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Takk 
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Først og fremst vil jeg takke min veileder Erik Mørstad, som foreslo et tema, kom stadig med 
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Takk til Betsy Rosasco, en kurator ved Pinceton University Art Museum, som sendte meg et 

hyggelig svar angående Münters maleri Tjellebotten. Mange takk til Annika Öhrner, en 

forsker ved Uppsala universitet, som sendte meg nyttig informasjon angående Münters 

opphold i Skandinavia.  

Jeg vil også takke Nadine Trunk fra Ketterer Kunst auksjonshus for illustrasjoner av Münters 

arbeider som hun sendte til meg. Mange takk til Svein A. Engelstad fra UiO, som sendte et 
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Stor takk til min familie, som oppmuntret og støttet meg mye underveis. Jeg fikk hjelp ikke 

bare med språk og korrekturlesing, men det var arrangert en flott familietur til München og 

Murnau av mannen min, knyttet til min oppgave, hvor jeg kunne besøke flere museer og bli 

kjent med de mest omfattende samlingene av tyske ekspresjonister. Jeg fikk oppleve et 

idyllisk landskap i Murnau, Bayern, som inspirerte Münter og Kandinsky, og kunne besøke 
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tålmodig etter meg i muséer både i Berlin og München. Takