. Verken tidligere forskning21 eller arbeid 

med kilder i forbindelse med denne oppgaven har kunnet avdekke de to andre 

medlemmes navn. Dette synes som et lite dilemma for analysen av bildene hvor 

kjennskapet til deres kunstforståelse ville utdype diskusjonen rundt utvalget.  

 

Juryens sammensetning ble omfattet med stor interesse i pressen. Hvem var de og hva 

var deres kvalifikasjoner? Hvorfor skulle disse tre bære denne oppgaven alene? Var 

det ikke behov for flere kvalifiserte folk bak en kongelig jubileumsgave? Likevel kom 

ikke kunstnernes navn frem for offentligheten. Kanskje var det et personlig ønske fra 

deres side. I visse situasjoner kan anonymiteten være en behagelig kappe å skjule seg 

bak. 

 

Juryens medlemmer levde i en tid hvor en kunstners meninger om kunst og kvalitet 

ikke var av interesse for borgerstanden. Trekker man en parallell i samtiden til 

                                                
20 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm, no. 24: Dagbladet 7. juni, Sølvbryllupskomiteens adresse, 
1882. 
21 Ebbesen, Karen Marie, mag.art. UiO Eilif Peterssens historiemalerier, Bind 2. s. 145-146, Oslo, 
1984. 
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Kristiania Kunstforenings styre og deres kvalifikasjoner, vil man erfare at bare 

connaisseurer kunne ta de rette avgjørelser i kunstspørsmål. Med denne kunnskap kan 

det synes som jubileumsgavens jury var noe spesielt sammensatt. 

 

Den eneste offentlig kjente medlem i juryen, generalkirurg Johan Fredrik Thaulow 

(1840-1912), var sanitetskirurg med adresse Rikshospitalet. Han var medlem av 

Kristiania Kunstforening, onkel av maleren Frits Thaulow, slektning av Henrich 

Thaulow på Modum Bad, også han en av kunstens koryfeer. I syntes i sannhet som et 

godt grunnlag, men kvalifiserte dette for stillingen som formann i utvalgsjuryen? 

 

Dr. Thaulow hadde mange offentlige verv som kan tolkes som han var en dyktig 

administrator og en omgjengelig mann. Ikke minst det positive ved hans karakter 

kunne være en fordel for oppgaven han hadde påtatt seg. I Norsk Tidsskrift for 

Militærmedisin kunne man lese: ”Udenfor sin militære gjerning var general Thaulow 

en sterkt benyttet mand i forskjellige fremtrædende stillinger, og hans kundskaber og 

interesser strakte sig over mange felt.”22 

 

Han levde i en tid hvor kunstinteressen hørte med til det øvrige sjikts dannelse. 

Kjennskap til og interesse for kunst fikk man gjennom sine private og offentlig 

forbindelser, familien og kunstforeningens medlemmer. Ikke minst hadde han 

muligheter til kunstopplevelser i sin bror apotekerens hjem, Frits Thaulows 

barndomshjem, var fylt med kunsthistoriens og samtidens betydeligste kunstverk. 

Juryformannens bakgrunn kan sees i dette perspektivet. Han var velutdannet, hadde 

administrative evner og høy status i samtiden. 

 

 

 

                                                
22 Forsvarsmuseets bibliotek: Norsk Tidsskrift for Militærmedicin 1912, Bind 16. 
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Kapittel 2 

Bernadottene i unionen 
Dette kapitlet gir en bakgrunn for Oscar den II som monark, og den rollen han og hans 

familie hadde i en kunsthistorisk sammenheng, og kaster lys over det en kan forstå 

som et behov for å se kongegaven som begynnelsen på en nasjonal kunstsamling på 

slottet i Kristiania. 

 

Mesener for norsk malerkunst 

Familien Thaulow, opprinnelig fra Jylland, hadde med sine rike evner og gode 

forbindelser oppnådd en solid posisjon i Kristiania. I 1882 kunne også en 

sanitetsgeneral knyttes til familiens navn. Tidligere på 1800-tallet hadde en fransk 

general ved egen dyktighet oppnådd makt og myndighet på den skandinaviske arena, 

en strateg som visste å bruke sine evner og muligheter.  

 

Jean Baptiste Bernadotte fikk et usannsynlig livsløp. Han avanserte fra soldatenes 

rekker til konge av Norge og Sverige. Som kong Carl XIV Johan (1763-1844) ble han 

den første Bernadottekongen i unionen. Som svensk tronfølger gikk han til krig mot 

sin tidligere general, den franske keiser. På den nordlige arena kjempet han for å feste 

broderrikene sammen til et naturlig landskap. Han godtok Eidsvollsgrunnloven. Et 

politisk trekk som befestet hans posisjon i Norge.23  

 

Men hva visste han egentlig om norske forhold, og hvordan skulle vi forholde oss til 

en unionskonge som var fransk? Hvor fant man et passende losji for ham og hans 

familie i hovedstaden? Hvor fant man den klassisistiske eleganse han var vant til å 

omgi seg med? 

 

Kjøpmannen Bernt Anker hadde testamentert sitt hus, en enetasjes murgård i 

Christiania til staten i 1801. Dette paleet ble kongens residens i byen.24 Den lille 

provinsielle trelastbyen Christiania, på 10.800 sjeler i 1814, hadde ikke et hus som 

                                                
23 Forsvarsmuseets utstillingskatalog: Carl XIV Johan 1. april – 15. august, s. 12 –15, 1999. 
24 Kielland, Thor: Paleet i Oslo, s. 40, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1939. 
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kunne fylle tidens krav til en kongebolig. Dansketiden hadde ikke gitt landet store 

rikdommer og ærverdige bygninger. Napoleonskrigene og krigen mot England hadde 

ført landet tilbake i knugende armod.25 Under blokadene stoppet handelen nesten opp. 

Handelsborgerskapet mistet sin posisjon og embetsstanden kom frem i lyset. 

Forandringene vendte seg med tiden til interesse for fedrelandets vel med det mål å 

reise landet økonomisk og kulturelt på alle områder av samfunnslivet. Embetsstanden 

gjorde sin innflytelse gjeldende med de antikke dyder som utgjorde deres idealer 

”mandighet, tarvelighet, kamplyst, republikansk frihetsånd og lidenskap for offentlige 

saker.”26 Dette er situasjoner Carl Johan måtte forholde seg til som monark i et 

unionsforhold mellom to ulike land. 

 

Hvordan billedkunsten overlevet disse trange tider viser de beskjedene produkter som 

ble vist. Det var i portrettene man fant de beste resultatene, også i enkelte 

landskapsmotiver.27 Disse var helst kopier etter danske malere eller imaginære 

landskaper malt etter akademioppskriften for linjens, lysets og formen – nøyaktig som 

på en teaterscene, hvor forgrunnen lå helt i mørke, dekorativt holdt i form av en 

klippe, trær eller lignende, for at hovedmotivet i mellomgrunnen ved en slags kunstig 

effektlys kunde springe desto mer i øynene28. For norske kunstnere i hjemlandet ble 

det ikke mange oppdrag, bortsett fra et og annet portrett av borgerskapet. 

 

Det er ikke kjent at Carl XIV Johan var connaisseur av kunst. Han brukte sabelen, 

ikke penselen. Hans realpolitiske legning tillot ikke den slags ”manøvrering”. Kongen 

oppfattet med tiden Paleets interiører meget enkle, kanskje for enkle som kongebolig. 

Han engasjerte iallfall kontakt med en gruppe norske kunstnere til å levere et visst 

antall malerier til utsmykning av Paleet; noe som kan ha hatt flere årsaker. Kunstnerne 

var billige og deres kunst holdt forholdsvis høy kvalitet, men noen ener blant dem 

fantes ikke. Carl Fredrik Vogt og Heinrich Grosch fikk kongelige oppdrag.29 Den 

betydeligste av dem, maleroffiseren Jacob Munch, mest kjent som slekten fra 1814s 

                                                
25 Carl W. Schnitler: Slekten fra 1814, s. XV, Oslo, De norske bokklubbene, 2005. 
26 Carl W. Schnitler: Slekten fra 1814, s. XIV. Oslo, De norske boklubbene, 2005 
27Carl W. Schnitler; Slekten fra 1814, s. 341, Kristiania, H. Aschehoug & Co, 1911. 
28 Nasjonalgalleriet, Utstillingskatalog: Malerisamlingen på Bygdø Kongsgård, 10. november 1982 - 9. 
januar, s. 13, 1983 
29 Nasjonalgalleriet, Utstillingskatalog: Malerisamlingen på Bygdø Kongsgård, 10. november 1982 - 9. 
januar, s. 8, 1983.  
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flittige portrettør, hadde separatutstilling i 1815 hvor prinsen var tilstede. Besøket 

resulterte i flere innkjøpt med dramatiske fantasilandskaper, bilder som Munch malte 

på sine reiser i Tyskland og Italia. I 1818 fikk Munch oppgaven å male det store 

representasjonsbilde av Kongens kroning i Trondhjem Domkirke. Fra denne tid hadde 

Kongen en stående bestilling på landskapsbilder hos kunstneren mot en årlig lønn.30 

 

Maleriene som Kongen kjøpte inn utgjorde etter hvert en stor samling imaginære 

italienske landskaper, men også landskaper fra Kristiania med omegn. Man kan tro 

Kongen fikk positiv oppmerksomhet både hos kunstnere han på denne måten 

prioriterte og i det lille fattige Christiania hvor Paleets kunstsamling hevet byens 

kulturelle nivå. Samlingens kunstneriske verdi kan diskuteres, men kunstnerne 

representerer kjernen i det hjemlige kunstmiljø, og viser en hederlig start for norsk 

kunstproduksjon tidlig i 1800-årene. Kanskje hadde Kongen en politisk tanke bak 

dette prosjektet? På denne måten la han opp til en posisjon i Norge, noe han kunne ha 

i minne dersom hans oppgaver i Sverige falt uheldig ut. 

 

Oscarshall 

Carl Johans etterkommer til den svensk-norske tronen, kong Oscar I (1799-1859), 

arvet i større grad sin fars interesse for malerkunsten og ble som han en mesen for 

norske samtidskunstnere.31 I 1849 tok han initiativet til å bygge et lite lystslott på 

Bygdøylandet i nygotisk stil i tråd med tidens arkitekturoppfatning. Kunsthistorikeren 

og kritikeren Andreas Aubert kalte slottet ”et lite dilletantisk makkverk”.32 Muligens 

har Auberts friske uttalelser en viss sannhet i seg. Slottet kan oppfattes for noen som 

en blanding av den industrielle og kulturelle utvikling på 1800-tallet. Man kan kanskje 

si at kongens krav til utfoldelse av kongelig prakt når det gjaldt monumentalanlegg 

var ganske forsiktige, men hans krav til kunstneriske kvaliteter var desto større. Slottet 

med sine beskjedne dimensjoner ble betydningsfullt for norsk kunst og håndverk 

gjennom interiørene hvor malerier med motiver fra norsk landskap og folkeliv ikke 

tidligere var vist samlet i Norge. Her vises nasjonalromantikken i kunsten malt av våre 

                                                
30 Nasjonalgalleriet, Utstillingskatalog: Malerisamlingen på Bygdøy Kongsgård, 10. november 1982 – 
9. januar, s. 21, 1983. 
31 Hjelde, Gunnar: Oscarshall, s.12 Oslo, Dreyers Forlag, 1978. 
32 Aubert; Andreas: Det nye Norges Malerkunst 1814 - 1900, s. 23, Kristiania, Alb. Cammermeyers 
Forlag, 1908. 
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mest berømte eksilkunstnere. Adolf Tidemand malte 10 scener fra norsk bondeliv i 

helgedagsskrud. Hans Gude malte seks landskapsbilder med tema fra sagnet om 

Fritjof og Ingeborg, en islandsk saga.33 Kammerherre Christian Holst som hadde 

overoppsyn med kongens eiendommer roste Gudes bilder i høye toner. ”Vakrere 

kunne ikke en kjærlighetshistorie fra Sognefjorden beskrives.” Jens Thiis derimot 

beskrev bildene 50 år senere som ”effektsøkende og naturfjærne”.34 Andreas Aubert 

skriver i ”Det nye Norges malerkunst”: Det gikk an å leve av sin kunst i Norge som 

Frich gjorde, men hans Billedrække i Spisesalen paa Oscarshall viser 

Düsseldorferskolens raa Effektjageri, i avledet Form paa anden Haand, drevet ud til 

sin yderste Grænse”.35  

 

Joachim Frich var dristig nok etter endt utdannelse til å bosette seg i hjemlandet. Han 

malte seks storslåtte landskapsbilder med dype juv, brusende fosser med fjellheimen i 

bakgrunnen i sterke fargekontraster. Kanskje var det slik mange nordmenn oppfattet 

Norges malte natur i midten av 1800-tallet; åndelig og forsonende. Derimot fikk 

Tidemands bilder stor oppmerksomhet i tysk presse. Deutsches Kunstblatt, skriver at 

dette lille slottet med sine kunstskatter i mer enn en henseende vil være epokegjørende 

for den norske kunst som nå er i sin utvikling.36 

 

Oppsummeringsvis kan man si at Oscarshall bevisstgjorde vår nasjonale kunst og våre 

kunstnere i 1850-årene. Samlet i et nygotisk lystslott representerer dette det første 

permanente museum for norsk kunst i vårt land.  

 

Kong Oscars sønn, Carl XV, arvet tronen etter sin far men også hans interesse for 

kunst. Ikke som mesen for norske kunstnere, men som selvstendig utøver av 

malerkunsten. Fra Kristianias omegn malte han store landskaper i romantikkens ånd.  

 

Kong Oscar II - som altså fikk Folkegaven - arvet tittelen etter sin bror Carl XV, som 

døde uten arvinger.37 I utgangspunktet sto prins Oscar Fredrik fjernt fra tronen. Med 

                                                
33 Berg, Arno: Bygdøy Kongsgård Haakon V – Haakon VII s. 145, Oslo, Cappelens Forlag, 1952. 
34 Risåsen, Geir Thomas: Slottet s.164, Oslo, Press Forlag, 2002. 
35 Aubert, Andreas: Det Nye Norges Malerkunst, s. 31, Kristiania, Alb. Cammermeyers Forlag, 1908. 
36 Berg, Arno: Bygdøy Kongsgård Haakon V – Haakon VII s. 145, Oslo, Cappelens Forlag, 1952. 
37 Risåsen, Geir Thomas: Slottet s. 164, Oslo, Press Forlag, 2002. 
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to eldre brødre foran seg i arverekken, ble hans person og kandidatur uten særlig 

interesse hos det norske folk. Han var utdannet sjøoffiser, men viste seg å ha talenter 

som forfatter av historiske, militære og musikkteoretiske avhandlinger, 

reiseskildringer og lyriske dikt samt oversetter av utenlandske dikt.38 

 

Som konge hadde han en politisk vanskelig tid og dette kan være årsaken til at han 

ikke var så tydelig i sine interesser for kunsten som sine forgjengere. På kongens 

oppdrag ble Bernadottefamiliens historiske høydepunkter i Norge gjengitt i kunsten. 

Peter Arbo malte Carl XV’s kroning i 1860 og Knud Bergslien portretterte Kong 

Oscars kroning i 1875.  

 

I 1879 formet Stephan Sinding et relieff i gips av Carl XIV Johan som nedlegger 

Slottets grunnstein i 1825, og Mathias Skeibrok formet i 1882 et gipsrelieff: Kong 

Oscar II avduker Carl-Johan-monumentet på Slottsplassen.39 Slottet fikk etter hvert 

en liten kunstsamling som med tiden ble utvidet da kongefamilien brakte med seg 

malerier fra sine mange slott i Sverige. Men noen norske arbeider overførte de ikke 

selv om det svenske kongehus i årenes løp hadde ervervet flere malerier av norsk 

kunstnere. 

 

Det var ikke enkelt å samle norsk kunst i 1800-årene. Det skrantet både på midler og 

interesse blant nordmenn flest. Dessuten arbeidet storparten av våre kunstnere i 

Tyskland hvor de hadde sitt marked og sitt publikum. Enkelte bemidlede norske 

familier kjøpte kunst fra kunsthandlere i utlandet. Peder Anker på Bogstad Gård var 

en av disse med en samling malerier av italienske og svenske mestere fra 1600- og 

1700-tallet.40 

 

En annen betydelig kunstsamler var juristen Johan Ludvig Malthe. Hans samling ble 

regnet som landets største private i sin tid. Malthes ide og interesse for en egen 

samling av kunst fikk han fra de store slott på kontinentet, hvor kongelige 

                                                
38 Nerbøvik, Jostein: Norsk Historie 1870 –1905, s. 85 ff, Oslo, Det Norske Samlaget, 1976. 
39 Kavli, Guthorm og Hjelde, Gunnar: Slottet i Oslo, s. 313, foto s. 432. Oslo, Dreyers Forlag, 1973. 
40 Bogstad Stiftelse, Katalog. 
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kunstsamlinger var bygget opp gjennom generasjoner.41 Vår nye kongebolig manglet 

disse kulturelle tradisjonene. 

 

Slik det nå lå an, kunne jubileumsgaven bli en god begynnelse for en norsk 

kunstsamling på Slottet i Kristiania, en samling som ville tjene både byens og landets 

interesser. 

 

Kong Oscar II som monark. Unionstidens utvikling frem til 

1884 

Ved kongeparets sølvbryllup hadde kong Oscar II hatt regjeringsmakten i 10 år.  

Hvordan hadde han posisjonert seg i Norge? Hvordan ble han oppfattet som monark i 

unionen? En karakteristikk lyder som følger: ”Han så imponerende ut og førte seg 

vennlig. Når det kom til vanskelige spørsmål kunne han fare opp som sin farfar for 

siden falle sammen i tvil og nervøsitet, mens resultatene avhang av hva hans rådgivere 

la opp til.”42  

 

Hans forgjengere hadde levd som monarker, hvor kongens posisjon var sterk. I hans 

tid falt en mer konstitusjonell oppfatning igjennom. Som konge fulgte han den 

utenrikspolitiske linje å holde unionsrikene utenfor alle europeiske storkonflikter. 

Likevel ble kong Oscars regjeringstid den vanskeligste perioden i unionen med 

alvorlige politiske motsetninger. De politiske forhold forholdt seg stabile i de første 

årene av hans regjeringstid. Senere i 1880-årene forandret bildet seg totalt med 

statsrådsaken, vetostriden, konsulatsaken og parlamentarismens innføring i 1884.43 

 

I de første femten årene av kong Oscar II og dronning Sophies ekteskap var deres 

offisielle tittel D.K.H. Hertugparet av Østergøtland. Først ved Carl XV’s tap av sin 

eneste sønn og arving, ble det klart for hertugparet av deres status i arverekken ville 

endre seg. Hvordan skulle man oppfatte denne nye konstellasjonen i unionen og hvem 

var dette fremtidige kongsemnet?  

 

                                                
41 Sørensen, Bodil: Sophus Larpent, s 44, Mag. Art. UiO, Oslo, 1994.  
42 Lagerquist, Lars O: Sverige och dess regenter under 1000 år 1976, Oscar II s. 282, Stockholm. 
Bonniers Forlag 1976.  
43 Nærbøvik, Jostein: Norges Historie 1870 - 1905 s. 86, Oslo, Det Norske Samlaget, 1976. 
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Oscar syntes på mange måter å være en meget begavet mann, men også meget 

temperamentsfull, forfengelig og humørsyk, skjønt i sin fremtreden representativ og 

statelig. Han var utdannet sjøoffiser med interesse for kunst , musikk og poesi, i sin 

karakter og arbeide allsidig, men konservativ og uforstående for mye i tiden.44 Som 

unionskonge viste han sine interesser for Norge ved sine utallige reiser i landet. Med 

årene fattet han også større interesse for landets historiske fortid. Inspirert av Thomas 

Heftyes samlinger på Frognerseteren gikk kongen med på å stille gratis tomt til den 

rivningsdømte Gol stavkirke slik at denne kunne gjenreises på et område mellom 

Kongsgården og Oscarshall. Dette sporet ham til å gjenreise autentiske gamle 

bygninger i den hensikt at disse kunne studeres av alle som ville sette seg inn i eldre 

nasjonal byggeskikk.45 

 

Sophie var tyskfødt prinsesse, datter av hertug Wilhelm av Nassau. Som svensk 

prinsesse ble også hennes fremtid en annen enn den hun hadde forspeilet seg da hun 

som 21-åring giftet seg inn i Bernadottefamilien. Sophie og Oscar fikk raskt fire 

sønner. Hennes oppgaver og interesser rettet seg i første rekke om sine barns ve og 

vel. Man kan si Sophie var en kvinne forut for sin tid. Når det gjaldt utdannelse for 

sine unge sønner sendt hun dem til skoler utenfor slottet. En ny og dristig handling 

som vekket oppsikt i tiden. Med årene førte hun også sine samfunnsideer videre 

gjennom forsiktig å gjennomføre nye retningslinjer for hygiene ved og utdannelse for 

pleierskene ved offentlig sykehus. Hennes største samfunnsinteresse ble sykepleien og 

sykehusarbeidet hvilket hun ønsket å opphøye til et kall for unge kvinner fra de høyere 

klasser. Gjennom hvilke sykepleiens anseelse skulle heves og bli til hjelp for pasienter 

og leger. Om Sophies estetiske interesser vites lite. Det antydes at hun hadde interesse 

for innredningsspørsmål, men når det endelige resultat forelå syntes det som fargene i 

interiørene ikke alltid var i full harmoni, men i syntes kunne man med familievennen 

og kunstneren Fritz von Dardel si at innredningene representerte en pikant smak.46 

Sophies holdning til det praktiske liv syntes positiv for hennes stilling og status som 

unionens førstedame, hennes politiske oppfatning syntes liberalere enn hennes manns, 

men noen interesse for kunst og de skapene krefter lå utenfor hennes sfære. Skjønt 

                                                
44 Lagerquist, Lars O: Sverige och dess regenter under 1000 år, s. 283, Stockholm,.Bonniers Forlag, 
1976.  
45 Berg, Arno: Bygdøy Kongsgård Haakon V – Haakon VII s.172 Oslo, Cappelens Forlag, 1952. 
46 Lagerquist, Lars O.: Bernadotternas Drottningar s. 82, Stockholm, Bonniers Forlag, 1979. 
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hun ble sin yngste sønn, prins Eugens, store støtte da han ønsket å utdanne seg til 

kunstner.47 Som en konklusjon kan man si at sølvbryllupsparet var to ulike 

personligheter som utfylte hverandre i oppgavene som ble pålagt dem. Gjennom 

pressen rettet kongeparet en takk til det norske folk for den storslagne gave det var 

blitt dem til del ved deres sølvbryllup undertegnet av begge majestetene.  

                                                
47 Lagerquist, Lars O.: Bernadotternas Drottningar s. 86, Stockholm, Bonniers Forlag, 1979. 
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Kapittel 3 

Bevisstgjøringen av vår kulturelle arv 
I dette kapitlet drøftes kunsthistoriske forhold av betydning for å forstå kongegaven i 

forhold til viktige strømninger i samtidens norske og europeiske kunst, og 

betydningene av den inspirasjonen norske kunstnere fikk gjennom opphold i andre 

land. Dette er samtidig viktig som bakteppe for neste kapittel, som drøfter reaksjonene 

i pressen og i kunstnermiljøet rundt kongegaven. 

 

Kunstens utvikling i Norge fra romantikk til realisme  

En kan argumentere for at ”Sølvbryllupskunstnerne” ville etablere nye holdninger til 

kunsten, hvilket vil si å vende borgerskapets konservative meninger til aksept av 

samfunnets sosiale problemer sett gjennom malerkunsten, og impresjonistiske forsøk 

på å gjengi virkeligheten gjennom friluftsmaleriet. Tidlig i 1880-årene syntes det som 

retningen hadde tatt en nye vending. Kunstnernes flid og utrettelige konfrontasjoner 

med det etablerte borgerskapet førte til en større forståelse for kunstens nye veier. I 

norsk kunsthistorieskriving om 1880-årene har denne kunstnergruppen som nå sto 

frem blitt betegnet som gullaldergenerasjonen i norsk kunst. Hva kan så årsaken til 

denne forandringen være?  

 

Politiske og økonomiske forhold hemmet kunstens normale utvikling i Norge. I 1814 

ble vår politiske tilknytning til Danmark avsluttet. Våre embetsmenn hadde fått sin 

utdannelse der, men deres forståelse og kjennskap til kulturforhold i Norge var 

ubetydelige. Bedre sosiale forhold som oppsto i den vestlige verden i 1840-årene 

skyltes vesentlig den tekniske revolusjonen som ble utviklet i England. Vårt land ble 

imidlertid regnet som kaldt, steinet, hardt og fattig, og ved grensen av den beboelige 

verden. Nå endret hele samfunnssystemet seg ved hjelp at de tekniske oppdagelsene. 

Bedre arbeidsforhold førte til et bedre sosialt liv for mange. Samtidig førte 

industrialiseringen til arbeidsløshet for store deler av befolkningen, og løsningen ble å 

forlate landet i håp om å finne en bedre fremtid i Amerika. 
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Politiske forhold i Europa berørte ikke vårt forholdet til unionen. Freden mellom 

Sverige og Norge ble opprettholdt takket være Grunnloven fra 1814. Hva ville 

Unionen by på av kulturelle tilbud? Hvor fant man muligheter til å utvikle sine evner 

når det ikke fantes læreseter for talentene? 

 

Betydningen av Dresden for samtidskunstnerne 

Jubileumsgaven viser utviklingen av norsk kunst gjennom kunstnernes læreår i 

Tyskland frem til realismen bryter gjennom i 1870 årene og Paris blir senter for alle 

kunstretninger. Gjennom I. C. Dahls posisjon som kunstner og professor i Dresden ble 

vårt lands natur kjent for et større publikum. Dahl ga landskapskunsten en plass i 

norsk kunsthistorie. Tyskland og Dresden ble romantikkens høyborg. Dahl ble del av 

dette bildet fordi hans talent passet inn i tidens oppfatning av landskapsmaleriet.48 

Dahls gjengivelse av naturen og den romantiske undertone som preget kunsten i 

Dresden, er grunnleggende for den videre romantiske kunstoppfatningen i 1840-årene.  

 

Romantikken ble en kraftig virkende faktor i de nasjonale bevegelser som oppsto i 

Frankrike under revolusjonen i 1848. Under nasjonalromantikken ble halv gjemte og 

glemte kulturskatter hentet frem. Gjennom ord, toner og bilder ble den norske naturen 

skildret og den norske odelsbonden idealisert. Denne kulturarven ble gitt videre og ble 

et felleseie for alle nordmenn.  

 

Düsseldorfskolen 

Düsseldorfskolen fikk en status i samtiden som var enestående. Nå skulle det males 

rødt og gyllent. Stemningen lå i selve motivet med hovedvekt på innlandets skoger og 

vidder. I utgangspunktet ble norsk natur oppfattet i søndagsfred, blank og solgul med 

grønnblå himmel og lette drivende skyer eller et stormpisket hav.49 

  

Akademiet i Düsseldorf var fra 1830- til 1870-årene et av de ledende kunstskoler i 

Europa. For et publikum her hjemme som tidligere hadde stått fjernt fra 

kunstopplevelser, spilte Düsseldorf-kunsten en oppdragende og formidlende rolle. 

                                                
48 Berg, Knut: Norges Kunsthistorie, Bind 4, s. 161, Magne Malmanger, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 
1981. 
49 Alsvik, Henning og Østby, Leif: Norges Billedkunst, bind 1, s. 115, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 
1951. 
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Bildene får en tydelig lyseffekt hvor koloritten hovedsakelig holdes i varme og 

tiltrekkende farger hvor stemningen kommer frem. Bildet skulle appellere til de edlere 

følelser, et holdning som ble forventet å finne i kunsten langt inn på 1900-tallet.50 

 

Figurmaleriet hadde ingen forbilder i akademiet i Düsseldorf. Adolf Tidemand var den  

første kunstneren som skildret norsk folkeliv som et malerisk motiv inspirert av 

bondekulturen i folkelivsdiktningen. Tidemand med sitt nasjonale figurmaleri og 

Gudes landskapskunst ble vurdert som de beste blant datidens norske kunstnere. Man 

kan si at deres berømmelse i utlandet brakte Norge nærmere kontinentet. Det 

nasjonale og originale, landskapets ville natur gjorde landet interessant nesten eksotisk 

for det kontinentale publikum. Det kan synes som kunstnernes selvpålagte eksil 

utviklet en nasjonal bevissthet. 

 

Fra München til Paris 

Endrede samfunnsforhold, bedre opplysning gjennom skoler og ikke minst gjennom 

den frie presse, vekket og inspirerte flere grupper i befolkningen til å finne interesse 

for kunsten. Ikke bare som et studiemateriale, men også for å kunne gi et rikere 

livsinnhold og utvikle en dypere menneskelighet. Düsseldorfskolens sterke påvirkning 

gjorde at det i 1880-årene fremdeles ble malt både romantiske og naturalistiske 

motiver. Sannheten var fremdeles skjult bak et tekkelig teppe av moralske holdninger. 

Sosial urettferdighet og hverdagens problemer skulle ennå ikke illustreres på en 

todimensjonal plate. Men interessen for kunst, spesielt malerkunsten var blitt en 

borgelig aktivitet som fikk økende oppmerksomhet blant det øvre skikt av 

befolkningen. Kunsten bevisstgjorde landets topografi og spesielle natur og 

leveforhold. Gjennom pressen kom publikum i kontakt med andre lands kunstnere. 

Dette førte til bevisstheten om åndsuttrykk som kunne vekke og bevege til et videre 

begrep om hva kunsten innebar av felles tanker og personlige utrykk. Kunsten skulle 

sees gjennom et temperament og fikk egenverdi eller autonomi.51 

 

                                                
50 Berg, Knut: Norges kunsthistorie, 1982, Bind 4, ”Maleriet 1814 - 1870”, s. 204, Oslo, Gyldendal 
Norsk Forlag, 1981. 
51 Berg, Knut: Norges kunsthistorie, 1982, Bind 5, ”Maleriet 1870 - 1914”, s. 113, Oslo, Gyldendal 
Norsk Forlag, 1981. 
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München ble med sine slott og museer en interessant by for kunstnerne. Akademiet 

underviste i historiemaleriet og figurmaleriet, landskapskunsten sto ikke like sentralt i 

undervisningen som i Düsseldorf og Karlsruhe. Nå ble det maleriske vesentlig, særlig 

tingen sett som farge. Ikke de klare og rene, men en varm koloritt. Ingen annen skole 

har kunnet vise stoffets egen karakter som i silke, fløyel, pels og hudfarge. 

Stemningen ligger i rent maleriske ting som farge og strøk. 

 

Skolen oppfattet naturen ’som den er’, men malte ikke en realistisk gjengivelse av 

den. Bildene ble bygget opp som på en teaterscene sammensatt av riktige gjenstander 

og modeller. Motivene ble ikke oppfattet realistisk. En retning som gjorde seg stadig 

tydeligere i fransk kunst i 70-årene hvor hverdagen skulle fremstilles som den virkelig 

var, i konkurranse med fotografiet. Alt skulle frem i dagen, selve sannheten, bare man 

så skjønnhet i fargen. 

 

Litteraturens bidrag 

Ikke bare i malerkunsten, men i litteraturen var det kunstnere som så muligheten til å 

bringe frem tanker om en ny fremtid for fedrelandet. Om tekst og tanker ble hyllet inn 

i eventyr og fantasi, lå kimen til de nye tankene i dette arbeidet. Ikke bare som lysende 

nasjonalister, men som kunstnere hvis evner og talent lå på høyde med de beste i sin 

tid, videreførte de den nasjonale begeistring som våknet i revolusjonsåret 1848, og 

som fattet om alle utøvende kunstarter. Edvard Griegs tolkninger av 

nasjonalromantiske musikkverk og den litterære del av vår kunstneriske sfære bar en 

stor del av æren for erkjennelsen av vårt kulturelle nivå og vår kulturelle fremtid. Nye 

tanker kom inn i den realistiske diktning gjennom Ibsen, Bjørnson, Lie og Kielland. 

Georg Brandes ord om litteraturen skulle sette problemer under debatt, ble en ledetråd 

for mange kunstnere. Fra siste del av 1870-årene er både Ibsens og Bjørnsons diktning 

realistisk i sin form.52 Den menneskelige utvikling i tiden, synet på menneskets 

egenverdi bort fra nytteverdien, synes som realismens største allmennmenneskelige 

betydning. 

 

                                                
52 Berg, Knut: Norges Kunsthistorie, Bind 5, s.140, Maleriet fra 1870 - 1914, Oslo, Gyldendal Norsk 
Forlag, 1981. 
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Henrik Ibsen var verdenskjent for sine skuespill i 1880-årene. Bjørnsons 

bondefortellinger og samfunnsengasjement tjente til å erkjenne det spesielle norske. 

Til sammen bygget disse to med Alexander Kielland og Jonas Lie til å gjøre kjent vårt 

folk og landets beskaffenhet, folkets historie og topografi. 

 

Miljøet satte fart i litteraturen og i den formende kunsten. Brandes var den 

toneangivende i tidens åndelig revolusjon. Tankene og handelingene, utvikling på alle 

måter fulgte hverandre, ingenting skulle stå stille. Å sette problemene under debatt ble 

en livsnødvendighet for realismens ideologer - den samme ide kom frem i 

malerkunsten. Problemene i litteraturen skulle males frem. Det malte ord var med til å 

belyse alle sider av samfunnsutviklingen. Forandringene ble en del av det levende 

livet. 

 

Mange av de skandinaviske kunstnere hadde arbeidet sammen utenfor Skandinavia og 

kunne støtte hverandre i det nye kunstsynet. Naturen skulle males usminket, et 

komponert landskap eksisterte ikke lenger. Fargene skulle lyse som dagens, malt med 

korte, brede strøk. Øyeblikkets farger skulle festes umiddelbart på lerretet. 

 

Kristiania Kunstforening og nye retninger i kunsten 

Interessen for kunst vokste proporsjonalt med den økonomiske utvikling i 1880-årene. 

For de bemidlede klassene var kunstinteressen del av deres dannelse, en interesse man 

fikk forståelse for gjennom arv og miljø. For mange var dette den beste skole man 

kunne gå i - arven fra sine forfedres kultiverte pasjoner. Det kan synes som kunnskap 

om musikk, litteratur eller bildende kunst var givet for ethvert dannet menneskes 

oppdragelse og utvikling. Derfor ble kunstforeningene en skole for de kondisjonerte, 

og som følger hadde1870-årenes urbane liv et rikt og blomstrende kunstliv. På den 

annen side hadde norske kunstnere markert sitt kunstneriske nivå nasjonalt som 

internasjonalt. Denne nye oppmerksomheten vakte interesse også i pressen, den gang 

vårt eneste landsomfattende medium, som med sine kunngjøringer kunne bidra til 

interessen for kunst og for Kristianias Kunstforeningens utstillinger. Byens borgere 

fulgte godt med og de utstilte arbeidene ble vist over lengre tid. Kristiania var en liten 

provinsiell by hvor det sosiale liv styrtes av embetsstandens holdninger. Interessen for 

kunst hørte med til deres åndelige engasjement.  
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Kristiania Kunstforening var godt etablert blant det gode borgerskapet opprettet i 1836 

takket være I. C. Dahls initiativ. Også flere fremsynte og nasjonalbeviste borgere sto 

bak ham som J. S. Welhaven, Fredrik Stang, C. H. Grosch og H. Linstow.53 

 

Kristiania Kunstforeningen var en privat institusjon. Man kan kalle den en klubb hvor 

medlemmene tilhørte det øvre skikt i samfunnet. Samfunnseliten satt også i styret. 

Denne gruppe legmenn kjøpte inn kunst til Foreningens utlodninger. Styrets 

oppfatning av god kunst var urokkelig. Etter deres mening hadde de den dannelse og 

kunnskap som var nødvendig for innkjøp av kunst. Kunstnernes medlemskap eller 

innflytelse i Foreningen var uønsket. Styret hadde de nødvendige kvalifikasjoner, 

hvilket vil si de hadde penger, status og makt. Kunstforeningen var enerådende i 

Kristiania når det gjaldt utstillinger, salg og annen formidling av kunst frem til 1881. 

Den formidlet kunst til foreninger i de større byene og samarbeidet med 

kunstforeninger i Sverige og Danmark. En kunstner kunne anse seg som etablert om 

han kom på Foreningens innkjøpslister.  

 

Enn så lenge var forholdene beskrevet ovenfor ’aksepterte forretningsforhold’. Den 

store forandring i relasjonene oppsto ved avvisningen av Olav Rustis Kone med katt i 

1876. Et bilde Foreningens styremedlemmer fant rystende. Kunstnerne fant maleriet 

godt og meninger om dette ble utløst i pressen. Med avvisningen av Gustav Wentzels 

I Snekkerverkstedet i 1881 fløt begeret over. De unge realister, nylig hjemkommet fra 

Paris, anså tiden moden for deltagelse i Foreningens innkjøpspolitikk. De så det som 

nødvendig at kunstnere ble representert i styret. Alle forslag fra kunstnernes side ble 

avvist av Foreningen og kunstnerne gikk til streik. Studentersamfunnet stilte sine 

lokaler til disposisjon og kunstnerne stilte ut sine arbeider der i desember 1881. I året 

1882 vistes bildene på den første Kunstnernes Høstudstilling. Hva ble løsningen? 

Kunstforeningen forsatte sin utstillingspolitikk nå med kunstnere i 

bedømmelseskomiteen, men Foreningen hadde mistet sin suverene posisjon som 

                                                
53 Willoch, Sigurd: Kunstforeningen i Oslo, 1836-1936 s. 5, Oslo, Blix Forlag AS, 1936. 
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kunstformidler i Kristiania. Kunstnerstreiken førte til Høstutstillingen i 1882, i 1883 

og i 1884, nå som Statens årlige kunstutstilling.54 

 

Kunstutviklingen rår ingen over, det er en åndsprosess som historien kjenner til, den 

speiler sin samtid, bunnet i den politiske, sosiale og økonomiske utvikling. Fra 

romantikken til dagens kunst går denne parallelt med samfunnsutviklingen. Den 

prøver seg frem med nye uttrykk og speiler livet.  

                                                
54 Oslo Kunstforening 150 år: Utstillingskatalog: Konfrontasjon, Striden om Kunstforeningen 1875 -
1885, s. 25, Jubileumsutstilling 4.- 28. september, Service Trykk A/S, 1986. 
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Kapittel 4 

Diskusjoner i samtiden rundt kongegaven 
I dette kapitlet drøftes Kristiania-kunstnernes reaksjoner på utlysningen av den 

nasjonale konkurransen, og diskusjoner av denne i pressen. Begge deler er tydelige 

tegn på den betydningen kongegaven hadde i samtiden som brytningspunkt mellom 

kunsthistoriske strømninger, og som en symbolladet kunsthistorisk hendelse med 

betydning for et nasjonalt kulturliv og politiske strømninger med gryende 

nasjonalisme. 

 

Kunstnernes forhold til konkurransen. Larpents engagement. 

Dr. Thaulows dilemma 

Høsten 1882 mottok samtlige konkurransedeltagere et ”Cirkulære”55, avsender 

Rikshospitalet. Adresse Rikshospitalet var knyttet til juryformannen, Dr. Thaulows 

navn og bosted. Cirkulæret inneholdt flere opplysninger som endret den opprinnelige 

teksten. Den nye teksten ble oppfattet forvirrende for de berørte parter. I invitasjonen 

ble kunstnerne oppfordret til å delta med landskapsbilder av nasjonal karakter med 

innlevering innen 15. april 1883. 

 

Nå syntes det som den opprinnelige invitasjonen var blitt endret til fordel for møbler 

og andre kunstindustriarbeider. Det var fare for at jubileumsgaven ville bli utvannet. 

På den annen side kunne nasjonale kunstverk også omfatte kunstindustriarbeider. Det 

manglet ikke på kyndige håndverkere i Kristiania. Til Slottets interiører som ble 

ferdigstilt i 1849, ble det engasjert norske håndverker som ikke sto tilbake for de 

fremste i sin tid.56 For de engasjerte deltager ble Cirkulærets nye opplysninger 

diskutert i pressen. Kunstnernes frustrasjoner over den nye utviklingen syntes å velte 

ideer som hadde utkrystallisert seg gjennom den originale tekst i innbydelsen. En 

kunstner var ikke lenger i den gode tro at han kunne begynne å sette på lerretet sine 

tanker om en større oppgave som ikke tidligere hadde vært mulig. Interessen for 

                                                
55 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Circulæret, sign. ”En Kunstner”, 31. oktober, 1882. 
56 Risåsen, Geir Thomas: Slottet, Kongelig stil gjennom 150 år, s. 32, Oslo, Geelmuyden Kise, 1998. 
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prosjektet var derfor meget stort. Prestisje og ikke minst utsikter til å komme i den 

gunstige posisjon å kunne leve av sin kunst i Norge var avgjørende for de fleste. Å 

være representert på slottsveggene var heller ikke å forakte.  

 

Juryformannen, Dr. Thaulow, var ikke bare kunstskjønner, men også en praktisk 

mann. Kunstnerisk forfengelighet synes for ham i denne situasjon uvesentlig. Det kan 

synes som innsamlingen fra stiftene utgjorde en større sum enn jubileumskomiteen 

hadde forventet. Da konkurranseutkastene var vurdert var det midler til å realisere 

ytterligere dekor i interiørene på Slottet. Resultatet ble en bestilling på flere større 

arbeider fra kunsthåndverkerne i Kristiania.57 

 

I Circulæret ble det fremsatt en anmodning eller oppfordring til utvalgte kunstnere om 

å bidra med et maleri med historisk motiv, helst Slaget ved Svolder. Flere bidrag kom 

frem, men Otto Sindings utkast ble foretrukket. Dette førte igjen til en heftig polemikk 

i pressen. Man sparte ikke på kruttet, sjelden har man lest en sterkere dialog mellom 

Sinding og hans konkurrenter.58 Hvorfor holdt man seg ikke til den opprinnelige 

invitasjonen? Hvorfor var Sindings skisse blitt foretrukket og hvorfor et motiv som 

Svolder? Det gjaldt ikke bare å være lærd, men også vis og klok, egenskaper som Dr. 

Thaulow viste å ha, skjønt det kan syntes i denne sammenheng en tydeligere 

deltagelse fra juryens side hadde vært ønskelig. 

 

Diskusjonen i pressen 

En av de mange som interesserte seg sterkt for saken som for de fleste andre kunst- og 

kultur spørsmål i datidens Kristiania, og som skrev avisartikler i skarpe ordelag om 

hemmeligholdelsen av bl. a. jurymedlemmenes navn, var Sophus Larpent (1838-

1911), kunstanmelder og skribent i Kristiania. Hans faglige innsikt var anerkjent på de 

fleste hold og Nasjonalgalleriets ledelse var blant dem som benyttet seg av hans 

ekspertise. Som økonomisk uavhengig kunne han hengi seg til sine interesser, studier 

av kunst og innkjøp av kunst inntil hans økonomi ikke lenger tillot større ervervelser. 

Men hans interesser innen kunstens verden forble usvekket. Han var ustanselig på 

                                                
57 Kavli, Guthorm og Hjelde, Gunnar: Slottet i Oslo, s. 228 Oslo, Dreyers Forlag, 1973.  
58 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Dagbladet 7. desember, sign. En Kunstner, 1882. 
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ferde i pressen og oppførte seg som den selvbestaltede vakthund han var, til stor 

forargelse innen Kristianias kulturelle etablissement.59 
 

Spørsmålene angående konkurransens jurysammensetningen skjerpet seg utover 

høsten 1882. I avisene dukket det stadig opp artikler som etterlyste navn eller 

spørsmål om den videre utvikling vedr. konkurransen. Kunstnernes skisser til 

konkurransen var levert juryen. Man avventet en avklaring om disse, men juryen kom 

ikke frem i offentlighetens lys. Som selvutnevnt formynder for den kunstneriske 

forvirring som nå rådet tok Larpent initiativet til en offentlig debatt: 

 

Brev fra Sophus Larpent til Dr. Fredrik Thaulow. 

Dagbladet nr. 279 , 9. nov. 1882 
 

Til Komiteen for Sølvbryllupsgaven til Deres Majestæter 
Gaaende ud fra, at det er berettigede Hensyn, der bringer Komiteen til, uden 
Meddelelse af Grunden til Ombestemmelsen, at forandre den tidligere i Adressen til 
Majestæterne og i Pressen offentliggjorte Beslutning, at Sølvbryllupsgaven til 
Kongeparret skulde bestaa af nationale Kunstværker (Skulpturer og Malerier), derhen, 
at den tillige skal bestaa af 6 Kunstindustrigjenstande, hvorved Gaven idet Enhedens 
Skjønhed opgives, i betydelig Grad taber i æstetisk Værdighed – skulle vi ikke 
forsøge paa at trænge ind i Komitee-Hemmlighedene. 
Men for at de eventuelt konkurrerende norske Kunstnere kunne faa officiel Kundskap 
om, i hvis Hænder Sagens Fremme er lagt, oppfordrer vi herved Udvalgskomiteens 
Formand, Hr. Dr. Thaulow, til i Dagspressens Organer at offentliggjøre Navnene paa 
Udvalgskomiteens Medlemmer samt, hvis derom Beslutning er fattet, af hvem 
Komiteen for Bedømmelsen af de konkurrerende Arbeider vil komme til at bestaa, 
samt om hvilken Sum der vil bli anvendt til Skulpturer og til hvilken Sum til hver af 
de forskjellige Arter af Maleri. 
Ærbødigst Sophus Larpent.60 

 

Svar fra Fr. Thaulow til S. Larpent 

Christiania 11. November 1882 

 
I anledning af Deres Brev af igaar skal jeg meddele, at samme ikke har gjort nogen 
Forandring i min Mening om Sagen, men at jeg i første Møde skal forelegge 
Spørsmaalet for Komiteen, for at den derom kan fatte Beslutning. 
Ærbødigst Fr. Thaulow 

 

Larpents håndskrevne bemerkning skrevet nederst på siden av Thaulows brev: 

                                                
59 Sørensen, Bodil: Sophus Larpent, Kunstsamler, s.19, Mag. Art.UiO, Oslo, 1994.  
60 Nasjonalbiblioteket, Avd. for mikrofilm: Dagbladet nr. 279, 9. november 1882. 
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Anm.”Da jeg erfarer at Thaulow,dengang vistnok Overlæge ved Rigshospitalet, 
boende der, senere Generalchirurg- var Formand for Komiteen, henvende jeg mig 
muntlig til ham erfarer at Komiteen var ganske ualminnelig vanskelig stillet 
(foranlediget av Nektelser fra Hoffkredse) og indstiller derfor videre Forsøg paa at faa 
Artikkelen ” Om Sølvbryllupsgaven til Deres Majestæter” publisert. Jeg udtalte mig 
til Thaulow og tilskrev ham om Sagen – og nøiedes nu med at publisere den lille 
Artikel i Dagbladet.” 
Senere Anm. Juli 1891. Lpt.61  

 

Disse opplysninger noterer Larpent på sine kopier 9 år senere. Som nevnt sto Sophus 

Larpent frem som en markant kunstpolitiker og refser, men dette ble selv for ham et 

for delikat spørsmål. Han ser tiden ikke moden til å gripe dypere inn i problemet. Han 

avskriver hele artikkelen som angår jurysammensetningen og gavens videre innhold. 

 

Men nettopp denne hans uoffisielle artikkelen er likevel så belysende for de følgende 

hendelser at den bør skrives ut i sin helhet. Den belyser de vanskelige forholdene som 

utviklet seg rundt konkurransen og medspillernes ønsker om å delta på sin måte.  

 

Sophus Larpents upubliserte artikkel som han nå hadde erfart ikke ville gi 

tilfredsstillende svar på spørsmålene han stiller.  

”Om Sølvbryllupsgaven til Deres Majesteter.”  
Da der i December 81 for hele landet nedsatte Komite for Indbydelse til Bidrag til 
Sølvbryllupsgaven i Mødet 22. Mai 82 besluttede – ifr. Morgenbladet for 25. mai 82 – 
at det for det tegnede Bidrag skulde anskaffes Kunstverker, Malerier og Skulpturer af 
norske Kunstnere til Prydelse for Slottet; og da samme Komite i Morgenbladet for 6. 
juni 82, under Overskiften ”Sølvbryllupsgaven til Kongen og Dronningen af 
Nationale Kunstverker” offentliggjorde, at den akter aa tilveijebringe en Samling af 
Nationale Kunstverker og opfordrer Kunstnere til aa indsende til Konkurranse 
Arbeider, som hertil maatte egne sig, saa optog utvilsomnt alle, der interesser seg for 
Nationens Aandskultur og Aandsutvikling med fuld Tilfredshet Komiteens 
Beslutning.  
Naar derfor et i disse Dage udsendt, verken med Dato eller underskrift forsynet, 
Circulære ”til norske Kunstnere” oplyser, at den fastslaaede, endogsaa i en Adresse til 
Deres Majesteter meddelte, Beslutning er omstyrtet og forandret derhen, at Gaven 
skal indeslutte, foruden Skulpturer og Malerier, ogsaa Kunstindustrigjenstande, saa 
har under Tvil Alle – først og fremst Gavens Modtagere, Deres Majestæter, men lige 
saa fuldt Giverne og de Kunstnere, der i Henhold til Komiteens tidligere udstedte 
Konkurranse-Indbydelse alt have andvendt Tid og Kraft på Konkurransearbeiderne, 
fuld Grund til Beklagelse over, at Komiteen med ringe aktelse for sine egne 
Beslutninger, - paa Basis af hvilke senere indkomne Bidrag kunne være givne – har 
forandret der tidligere ved Offentliggjørelsen fastslaaede Bestemmelse og nu – ifølge 
Circulæret – ”tænker” at anskaffe for 10 a 12000 kroner Kunstindustrigjenstande. 

                                                
61 Nasjonalbiblioteket, Håndskriftsamlingen: Dr. Thaulows svar 11. november 1882. Larpents 
anmerkninger, juli 1891. 



 

31 

 

Almenheden maa saa meget mer være i sin Ret til at protestere imod en saadan 
Adferd, da man trygt tør forudsette, at den i sin Karakter forandrede Gave- hvis 
Værdighet ikke lidt forringes ved et, ligesom tilfældigt, Tilhæng fra en anden, 
Kunstindustriens, Sphære og hvis blivende Værd neppe forhøies ved 
Kakkelovnsskjærme – utvilsomt ikke vil tækkes Deres Majestæter i samme Grad, som 
den oprindelig bestemte Gave, der dannede en Helhed, vilde kunne blive en, om en 
lille , saa dog værdig Representasjon af Norges nutidige Kunst . – Vi venter derfor af 
Komiteen, der, opgivende de Kunstindustrigjenstander, vender tilbage til sin 
oprindelige, i Mødet 22. mai --82,(…)fastslaaede Beslutning, og idet vi haabe på en 
Udtalelse herom, ville vi, henholdende os til Morgenbladsartikelen af 6te Juni 82, af 
Hr Byskriver Petersen udbede os velvilliger meddelt i Morgenbladets Spalter, af 
hvilke Herrer i Arbeidsudvalget i Christiania bestaar, samt af hvem Juryen for 
Konkurransearbeiderne vil komme til aa bestaa, saa det kan blive Almenheden 
bekjent, i hvis Hænder Sagens Behandling hviler, og saa de eventuelle Konkurrerende 
kunne lære Dommerne at kjende.62 

 

Det foreligger ikke flere opplysninger enn den anmodning dr. Thaulow synes å ha fått 

fra hoffet om å holde opplysninger om juryens medlemmer utenfor offentlighetens 

sfære. Sannsynligvis hadde dr. Thaulow mottatt en skriftlig henstilling fra hoffsjef 

Frølich. Om de kongelig hadde fremsatt dette ønsket vites ikke. Trolig var avgjørelsen 

tatt i samråd med hoffets innerste kjerne med grunnlag i kunstnernes aksjoner mot 

Kunstforeningens innkjøpspolitikk. Jubileumsgaven kunne indirekte bli blandet inn i 

konflikten hvis denne vedvarte etter juryens avgjørelser var tatt. I så fall ville 

konflikten kunne opptrappes. Synspunkter om utvalget ville komme frem i pressen og 

juryens medlemmer måtte forsvare sine avgjørelser om de utvalgte bildene. 

Folkegaven ville bli utsatt for offentlig kritikk og vurderinger.   

 

I årene 1882-1883 ble det kjempet i kunsten som i politikken. På begge sider sto det 

om anseelse og makt. På den ene side de konservatives holdninger mot realistenes. På 

den politiske front Johan Sverdrups og Venstres opposisjonelle arbeide mot 

embetsmennenes styre. Den politiske kampen ble ekstra intens fordi den gikk parallelt 

med kulturkampen. Det var en kamp om normer og verdier. Mange kunstnere 

engasjerte seg i debatten, som Christian Krohg og Bjørnstjerne Bjørnson. Realisme og 

naturalisme var de nye kunstretningene som preget kunsten i Norge. Det kan syntes 

som under disse forhold hoffsjefen så det nødvendig å pålegge de involverte parter 

taushetsplikt, pressen iberegnet. Kongelige jubileer har både en privat og offentlig 

karakter. Gaven skulle være et bevis på folkets hengivenhet for sitt kongepar, gitt 

under fredelige forhold.  
                                                
62 Nasjonalbiblioteket, Håndskriftsamlingen: Larpents upubliserte brev, 12. november 1882. 
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Man kan tro at hoffets engasjement begynte allerede da sølvbryllupskomiteens 

organiserte pengeinnsamling var avsluttet i mai 1882. Den følgende måned ble 

konkurransen utlyst i pressen og fristen for innlevering av arbeidene utløp 15. april 

1883. Fra byskriver Petersens kontor i Kristiania var alle nødvendige opplysninger om 

konkurransen gitt. Samtidig ble kampen om kunstens maktposisjon i Norge utkjempet. 

På den ene side sto Kunstforenings urokkelige holdninger og synspunkter om 

kunstens veier og verdier godt støttet av sine medlemmer. På den annen side kunstnere 

med sine nye tanker og ideer om en plass i samfunnsutviklingen. Med den 

begrunnelse at norsk kunst ikke lenger fulgte med i den internasjonale 

kunstutviklingen. Som følge ville norsk åndskultur og åndsutvikling stagnere. Dette 

var situasjonen og kunstnere fra begge sider, reaksjonære som revolusjonære ble 

drevet inn i kampen som ble ført på offentlighetens sterkeste arena - i pressen. De 

fleste norske kunstnere ble involvert i denne kampen, de hjemmeværende som de 

eksile, de konkurrerende som de frafallende. Det sto om livet, om kunstens fremtid, 

om ideer og om et kunstnerisk, nasjonalt som internasjonalt felleskap. 

 

Politisk var situasjonen ikke tydelig, men det var mulig å se en likhet mellom den 

politiske kamp og den kunstneriske frihetssøken i tiden.  

 



 

33 

 

Kapittel 5 

Analyser av de ulike arbeidene 
I dette kapitlet gis det først en oversikt over de enkelte bidrag som kom inn til 

konkurransen. Deretter drøftes de enkelte arbeidene som ble valgt ut, med særlig vekt 

på kunstnere som tydeliggjør kampen om kunstsynet som kommer til overflaten i de 

verkene juryen valgte, samtidig som det gis en kort beskrivelse av de anmeldte 

verkene som ikke ble del av kongegaven. I den kortfattede analysen av de enkelte 

verk, vises det også til måten disse ble mottatt på i samtidens kunstkritikk, 

hovedsakelig representert ved Aftenpostens kunstanmelder Jonas Rasch. 

 

Utstillingen av de anmeldte arbeider 

Aftenposten 21. april 1883: 

 

De til Konkurrence for Sølvbryllupsgaven til D.D.M.M. Kongen og Dronningen 
indleverede Billeder ville fra i morgen Søndag den 22de April indtil videre være 
udstillede i Kristiania Kunstforening. Under Udstillingstiden er Kristiania 
Kunstforening aaben: Søndag Kl. 12 – 2 blot for Medlemmer, Kl. 4 – 6 ogsaa for 
Ikkemedlemmer mod Entre 20 Øre; om hverdagene. 12 – 2 ½ saavel for Medlemmer 
som mod Entre 20 Øre undtagen Lørdag, da Foreningens Lokale er lukket.63 

 

Til Konkurrencen er anmeldt følgende Bilder: 
1.  ”Efter Jagten”    Nils Bergslien  Kr.    600 
2.  ”Et gammeldags Herresæde ved Christiania” Frits Thaulow  Kr   2 000 
3.  ”Høstdag ved Akerselven”   Frits Thaulow  Kr . 1 000 
4.  ”Scener fra Holbergs ”Den pantsatte Bondedreng”Vinct. St. Lerche Kr.   6 000 
5.  ”Der Reingrafenstein ved Kreutznach“  R.B.Møller  Kr.  1 000 
6.  ”Indslumret norsk Bondepige“   Frk. Leis Schelderup Kr.  3 000 
7.  ”Roser og Lilier”    Frants Bøe  Kr.  3 000 
8.  ”Rognesfossen”    A. O. Wigdahl  Kr.  2 400 
9.  ”Sommernat ved Lofoten”   A. Normann  Kr.  2 400 
10.”Saltenfjord ved Bodø”   A. Normann  Kr.  2 400 
11.”Parti ved Holvikselven”   J. Holck   Kr.       800 
12.”Birkeskov ved Mjøsen”   Herman W. Anker Kr.       650 
13.”Paa en Lægerval”    C. W. Barth  Kr.  1 600 
14.”Efter Morgenfisket”    C. W. Barth  Kr.  1 600 
15.”Henningsvær i Lofoten”   Johann Nielsen  Kr.       800 
16.”Fra Aalesundskanten”   Herman Schanche Kr.       350 
17.”En Udhavn fra Vestlandet“   Edv. Skari  Kr.       890 
18.”Til Leg for Bølgerne”    Hans Dahl  Kr.  5 500 
19.”Strilen på Hjemtur”    Hans Dahl  Kr.    4 500 
20.”Juleneg”     Carl Uchermann  Kr.    600 

                                                
63 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten, 21. april 1883. 
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21.”Løvfald”     Edv. Diriks  Kr. 
22.”Gammel Embedsgaard”   Edv. Diriks  Kr. 
23.”Tysk Vinterlandskap”    Jacob Schive  Kr.  1 200 
24.”Monte Aventino, Vintermorgen”  Chr. Skredsvig  Kr.  1 000 
25.”Marine”     Nils Hansteen  Kr.  1 000 
26.”Kystbillede”     Nils Hansteen  Kr.  1 000 
27.”Vinterbillede”    Nils Hansteen  Kr.       800 
28.”Vinter”     Nils Hansteen  Kr.       800 
29.”Fra Nærø i Sogn”    Carl Nielsen  Kr. 1 000 
30.”Fra Hardanger”    Carl Nielsen  Kr.        700 
31.”Birkeinterieur”    Harald Schøyen  Kr.     600 
32.”Interieur fra Bretagne”   Frk. H. Backer  Kr.    600 
33.”Tidlig Morgen”    Frk. K. Kielland  Kr.        800 
34.”Hardt Læ”     Christian Krohg  Kr.  1 200 
35.”Norsk Høstlandskap”    Fr. Borgen  Kr.    800 
36.”Hjemkommen fra Langreis”   Georg Nielsen  Kr.   1 000 
37.”Genre”     Wilh. Holter  Kr.    600 
38.”Genre”     Erik Werenskiold  Kr.   2 800 
39.”Aftenstemning”    Amaldus Nielsen  Kr. 2 000 
40.”Mortefiskere fra Stavangerkanten”  N. Ulfsten  Kr.   1 200 
41.”Godveirsdag, Jæderen”   N. Ulfsten  Kr.   1 200 
42.”Norsk Landskab”    R. B. Møller  Kr.    800 
43.”En Frokost”     N. Gustav Wentzel Kr. 1 500 
44.”Før Gudstjenesten”    N. Gustev Wentzel Kr.    800 
45.”Paa Veien til Vatnastølen i Hardanger”  Morten Müller  Kr. 3 000 
46.”Vandfald i Ullensvang, Hardanger”  Morten Müller  Kr. 3 000 
47.”Strandbillede fra Lister”   Prof. H. Gude  Kr. 4 500 
48.”Kystlandskab”    Fredrik Kolstø  Kr.    600 
49.”Færgested ved en Indsø”   A. Askevold  Kr. 1 600 
50.”Fra Hardanger”    Carl Nielsen  Kr.    700 
51.”Morgenstemning”    Fr. Borgen  Kr.    500 
52.”Fra Sandviken”    H. Petersen  Kr.    600 
53.”Sommer”     Vilh. Peters  Kr.    800 
54.”Vinter”     Vilh. Peters  Kr.    800 
55.”Hestehandel”    J. Gløersen  Kr. 1 200 
56.”Slaget ved Svolder”    O. Sinding  Kr. 6 000 
 

På listen mangler Gerhard Munthes maleri Oktoberaften. Juryen kjøpte inn hans bilde 

utenfor konkurransen.64 

 

Det kan synes som enkelte arbeider ble vurdert meget høyt. Hvis jurymedlemmene 

hadde ulike oppfatninger om honoreringen, er dette ikke kjent. Til sammen ble det 

utbetalt over 90.000 kroner til billedkunstnerne. Med tre skulpturarbeider og 

kunstindustriarbeidene blir resultatet den sum som ble samlet inn fra hele landet 

gjennom stiftene.  

 

                                                
64 Poulsson, Vidar: Katalog: Fra München til Paris, s. 13, Norsk kunst fra Reformasjonen til i dag, 
Statens Filmsentral 1985. 
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Utstillingen i fru Hoppes gård er kunsthistorisk interessant av den grunn at så mange 

forskjellig kunstuttrykk var representert.  

 

Utstillingen viste arbeider som representerte den nasjonalromantiske som den 

realistisk-naturalistiske kunstoppfatning. Her ble vist idealiserte landskaper og 

realistiske skog og kystbilder malt i årstidenes skiftende farger og stemninger malt på 

kolossallerreter hvor hav og himmel forenes i store panoramaer. På den andre siden 

vistes flere sjangerbilder med humørfylte scener fra våre hjemlige forhold. Det kan 

sees som utstillingen ga et variert utsnitt av norsk kunst i 1880-årene. Resultatet burde 

ikke støte noen, verken de kondisjonerte eller de revolusjonære. Her var romantikken 

som naturalismen samlet i 17 malerier som på hver sin måte representerte disse 

retningenes varierte egenart.  

 

Utstillingen ble avsluttet etter to uker. Allerede 5. mai forelå juryens avgjørelser. 

Blant kunstnere hvis arbeider ble valgt ut var det mange som allerede hadde markert 

seg i sin kunst:  

Anders Askevold, Harriet Backer, Carl Wilhelm Barth, Nils Bergslien, Fredrik 

Borgen, Hans Fredrik Gude, Christian Krohg, Vincent Stoltenberg Lerche, Gerhard 

Munthe, Morten Müller, Amaldus Nielsen, Adelsten Normann, Otto Sinding, 

Christian Skredsvig, Fritz Thaulow, Karl Uchermann og Nikolai Ulfsten.65  

 

 

På den annen side ble flere anerkjente kunstneres arbeider ikke akseptert som kongelig 

gave i denne omgang: 

Herman.W. Anker, Frants Bøe, Hans Dahl, Edv. Diriks, Jacob Gløersen, Nils 

Hansteen, Julius Holk, Wilh. Holter, Kitty Kielland, Fredrik Kolstø, N.B.Møller, 

Johan Nielsen, Carl Nielsen, Georg (Nielsen) Strømdahl, Wilh. Peters, Harald 

Petersen, Herm. Schancke, Leis Schjelderup, Jacob Schive, Harald Schøyen, 

Edv.Skari, Gustav Wentzel, Erik Werenskiold og A.Ø.Wigdahl.66 

 

                                                
65 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten 24. april 1883. 
66 Ibid. 
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I 1880-årene hadde flere kunsteksperter spalteplass i avisene og hevdet sine klare 

meninger om det skjønne, men Aftenpostens kulturkorrespondent Jonas Rasch (1834-

1887) var den eneste som fikk anmeldte utstillingen. Rasch var en kjent 

kulturanmelder for det dannede publikum. Opprinnelig Kgl. Fullmektig i 

Finansdepartementet som ble en av tidens koryfeer innen kunstkritikkens verden. I 

mange år var han kunstanmelder i Aftenposten, senere i Dagbladet. Sine markante 

meninger tillot han seg å signere under eget navn, hvilket var uvanlig. Rasch var 

frimodigere enn de fleste. Han hadde tydeligvis tro på sine erfaringer. Professor 

Lorentz Dietrichson, kunstkunnskapens høye beskytter kom i stadig klammeri med 

Jonas Raschs kontroversielle kunstkritiske meninger. Gjennom deres offentlige 

diskusjoner tok flere gledelig del og skadefryden var upåklagelig blant de avanserte 

skjønnere.67  

 

Rasch så det som sin oppgave å være talerør for publikum, han uttalte seg med en 

hensynsløshet og energi som likevel virket tiltalende. Han bedømte alle bilder. Selv 

den minste, famlende nybegynner fikk gjennomgå av Jonas penn. Blant kunstnere 

hadde han bare fornavn, selv om de fleste ikke kjente ham personlig.68  

 

En presseomtale, den være seg god eller dårlig, er likevel en spore til oppmerksomhet 

hos det interesserte publikum og kan avstedkomme for kunstneren almen 

oppmerksomhet som kunne føre til heder og ære. Jonas Raschs synspunkter varierte 

fra kunstverk til kunstverk selv om han i utgangspunktet var imot realismen, kunne 

han om bildet var bra akseptere dets franske innflytelse. I Aftenpostens utgave av 22. 

april 1883 kunne man på første side lese hans anmeldelser fra utstillingen. Jonas 

Rasch hadde et av sitt livs store dager som kunstanmelder. 

 

Kristiania Kunstforening hadde stilt sine lokaler til disposisjon for 

konkurranseutkastene. Foreningen holdt til i fru Hoppes gård vis-à-vis Vår Frelsers 

Kirke. Foreningens utstillinger var en av byens få attraksjoner, og man kan tro denne 

dagen en større tilskuerskare enn vanlig hadde funnet veien dit. Rasch beklaget seg 

over lysforholdene som han forventet burde være bedre i et utstillingslokale. Bildene 
                                                
67 Dietrichson, Lorentz: Svundne Tider, Bind 4, Mellom to tidsaldre s. 212, Kristiania, Cappelen, 1917. 
68 Koefoed, Holger og Thue, Oscar: Chr. Krohg Kampen for tilværelsen s. 67, Oslo, Gyldendal Norsk 
Forlag, 1989. 
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var heller ikke montert alfabetisk eller etter motiv. Det ble etter hans mening 

vanskelig å orientere seg i utstillingen. Foreningens lokaler lot ikke til å være det aller 

beste for utstillinger, hvilket må sies å være et tankekors. I disse lokaler ble det nå vist 

56 arbeider av 43 kunstnere. Mange kunstnere hadde levert inn flere forslag, blant 

andre leverte Nils Hansteen fire bilder. På dette tidspunkt var det ukjent for publikum 

hvilke utkast ville bli vurdert som kongelig gave. 

 

Rasch gjennomgår hele utstillingen og refererer i Aftenpostens spalter i flere dager. 

Han er åpenbart frustrert over at bildene blir flyttet omkring i lokalet mens utstillingen 

pågår. Noen konkurransearbeider gjennomgår han sporadisk. Kanskje ikke med så 

mye gift i pennen, men hans korte kommentarer gir ikke kunstneren mye håp i denne 

omgang. En uforbeholden hyllest vil han ikke gi utstillingen. Han konkluderer med at 

samtlige kunstnere kunne vist et bedre skjønn og større selvkritikk. Det var fra deres 

hånd blitt malt bedre bilder og i denne anledning ville bare det beste vært godt nok. 

 

Aftenpostens kulturmedarbeider fikk alene anmelde utstillingen. Man kan undre seg 

over at utstillingen ikke ble referert av andre kunstkritikere. Mange kunstnerne ville 

nok også ønsket å lufte sine meninger i denne omgang. En frimodig 

meningsutveksling om konkurransens ulike prestasjoner ville friske opp i enhver 

avisredaksjon. Disse lot vente på seg. Trolig mottok samtlige redaktører en klar 

oppfordring fra hoffsjefen om å avstå fra enhver anmeldelse av utstillingen og 

folkegaven. På dette grunnlag kan man si at Aftenpostens medarbeider, Jonas Rasch, 

hadde fått et ærefult verv. Det kan også synes at han nå hadde lagt sine tidligere 

skarpe og hensynløse uttalelser ligge. Nå viste han moderasjon og større forsiktighet i 

sine synspunkter. Man kan si han forsto å velge sine ord med omhu. 

 

En kunstner som står sentralt i denne konkurransen er professor Hans Gude. Man må 

tro hans egen kunstneriske innsats og hans lange lærergjerning blant norske kunstnere 

i utlendighet ga ham større oppmerksomhet enn noen annen deltager. I første rekke 

som den store kunstner han var, men også som pedagog som viste stor interesse for 
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sine elever og deres egenart. Få norske malere har hatt slik innflytelse gjennom sin 

lærergjerning som professor Gude.69  

 

I utgangspunket representerte han Düsseldorfskolens idealiserende 

komposisjonskunst, hvor han formidlet storheten i det norske landskapet, i mange 

tilfeller knyttet til høyfjellet. Senere ble motivene knyttet til kysten. Som 

landskapsmaler hadde han tidlig innsett de maleriske mulighetene i norsk natur og 

ønsket å vise denne direkte og umiddelbar. Det typiske i mange av hans bilder er 

bruken av lys og skygge, skyer og gjennombrudd av solen. Gudes kunst ble med årene 

forandret til en mer realistisk landskapskunst. Sine synspunkter om vår lands egenart i 

kunstens motivverden overførte han til sine elever. Morten Müller, Anders Askevold 

og Amaldus Nielsen var blant hans første elever i Düsseldorf og hans undervisning 

fulgte disse til beste for sin kunst.70 

 

Gudes plass i det norske folks bevissthet og i norsk landskapskunst har gitt ham en 

ledende plass i norsk malerkunsts historie. Man kan si at i hans livsverk avspeiles den 

alminnelige utviklingstendensen i norsk maleri fra behersket romantikk frem mot en 

konsekvent realisme. 

 

I den kortfattede analysen av de utvalgte arbeidene som følger vil jeg begynne med 

Gude og hans bidrag til Folkegaven, for å følge opp med hans tidligste elever fra 

Düsseldorf og senere elever fra hans tid i Karlsruhe og Berlin. De blir ikke oppført i 

alfabetisk rekkefølge, men etter alder og den posisjon de på dette grunnlag utviklet 

seg. Med München malernes og realismens inntog vil det være naturlig å begynne 

med jubileumsgavens eneste kvinnelig kunstner, Harriet Backer, og de kunstnere som 

fulgte med henne til Paris. For så å vurdere Christian Krohgs kunst og personlighet i 

kampen inspirert av realismens ideologer. Hans kraft og likefremme stil som gjorde 

han til en av de førende skikkelsene i kampen om kunstsynet. Jeg velger også å flette 

inn Raschs egne omtaler av arbeidene i anmeldelsen, for å sette min egen vurdering i 

relieff. 

                                                
69 Berg, Knut: Norges Kunsthistorie, Bind 4, s. 242, Maleriet fra 1814 - 1870, Fra Klassissme til tidlig 
realisme, Magne Malmanger, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1981. 
70 Berg, Knut: Norges Kunsthistorie, Bind 4, s. 231, Maleriet fra 1814 - 1870. Fra Klassissme til tidlig 
realisme, Magne Malmanger, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1981. 
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Hans Fredrik Gude 

 
Hans Fredrik Gude (1825-1903). Strandbilde fra Lister. Opl. 110 x 150, sign. ntv. 
H. Gude 1883  
 

Bildet viser et kystmotiv hvor man i forgrunnen ser klipper. En kvinne og en gutt sitter 

i en båt som er trukket på land. De vender seg ut mot havet hvor en annen båt er på vei 

inn mot dem. Havet er skummende og den mørke himmelen gir bildet et dramatisk 

preg. I det fjerne synes et fiskevær og lavere fjellformasjoner. Det er havet som 

dominerer lerretet. Fargene er vesentlig holdt i blågrå toner med forgrunnen malt i 

brunlige toner, mellomgrunnen er dekket av blågrønt hav og hvite skumtopper. 

Himmelen er delvis dekket av gråblå forrevne skyer. Motivet er dramatisk, men 

realistisk nok til å bli akseptert som et bilde på den daglige tilværelse for 

kystbefolkningen. Bildets hovedinntrykk er kunstnerens behandlingen av lyset og dets 

innvirkninger på himmel og hav. Få har som han evnet å gjengi lysets innvirkning på 

sjøen med lysreflekser i bølger og bølgeskum som her under en frisk blåsende kuling. 

Gude kunne gjennom grundige naturobservasjoner skildre lysets reflekser i vann bedre 
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enn noen annen norsk kunstner til denne tid. Og som kystens maler har han vunnet sitt 

ry i vår kunsthistorie71. 

 

Koloristisk kan bildet virke noe dødt i sin brungrå tone, men fargene er fint samstemte 

og gir en fellesbasis med stor malerisk virkning. Motivet er meget likt et mindre bilde 

Gude malte under et sommeropphold på Rügen samme år : Ved Stranden av Rügen. 

 

Jonas Raschs stemme måtte høres som et ekko fra alle Gudes beundrere: 
”Af en tidligere Notis i dette Blad vil man ha sett, at der i Berlin og Hamburg har gaat 
stor Ry av dette Billedet, men ingen Dom darausen fra hadde vært nødig for at se at vi 
her har for oss et Arbeide, der tydelig legger for Dagen, at Mesteren om mulig har 
overgaat sig selv. Retningen er mer realistisk enn sedvanlig hos hr. Gude og viser 
kjennelig Spor av den nyere Tids Paavirkning. Behandlingen av Luften, men især av 
Havet, er kraftig og inntil dristighet, og virker med en slaaende Sannhed.”72 

 

Rasch noterer bilde som et sjøstykke mer realistisk enn Gudes tidligere arbeider. 

Rasch mener at selv om han ikke gjør noe forsøk på å lede publikums dom, ønsker 

han i dette tilfellet å vise kunstneren sin uforbeholdne hyllest.  

 
”At beskrive Bildets Topografi er lett nok, men det ville være et mer enn faafengt 
Arbeide aa Søke en dog tilnærmelsesvis i Ord at give Læseren en Ide om den Sannhed 
og Naturkraft hvorav det er beaandet. Dog tør det være, at dette Bilde har større 
Tiltrækningkraft for Mænd av Faget enn for den store Mengde der ofte foretrekker det 
smilende og blide fremfor det alvorlige og triste.”73 

 

Muligens tenker Rasch på seg selv og andre beslektede sjeler når han referer til 

”Mænd av Faget.” Hans Gude sto på høyden av sin karriere i 1882, og hans 

omdømme som kunstner var ubestridt. De fleste som interesserte seg for 

jubileumsgaven forventet å se hans kunst i denne kappestriden og forventningene ble 

innfridd. Fra Berlin sendte han inn et kystlandskap, Strandbilde fra Lister, et meget 

stort lerret. I utstillingslokalet hadde hans bilde fått en fremstående plass på veggen. 

 

Gudes kunst var kjent og beundret fra nasjonalromantikkens Düsseldorf til Berlin-

akademiet med sin saklige livsfilosofi hevdet av den fremadstormende intelligentsia. 

Han ledet i disse årene Berlins kunstakademis mesterklasse. Hans bilde fremheves 

                                                
71Alsvik, Henning og Østby, Leif: Norges Billedkunst, s. 187, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1951 
72 Nasjonalbibloteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten 21. april 1883.  
73 Nasjonalbibloteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten 21. april 1883. 
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som et av de aller beste han hadde malt, og som et yppelig eksempel på en kongelig 

gave. Forenet i Rasch’s begeistrede utbrudd: ”Mesteren har overgått seg selv”, kunne 

dette kunstverket alene garantere som gave til et kongelig jubileum.  

 

Gude hadde vel både en realist og romantiker i seg. Hans tidligere motiver med gyllne 

sommermorgener, ble i disse årene til blågrå uværsdager vest i landet vist i 

landskapets gråhet og bølgenes fråde. ”Han har alltid sett skjønnheten i naturen 

gjennom sannheten – ikke omvendt” skriver Dietrichsons i sin Gude-biografi fra 1897.  

 

Rasch begeistrede uttalelser speiler den store oppmerksomhet man viet Gudes kunst. I 

1882 var hans kunst gjennom 35 års arbeide nå samlet om den stil han hadde utviklet i 

Karlsruhe, hvor komposisjonene er omsorgsfullt gjennomtenkt selv om de virker 

naturlige og tilfeldige. Noe nytt syntes å kommer inn i dette bildet idet det kan synes 

som han legger mer vekt på figurene enn tidligere. Realismen som Rasch påpeker 

viser også utviklingen i Gudes kunst, men den viser ikke samme konsekvente realisme 

som de unge 1880-års malernes arbeider. Det ferdige bilde skulle for Gude være 

erindringens kunst.74 Bildet fikk av samtiden en rosende omtale og understrekes som 

et av hans hovedverk 

 

Hans popularitet og berømmelse vises også i Kunstforeningens innkjøpslister mellom 

1844-1902, hvor Gudes navn forekommer oftere enn noen annen norsk kunstner.75  

Samtidig hadde han gjennom sin kunst bevisstgjort for mange nordmenn vårt lands 

naturverdier malt av en mester. Man vil gjerne tro at hans billedfremstillinger også i 

utlandet ville vekke en forståelse og en interesse for vårt folks og lands særpreg og 

egenart. 

 

Gudes lærergjerning har vært betydelig og omfattende. Dette viser det store antall av 

hans elever som med sine arbeider bidro til jubileumsgaven. Om de ikke alle har tatt 

hans undervisning til seg, har de alle blitt inspirert av ham. Man kan kanskje si han 

lærte dem håndverket hvorpå han slapp dem løs på dypt vann. 

                                                
74 Berg, Kåre: Norges Kunsthistorie, bind 4, s. 240, Maleriet fra 1814 - 1870, Fra Klassissme til tidlig 
realisme, Magne Malmanger, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1981. 
75 Willoch, Sigurd: Kunstforeningen i Oslo 1836 – 1936, s. 210, Oslo, Blix Forlag, 1936. 
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Morten Müller  

Motivet viser et tjern omkranset av tett granskog, nesten som en urskog i cappelensk 

gjengivelse. Müller malte sammen med Cappelen og ble inspirert av ham. Bildet er 

malt i mørke fargetoner med en bakgrunn av grå tåke som siger inn over de grågrønne 

fjellrabbene. Et par kommer gående på stien, men de er nesten usynlige og kan tolkes 

som menneskets ubetydelighet i forhold til den ville naturen. Det hviler en 

eventyraktig stemning over den gjengrodde skogen med tåken i bakgrunnen. Denne 

østlandske skogstemningen med blanke tjern og rødbrune furustammer er holdt i en 

forholdsvis mørk koloritt hvor bildets mange detaljer synes å komme frem for 

beskueren jo lenger man betrakter det. 

 
Morten Müller (1828-1911) Paa Veien til Vatnastølen i Hardanger 100 x 150.sign. 
nth. Morten Müller.  
 
Rasch:  

I det første Paa veien til Vatnastølen i Hardanger , gjenfinner vi vår skogsnatur, 
navnlig furuskogens mesterlige fremstiller. Den stump vei med klopp med 
furutrærene til høyre og det stykke fjellvann, grenset av det i tåke hyllede fjell, er 
karakteristisk for vårt land og for Morten Müller. 
Kun få har forstått som han å tolke fjellnaturens dype mening og dette maleri er et 
smukt bevis på hva som han på dette felt formår. 

 

Med hensyn til selve landskapet er hans annet bilde Vandfall i Ullensvang i 
Hardanger et verdig sidestykke til det første, så vel hva skogens som fjellenes og 
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luftens behandling angår, men vannet har hvor det styrter seg ned ved den forfalne 
dam, noe stivt og tungt ved seg, som virker mindre heldig.76 

 

Rasch har klare oppfatninger om Müllers evner som kunstner. Som tolker av naturen 

og hans etterligning av den viser hans kunst en mesters fremstilling av østnorske 

skogstemninger med tjern og mørk furuskog. Som en konklusjon kan man si at bildet 

viser kunstnerens reflekterende dømmekraft om fjellnaturens dype mening som han i 

sine bilder ønsket å avsløre. Man kan tolke bildet derfor som et uttrykk for 

romantikkens religiøse natursyn77. 

 

På den annen side bærer bildet den eventyrlige og romantiske stemning med 

dramatikk og mørkstemt koloritt som representant for Düsseldorf miljøets 

idealiserende naturfremstillinger, hvor dimensjonene i naturen forsterkes ved å sette 

inn små menneskefigurer i bildene. Landets villskap og uberørte natur speiler seg på 

forskjellige måter som nå hvor skogen og naturen lukker menneskene inn i seg. Det er 

mulig å tolke dette motivet som bilde på livets kraft og forgjengelighet gjennom den 

uberørte naturen.   

 

Müller bidro med to bilder til konkurransen. Paa Veien til Vatnastølen i Hardanger og 

Vandfald i Ullensvang, Hardanger. Begge bildene bifaller Rasch. 

 

Müller hadde i 1880 årene etablert seg som en skogens maler. Han gjengir i mange av 

sine bilder denne uberørte, trollske skogsstemningen. I de dype skogene og 

stemningene der synes det som han fant en mer fantasirik gjengivelse enn man 

avdekket i ren naturalistisk landskapskunst. Det kan syntes som han ville se noe annet 

mer eventyrlig i naturen, en fantasiverden hvor naturen lukker seg inne i seg selv. For 

beskueren kan motivet oppfattes som en illustrasjon på folkeeventyrene med 

Asbjørnsens og Moes beretninger i bakhånd hvor skogstemningen, tjernet og den 

mørke fargeholdning synes å skildre deres fortellinger.  

 

Müllers kunst utviklet seg lite over tid. Han ble ved sin lest, men holdt en realistisk 

dempet utgave av den stil han engang hadde lært i sin ungdom hos Gude i Düsseldorf. 

                                                
76 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten, 21. april 1883. 
77 Alsvik, Henning og Østby, Leif: Norges Billedkunst, s. 151, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1951. 
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Den almene oppfattelse av Müllers kunst var det stemningsfulle, fantasirike, og meget 

romantiske landskap.78 

 

Müller hadde i 1880- årene posisjonert seg som kunstner i utlandet og hjemme. Som 

en populær kunstner i sin tid deltok han hyppig på utstillinger utenfor Norge, også på 

flere verdensutstillinger.79  

 

I Kristiania arbeidet han i noen år sammen med Knud Bergslien på Eckersbergs 

malerskole. Kong Carl XV som var en habil amatørmaler oppsøkte ofte skolen hvor 

Müller ga ham korrektur.  

 

Anders Askevold 

 
Anders Askevold (1834-1900) Færgested ved en Indsø, 82 x 144 sign. nth. A. 
Askevold 1883 
 

Fergested ved Indsø skildrer en norsk sommerdag. Det synes som det er tidlig morgen 

hvor buskapen skal til seters. I forgrunnen ror en bunadkledd pike, budeia, mot 

                                                
78 Berg, Kåre: Norges Kunsthistorie, bind 4, s. 256, Maleriet fra 1814 - 1870, Det unge Norge, Magne 
Malmanger, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1981. 
79 Solhjell, Dag: Fra Embetsmanns regime til nytt akademiregime, Kunstpolitikk 1850 - 1940, s. 34, 
Oslo AiT e-dit Forlag AS, 2005. 
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bredden hvor buskapen står samlet. Man forstår en større oppgave ligger foran henne 

og de andre seterfolkene å få dyrene fraktet i en båt over innsjøen. Bakgrunnen er 

skjult av hvit morgentåke. Brune toner dominerer forgrunnen, men morgensolen lyser 

opp buskapen og seterfolket og forener disse i en frisk belysning. En fredelig solfylt 

morgenstemning hviler over folk og fe.  

 

 Rasch anmelder bildet 2. mai 1883: 

Fergested ved Indsø er av ham så ofte behandlet emne, at det herom er lite eller intet å 
si. Mannen og piken i den firkantede, flatbundede ferge og ”Burman” der står på 
toften, er likeså gamle bekjente som piken på stranden ved siden av den rødsidede 
bjelleku, der liksom henne tar seg et forfriskende fotbad. Den sorte kua og den 
gråfiolette kvige, som står hos, er også liksom buskapen og personene ved granholtet 
ekte aksevoldske typer, ja selv landskapet med den disede luft i bakgrunnen er 
altsammen vel kjent. Men tross gjentagelsene har dette bildet sin store interesse, for 
kunstneren er en mester i sin spesialitet, og det vil med full rett hevdes, at det er et 
ekte og smukt produkt av hans kunstnerske begavelse. Askevolds bilder er 
gjennomgående tiltalende ved den hjemlige og ekte nasjonale tone, som preger dem, 
og som dyremaler har han navnlig i retning som tolk for kyrenes liv og 
eiendommeligheter vunnet et hevdet og vel begrunnet navn.”80 

 

I sin anmeldelse viser Rasch til Askevolds spesialitet, kyr i landskap, som han var en 

mester i å gjengi. Og dette bildet er heller ikke et ukjent Askevold-motiv. Her vises en 

av hans mange variasjoner over folk og fe på vei til setra i en solfylte sommermorgen. 

Kunstneren var kjent som en fin kolorist med sans for det frodige grønne i 

vestlandsnaturen. Som vestlending gjentok han motiver han kjente godt fra sin 

oppvekst. I disse gir han innblikk i en lys og vennlig verden med fremstillinger av 

enkle mennesker i deres daglige arbeide. Som deltager til folkegaven sendte han inn et 

motiv fra det ekte og primitive seterlivet han var kjent for. Bildet viser ingen 

idealisering eller dramatisering, men mennesker og dyr i naturlige situasjoner som del 

av det norske landskapet. Det kan synes bildet ikke ligger langt fra Tidemands 

nasjonalromantiske tolkninger, men i motsetning til hans kunst skildrer Askevold den 

norske bonden mer håndfast og realistisk. Man kan si at han bidrar derfor i sin kunst 

med et nytt syn på den kunstnerisk oppdagelse av fedrelandet. 

 

Askevold malte gjerne på store lerreter og dette var heller ikke av de minste. 

Fergested ved Indsø ble signert i Düsseldorf i 1883. Som elev hos Gude i hans 

                                                
80Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten 21. april 1883.  
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landskapsklasse ville man tro han forble innen denne motivverdenen. Men han ville 

noe mer og utdannet seg videre som dyremaler. Man kan se i hans bilder hvordan han 

forener alle sine kunstneriske erfaringer med elementene i naturen.  

 

Askevolds ku-bilder ble attraktive for mange samlere. Om hans ry som dyremaler har 

overskygget hans nøkterne skildringer fra vestlandet, så forener han dyr og landskap i 

bildene sine. Han maler en symbiose av naturens elementer som i dette bilde hvor man 

ser det rotekte norske i natur, folk og fe. Trolig fant juryen anerkjennelse for 

Askevolds kunst nettopp fordi han representerte en ekte norsk naturoppfatning.81 

Askevold sto på høyden av sin kunst i 1880-årene. Det var nok forventet at man ville 

finne hans navn på vinnerlisten. Han har holdt sin plass i kunsthistorien selv om hans 

bidrag ikke alltid har kunnet forenes med tidens sannhetskrav. Især vil man tro den 

støtet an mot realismens mistro til idealisering.82 

 

Vincent Stoltenberg Lerche 

 

Bildet viser en scene fra en av Holbergs komedier Den Pantsatte Bondedreng, en 

humørfylt situasjon i Act 2, scene 8. 

 

Vi ser et interiør i barokk stil med flere personer tilstede i elegante kostymer, alle med 

parykk. De er samlet om en sittende figur sentralt i bildet. Personen syntes for alle å 

være en viktig person, og fra deres posisjoner synes de å avvente en reaksjon fra ham. 

Bildet er meget detaljrikt og fargene lysende i rødt, gult og blå. 

                                                
81 Berg, Knut: Norsk Kunsthistorie, bind 4, s. 272-73, Magne Malmanger, Oslo, Gyldendal Norsk 
Forlag, 1981. 
82 Østby, Leif: Norsk Kunstnerleksikon, bind 1, s. 89, Oslo, Universitetsforlaget, 1981. 
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Vincent Stoltenberg Lerche (1837-1892) Den pantsatte Bondedreng 79 x 105 s. ntv. 
Vinc. St. Lerche Udf. Kria 1883 
 

Rasch omtaler verket slik:  
Vincent St.Lerches Den pantsatte Bondedreng er formentlig samlingens for tiden 
dyreste bilde. Motivet er tatt fra Holbergs bekjente stykke i den 2 annen akts 8de 
scene, hvor "Paltzgreven" med sin hovmester bak stolen underholder seg med 
rådsherrene, mens hennes nåde Paltzgrevinden taler med en person. Drakten og 
parykkene er korrekte i stilen, men utstyret av værelset med den rikt smykkede kamin 
svarer neppe til hva en gjæstgivergård i København på denne tid kunne prestere. "Tre 
Hjorter" i Vestregade i København var et gjestgiversted hvor denne handling kunne 
ha passert - og det eksisterer ennu. Med hensyn til den tekniske utførelse står dette 
bilde fulstendig ved siden av, men ikke over de større genremaleriene, vi her har 
anledning til å se fra denne hånd, jevnført med hans til eksempel Versthusscenen i 
Køln under Revolusjonen. Hovedinteressen ved dette bildet er de portretter av flere av 
våre skuespillere, der her er vist i sine respektive roller i stykket. Midt foran kaminen 
sitter den pantsatte bondedreng, en god men unavngitt størrelse. Bak hans stol står 
"Leerbeutel", hoffmesteren - Hr. Isachsen.83  

 

Bildet ble anmeldt to ganger. Første gang en uke før den offisielle åpningen av 

konkurransebildene. I denne anmeldelse navngir Rasch alle skuespillerne og deres 

forskjellige roller i stykket. I anmeldelsen fra Aftenposten 22. april utfyller han sin 

                                                
83 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten 22. april 1883. 
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første uttalelse hvor han beundrer Lerche for å virkelig treffet likheten, men syntes 

utførelsen ikke er helt vellykket. Personene er litt for skissemessig behandlet. På 

kostymene og interiørene burde det være lagt langt mer arbeide. Rasch mener at 

Lerches andre arbeider, særlig fra klosterlivet står som bedre løste oppgaver enn Den 

pantsatte Bondedreng. Han må likevel beundre Lerches teknikk i dette bildet. Men det 

har for ham for meget av rutine og for lite av forståelse av selve handlingen og dens 

eiendommelige natur. Han har mindre inntrykk av Holbergs komedie, men mer av et 

konversasjons-sjangerbilde. 

 

Bildet karakteriseres med sitt elegante interiør og figurenes 1700-talls kostymer som 

fremheves ved deres sterke lokalfarger. For 1880-årenes teaterinteresserte publikum 

vil man tro bildet fikk en dobbelt interesse ved å se samtidens mest ansette 

skuespillere portrettert på denne måten. Allerede 16. april ble bildet stilt ut i 

Kunstforeningen og man kunne lese Aftenpostens anmeldelse samme dag. Hvorfor 

dette bilde skulle ha en ukes forsprang på de andre utstillingsbildene vites ikke, men 

man må tro at interessen rundt skuespillernes portretter ville samlet flere skuelystne ut 

fra et annet grunnlag enn det kunstneriske.84  

 

Lerche kom til Düsseldorf allerede i 1857 hvor han ble elev av Gude. Som lærer i 

landskapsmaleriet kan han ikke ha påvirket Lerche på noen måte. Lerche utdannet seg 

videre innen arkitektur- og sjangermaleriet. Det var stemningen som henger ved gamle 

interiører han festet seg ved og ville fremheve. I hans figurscener rører det seg 

vesentlig om livet i klostret. Figurscenen her er fokusert om en situasjon i Holbergs 

stykke i annen akt. "Jeg har nogle exellente Mavedraaper, om Eders Naade vil bruge 

dem, saa forsikrer jeg , at der er igjen Ting bedre for Maven".  

 

Man vil tro juryen fant dette bilde meget attraktiv med dets litterære, humørfylte 

innhold med referanse til en av våre berømte forfatteres arbeider. Kunstneren ble 

honorert med en av konkurransens høyeste priser.  

 

                                                
84 Berg, Knut: Norsk kunsthistorie, Bind 4, s. 281, Magne Malmanger, Oslo Gyldendal Norsk Forlag, 
1981. 
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Amaldus Nielsen 

 
Amaldus Nielsen (1838 – 1932) Aftenstemning 102 x 171 s. nth. Amaldus Nielsen 
1883.  
 

Bildet viser en stille, gylden sommeraften ved fjorden med lange skygger. I 

bakgrunnen synes lave åser og i forgrunnen en gressgrønn slette med et gårdstun. Bak 

dette sees en åskam med løvtrær. Ved det fremste huset som ligger sentralt i bildet 

syntes mennesker, en hageflekk og flere uthus. På bakken nær huset sitter to personer 

ved siden av disse står en kvinne. Hun er vendt mot venstre i bildet hvor hun synes å 

nyde solnedgangen. Foran gressbakken og de grå svaberg sees en mindre bukt som 

fører ut til fjorden i bakgrunnen. En lysende blå himmel dominerer mer enn halve 

lerretet. Motivet gir inntrykk av stille fred over et enkelt, gårdstun plassert i fjæra. 

 

Rasch skriver:  
Fredelig og stille har aftenen senket over det vennlige landskap. I bakgrunnen  
fjell men ikke høye, som begrenser fjorden og i forgrunnen. Den nærmeste 
mellomgrunn en gressgrønn slette, hvor noen hus, det forreste med vedskjul og bak 
dette have. Foran huset en mann og et barn, bak disse står en ung pike. I et hus litt 
nærmere stranden går nettopp en person inn av døren. Det hele er fred, nettopp 
således som den kan hvile over en av våre underdeilige sommeraftener, og kunstneren 
der som bekjent er stemningsmaler i fulleste mål, har her fremtryllet for oss en stund, 
som vel enhver har opplevet, og som står for ham som en kjær erindring.85 

 
                                                
85 Nasjonalbiblioteket, avd. mikrofilm: Aftenposten, 22. april 1883.  
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Rasch betegner Amaldus Nielsen som stemningsmaleren, bedre enn de fleste til å 

gjengi disse sommerminnene. På et kolossallerret maler kunstneren en sommerkveld 

hvor solen er i ferd med å gå ned. Den gyllne tonen over landskapet med den fredfylte 

stemningen som også gjenspeiler seg i figurenes holdninger viser til menneskets 

ubetydelighet når naturen viser seg som her.  

 

Kunstneren har klart å holde det intime stemningsbudskapet fast for beskueren. 

Likevel var Amaldus Nielsen ikke romantiker med forkjærlighet for det storslagne 

eller pittoreske, men søkte ut enkle alminnelige motiver med en nesten panteistisk 

naturtilbedelse hvor betoningen av naturstemningen var det viktige. 

 

Nielsen ble en av de første naturalistene som dro hjem igjen etter få år hos Gude i 

Düsseldorf. Hans gjennomførte naturalistiske innstilling beholdt han gjennom hele 

livet.86 Han sier selv at han ikke hadde noe utbytte av læreårene i Tyskland: ”Om jeg 

skal realisere mine grundige Naturstudier med egen Koloritt og egen Teknikk saa maa 

jeg gaa min egen Vej.”87 Disse ordene fulgte ham og samlet seg om skildringen av 

sørlandsnaturen.  

 

Som naturalist førte han et bestemt program som han aldri avvek fra. Stil og teknikk er 

for ham ikke utviklet for sin egen skyld, men bare som hjelpemiddel for å fastholde et 

natursyn på samme tid, intimt og saklig. Med utgangspunkt i Gudes virkelighetsnære 

skole og med sitt solide naturstudium dannet Nielsens kunst overgangen fra 

Düsseldorfskolen til naturalismen. Amaldus Nielsen ble kjent som sørlandsmaleren og 

her viser han til konkurransen et av sine populære bilder fra sommerkveldens gyllne 

timer. Av Gudes elever ble han en av de meste ettertraktede på kunstmarkedet. Hans 

popularitet vedvarte hele hans lange liv. 

 

                                                
86 Berg, Knut: Norsk Kunsthistorie. Bind 4, s. 274-275, Magne Malmanger, Oslo, Gyldendal Norsk 
Forlag, 1981. 
87 Berg Knut: Norsk Kunsthistorie. Bind 4, s. 274, Magne Malmanger, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 
1981. 
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Han var en ener i tidens kunst. Selv Werenskiold lot sin gunst lyse over dette talentet i 

en artikkel han skrev i 1890 årene hvor han berømmer fargene og stemningen i 

Nielsen bilder. ”Edlere kunne ingen tolke kysten”.88 

 

Carl Wilhelm Barth 

 
Carl Wilhelm Barth, (1847-1919) Paa en Lægerval,130 x 218, sign 1882  

 

Maleriet skildrer en bark i storm. I de ville skummende bølgene krenger skipet, og de 

nære klippene gjør ikke dramatikken mindre synlig. Det er havet og naturkreftene som 

dominerer motivet. Fargeholdningen er mørk grønn, nærmest turkis med bølgenes 

hvite skumtopper. Himmelen har en dyp lilla fargetone. Forgrunnen og svaberget er 

malt i bruntoner. Motivet er meget dramatisk. Dette forsterkes ved lerretets store 

format. 

 

Barth hadde to bilder på utstillingen: Etter Morgenfisket og Paa en Lægerval. Rasch 

fortrekker det siste, men han går ikke lenger i sin anmeldelse. Han bemerker at 

kunstneren opptrer her mer selvstendig, som den fullt utdannede sjømann han var. 

 

                                                
88 Berg, Knut: Norsk Kunsthistorie, Bind 4, s. 274-275, Magne Malmanger, Oslo, Gyldendal Norsk 
Forlag, 1981. 
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Det store formatet gir et imponerende inntrykk samtidig som det stormpiskede havet 

og skipets dramatiske havari utdyper effekten. Barths har klart å illustrere en 

problemfylt situasjon på en overbevisende måte. Han kunne skildre den norske 

kystlinjen bedre enn de fleste, med sin bakgrunn som marineoffiser og seilaser både 

nasjonalt og internasjonalt. Sin utdannelse som marinemaler fikk han i Berlin hos 

Gude som ”Meisterschüler.” Om Gude har påvirket denne sjømannen som ville male 

havet som han hadde erfart det, synes det som han er her mer romantiker enn realist. 

Barths arbeider ble meget etterspurt i sin tid.89  

 

En lægerval er et sjømannsuttrykk som betyr ’en kyst som ligger i le for vinden’. 

Muligens bifalt juryen dette motivet med sin dramatiske lysføring som en kontrast til 

alle fredfylte motiver.  

 

Eilert Adelsten Normann 

Kunstneren har valgt et motiv som viser en ualminnelig fredelig nordnorsk 

sommernatt. I dette store panorama fortoner fiskevær og et stort antall holmer og 

skjær seg harmoniske i forhold til de ville fjellformasjoner i det fjerne. Midnattsolens 

varme lys farger himmelen og havet i et rosa skinn. Forgrunnen ligger i mørke. Det 

meste fremtredende er skyenes formasjoner som fyller den øvre del av billedflaten og 

ligger som en et rosa teppe under en lys blå nattehimmel. Det hviler en harmoni, 

nærmest en idyllisk oppfattelse av landskapet. Sommernattens kraftige, rosa belysning 

gir bildet en nesten uvirkelig oppfattelse av naturen. 

                                                
89 Østby, Leif: Norsk Kunstnerleksikon, Bind 1, side 153, (Oscar Thue), Oslo, Universitetsforlaget, 
1981. 
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Eilert Adelsten Normann (1848-1918) En Sommernat ved Lofoten (99 x 150)  
 

Normann leverte to arbeider til konkurransen og Rasch anmelder begge: 
Saltenfjorden ved Bodø er et merkelig klart og kraftig bilde. Mot den dype blå luft 
som hvelver seg over landskapet står det mektige takkede fjell med sine sneflekker på 
toppene så sant og naturtro skildret at man nesten glemmer at man har et maleri og 
ikke naturen selv for seg. 
 

Sommernat ved Lofoten er visserlig også naturen gjengitt med likeså meget sannhet 
som i det første bildet men denne eiendommelige stemningen blir vel ikke alltid lett 
forståelig for oss, der bor sydpå når vi ikke har hatt anledning til å lære nordland og 
midnattsolen å kjenne. Så smukt og tiltalende dette bildet er ville så vel min forståelse 
som min sympati sterkest fengles ved herr Normanns Saltenfjorden ved Bodø.90 

 

Denne lille redegjørelse sier noe om Raschs erfaring med våre naturfenomener i nord. 

Men ikke så mye om hans oppfatning om disse nordnorske motivene. Skjønt han har 

mer forståelse for Saltenfjorden ved Bodø.  

 

Naturen- og kulturmiljøet fremstilles i Normanns bilde med en nasjonalromantisk 

tolkning. Det er et meget iøynefallende verk, et bilde på en landsdel hvis natur er 

enestående i sitt slag. Man kan undre seg over Normanns utrolige fredfylte tolkning av 

denne nordlige sommernatt. Værlaget på disse breddegrader har alltid blitt forstått 
                                                
90 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten 22. april 1883. 
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som ustadige. Det synes som han sitter inne med et idealbilde på denne hjemlige stavn 

hvor de faktiske forhold har blitt skjøvet tilbake i erindringen. På den andre side 

illustrerer Normanns bilde den romantiske skole, en forherligelse av det reelle 

landskapet fjernt fra den naturalistiske oppfatning. Her ligger stemningen i fargen. 

Billedflatens oppdeling med forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn viser typiske trekk 

ved Düsseldorfskolen. 

 

Normann bodde de fleste år av sitt liv i Tyskland hvor han ble kjent som maleren av 

midnattsolens land. Han stilte ut på de store europeiske utstillingene hvor han ble 

berømt for sine særdeles dekorative kolossalbilder. En Sommernat ved Lofoten er malt 

i Düsseldorf. Det er udatert. Hvorfor juryen valgte nettopp dette nord-norske motivet 

kan ha flere årsaker, muligens representerte dette det mest iøynefallende av alle 

innkomne forslag fra våre nordligste egner og Normann var på denne tiden en 

internasjonal berømt kunstner. Keiser Wilhelm kjøpte flere av hans bilder.91 

 

Nicolai Ulfsten 

 
Nicolai Ulfsten (1854–1885) Mortefiskere fra Stavangerkanten 1883 (82 x 150)  
s. nth.N.Ulfsten 1883. 

 

                                                
91 Østby, Leif: Norsk Kunstnerleksikon, Bind 3, side 106, (Heidi Gjøstein Resi), Oslo, 
Universitetsforlaget, 1981. 
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Her vises sanddyner og svaberg i forgrunnen med havet langt ute. Skyene flyr over 

med stadig skiftene virkninger. Fra svaberget til høyre føres blikket utover hvor havet 

møter himmelen i det fjerne. Den blå himmelen gir havet dets farver. Motsetningene 

finner vi i forgrunnens gråbrune klipper. I den fredelige bukten trekker fiskerne opp 

sin fangst i sitt spesielle garn. Som realist holdt Ulfsten seg til en grålig og nøktern 

fargeholdning.  

 

Om Mortefiskere skriver Rasch:  
På en sten i forgrunnen er i le av den lille vik omgitt av klipper en båt trukket halvt 
opp, og fra denne er to menn i ferd med å trekke opp et rundt sentegarn, hvori en del 
fisk – mort- spreller. Hidlokket av synet av dette bord stryker en måke lavt over 
havspeilet mot oss. Lengre ute sees en båt. En fredelig, rolig sommerdagsstemning 
ligger over bildet, som i teknisk hensende i den måte hvorpå klipper, vann, luft og den 
utmerkede staffasje er utført, står ubetinget i første rang hvilket også kan sies med full 
rett om hr. Ulfstens andet maleri Godveirdag, over Jæderen, et strandparti med sine 
båter og båtnøst med de mellom disse ferdes los og fiskere, sin stenede strand, hvor 
nu vannet fredelig leker, festner seg hos tilskueren og lar ham oppdage flere og flere 
skjønnheter jo lengre han blir stående foran det.92 

 

Ulfsten leverte to bilder til konkurransen og Rasch er tydelig imponert over hans 

prestasjoner som kunstner. Han ser skjønnheten i bildet og fremhever dets 

atmosfæriske virkninger. Man må tro hans anmeldelse ga kunstneren stor 

oppmerksomhet. Skjønt Ulfsten til denne tid var en meget aktet kunstner. 

Ulfsten var vestlending og ble tiltrukket av dette landskapet. På Jæren og Lista fant 

han de fargene han ønsket og skildrer i sine bilder naturen og folkelivet der. 

Mortefiskere er et av hans mange valørmalerier fra Jæren. 

 

Man kan se en nøktern naturoppfatning og en dempet oppfatning av fargene i hans 

bilder som også karakteriserer dette bildet. Det er malt i en gråtone som representerer 

værlaget på Jæren. Men det mangler skygger, det ser ut som kunstneren her ikke vil 

prøve seg på de tekniske utfordringene som solskinnet gir. Dette naturfriske motivet 

ble vel akseptert som kongelig sølvbryllupsgave. Ulfsten var elev hos Gude i 

Karlsruhe og bildene bærer preg av dennes realistiske naturoppfatning. Allerede i 

1876 kjøpt dronning Sophie et bilde av Ulfsten, Fiskere som tyr inn for uveir. 

 

                                                
92 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten 22. april 1883. 
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Ulfsten døde tidlig. Likevel satte han dype spor etter seg i vår kunst. Man kan etter det 

man leser i bildet slutte seg til Werenskiold uttalelser i sin minneartikkel. ”Han viste 

så vel hvor han ville hen. Dette gjør hans bilder så harmoniske, men hadde han fått 

leve ville sider ved ham som har ligget udyrket fått utvikle seg videre, han hadde 

viserlig ennu meget at sige.”93  

 

Harriet Backer 

Bildet viser to personer sittende ved et langbord, en kvinne og en gutt. Lyset fra det 

åpne vinduet lyser opp personene og interiøret, og kaster lange skygger. Til høyre på 

bildet synes nok et rom hvor lyset gir farge til veggene og viser åpninger hvor 

husdyrene holder til. Utfra disse opplysningene er motivet unorsk. Fargene er 

gyldenbrune med dype blåtoner i skyggene. Lyset spiller på vegger og møbler. Det er 

et hverdagslig interiør, det er ikke lenger et romantisk eller stemningsfylt motiv, men 

realistisk sett innenfra som naturen blir sett utenfra. 

 

 
Harriet Backer (1845-1932) Interieur med figurer, fra Bretagne 1882, 73 x 100 s. 
nth. Harriet Backer Rochefort en Terre 1882. Signert, stedsbestemt og datert nede t.h. 
                                                
93 Werenskiold, Erik: Kunst-Kamp-Kultur, s. 68, Oslo, Cammermeyers Forlag, 1917. 
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Rasch skriver:  
Her er også en bondestue, bohavet er vesentlig det samme som i våre bondestuer, men 
preget er et helt annet. Skapet på veggen, slagbenken, bordet, veggen, det glasløse 
vinduet, kun med trespiler og treluker, ja selv krakken har et preg, der stempler dem 
som hørende hjemme i en fra vår forskjellige himmelegn. Mennesketypen, konen, 
moderen der skjærer brød til sønnen på den annen side av bordet, er grunn 
forskjellige. Lysvirkningen, især det halvdunkle, er god og kunstnerinnen har i dette 
bilde med lite kraftige midler virkelig oppnådd effekt.94 

  

Rasch har observert det utenlandsk interiøret, men ikke kommet med noen forbehold. 

Han har sett hennes sikre kunstiske evne, en evne som ikke har rot i læring. I tillegg 

beundrer han hennes nøyaktighet og dømmekraft og konkluderer med at hun i dette 

bildet virkelig har oppnådd effekt. 

 

Harriet Backers bilde viser et interiør fra en fransk bondestue i Rochefort en Terre i 

Bretagne. Bildet hadde allerede i 1882 en fortid. Det var vist på den årlige 

malerimønstringen i Paris, den ærefulle Salonen. Dette enkle interiøret med et innhold 

fjernt fra all staffasje og pynt fant anerkjennelse for en fransk jury.95 

 

Bildet viser tilbake til et tidligere interiør: Solitude fra 1880 som også fikk mention 

honorable på Salonen. Dette bildets lysføringen, lysbehandlingen og figuren legger 

typen for hennes senere arbeider. Hennes realisme kommer tilsyne i bondeinteriørene 

med vanlige mennesker som hører hjemme der. Friluftsmaleriet er ført inn i interiøret. 

Det er lyset og fargen som opptar henne som vi ser i dette bildet fra Bretagne. Det er 

en fredelig scene. Bilde har ingen sosial tendens, menneskene er en naturlig del av 

miljøet.  

 

Kunstneren viser hvordan lyset sprer seg i atmosfæren innendørs. Naturens farger 

forandrer seg med lyset, det er belysningsfargene, den farge lyset gir tingene hun ville 

ha frem. Man maler slik som man ser det. Totalinntrykket blir sannere. Gjenstandene 

står mer ut fra hverandre. Detaljene settes til side for hovedinntrykket. Interiøret blir 

                                                
94 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten, 22. april 1883. 
95 Berg, Knut: Norsk Kunsthistorie, Bind 5, s.166, Magne Malmanger, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 
1981. 
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fremstillingens egentlige motiv, og ikke som før bakgrunn for menneskelige 

handlinger.  

 

Harriet Backer hadde allerede markert seg som kunstner i München og noe av det 

viktigste hun hadde lært seg her var å beherske den perspektiviske romfremstillingen. 

Det er selve rommet, fremstilt ved hjelp av sentralperspektivet med belysningen som 

det sentrale maleriske problem som er bildenes hovedinnhold96. Dette skulle danne 

selve grunnlaget for komposisjonene i alle hennes senere interiørbilder. Men først i 

Paris ble hun godtatt som kunstmaler gjennom aksept på Salonen som interiørmaler i 

1880. Påvirkningene fra sin lærer Pelouse, Bastien-Lepage og Barbizon-skolens ideer 

om å male det hjemlige i motivet uten staffasje, har ført henne til en interiørkunst som 

ble hennes egen.  

 

Harriet Backer tilhører naturalist-generasjonen i norsk malerkunst. I Paris fant hun 

frem til en friere og mer impresjonistisk stil, hvor fargene i større grad løsrives fra 

formen. 

 

Som eneste bilde malt av en kvinne ble dette interiøret fra en bondegård i Bretagne 

godtatt av juryen. Ideene til sine senere bilder fra norske bondeinteriører fant hun 

nettopp her. Man kan si at Harriet Backers gjennomarbeidede kunst, hennes interiører 

og deres fargespill gjorde henne attraktiv som kunstner og jubileumsdeltager. 

 

Harriet Backer kom fra en familie rik på kunstnere. Hennes søster Agathe Backer 

Grøndahl ble en internasjonal kjent pianistinne og komponist. Søstrene fulgte 

hverandre på reiser i utlandet, men Harriet ble med sine interesser bundet til Frankrike 

og Bretagne. Malerkunsten ble for henne en spesiell oppgave og hennes kunst har med 

tiden fått stor oppmerksomhet. Interiøret fra en fransk bondestue skiller seg ut som en 

av konkurransens mest interessante motiver. 

 

                                                
96 Lange, Marit: Harriet Backer, s. 107, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1995. 
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Otto Sinding 

 
Otto Sinding (1842-1909) Slaget ved Svolder 1883-84, opl. 175 x 350 München  
 

Her vises situasjonen fra slagets siste timer. Det er et meget stort lerret, fylt av 

handling og dramatikk Et mylder av langskip med kjempende hærmenn dekker 

forgrunnen. I løftingen på sitt berømte skip Ormen Lange står Olav Trygvason i sin 

røde kappe og forgylte hjelm kjempende sin siste kamp. Krigere border skipet fra alle 

sider. I langskipene kjemper mann mot mann. Fra skipene faller eller kaster en rekke 

menn seg i havet mens andre kjemper videre. I det fjerne skimtes ytterlige 

mastetopper og skip. Et opptrekkende uvær vises på himmelen over konges båt. Det 

synes som et lyn peker mot kongeskikkelsen. Bildet gir inntrykk av voldsom kamp og 

stor detaljrikdom. Alt er i opprør ikke bare menn og langskip også himmel og hav. 

Man kan si kunstneren har utnyttet motivets dramatiske muligheter til minste detalj. 

 

Sindings bilde var i april 1883 bare en skisse. Det foreligger ingen anmeldelse på dette 

maleriet av Rasch. Etter flere års arbeide ble Sinding ferdig med bildet i München i 

1884. Dette sjøslaget fra vår historiske fortid ble malt på et kolossallerret 175 x 350 

cm. Det som karakteriserer dette enorme motivet er alle de tusen hærmenn og den 

kamp som foregår rundt kongens skip. Bare en figur skiller seg ut, kongen stående i 

sin røde kappe. Som marinemaler og figurmalerier fikk Sinding bruk for sine 

erfaringer og med kjennskap til sagatiden og alle historiske detaljer. Han har her skapt 
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en realistisk fremstilling. Maleriet ble godt mottatt og ble med tiden plassert i det nye 

billiardværelset til kong Oscar II på Slottet i Kristiania.97  

 

Otto Sinding er en av de eldste malerne i brytningstiden mellom romantikk og 

realisme. 

Han var en mangesidig begavelse. Han førte en frisk penn, utgav en diktsamling, var 

sosialt opptatt av kunstnernes kår og tok del i kunstnerstreiken. 98 

 

Historiemaleriet hadde han gode kunnskaper for å gjennomføre som elev hos Carl von 

Piloty i München. Men noen større produksjon innen denne sjanger viste han ikke 

senere. Det ble heller flere landskapsbilder fra Nord-Norge som han vant berømmelse 

med. Han hadde mange utstillinger i Tyskland hvor disse motivene ble godt mottatt. 

Det er realistiske motiver hvor kystlandskapetblir portrettert i årstidenes værlag og 

belysning.  

 

Familien Sinding har en stor posisjon i norsk kunsthistorie. Tre sønner hadde viet sitt 

liv til kunsten. Otto som maler, Stephan som billedhugger og Kristian som komponist.  

 

Parallelt med Cirkulæret må det ha gått ut en anmodning til utvalgte kunstnere – om å 

delta i en spesiell konkurranse om et historiemaleri hvor tittelen var Slaget ved 

Svolder. Flere kunstnere blant andre Eilif Peterssen sendte inn sitt ukast. Sinding 

gjorde også det, men resultatet falt heldigere ut for ham.  

 

Ikke alle var enig i juryens kunstavgjørelsen. Eilif Peterssen, skriver til sin mor i 

forundring over at hans skisse er blitt avvist. Peterssen hadde ønsket å kunne 

fremstille seg til konkurransen som historiemaler. Og har trodd at han med sine 

tidligere arbeider i denne sjanger hadde de best forutsetninger for å bli akseptert. Han 

er meget oppbrakt fordi han mener figurene i et historiemaleri må være hovedsaken. 

Med dette refererer han muligens til sin store suksess ”Christian II undertegner 

Torben Oxes dødsdom” malt i 1874-76. 

 
                                                
97 Kavli, Guthorm og Hjelde, Gunnar: Slottet i Oslo, s. 244, Oslo, Dreyers Forlag, 1973. 
98 Berg, Knut: Norsk Kunsthistorie, Bind 5, s.138, Messel, Nils og Lange, Marit, Oslo, Gyldendal 
Norsk Forlag, 1981. 
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”I Sindings Skidse kommer ikke Figurene saa klart frem – saa Folk som ikke er 

Fagmenn ikke kan sette sig ind i hvordan det ferdige Bildet vil se ud og enda 

vanskelige kan bedømme det”.99 I Peterssens skisse ser vi et nærbilde av en rekke 

krigere ombord i et skip. Han skriver videre at han finner Sindings utkast mer som et 

marinebilde hvor figurene er underordnet. ”Thi han er uddannet Marinemaler og derav 

har Øvelse i dette”. 

Han refererer til to ikke navngitte kunstnere som er med i utvalgskomiteen.  

 
”Jeg har meget stor Respekt for dem, for den Ene i det minste, men jeg har ikke hørt 
det minste om deres Mening. Jeg fikk et Brev fra Dr. Thaulow, som er Formand og 
han underrettede mig, kun om Resultatet, men jeg vil vide hvorfor min Skidse ikke er 
antaget. Jeg mener den er god. Alle som har set Skidsen er meget positive og det er 
Folk som viserlig ved hva de snakker om”. Roma 7. mars 1883.100  

 

Fra dette brevet kan man lese at juryen i tillegg til dr. Thaulow besto av to kunstnere. 

Deres navn kom likevel aldri frem for offentligheten. Fra Peterssens brev forstår man 

at den ene av jurymedlemmene er en kunstner med en viss status. Dette er den eneste 

informasjonen som er kommet frem om juryens sammensetning. 

 

Frits Thaulow 

Maleriet viser et motiv fra Akerselven. Trærne langs elvekanten speiler seg i vannet 

hvor høstblader flyter stille. De kraftige brune stammene til høyre bøyer seg mot 

bredden. Dypere inn i bildet synes høstgule bjerketrær. Lengre inn skimtes et rødt tak. 

Fargene er vesentlig gyldenbrune med reflekser i det rennende elvevannet. Det er et 

fredelig motiv, et høstbilde hvor naturen tar en stille avskjed med sommeren. 

Komposisjonen i dette bildet er et typisk eksempel hvor Thaulow har sett elven fra et 

punkt hvor den gjør en sving i landskapet. Utstikkende partier langs elvebredden gir 

liv til komposisjonen og selve det rennende vannet likeså, ved at han lar det 

tilsynelatende strømme mot betrakteren der det fyller hele forgrunnen i bildet. Ved 

denne avskjæringen gir han et øyeblikksbilde av naturen, som om vi bare kastet et 

blikk på et utsnitt av den. 

 

                                                
99 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten 22. april 1883. 
100 Ebbesen, Karen Marie: Eilif Pettersens Historiemalerier, Mag. Art. Uio, Bind 2 s. 45 –146, Oslo, 
1984. 
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Frits Thaulow (1847-1906) Høstdag ved Akerselven 1882 opp.70 x 112. sign. nth.: 
Frits Thaulow 1882  
 

Thaulow leverte to bilder til konkurransen: Høstdag ved Akerselven og Et 

gammeldags Herresæde ved Christiania. Begge var tidligere vist på kunstnernes 

utstillingen i 1882. Raschs anmeldte bildene i Aftenposten 28.11.82: Høstdag ved 

Akerselven faller inn under andre elvelandskap fra Thaulows hånd og hans mening om 

kunstneren og hans kunst er uforbeholden. Han har også positiv oppfatning om Et 

gammel Herresete ved Christiania: 

 
Han har ogsaa her gjort et virkelig godt stykke Arbeide. ”Et gammelt Herresete” i 
Nærheden av Kristiania, hvilket ikke er ganske korrekt da det nu vitterlig ligger 
indenfor Byens Grændser. Ethvert Bysbarn kjenner dette underlige Hus, som ligger 
øverst i Fossveien med hva man kan nesten kalle en Søylegang rundt nederste Etage, 
skjønt denne selv i dets Velmaktsdager var tarvelig nok – men hyggeligt ser det gamle 
Hus ud. Herr Thaulow har med en forbausende Teknikk, navnlig som kolorist, 
portrættert dette Hus og dets Omgivelser, hver enkelt Ting er gjennomført og foruden 
Portrættet har han lagt ikke liden Poesi og Stemning i dette Billede”. 

 

Rasch hadde allerede anmeldt bildene fra utstillingen høsten 1882. Thaulows 

elvepartier er han kjent med, derimot er huset i Fossveien et nytt og ganske 

overraskende motiv fra kunstnerens hånd. Rasch kommenterer bildet og finner 
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Thaulow som en sann kolorist, og som en ekte naturalist fant han nettopp skjønnheten 

i fargene. 

 

Elvemotivet har Thaulow gjentatt mange ganger som her med det rolig rennende vann 

hvor naturen reflekteres og ”det burde være noe rødt med i bildet”. Rødfargen var for 

Thaulow en vesentlig del av bildets sjel. Det var aldri storslått dramatisk eller sterke 

følelser med i hans bilder, men rene eksklusive fargekombinasjoner. Det er dette som 

også karakteriserer Høstdag ved Akerselven. Han hadde lært seg å se det fine spill av 

lysets reflekser i vannet. I hans arbeider er det de store flater hvor lyset reflekteres 

som karakteriserer hans kunst. Av Gude i Karlsruhe hadde han lært å se fargenes 

nyanser. Som utpreget kolorist holdt Thaulow på fargen som det viktigste i 

malerkunsten. Hans naturalistiske syn viste veien til friluftsmaleriet som for ham og 

hans likemenn var den eneste måten å fange sannheten i naturen på. I 1880-årene ble 

han byens maler. I Kristiania fant han motiver som passet hans temperament.101  

 

Han hadde i 1882 markert seg som den subtile fargekunstner han var. Også i utlandet 

var man klar over hans spesielle farvekombinasjoner. Thaulow ble ingen nasjonal 

kunstner. Han brød seg ikke om unionspolitikken, som fri kunstner betraktet han 

verden som sitt virkefelt. Fritz Thaulow var en ener, en europeer med en fot i 

hjemlandet. Hans kunst står like høyt i dag som i 1880-årene. Hans bilde fra 

Akerselven ble anerkjent som et av jubileumsgavens beste bidrag. 

 

I 1881 flyttet Thaulow hjem. Han ledet an i kampen om kunstnernes plass i 

Kunstforeningens juryutvalg. Med støtte i sine venner, Eilif Peterssen og Christian 

Krohg og ikke minst Erik Werenskiold.  

 

                                                
101 Berg, Knut: Norsk Kunsthistorie, Bind 5, s.186, Nils Messel og Marit Lange, Oslo, Gyldendal 
Norsk Forlag, 1981. 
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Gerhard Munthe 

 
Gerhard Munthe (1848-1929) Oktoberaften 53 x 94, München 
 

Bildet viser en høstaften hvor månen lyser svakt over tjern og glissen skog. Det er 

naturen som dominerer, menneskene er underordnet. De tegnes som små, nesten 

usynlige figurer inn i denne naturfremstillingen, nærmest som staffasje. Natten 

nærmer seg og mørket er i ferd med å senke seg over landskapet. Månen speiler seg i 

det stille vannet, hvor en robåt ligger ved bredden. Det er ennå dagslys, men månen er 

oppe. Det vesentlige ligger i stemningen. Koloritten er mørkstemt. Dagen er over og 

det svake månelyset på himmelen og i landskapet synes å vise til den lærdom 

kunstneren hadde høstet gjennom sin slektning Ludvig Munthes kunst. 

 

Ludvig Munthe hadde markert seg i Tyskland i 1870-80 årene og var en populær 

kunstner med sine elegiske høst- og vinterlandskaper, enkle motiver med fint 

samstemte gråværs og solnedgangstoner. Oktoberaften syntes å vise sterk påvirkning 

av Ludvig Munthes valørkunst.102  

 

Oktoberaften er et dystert melankolsk bilde. Det er et fredelig motiv men ikke positivt 

stemningsfullt til det er det for mørkt med de spinkle stammene og de bladløse 

                                                
102Knut Berg, Norsk Kunsthistorie, Bind 5, s.132,Messel, Nils og Lange, Marit, Oslo, Gyldendal Norsk 
Forlag, 1981. 
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grenene. Den fuktige høstluften gir landskapet en tåket atmosfære. Samtidig kan det 

synes som det er denne høstlige atmosfære som gir bildet dets karakter. 

Bildets valører i dempede farger, i grå og brunlige toner med noen friskere 

fargepunkter kan vise mot det franske maleri slik det formet seg i Barbizon-skolens 

”paysage-intime”. På den annen side er det mulig å se en påvirkning fra kunstnerens 

studier av de store nederlandske landskapsmalere på 1600-tallet med deres 

mangfoldighet av atmosfæriske virkninger. 

 

Gerhard Munthe ble aldri elev ved noe akademi i Tyskland. Han lærte seg 

komposisjon og fargebruk ved kopieringer, og hans slektnings arbeider synes å øve en 

viss innflytelse på hans utvikling. Han videre utdannelse foregikk uten studier ved noe 

akademi. ”Han var så aristokratisk” skriver Werenskiold, ”men det var hode på 

ham.”103 Denne forklaring kan kanskje bunne i beundring for Munthes selvstendighet 

ved å drive sine studier på egen hånd. 

 

Munthe holdt seg til enkle landskapsmotiver basert på et direkte og umiddelbart 

naturstudium.  Det kan synes som München-bildet viser et fantasipåvirket bilde av 

landet. Men han er på vei mot den konkrete naturopplevelsen. Munthe utviklet seg 

snart innen det franskpåvirkede frilufts og figurmaleriet som han ble en av de fremste 

representantene for. Bildet er ikke oppført i Aftenpostens anmeldelse 21. april 1883. 

Juryen kjøpte in Munthes bilde utenfor konkurransen. Man må tro årsaken til denne 

ærefulle tildragelse skyltes juryens bekymring for de innkomne 

konkurransebidragenes kvalitetsnivå.  

 

Rasch gir en karakteristikk av Munthes kunst i Aftenposten 26 februar 1880 som også 

kan være en liknende oppfatning av Oktoberaften: 

 
”Han forstaar alltid aa gjengive Motivet fra vort Land her Østen - og 
Søndenfjelds paa en mærkelig og berettiget realistisk Maade, der just ikke det 
mest tiltrækkende Billede av vort Reiseliv, Munthe her har oprullet for oss, 
men dessverre sant og hjemlig er det.” 
 

 

                                                
103 Berg, Knut: Norsk Kunsthistorie, Bind 5, s. Messel, Nils og Marit Lange, Oslo, Gyldendal Norsk 
Forlag, 1981. 
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Fredrik Borgen 

I en åpen løvskog lyser et tjern sentralt i bildet. Over dette åpner en grålig himmel seg. 

Øvrige trær avskjæres av billedrammen. De kraftige stammene rammer inn en enslig 

mann på vandring i skogen. Blader dekker bakken. Fargene er holdt i grønngule toner 

hvor mørkere brunlige trestammer tegner seg vertikalt. Det er ikke solskinn i bildet, 

ikke skygger som gir inntrykk av skarpt lys. Heller en litt grå dag som avventer 

vinteren. Bildet er realistisk malt. Her er ingen stemning som bærer i seg mer enn det 

kunstneren ønsker å fortelle. En naturalistisk skildring av en høstmorgen.  

 

 
Fredrik Borgen (1852–1907) Morgenstemning 1883 (53 x 83)  
 

 

Rasch:  
Morgenstemning og Norsk Høstlandskap er begge utmerket i fargen. Det første med 
den tidlige vår over trær og marker og over mosen på klippene til høyre, og det andre 
med sin høststemning. Den er en sann og vakker naturoppfatning i disse bildene, og 
som kolorist viser kunstneren seg som sann mester. Hvorvel Morgenstemning er det 
minste av disse to malerier, har sikkert juryen gjort rett i å velge dette.104 

 

                                                
104 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten 23. april 1883. 
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Borgen leverte to bilder til konkurransen, begge med høstmotiv. Fredrik Borgen var 

elev hos Morten Müller. Etter studieopphold i Paris sluttet han seg til friluftsmalerne, 

og ble med tiden en rendyrket naturalist. Han ble aldri noen individualist, men sluttet 

seg til eksisterende retninger. Han kalte seg landskapsmaler. Motivene hentet han fra 

østlandsbygdene, også dette bilde som han leverte inn til konkurransen. 

 

Om han synes noe beskjeden i sitt uttrykk og varierte lite sine motiver ble han en 

populær maler. Kunstforeningen kjøpte inn mange av hans arbeider. Bildet viser også 

Borgens kjærlighet til naturen, men noe stemningsbilde synes dette ikke å være, til det 

er det for realistisk malt.105  

 

Nils Bergslien     

Flere personer i alle aldre er samlet i en bondestue, malt i brunlige varme fargetoner. 

Figurene er samlet om en hendelse som de fleste av personene tar del i. Ved peisen 

står en ung gutt og to menn. Han løfter en rifle som illustrasjon på imaginære skudd. 

Sentralt står en ung kvinne og en liten gutt. Disse forbinder en hund. Interiøret bærer 

preg av en stue på landet hvor de fleste daglige gjøremål forenes. Fargene varierer i 

bruntoner hvor lokaltonen lyser i skjorter og hundens pels. Det er et norsk interiør. 

Dette syntes å lese i pikens bunad og i redskaper som synes. Bildet viser illustrasjoner 

på norsk tradisjon og bruk i et landlig miljø. På gulvet ligger en død ugle, resultatet av 

jakten.  

  

                                                
105 Østby, Leif: Norsk kunstnerleksikon, Bind 1, s. 291, (Tone Skedsmo), Oslo, Universitetsforlaget 
1982. 
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Nils Bergslien (1853-1928) Efter Jagten, 76 x 89 s. ntv. Nils Bergslien 

Rasch skriver:  
Efter jagten er et figurarbeide så fullt av personer at bondestueinteriøret med peisen til 
venstre i bakgrunnen får forsvinnende interesse ved siden av den livlige og 
morsomme fortalte scenen. På gulvet til venstre i forgrunnen ligger jaktbyttet, en 
stakkers uskyldig kattugle- for øvrig hadde jeg på denne plass heller sett en kråke 
eller skjære, virkelige skadedyr istedenfor denne fugl, som er en av landmannens 
beste venner, som har måttet la sitt liv for den unge veldige jegers sikre skudd, 
hvorom han med armer og hender i anleggstilling fortelle om sin seier til et par eldre 
tilhørere, som sikkert ville ha vært bedre jegere.106 

 

Anmelderen beskriver den detaljrike scenen og finner den humoristisk fortalt. Bildet 

er karakteristisk for München-skolens figur- og sjangermaleri, hvor vekten ble lagt på 

stoffets karakter som her pels, fjær og hudens karnasjon, og de effektfulle virkninger 

mellom mørke og lyse partier som i omgivelsenes brunlige farger mot de hvite 

lokaltonene i skjorter og klesstykker.  

                                                
106 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten 22. april 1883. 
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Det er en muntert motiv Bergslien her viser, en folkelivsskildring med et anekdotisk 

innhold. Figurene er arrangert som på en scene med riktige drakter og rekvisitter. 

Bildet viser et hjemlig interiør fra en norsk bondestue som vi også er kjent med fra 

Tidemands bilder men Bergsliens bilde reflekterer situasjoner i folkelivet som er langt 

mer humørfylte. Kanskje kan man oppleve dette bildet som en underholdende 

”conversation piece” på linje med Lerches Den Pantsatte Bondedreng, hvor maleriets 

anekdotiske fortelling viser humor og fantasi.  

 

Bildet er ikke datert, men antatt malt i 1882-83 da han på denne tid oppholdt seg i 

Bergen. Norske folkelivsskildringer var et kjent tema, og Bergslien kan man til en viss 

grad kalle nasjonalromantiker. Han ble mest kjent for sine nissebilder, som betegnes 

som lyrisk romantiske fulle av en viss grovkornet humor.  

 

Bergslien kom fra en kunstnerisk familie. Hans fars brødre Brynjulf Bergslien, 

billedhuggeren, og Knud Bergslien, maleren, var pådriver for hans fremtid som 

kunstner. Med denne bakgrunn kan juryen ha funnet bildet verdig for en kongelig 

gave.107 På den andre siden ville man tro Bergsliens bilde vanskelig ville bli akseptert 

av juryen med grunnlag i det forbehold komiteen hadde lagt på motivvalget. Som det 

viser seg ble juryen ikke hemmet av disse bestemmelsene. I valget av Bergliens, 

Lerches og Harriet Backers interiører legger juryen for dagen selvstendighet og viser 

med disse utvalgte bildene bredden på de innkomne konkurranseforslagene. 

 

Christian Skredsvig 

En klar stille vinterdag maler han husene langs elvebredden med Aventinerhøyden og 

kirken Sa. Sabina som silhuett mot himmelen i bakgrunnen. Et par måker seiler over 

vannflaten. Det hviler en stille ro over elven. Refleksene fra omgivelsene skinner i 

elvens sølvgrå toner. Mellomgrunnen med bebyggelsen er malt i brunrøde farger. I 

kontrast til dette er Aventinerhøydens silhuett holdt i duse farger som oppløser 

konturene. Helhetstonen er grålig. Til høyre synes en grønn solfylt slette med noen 

bygninger. Til venstre beskytter murene en rekke stenhus som strekker seg opp under 

                                                
107 Østby, Leif: Norsk kunstnerleksikon, Bind 1, s. 209 – 10, (Sonja Hagemann), Oslo, 
Universitetsforlaget, 1986. 
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Aventinerhøyden. Det er ganske eiendommelig med dette sølvskimmeret i elven. Ved 

første øyekast kan bildet synes som en fotografisk gjengivelse.  

 

 
Christian Skredsvig (1854-1924) Monte Aventino, Vintermorgen 1883 opl. 57 x 132 
sign. ntv. Christian Skredsvig Rom 1883 
 

Rasch skriver:  

Skredsvig har denne gang ikke opptrådt som dyremaler, men gir et meget 
stemningsfylt bilde fra Rom Monte Aventino. Det er morgen over den ”GuleTiber”, 
som for øvrig ser langt mindre skitten ut enn jeg hadde forstilt meg den, en enslig 
måke kretser over vannet. Til høyre har vi en grønn solbeskinnet brink, en klynge 
bygninger mens til venstre sees en rekke stenhus. Bildet er godt malt. Det har en 
eiendommelighet i tonen, som man finner i de engelske akvarellmaleres 
honningfarger, en egen smeltende bløthet.108 

 

Det synes ikke som Rasch har noen oppfatning om Skredsvigs påvirkning fra Julien 

Bastien-Lepages nøkterne fargeholdning i gråtoner som sammen med et hverdagslig 

motiv gir bildene et preg av realisme. I stedet referer han til de engelske 

akvarellmaleres honningfarger som viser en smeltende bløthet i tonen. På en måte kan 

man som Rasch se et uvanlig fargeaspekt i dette bilde om man sammenlikner det med 

Barbizon-skolens ”paysage intime” påvirkede motiv Ferme a Venoix, som Skredsvig 

malte i skinnende sollys i 1881. 

 

Fra 1876 betegner Skredsvig seg selv som dyremaler og som realist, en ekte naturalist 

som det høver seg i disse franske årene for norske kunstnere. Og vinner på Salonen, 

som den første nordmann i historien, gullmedalje for bildet Ferme a Venoix.  

                                                
108 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten 23. april 1883. 



 

71 

 

 

I maleriet fra Tiberen viser Skredsvig nok et bilde på sin personlighet. Et bilde med 

lyrisk, eterisk stemning fra en sydlandsk morgen med historiens sus over bygningene. 

Stemningen er påtagelig, man føler nesten kunstnerens ærbødighet for skaperverket, 

selv med de kjølige gråtonene som er utpreget for Skredsvigs tidligere bilde fra 

Seinen. Det er som kunstneren ønsker å male sin egen andaktsfylte ærbødighet for 

denne vakre desembermorgenen. Som romantiker av legning søkte han etter motiver 

ut over dagligdagse stemninger, og denne holdningen kan man også tolke inn i dette 

landskapet. 

 

Invitasjonen til sølvbryllupsgaven måtte Skredsvig ha hatt i tankene da han kom til 

Roma. Han skriver hjem til sin svigerfar om arbeidet med bildet og forteller hvor han 

stiller seg opp på Ponte Palatino, samtidig tegner han en skisse som følger med.109 

Han beklager seg over det dårlige desemberværet og mørket som kommer tidlig på 

ettermiddagen. Været hindrer ham i å arbeide videre ute, men ”der er nok å gjøre i 

atelieret.” Han kaller bildet Monte Aventino, og signerer det i Roma 1883. 

 

Bildet er ypperlig malt, og synes å vise noe av samme fargeholdning som hans 

tidligere bilde Snekjøring på Seinen fra 1880. Men likevel så annerledes følt. Man 

fornemmer i bildet fra Tiberen den kalde men stemningsfylte vintermorgenen. I bildet 

fra Paris fylles den snefylte vinterdagen med barsk realisme. Dette bildet fra Tiberen, i 

fredfylt stillhet, en dag ennå i vinterdvale, kan sees som kriteriet på hvordan en sann 

romantiker opplever naturen. Han synes å legge vekt på motivets poetiske og 

symbolske overtoner, et syn som også viser seg i hans kunst fra Fleskumsomrene noen 

år senere. 

 

Som jubileumsgave hadde Skredsvig valgt et høyst unorsk motiv. Konkurransen 

krevde deltagelse av norske kunstnere med norske landskapsbilder. Skredsvig var nok 

med sin nyvunde kunstneriske anseelse og ungdommelige mot i den sikre 

overbevisning om at juryen ville godta hans motiv fra denne historiske kulturbyen.  

 

                                                
109 Thomsen, Ingrid Reed: Chr. Skredsvig, Mag. art. UiO, s. 68, Oslo, Grøndahl Dreyer Forlag, 1995. 
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Karl Uchermann 

Bildet viser en flokk fugler som har slått sig ned i et julenek, opphengt på veggen ved 

et uthusvindu med gamle ruter som ser ut som flaskebunner med kulen utad. Det 

syntes som kunstneren med særlig glede har stoppet opp ved dette måltidet. Det er et 

hyggelig og intimt motiv, hvor bildet viser en detaljert gjengivelse av fuglenes 

stillinger i neket. Det gyllne neket og de mange småfuglene i deres brunlige fjærdrakt 

er trukket frem i forgrunnen hvor det fyller mesteparten av lerretet.  

 

 

Karl Uchermann (1855-1940) Juleneg,72 x 60, 1883  
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Rasch skriver at: 
Juleneg er et bilde som gir gjenkjennelsens glede. Det er så levende malt. Man undres 
over hvor detaljert og fantasifullt han har fått frem de forkjellige stillingene som 
fuglene sitter i på neket. De mørkebrune fuglene er så levende opptatt med nekets 
gleder. De avtegner seg karakteristisk mot snøen og det gylne neket. Som genrebilder 
er dette så avgjort det mest innsmigrende av de innkomne bilder. 110 

 

Rasch er begeistret for dette positive og sjarmerende billede. Motivet er skandinavisk 

og viser til en kjent situasjon i vår nordiske kultur. Uchermanns bilde er velgjort og 

humørfylt. Det ville glede enhver som har fantasi og humor, sølvbryllupsparet 

iberegnet.  

 

Som sjangerbilde er det fargerikt og motivet er originalt, hvis man sammenlikner med 

andre dyremalere som foretrekker dyr av en annen størrelse som modeller. 

Uchermann utdannet seg til dyremaler hos Piloty i München. Han oppnådde å bli en 

meget populær maler i sin tid. Han var en av de få norske kunstnerne som spesialiserte 

seg som dyremaler i likhet med Anders Askevold, Christian Skredsvig og Elisabeth 

Sinding.111  

 

Christian Krohg 

Bildet viser en mann som styrer en båt, han er i ferd med å slå. Kledd i sydvest og 

oljetøy svinger han båten som står høyt mot vinden. Med sin høyre hånd styrer han 

roret, med sin venstre holder han skjøte for i rette øyeblikk å føre seilene over til den 

andre siden. Bildet har få detaljer: En trebåt, talje, skott, armer og hender som holder 

ror og tauverk og en mann i en arbeidssituasjon. 

 

Vi ser her en mann som er herre over elementene, konsentrert om et øyeblikk i et 

forhold som krever hans oppmerksomhet fullt ut. Med skarpt blikk ser han ut etter 

neste vindkast. Han sitter der i alvor, munnen er sammenbitt. Som han sitter der er han 

bilde på kraften. Han ser ut til å kjenne sin styrke og sine evner. Han overbeviser med 

sitt ansiktsuttrykk og kroppsføring. 

 

                                                
110 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten 23. april 1883. 
111 Berg, Knut: Norsk Kunsthistorie, Bind 5, s.121, Messel, Nils og Lange, Marit, Oslo, Gyldendal 
Norsk Forlag, 1981. 
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Christian Krohg (1852-1925) Hardt Læ 1882, 92 x 113 s. nth. C. Krohg 

 

Båten og losen opptar nesten hele lerretet, men likevel har kunstneren frembrakt så 

mye luft i bildet at situasjonen utenfor båten også blir levende. Figuren er rykket helt 

frem i billedkanten, hvor den fyller mesteparten av lerretet. Bakgrunnen er nøytral, vi 

ser en horisontlinje, men mangler dybdevirkningen slik at vi kommer personen nær 

inn på livet.  

 

I tillegg kommer den tilfeldige avskjæringen av motivet som viser skjeve vinkler og 

sterk markering av diagonalene. Linjene gir en sterk fornemmelse av sjøgang som gjør 

at man følger med i båtens bevegelser. Den brede penselføringen gir et kjølig og friskt 

inntrykk av sjøsprøyt som renner inn over dekket. De gule og blålige fargetonene 

sammen med båtens brune dekk gir en begrenset fargeskala, og losens ansikt vist i 

halvprofil med det rødlige skjegget er bildets samlingspunkt. Krohg har samlet 

interessen om losens oppgave som ligger nært foran han, som også holder beskuerens 
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interesse levende. Et trekk som Krohg ønsket å vise i alle sine bilder, dette 

menneskelige engasjement på lerretet som skulle levendegjøre, betage og vekke oss.  

 

Her er det ikke noe fortellende landskap med akademisk innhold som det vanlige 

ordnede motiv: forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn er i dette bildet borte. Dette 

tilfeldige utsnitt kan oppfattes som en motsetning til det komponerte kunstbilde som 

hviler i seg selv. Det kan synes som virkeligheten fortsetter utenfor rammen. Bilde 

viser ingen sosial tendens, bare kraft og konsentrasjon, en mann som kjenner sitt yrke 

og elementene han sloss mot.  

 

Hard le var allerede vist på kunstnernes egen utstilling i Studentersamfundets sal i 

Universitetsgaten i november 1882. Her samlet oppmerksomheten seg om Krohgs 

portrett - i legemsstørrelse - av stortingspresidenten Jacob Sverdrup. Dette førte til at 

losbildet falt i skyggen av kunstkritikerens engasjement, og Raschs anmeldelse ble 

derfor ikke med i Aftenposten 24. april 1883.  

 

Larpent anmelder imidlertid bildet i Dagbladet 18. november 1882 fra samme utstilling: 
”Det er havet som har brakt det friske livskraftige element inn i denne naturen. All 
pessimisme, all håpløshet og oppgivelse ligger fjernt fra denne kjærlighet til denne 
freidige forherligelse av den menneskelige kraft, mannen som når han er mann her, 
kommer helt frem. Her er tillit til den virkelige kraft i kamp mot elementene Han har 
våget å gi sann farve til losens ansikt og hender, båten og losen opptar nesten hele 
flaten. Likevel har han luft i billede og viser til levende situasjoner utenfor. Krohg 
utmerker seg i dette ved sin spesielle avskjæring av motivet og overlegne behandling 
av farvene.”  
 

Da Krohg kom til Karlsruhe i 1873 fikk han realisten, professor Carl Gussow til lærer. 

En mann med gjennomgripende tanker om malerkunstens fremtid og innhold. Han ble 

en stor inspirator for Krohg som fulgte sin lærer til akademiet i Berlin. Miljøet i Berlin 

blant de unge kunstnerne var meget radikalt. I deres selskap endret Krohg sin tidligere 

konservative oppfatning av kunstens betydning. Gjennom Gussows påvirkning og 

berlinerkunstnerne ble han bevist malerkunstens muligheter til å tolke menneskelige 

aspekter, det levende livet, mennesker i hverdagens samfunn. Ikke det naturalistiske 

landskapet, men menneskelivet som det ble levet uten forherligelse eller forsonende 

innhold.  
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Samme sted møtte han Georg Brandes, samfunnskritiker og skribent.112 Sammen med 

ham og unge radikale kunstnere festet nye tanker seg i hans sinn. Han er ennå ikke 

den kritiske samfunnsborgeren han ble, selv som Brandes hadde lagt føringer for ham. 

Brandes utsagn om at litteraturen skulle settes under debatt, ble oppfattet også som 

samfunnsforholdene skulle settes under debatt. Krohg hadde god anledning til å få 

kjennskap til hans ideer da han malte Brandes portrett i 1879.  

 

Krohg ble bevist samfunnets småborgelighet, fordommer og urettferdighet. Han ble 

selv meget radikal, på den annen side viste han også å ha andre sider ved sin karakter 

og begavelse. Han så det fine varme samspill mellom naturen og mennesker hvor 

hverdagen møtes gjennom livets mange forhold. Som i bildet fra Berlin med hans 

tante og søster som modeller i Et Farvel. 

 

Sommeren 1879 dro han til Skagen. I sitt første møte med denne isolerte fiskerbyen på 

Jyllands nordspiss, hvor belysningen mellom to hav er ganske spesiell, maler han sitt 

første losbilde Babord litt med en av lokalbefolkningens egne som modell. I samværet 

med kunstnere som Thaulow, Krøyer, Anna Ancher og Michael Ancher frigjorde han 

seg fra de ytterliggående samfunnspolitiske meninger fra Berlin-tiden. 

 

Under hans opphold på Skagen i møter med kunstnere og lokalbefolkningen der  

vekkes hans menneskelighet og innsikt gjennom deres enkle livsførsel. I dette miljøet 

fant han inspirasjonen som utviklet hans kunst. 

 

Babord litt viser et ganske usedvanlig motiv med en mann plassert helt fremme i 

forgrunnsplanet. Figuren fyller store deler av billedflaten og er skåret av både i bredde 

og høyderetning. De mange skjeve vinklene og diagonalene gir fornemmelse av høy 

sjøgang. Den dristig avskjæringen bidrar til å skape dramatikk og liv i komposisjonen. 

Vi kommer mannen nær inn på livet. Vi vil tro naturalisten Krohg i dette nærbildet 

ville vise oss livet som det leves, uforfalsket og jordnært. Hans menneskelige 

engasjement i kunsten vises også i andre bilder fra Skagen i 1879 Garnbindere og 

Kone som skjærer brød. Krohg viser en varme og forståelse for disse menneskene, en 

legning som ligger i dypet av hans kompliserte sinn. 

                                                
112 Berg, Knut: Norsk Kunsthistorie, Bind 5, s. 140, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1981. 
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Emil Zola sier: ”Et kunstverk er et stykke natur sett gjennom et temperament.” Zola 

bidro til at Krohg ble klar over sin egen stilling og sin egen bestemte oppfatning av 

kunstens mening og oppgave.113 For han var det inntrykket som skulle frem, det 

inntrykket naturen gir oss i øyeblikket.  

 

Ytterligere samfunnskritiske tanker fanget han opp i møte med Manets kunst i Paris i 

1881-82. Tanker som kritiserte etablerte normer og holdninger og ga ham ideer om at 

kunsten skulle ha et sosialt innhold og samtidig være et våpen i den politiske kampen.  

På den annen side forsto Krohg av Manets oppfatning at motivene ble til kunst når 

kunstneren tilførte motivene sitt temperament gjennom penselføring, strøk, farge, 

form og komposisjon, ikke motivene i seg selv.114  

 

De følgende Skagen-somrene malte han: Håret flettes, Sovende barn i 1882 og Mor og 

barn i 1883115. Disse skagenbildene viser også hverdagslivet til fiskefamilien Gaihede 

på Jylland. Det er deres enkle liv han skildrer. Krohg viste sine modeller stor 

oppmerksomhet. Han ville bli kjent med dem som mennesker, deres karakter og 

personlighet. Derfor blir disse bildene også en del av oss. De er ikke portretter, de er 

mennesker. 

 

Impresjonistens avskjæringer og virkningsfulle forkortninger med tilfeldige utsnitt fra 

virkeligheten var en utfordring for Krohg. I Babord litt viser han dette i figurens 

overraskende ståsted. Han beskriver her et øyeblikks handling, og man kan derfor si at 

motivvalget er impresjonistisk inspirert. Likevel er Krohg ikke impresjonist, men 

realist. Han gjengir virkeligheten uten å ta i bruk impresjonistene dekomponerte 

fargekunst. Han sier selv han ønsket å være med på impresjonistenes radikale 

program, men forsto lite deres ideer.116  

                                                
113 Mørstad, Erik: ”Christian Krohgs kunstteori i 1880-årene, s. 81, Kunst og Kultur, nr. 2, 1991. Årg. 
74. Oslo, Universitetsforlaget. 
114 Mørstad, Erik: ”Christian Krohgs kunstteori i 1880-årene, s. 83, Kunst og Kultur, nr. 2, 1991. Årg. 
74. Oslo, Universitetsforlaget. 
115 Berg, Knut: Norges malerkunst, Bind 1,”Fra middelalderen til 1900”, s 418, Oslo, Gyldendal Norsk 
Forlag, 1993.  
116 Koefoed, Holger og Thue, Oscar: Kampen for Tilværelsens, s. 98 Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 
1989. 
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Impresjonismens maleriske program og natursyn gikk ut på en umiddelbar gjengivelse 

av naturen sett gjennom spekterets rene farger, men i Krohgs oppfatning av 

impresjonismen blir øyeblikket registrert med fotografiets virkningsfulle 

avskjæringer, hvor man i nærbilder får utsnitt av virkeligheten. 

 

I 1882 dro Krohg på seiltur langs kysten med vennen Eilif Peterssen. De kastet anker 

ved Sandøsund. Hardt læ ble malt på Vasser med en av stedets loser som modell. En 

rekke av hans senere losbilder er også malt nettopp i disse omgivelsene. Her skildrer 

han sjølivet med bred pensel og kjølig koloritt. Flatene holdes store og ubrutte.117  

 

Krohg var 30 år da Hardt Læ ble malt. Han var allerede en moden kunstner og man 

kan si at han er den rikeste og allsidigste begavelse av alle de betydelige malerne i 

1880-årene. 

 

Kanskje var han like stor skribent og journalist som maler, og engasjerte seg i alle 

samfunnets problemer som i kunstspørsmål. Hans slagord var å ”male tidens bilde.”118 

Manet sa: ”Det er blott det indtrykk, som skal frem, det indtrykk, som naturen gjør paa 

os tidens børn, thi da faar vi tidens billede.” Med dette mente han at kunstnerne skulle 

skildre den virkelighet som omga dem.  

 

Krohgs sterke meninger om kunst og samfunn gjorde han til en personlighet juryen 

ikke kunne overse.119 Hardt læ kan med sitt uvanlige motiv, avskjæring og 

fargeholdning regnes til jubileumssamlingens mest interessante maleri. Dette motivet 

kan også være et bilde på hans samfunnsbeviste holdninger. Den abstrakte tanken som 

vises i motivet er et bilde på en selvstendig sosial og nasjonal tanke. Det skjedde 

atskillig i norsk åndsliv i 1870-1880 årene. Dette var Krohg med på å forme med sine 

sosiale samvittighet som han følte for alt liv. Den sosiale rettferdigheten som var 

nedarvet i ham og i hans utdannelse som jurist. Han var en av frontfigurene i kampen 

om kunstsynet, man kan si han ga kampen profil sammen med Thaulow og 

                                                
117 Nasjonalgaleriet, Utstillingskatalog: Christian Krohg, Wikborg, Ingeborg og Thue, Oscar, 1987.  
118 Mørstad, Erik: ”Christian Krohgs kunstteori i 1880-årene, s. 83, Kunst og Kultur, nr. 2, 1991. Årg. 
74. Oslo, Universitetsforlaget. 
119 Berg, Knut: Norsk Kunsthistorie, Bind 5, s.176, Nils Messel og Marit Lange, Oslo, Gyldendal 
Norsk Forlag, 1981. 
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Werenskiold. Som en av de fremste i denne saken, i egenskap av fremstående 

kunstner og debattant vant han gehør for sine og jevnbyrdiges meninger og oppnådde 

med dette en seier for naturalismens fremgang i Norge. 

 

Kunstnere hvis arbeider ikke ble godtatt som sølvbryllupsgave 

Bildene som nå refereres til må man tro finnes i museer, gallerier eller i privat eie. For 

øvrig må jeg her støtte meg til litteraturen og til Raschs anmeldelser. 

 

Frants Bøe 

Frants Bøe (1820-1891) Roser og Lilier. 

 

Et stort stilleben, et blomsterstykke med markblomster, roser og sommerfugler. Det 

kan synes som fargene ikke kommer til sin rett på grunn av en uheldig mørk bakgrunn 

- et tåket landskap med høye trær som ikke fremhever forgrunnens blomsterprakt.  

 

Stilleben eller ”nature morte” hører til en gammel malersjanger. Bildene skildrer natur 

som er død eller ubevegelige gjenstander. Karakteristisk for disse sjangerbildene er 

motivenes naturtrohet og deres typiske fremstilling med en lys og sterk lokalkoloritt 

mot en mørk bakgrunn. I Paris lærte Bøe seg det franske salongmaleriets virtuositet og 

ble styrket i sin kunst. Han ble en meget populær kunstner innen sin sjanger. Sine 

beste ting malte han i 1850 årene. Kong Oscar I bestilte to malerier av ham til 

Oscarshall.120  

 

Rasch skriver: 
Frants Bøes store blomsterstykke er praktfullt malt, og hvor yndig er ikke de smaa 
Markblomster, der beskjedent titter frem mellom sine strålende Søstre. Den smukke 
Sommerfugl passer godt til den yndige Rose, i hvis Beger den sitter. Dog saa 
fortrinnelig denne svulmende Fargeprakt er utført, kommer Blomsterne ikke til sin 
Rett paa Grund av den uheldige Bakgrund – et helt stort og taaket Landskap med store 
Trær. Hvis Kunstneren har ment herved at fremheve Effekten av de brilliante Farger i 
Blomstene, har den en helt forfeilet Hensikt, og hva har dessuten en hel del 
avplukkede Blomster at gjøre som kun danner Forgrunden til et landskap, hvis store 
Dimensjoner dominerer Bildet? Naar bildets Høide ble indskrenket og Landskapet 
erstattet med en mer nøitral Bakgrunn, ville det komme meget mer til sin Rett.”121 

                                                
120 Østby, Leif: Norsk kunstnerleksikon, Bind 1, s. 368, (Ingrid Reed Thomsen), Oslo, 
Universitetsforlaget, 1982. 
121 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten 23. april 1883.  
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Kitty Kielland 

Kitty Kielland (1843–1914) Tidlig Morgen  

Maleriet er malt av en kunstner som har posisjonert seg i norsk kunst med sine 

landskaper fra vestlandet med flate torvmyrer og høy himmel. Jærlandskapet var hun i 

sin kunst uløselig knyttet. Nå viser hun et bilde med høststemning med kyr. Det 

foreligger ingen datering. Man kan formode det er malt i Frankrike i Bretagne hvor 

hun i 1882 oppholdt seg sammen med Harriet Backer. Allerede i slutten av 1870-årene 

hadde hun funnet frem til friluftsmaleriet som det beste uttrykk for hennes målsetning. 

Rasch: ” Frk Kiellands bilde viser en høststemning, Tidlig Morgen, i det duggfriske 

kolde, der ligger over engen, hvor kveget gresser, vil vi ikke unnlate å avlokke et vel 

gjort”.122 

 

Gustav Wentzel  

Gustav Wentzel (1859-1927) En Frokost  

En Frokost viser et interiør fra et småborgerhjem. En kvinne skjærer brød mens en 

gutt sitter til bords. Videre inn i bildet synes en mann sittende med ryggen til 

beskueren. Det er tidlig morgen, man kan forstå dette ved personenes gjøremål og det 

skarpe gule lyset som siver inn gjennom vinduet og gardinene i bakgrunnen. 

 

Rasch skriver:  
”Wentzels naturalistisk sande En Frokost er under Udstillingen i Studentersamfundet 
udførligen omtalt, saa jeg her kun skal gjentage, at Virkelighedsfølelsen i dette 
Billede gjør det ved gjentagen Beskuelse, om ikke tækkeligere – især fra Motivets 
Side - saa dog interessantere jo oftere man ser det.”123 

 

Larpent anmeldte Wentzels bilde i Aftenposten fra Studentersamfunnets utstilling. 

Samme bilde ble levert til jubileumskonkurransen. 

 

Larpent synes En Frokost er detaljstyrt og viser bare et pulterkammer. Kunstneren 

mangler hensyn til omgivelsenes tarvelighet, morgenstunden er malt med for liten 

finesse. Bildet viser et enkelt hjem representert av mennesketyper og utstyr som ikke 

hører hjemme i en kunstners oevre. Realismen er bare realistisk når den er realistisk 

                                                
122 Østby, Leif: Norsk kunstnerleksikon, Bind 2, s. 501, (Marit Lange og Anne Wichstrøm), Oslo, 
Universitetsforlaget, 1982.  
123 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten 23. april 1883. 
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med måte. Det kan synes som Wentzel selv hadde allerede markert sine synspunkter 

med Snekkerverksted.  

 

På denne kritikken ville trolig Wentzel svare at han maler livet som han ser det, i 

naturalismens ånd, i naturen som i menneskelivet. At det er lys og luft i En Frokost er 

Larpent sikker på også perspektivet, men bildet er et skoleeksempel på et 

eksamensarbeide i perspektivlære. Larpent synes å se påvirkning av Tidemand i 

bildet. Mulig viser han til Tidemands senere bilder fra den sosiale virkelighet. Larpent 

anbefaler Wentzel å søke impulser hos impresjonistene selv om det skulle koste ham 

overvinnelser.  

 

Wentzels annet bilde til konkurransen Før Gudstjenesten har han absolutt ingen 

positiv formening om. ”Det er falsk i farven og i detaljene.” 

 

Wentzel fikk mye omtale. Man satte store forventninger til ham. En annen anmelder 

fra kunstnernes utstilling roser ham opp i skyene. ”Hans vingeslag er kraftige som han 

slår mot sitt mål”. Wentzel var en ”dristig” naturalist, men det spørs om han ville være 

like kjent og populær hvis bildet var blitt antatt i Kunstforeningen. Som 

sølvbryllupsgave var Frokosten ikke helt salongfähig i 1882, men likevel var denne 

unge fremadstormende radikaleren en kunstner man ikke kunne overse. Wentzel var 

naturalist med sans for det stofflige i interiørene, men også som skildrer av det intime 

og tilforlatelige i hovedstadens småborgerskap. Utdannet hos Frits Thaulow og senere 

i Paris hos Leon Bonnat synes han å bære fremtidens budskap om en frigjøring i 

kunsten med seg.124  

 

Erik Werenskiold  

Erik Werenskiold (1855-1938) Genre. Paris 1882 

En ung pike leker med en hund på en gressbakke. Den lyskledde piken og den sorte 

hunden på den grønne bakken er hele motivet. Man kan skimte en rød låvebygning 

øverst til høyre. Horisonten ligger høyt i billedflaten. Figurene er plassert fremme i 

billedrommet. Det er et sjarmerende motiv hvor gleden i leken vises i bevegelsene. 

                                                
124 Berg, Knut: Norsk Kunsthistorie, Bind 5, s.205, Nils Messel og Marit Lange, Oslo, Gyldendal 
Norsk Forlag, 1981. 
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Fargene er klare og rene. Jonas Rasch skriver fra utstillingen i Aftenposten lørdag 28. 

april 1883:. 
”En ung hvitklædd Pige i 12-års alderen lekende med en sort Hund på en stor grønn 
Engstrekning, lukket av Trær og en Ladebyging. Bildet er baade realistisk og impresjonistisk 
og er utmerket i Farge og Liv, men den skal etter min Formening være meget nøisom, der i 
Længden vil ønske aa være i Besiddelse av det. Jeg tror det med Tiden, ja, ganske snart, vil, 
tross den Dyktighet hvormed det er gjort, bli temmelig kjedelig.” 
 

Maleriet er signert i Paris, men det er neppe tvil om at det er et resultat av studier 

hjemme om sommeren. Det har en friskhet og naturlighet som om det var malt ute i 

friluft. I 1881–1883 oppholdt Werenskiold seg i Paris, men besøkte Norge om 

somrene hvor han bodde på Tåtøy ved Kragerø. Man må tro at Genre er et av hans 

arbeider fra disse somrene.125 

 

På kunstnernes egen utstilling 15. november 1882 leverte Werenskiold inn flere bilder 

blant andre Genre Det er mulig han malte dette motiv flere ganger, men endret tittelen 

til Lekende pike med hund. Hans bidrag til konkurransen viser en replikk av Genre nå 

malt i større format. 

 

”Sophus Larpent anmeldte bildet fra utstillingen 7. desember 1882. ”En liten pike 

leker med en hund. Det er liv og fart over begge. Gressbakken er ypperlig malt og hele 

situasjonen er skildret så lys levende”. Larpent omtaler Werenskiold som en maler 

som i flere år har hevet sin plass i første rekke blant våre bildende kunstnere. 

Karaktermerket for denne kunstner er ”det fine, det noble”. Werenskiold var i 1880-

årene allerede en etablert kunstner. Som tegner hadde han nådd mesterskapet.  

 

Werenskiold hadde markert seg som norsk malerkunsts fremste fanebærer og det 

sterkeste talerør mot den borgelige smak. Hvis man vil finne årsaken til at dette bilde 

ikke ble akseptert, kan svaret finnes i den kulturpolitiske striden i 1880-årene. På den 

ene side hadde Werenskiold stått frem med klare meninger om Kunstforenings 

innkjøpspolitikk, representert ved det etablerte borgerskapet. På den annen side tok 

han det norske i bruk som emne i sin kunst, og gjorde kunsten til et sterkt nasjonalt 

symbol utad og som et virksomt instrument for nasjonalbygging innad. Kunsten virket 

politisk-nasjonalistisk samlende, en funksjon kunstnerne selv sluttet opp om. Kunsten 

                                                
125 Moen Arve: Norsk Kunstreproduksjon, Malerier, Gullalderens mestere, s. 74, Oslo, 1964. 
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nærte det nasjonale og det nasjonale nærte kunsten. Var det naturalisten og 

nasjonalisten juryen ikke aksepterte, eller var det motivet som ikke kunne karakterisert 

som ”betydelig” i tidens smak? Werenskiold hadde markert seg som talsmann for den 

nye naturalistisk-realistiske strømningene innen kunsten mot den konservative 

holdningen innen Kristianias kulturliv. Han var en ung talefør mann med sine 

meningers mot, embetsmannssønn, meget reflektert, men ikke føyelig.126  

 

Herman, Johan, Caspar, Wedel, Anker (1845-1895) Birkeskov ved Mjøsen  

Anker studerte til arkitekt i Tyskland, men endret sine studier og reiste til København 

og senere til Gude i Berlin for fortsette sin kunstneriske løpebane. Hans kunst utviklet 

seg ikke nevneverdig, selv om Gude hadde stor tro på ham. Som landskapsmaler 

karakteriseres hans stil som detaljrik men tørr.127  

 

Rasch synes bildet er nitid utført, og står likestilt med kunstnerens tidligere arbeider, 

men viser hovedsakelig til flid og rutine.  

 

Hans Dahl (1849-1937) Strilen på Hjemtur, Til Leg for Bølgerne  

Vestlandsnaturen var et motiv Dahl aldri forlot. Den ble helst gjengitt i blendende 

sollys med vakre unge mennesker i bunader. Hans motiver er godt malt, men disse 

strile- og bondefortellingene synes ikke troverdige. Hans kunst viser en forherligelse 

av norsk folkeliv. Dahl ble belønnet med meget høye honorarer av juryen, hvilket kan 

tolkes som hans samtid aksepterte hans kunst. Han ble aldri vurdert høyt som kunstner 

innen de toneangivende kretser i Norge. På den annen side solgte han godt i utlandet, 

særlig i Tyskland. Keiser Wilhelm ble meget begeistret for Dahls kunst og kjøpt flere 

av hans arbeider.128 Rasch ønsket arbeidene malt i sort! 

 

                                                
126 Østby, Leif: Norsk kunstnerleksikon, Bind 4, s. 456, (Leif Østby), Oslo, Universitetsforlaget, 1982. 
127 Østby, Leif: Norsk kunstnerleksikon, Bind 1, s. 60, (Ingrid Reed Thomsen), Oslo, 
Universitetsforlaget, 1982. 
128 Østby, Leif: Norsk kunstnerleksikon, Bind 1, s. 436, (Randi Gaustad), Oslo, Universitetsforlaget, 
1982. 
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Edv. Diriks (1855-1930) Gammel Embedsgaard, Løvfald  

Begge bildene hadde vært stilt ut tidligere i Studentersamfundet. Det er ikke mulig å 

gjengi bildene i denne teksten, i følge Norsk Kunstner Leksikon synes Skrivergaarden 

å være et av kunstnerens beste bilder. Diriks var en mangesidig maler som ble høyt 

ansett i sin tid. Han var en allsidig begavelse, som arkitektstudent i Karlsruhe kom han 

i kontakt med Krohg, Thaulow og Max Klinger, og som følge av disse begynte han sin 

utdannelse som maler. Ved siden av Thaulow ble han en trofast skildrer av sin fødeby. 

I sine motiver la han sterk vekt på detaljene og viste sans for arkitektonisk 

bybebyggelse. Med årene ble han påvirket av impresjonismen og skapte seg en plass i 

fransk kunstliv. Som kunstner hadde Diriks en stor og fargerik produksjon.129 Rasch 

hadde allerede anmeldt bildene i Studentersamfunnets utstilling i november 1882. 

 

Jacob Gløersen (1852-1912) Hestehandel  

Scenen er en gammel bondestuegård i Storgaten. Et sjangerbilde som viser flere 

personer opptatt med et hestekjøp. Bildet er fylt av detaljer og en viss humor. 

Gløersen studerte i München, og ble med årene styrket av Erik Werenskiolds 

naturalisme og realisme. Som følge av denne malte han realistiske landskaper, 

folkelige figurbilder og interiører. Motivene fant han i østnorske bondemiljøer hvor 

hans skildret mennesker i deres daglige utendørssysler.130 Ifølge Rasch kunne” 

Fortællingen vært noget livligere fortalt.”  

 

Nils Hansteen, (1855-1912) Marine, Kystbillede, Vinterbillede ,Vinter  

Hansteen ble elev av Gude i Karlsruhe som ledet han inn på marinemaleriet og fikk 

stor betydning for hans utvikling. Av prinsipp var han friluftsmaler, men klarte ikke å 

frigjøre seg fra akademimaleriet.131  

 

Rasch skriver:  

”Begge de første Bilder er meget vel udførte, men de kunne dog ikke fængsle som de 
to Vinterbilder. Kunstneren har for første Gang stilt ud Vinterbilder og det tørr være 

                                                
129 Østby, Leif: Norsk kunstnerleksikon, Bind 1, s. 487, (Leif Østby), Oslo, Universitetsforlaget, 1982. 
130 Østby, Leif: Norsk kunstnerleksikon, Bind 1, s. 758, (Leif Østby), Oslo, Universitetsforlaget, 1982. 
131 Østby, Leif: Norsk kunstnerleksikon, Bind 2, s. 88, (Sonja Hagemann), Oslo, Universitetsforlaget, 
1982. 
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et meget stort Spørsmål om ikke selv hans bedste Fjordbilder taaler aa jævnføres med 
disse.”132 

 

Julius Holck (1845-1911) Parti ved Holvikselven  

Holck var nevø av Frants Bøe og fikk veiledning av ham. Men dårlig økonomi gjorde 

det vanskelig for ham å forsette på kunstnerbanen. Han dro til sjøs, men vel hjemme 

igjen forsatte hans sine kunststudier. Han levde av å kopiere kjente kunstnere, men 

malte også bilder fra Bergen og omegn.133 

 

Rasch:  
Dette Bildet er et ubestridelig Fræmskridt på denne Kunstnerens Bane. Vannet både i 
fossen, men især i Kulpen under det lille Kværnhuset er friskt i farven, Furuene oppe 
paa Bakken staar godt mot det taakekledde Fjellet i Bakgrunnen. Bildet hænger for 
øvrig slett og er på grund av Farven mindre virkningsfuldt.134 

 

Wilhelm Holter, (1842–1916) Genre  

Holter var elev av Gude og Gussow i Berlin. Han ble senere kjent for sine mange 

figurkomposisjoner og portretter. Holter var i mange år direktør ved SHKS. Bildet 

viser en lesende dame med pannehår iført en brodert, himmelblå, rundskåret krage. 

Bakgrunnen er malt sterkt gul og kontrasten blir påfallende om ikke ubehagelig, så 

uheldig. Bildet er godt utført men kunstneren burde, ifølge Jonas Rasch, vist å la seg 

representere med et bedre arbeid i denne sammenheng.135  

 

Fredrik Kolstø (1860-1945) Kystlandskab 

Kolstø dro til München i 1877 hvor han raskt gjorde seg bemerket som talentfull 

kunstner, og fikk etter flere års studier akademiets sølvmedalje. Han fant seg til rette i 

München men reiste også hjemover hvor hans bilder fra vestlandsnaturen og 

sjangerbilder vekket oppsikt. Særlig med et realistisk malt bilde fra Bergens fisketorv. 

Kolstø ble påvirket av fransk realisme, og i sine bilder vises dette i en spenning 

mellom detaljert og nitid realisme og friske djerve anslag. Kolstøs best bilde er ifølge 

Jens Thiis Atelierinteriør fra 1885.136  

                                                
132 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten 23. april 1883.  
133 Østby, Leif: Norsk kunstnerleksikon, Bind 2, s. 241, (Ingeborg Glambek), Oslo, 
Universitetsforlaget, 1982. 
134 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten 23. april 1883. 
135 Østby, Leif: Norsk kunstnerleksikon, Bind 2, s. 270, (Leif Østby), Oslo, Universitetsforlaget, 1982. 
136 Østby, Leif: Norsk kunstnerleksikon, Bind 2, s. 572, (Gerd Woll), Oslo, Universitetsforlaget, 1982.  
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Rasch skriver: ” 

Mer her enn vanlig har Kolstø brukt Kraft og Saft i Farvene. Det er snarere for mye enn for 

lide. Hvis noe skal være det motsatte av Impresjonisme maa det være den Farveprakt som 

dette motivet viser.”137 
 

Niels Bjørnsen Møller, (1827-87)Der Reingrafenstein ved Kreutznach, Norsk Landskab  

Møller var elev av Gude i Düsseldorf og ble boende der. Han var landskapsmaler og 

hentet sine motiver fra norske høyfjell og på Vestlandet. Møller synes å ha nytt 

anseelse i sin samtid men hans komposisjoner fikk med tiden et stivt og rutinemessig 

preg. 

 

Møller bidro med to bilder. Det ene med motiv fra Tyskland, i det annet viser han et 

norsk landskap som preger hans erfaringer fra akademiet i Düsseldorf som Gudes 

elev. Møller var landskapsmaler og hans kunst ble anerkjent i sin tid selv om han viste 

liten evne til å fornye seg.138 Rasch har ikke noe positivt å si om dette bildet. Det er 

for ham kun en overflod av farger. 

 

Johan Martin Nielssen (1835-1912) Henningsvær i Lofoten  

Nielssen var landskapsmaler, elev av Gude i Düsseldorf. Også Münchens rike 

kunstmiljø fikk betydning for Nielssen. I sine landskapsbilder utviklet han et 

konsekvent naturalistisk formspråk. Han var den maler som nest etter Gude solgte 

flest bilder til Kristiania Kunstforening.139  

 

Rasch skriver:  

 
”Bildet har den største Interesse ved den i Forgrunden liggende Nordlandsjakt, som er gjengitt 

saa detaljert som vel mulig. Landskapet er vel utført, men aa fastholde en Interesse i lengre 

Tid, formaar ikke dette Bildet”.140 

 
                                                
137 Nasjonalbiblioteket Avd. mikrofilm: Aftenposten 23. april 1883. 
138 Østby, Leif: Norsk kunstnerleksikon, Bind 2, s. 1042, (Elsebet Kjærschow), Oslo, 
Universitetsforlaget, 1982.  
139 Østby, Leif: Norsk kunstnerleksikon, Bind 3, s. 65, (Hanne Holm-Johnsen, Leif Østby og Oscar 
Thue), Oslo, Universitetsforlaget, 1982. 
140 Nasjonalbiblioteket Avd. mikrofilm: Aftenposten 23. april 1883. 
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Carl Adolph Nielsen  

Carl Adolph Nielsen (1848-1908) Fra Nærø i Sogn, Fra Hardanger. 

Nielsen var landskapsmaler, elev av Gude i Karlsruhe. Motivene fant han i norske 

fjord- og fjellslandskaper, men utførelsen er tørr og nøktern. Hans bilder ble meget 

populære og han leverte et stort antall bilder til Kristiania Kunstforening i årene 1877 

– 1908.141  

 

Rasch har ikke anmeldt bildene til konkurransen, da disse var tidligere vist og omtalt 

fra Studentersamfunnets utstilling. 

 

Wilhelm Peters  

Wilhelm Peters (1851-1935) Vinter, Sommer. 

Begge bildene viser motiver fra fiskernes liv ved kysten. Peters studerte ved i  

Stockholm fra 1871-73. Under sine studier i Stockholm ble han kjent med Kong  

Carl XV. Som illustratør laget han vignetter til dikteren ”Oscar Fredrik”( Kong  

Oscar II): ”Vers och Prosa” 1872-97. Wilhelm Peters var en meget allsidig kunstner  

og en meget bereist sådan.142 Men det var kanskje som overlærer ved Tegneskolen har  

hadde sin beste tid. Rasch mener bildene er karakteristiske for kunstneren, ”Figurene er  

vel tegnede og Stillingene naturtro, men har den samme Mangel som oftest karakteriserer  

Kunstnerens Arbeider, en viss tørrhed i Farven”. 

 

Harald Petersen  

Harald Petersen (1850–1935) Fra Sandviken.  

Det er som landskapsmaler han ønsket å fremstille seg og han sluttet seg til det 

franske friluftsmaleriet. For øvrig hadde han andre talenter innen kunstindustri som 

treskjærer, møbeldesigner. Petersen avsluttet sin karriere som overlærer ved 

Tegneskolen.143  

 

Rasch synes bildet er friskt og fritt malt etter naturen. ”Baadene og Kroken ved 

Husene er udmerket tegnet. Det sistenevnte parti besidder en høyst tiltalende 

                                                
141 Østby, Leif: Norsk kunstnerleksikon, Bind 3, s. 55, (Leif Østby), Oslo, Universitetsforlaget, 1982. 
142 Østby, Leif: Norsk kunstnerleksikon, Bind 3, s. 194, (Leif Østby), Oslo, Universitetsforlaget, 1982.  
143 Østby, Leif: Norsk kunstnerleksikon, Bind 3, s. 198, (Karin Sinding), Oslo, Universitetsforlaget, 
1982. 
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Fargestemning. Den smukke norske Vinterdag faar her en sann og naturtro 

Fræmstilling.”144 

 

Herman Schanche  

Herman Schanche (1828 – 1884) Fra Aalesundskanten. 

Schanche var landskapsmaler og utdannet hos Gude i Düsseldorf. Han var ofte 

representert på store verdensutstillinger og ble kjøpt inn av kunstforeninger i Norge  

som i utlandet. Han var først og fremst landskapsmaler men konsentrerte seg senere 

om kystmotiver i måneskinn.145  

 

Rasch:  
”Fra Ålesundskanten er et blidt og stemningsfuldt Maaneskindslandskap, som har 
mye tiltalende ved seg. Huset på Stranden med opplyste Vinduer, og Jakten som har 
Seilet oppe, lett vugger seg paa det stille Vann, og den lille mørke Holme midt i 
mellomgrunnen – alt staar godt i det milde rolige Maaneskinn.”146 

 

Leis Schjelderup  

Leis Schjelderup (1854 – 1933) Indslumret norsk Bondepige. 

Hun malte portretter og figurbilder, hvor motivene ofte var plasert i norsk natur og 

folkeliv, og hun var også representant for det anekdotiske sjangermaleri. Hun stilte ut 

studiehoder, blomsterbilder og fikk begistrede kritikker. Hennes første portrett av 

Amalie Skram er et eksempel på den tunge stilen hun benyttet seg av i 1878. I 

begynnelsen av 1880 årene ble paletten lysere. I særstilling står henne portrett av 

Amalie Skram fra 1882. 

På sitt beste brukte kunstneren en kraftig bred pensel og en intens koloritt. 

 

Om dette maleriet skriver Rasch: 
”Frk. Leis Schjelderup har et stort og meget udført Billede en sovende norsk Bondepige, som i 
en halvt hvilende Stilling læner seg tilbage mot Veggen, mens Rokken ved hvis ensformige 
Snurring hun har spunnet seg i Søvn, staar lige ved hennes Føtter. Ansiktet er godt og friskt, 
Hændene vel formet og Figuren veltegnet og kraftig. På Interiøret er bare en Bemerkning, at 
den over Ilden hængende Gryde nesten ser ud som om den var i intim Brøring med 
Sengefjælen, i et hvert fall ser Situasjonen ildsfarlig ud.” 147 

 

                                                
144 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten 23. april 1883.  
145 Østby, Leif: Norsk kunstnerleksikon, Bind 3, s. 453, (Dag Sveen), Oslo, Universitetsforlaget, 1982. 
146 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten 23. april 1883. 
147 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten 23. april 1883. 
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Jacob Schive  

Jacob Schive (1847-1912) Tysk Vinterlandskap 

Schive var landskapsmaler og malte hovedsakelig høst- og vinterlandskaper som kan 

minne om Morten Müllers sene bilder.  

 

Rasch:  
”Tysk Vinterbilde med Vei og Grøftekanter av Piletrær, Lund med Hus i Baggrunnen 
og lengst borte Landbyens Kirketårn – alt belyst av en stor rød Vinterdagsaftensol. 
Maleriet er vel nok udført, men har i et hvert Fall for meg  
liten Tiltrekningskraft. Det er som sagt et respektabelt, ja kanskje endog godt udført 
Arbeide, men jeg har for det kun det engelske Udtrykk, som ligger i Ordet, det er 
”commonplace”.148 

 

Harald Schøyen 

Harald Schøyen (ukjent), Birkeinterieur  

Da kunstnerens data er meget sparsommelige, kan man bare konkludere med at man 

skal male med de talenter man selv har fått og ikke avbilde andres. I 1885 reiste 

Schøyen til Amerika. Her levde han av å kopiere andre kunstners arbeide eller 

illustrerte anatomiske verk.149 

 

Rasch: ”Harald Schøyen opptrer med et tæmmelig betydningsløst Landskap, som 

næppe vil besidde stor Ævne til å fastholde Beskueren. Bildet ligner meget på Herman 

Ankers Birkeskov ved Mjøsen.” 150 

 

Edv. Skari  

Edv. Skari (1839-1909) En Udhavn fra Vestlandet  

Skari var marinemaler. Han malte bilder vesentlig fra øyene rundt Oslofjorden. Her 

hentet han sine kyst- og havmotiver skjønt i denne sammenheng må han ha fått 

inspirasjon vestfra. Kong Oscar II kjøpte flere av hans bilder.151 

 

                                                
148 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten 23. april 1883. 
149 Østby, Leif: Norsk kunstnerleksikon, Bind 3, s. 513, (Glenny Alfsen), Oslo, Universitetsforlaget, 
1982. 
150 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten 23. april 1883. 
151 Østby, Leif: Norsk kunstnerleksikon, Bind 3, s. 566, (Glenny Alfsen), Oslo, Universitetsforlaget, 
1982. 
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Rasch har ikke noen positive bemerkninger i denne sammenheng. Han mener Skaris 

bilde ”kunne ha godt av aa faa litt av den Overflod av Farve som Herr N .B. Møllers 

Billede er i Besiddelse av”.152 

 

G. F. Strømdahl  

G. F. Strømdahl (1856-1914) Hjemkommen fra Langreis 

Georg Fredrik Nielsen tok navnet Strømdahl, som bror av maleren Carl Adolph 

Nielsen. 

Kunstneren gikk på kunstakademiet i München i 1879-1880. Han var den første av 

1880-års malerne som tok opp interiørscener fra håndverker og småborgermiljø. Han 

viser i sin detaljrikdom en viss likhet med Gustav Wentzels interiørscener.153  

 

Kunstneren var en av de yngste deltagere i konkurransen. Av komiteen ble han 

honorert med kr 1.000,- En sum som kunne inspirere til ytterligere innsats.  

 

Rasch:  
”Herr Nielsen har i sitt Billede ”Hjemkomst” forsøkt seg paa en Oppgave som han 
ikke tilstrekkelig har kunnet makte. Ideen er god og velment nok, men de syv 
Personer pakket sammen paa et saa lite Rom, synes neppe aa ha Plass til aa røre seg. 
Kunstneren har med sin beste Vilje ikke ævnet å frembringe det Liv og den Stemning, 
som maa karakterisere en saadan Scene. Han har kun formaad aa sammenstille en del 
Figurer, hvor man hos hver enkelt føler, at man har for seg en Ateliemodel. Nielsen 
har i dette Billedet med sin skolemessige korrekte Tegning og Farvepaalegging, lagt 
for dagen en saa alvorlig streben etter aa kunne løse større Oppgaver, at man tør ha 
god og grundet Formening om at han med Tiden vil kunne magte aa faa sine Ideer og 
tanker frem til klarhet og fylde.”154 

 

Anders Guttormsen Wigdahl  

Anders Guttormsen Wigdahl (1830-1914) Rognesfossen  

Wigdahl var elev av Anders Askevold. Han hentet sine motiver fra vestlandsnaturen. 

Men utviklet seg ikke innen naturalistisk maleri, og ble oppfattet med liten forståelse 

                                                
152 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten 23. april 1883. 
153 Østby, Leif: Norsk kunstnerleksikon, Bind 4, s. 97, (Glenny Alfsen), Oslo, Universitetsforlaget, 
1982. 
154 Nasjonalbiblioteket, Avd. mikrofilm: Aftenposten 23. april 1883. 



 

91 

 

senere i sin kunst. Hans bilde Rognesfossen fra Voss er et motiv kunstneren har malt 

utallige ganger med liten variasjon. 155  

 

Som en sluttbemerkning skriver Rasch at han er meget skuffet over de refuserte 

kunstners arbeider og legger til at dette også gjelder for alle konkurransedeltageres 

arbeider som burde ha satt sin ære i å la seg representere med langt bedre, og i deres 

kunst langt verdigere bilder enn de som mange har sendt inn. 

 

Rasch anmeldelse av de utstilte arbeidene viser til et lite paradoks. Flere bidragsytere 

ble overraskende høy honorert i 1882. Dette i lys av deres talent og arbeide i tiden. 

Men det synes som dette lyset har sluknet. Den anseelse som disse hadde oppnådd, har 

over årene blitt en kort artikkel i et kunstnerleksikon. På den annen side vil noen 

talenter heldigvis forbli tidløse. 

 

Andre jubileumsgaver innenfor kongelige sfærer 

Interessant nok skiller den norske folkegaven seg fra andre jubileumsgaver til 

kongelige personer i de nordiske land før århundreskiftet. Til Kong Christian IX og 

Dronning Louises gullbryllup i 1892 ble det gitt gaver fra enkelpersoner, laug og 

foreninger. Kunstindustriarbeider som viser mest prøver på giverens estetiske sans. En 

usedvanlig begivenhet krever usedvanlige gaver. Det var ”Europas Svigerforeldre” 

som feiret gullbryllup. Paret hadde regjert landet siden 1863. I nesten tretti år hadde de 

vært et kongepar. 

 

Gullbrudeparet hadde forenet sine barn med de største kongehus i Europa. Deres døtre 

var blitt kronprinsesser i England og i Russland. Deres eldste sønn, senere Fredrik 

VIII giftet seg med Carl XV datter Louise, disse ble Kong Haakon VII foreldre. Den 

nest eldste sønnen ble utropt til konge av Hellas. I dagspressen kunne man følge med i 

høytidlighetene som gikk over flere dager. Gullbrudeparet var et populært samlende 

symbol for det danske folk. Gavene var gitt av hjertet og representerer stil og smak i 

1892. Stilhistorisk har tiden vært ringeaktet nettopp fordi den manglet stil. 

 

                                                
155 Østby, Leif: Norsk kunstnerleksikon, Bind 4, s. 490, (Lau Albrektsen), Oslo, Universitetsforlaget, 
1982. 
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Gavebordet var preget av kunsthåndverk fra Russland, Tyskland og England. Disse 

gavene var i første rekke fra den nærmeste familie og av det edleste metall. De 

individuelle gavene speilet noe av det mest utsøkte man kunne gi. Kjente danske og 

utenlandske kunstnere var involvert som tegnere og formgivere. 

 

Grupper fra forskjellige yrker samlet seg om en felles gave. Gaver fra deputasjoner 

som representanter fra forsvaret, landets skolebarn, dansker i utlandet osv. viser at 

fantasien hadde tatt overhånd. I kunstnerisk retning kunne kongeparets gavebord ikke 

bli mer fargerikt. Givernes gode vilje var stor, men ikke samlet. Gavene må sees som 

et bilde på tiden. Siste del av 1800-tallet var preget av forhåpninger for fremtiden, på 

utvikling og på økonomiske forbedringer. Og på det kunstneriske området fant denne 

selvsikkerheten sitt uttrykk. Man gikk ikke av veien for noe, og beskjedenhet var 

ingen dyd. 

 

Norge hadde delt historie med Danmark i århundrer. De politiske forhold mellom våre 

to land var løst. Det er i tid bare 10 år mellom disse kongelige jubileer. Den danske 

nasjon var en fri selvstendig nasjon, og dette preget også gavene.156  

 

                                                
156 Petri, Gerda: Katalog: De Danske Kongers Kronologiske Samling, Det store gullbryllup 1892, 
København 1996. 
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Sammenfatning 
I dette avslutningskapitlet sammenfattes oppgavens hovedfunn. Særlig vekt legges på 

betydningen av gaven sett i forhold til de kunsthistoriske strømningene i samtiden, og 

betydningen av kongegaven sett i forhold til det voksende engasjementet i retning av 

nasjonal frigjøring. 

 

Gaven og strømninger blant samtidens kunstnere  

På årsdagen for sølvbryllupsfeiringen i juni 1883, ble 17 malerier presentert på Slottet 

i Kristiania for kongefamilien og hoffet. Det er ingen dokumentasjon fra denne 

begivenheten. Så vidt man vet hadde kongeparet ikke gitt uttrykk for erkjennelse eller 

kommentar om gavens estetiske innhold, skjønt et takkebrev ble mottatt av 

hovedkomiteen få dager etter den symbolske overrekkelsen i Stockholm. Gaven var da 

enda bare på papiret. Men etter mottagelsen ville en offentlig uttalelse fra kongeparet 

om gavens betydning for dem gledet mange deltagere. Om kongeparet senere har 

uttrykt en personlig takk er ikke dette kjent. Man kan konkludere med at konkurransen 

som tidligere var blitt utførlig belyst i pressen, hadde raskt tapt nyhetens interesse. På 

den annen side kunne denne ”stillheten” ha andre årsaker enn hoffsjefens ønske om 

diskresjon rundt gaven som følge av tidens revolusjonerende meninger om kunstens 

veier. Andre og sterke politiske hendelser engasjerte nordmennene. Nå skulle 

Folkegavens malte politiske synspunkter høres gjennom Jacob Sverdrups 

opposisjonelle ideer. Det ble en kamp om nasjonal frihet som overgikk kunstnernes 

krav om medbestemmelsesrett, eller kanskje de speilte det samme? 

 

Den ideelle tanke bak konkurransen oppfattes i første rekke å være et ønske om en 

gave til landets kongepar i forbindelse med en spesiell anledning. Den store 

pengeinnsamlingen og den store oppslutningen av landets kunstnere kan imidlertid 

også tolkes på en annen måte. For mange nordmenn kunne sølvbryllupsgaven ha en 

betydning som ligger skjult i bildene: Det norske folks ønske om en politisk 

selvstendighet. 

 

For sølvbryllupskomiteen ble den første overraskelse som meldte seg var den store 

oppslutning blant nordmenn om deltagelsen til gaven. Den neste var den store 
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tilslutningen oppgaven fikk fra kunstnerne, 43 kunstnere meldte seg med 56 bilder. 

Tre billedhuggere anmeldte tre arbeider, og en kunsthåndverker laget på bestilling tre 

utskårne eikeskap.157 

 

Kunsthistorisk er utstillingen interessant ved at så mange kunstnere med forskjellig 

kunstsyn var representert. Utstillingen i fru Hoppes gård viste samtlige bidrag til 

konkurransen. Både leg og lærd hadde interesse av dette. En kongelig gave var jo ikke 

hverdagskost. Allerede etter to ukers visning ble de utvalgte bildene tatt ut og 

utstillingen avsluttet. Resultatet ble en overraskelse for noen og enhver. Vinnerlisten 

ble ikke offentliggjort i pressen, til tross for den store oppmerksomheten om 

kongegaven forøvrig. 

 

Dr. Thaulow og hans to medhjelpere hadde gjort et godt valg. I ettertid har 

sølvbryllupsgaven fått en kunsthistorisk betydning. Samlingens kunstnerne, de 

etablerte som nykommerne leverte bilder som i dag anerkjennes som det beste i norsk 

1880-talls malerkunst. Gaven er således blitt et bilde på norsk gullaldermaleri. Det vil 

alltid være delte meninger om samlingers kvaliteter, men det kan være enighet om at 

denne samlingen er enestående for Slottets interiører, og gir den status som kan 

forventes av en kunstsamling i et kongeslott. 

 

Av de kunstnere som pryder Slottets vegger i dag er det Düsseldorferne: Hans Gude, 

Morten Müller, Anders Askevold, Vincent St.Lerche, Amaldus Nielsen, 

Adelsten Normann, Nicolai Ulfsten og Carl W. Barth. Deretter kommer de unge 

kunstnerne med nye ideer om farger og motiver fra München og Paris: Harriet Backer, 

Otto Sinding, Gerhard Munthe, Nils Bergslien, Christian Skredsvig,  

Karl Uchermann, Fredrik Borgen, Frits Thaulow og Christian Krohg. Samtlige har fått 

en sikker plass på veggene i vårt fremste hus.  

 

Det er variert bilde vi her blir vist av landet, fra nordnorsk idyll til friske skildringer 

av livet på kysten og i skogene. Et par som skiller seg ut i denne motivkrets er 

dyremaleren som lar vintermorgen over Tiberen bli et av samlingens vakreste bilder, 
                                                
157 Kavli, Guthorm og Hjelde, Gunnar: Slottet i Oslo, Mathias Skeibrok, Snorre Sturlason, bronse s .432,  
Stephan Sinding, Hylas, marmor s. 432, Carl Ludwig Jacobsen, Rut, marmor, s. 323. Ekeskap i nyrenessanse,  
H.W.Schrøder, foto s. 228, 1973. 
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og den eneste kvinnelige maler med sitt allerede berømte interiør fra en fransk 

bondestue.  

Da München-kunstnerne kom på plass i samlingen syntes Sindings Slaget ved Svolder 

å være et interessante bilde fra vår sagatid som et av de få bilder vi har fra vår fjerne 

historie. Vi har ingen tradisjon for historiske bilder, der er ingen heltmodig nær fortid 

å portrettere. Vi må derfor tilbake til sagatiden for å finne en forbildelige bakgrunn.  

Realismen har tatt over for historiemaleriet og historiske malerier har blitt historiske. 

Det siste på kunstens område er alltid ’det beste’, og da faller historiens kalde hånd 

over flere av våre 1880-talls kunstneres arbeider.  

 

Gaven og den nasjonale frigjøringen 

Som nevnt er imidlertid ikke kongegaven først og fremst interessant sett i lys av hva 

som er blitt stående som betydningsfulle verk for vår egen samtid. Først og fremst har 

oppgaven argumentert for at de interessante bildene var tegn på det kunsthistoriske 

klimaet i Norge i tiden rundt 1882, og større strømninger i samtidens samfunn. I en 

slik sammenheng er det tydelig at den nasjonale ånden som fulgte i kjølvannet av 

1848-revolusjonen i Frankrike hadde utløst hos oss en bevissthet om at vi hadde ”noe” 

i oss som hos andre selvstendige stater. Vi hadde en historie som bare var vår. Hos 

tidens litterater var dette bevisst, ikke minst hos Bjørnson som hevet sin stemme og 

sine tanker her hjemme og i utlandet. De politiske forhold var i 1880-årene blitt 

synlige gjennom Sverdrup og hans parti. De så muligheter til endring i den politiske 

situasjon mot en nasjonal selvstendighet. Venstrebevegelsens seier bredde seg ut over 

hele samfunnslivet. De politiske forbilder ble stadig skjerpet og unionens ledere på 

begge sider måtte kjempe om friheten. 

 

Denne friheten var alle kunstnerne med om å skape. Ikke alle var den bevisst, 

flesteparten bodde store deler av livet i Tyskland. Likevel så de med kongegaven 

endelig muligheten til å arbeide hjemme. De hadde fått troen på å virke for en fremtid 

i et selvstendig land. Grunnlaget for vår nasjonale bildekunst var i stor grad skapt i 

’det fremmede’ og utlendighet. Årvisst kom kunstnerne hjem, noterte, skisserte og 

malte, men de forble nesten alle kunstnere i eksil. Landskapsbilder var populære på 

det utenlandske markedet. Motivet viste ikke bare fremmede, men også nordmenn, at 

vi har en natur som er unikt.  
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Gjennom bildene ville man vise hva norske kunstnere hadde mulighet til å formidle 

som kunstnere, som representanter for landet, og som nordmenn vise vår nasjonale 

tilhørighet og felleskap. Samlet kan verkene som utgjør jubileumsgaven dermed sees 

på som et ønske om å skape et bilde av norsk natur, norsk historie, og norsk lynne. 

Samtidig representerte bildene et ønske om å bli akseptert som en del av et større 

internasjonalt samfunn, en del av den industrielle verden – ikke kun en liten utpost 

langt mot nord. Til sammen skulle gaven gi støtte på veien frem mot en større frihet 

og selvstendighet noen tiår senere med unionsoppløsningen. I sølvbryllupsgaven lå en 

ideelt tanke om å vise hva ’vi’ sto for kunstnerisk; og gjennom kunstnernes arbeider 

vise konkrete bilder på landet som et nasjonalt symbol. Både interessen omkring 

jubileumsgaven i pressen og den store tilslutning fra landets borgere om gaven viste 

tydelig tegn på en økonomisk og politisk samhørighet som skulle gi grunnlag for den 

senere løsrivelsen. 
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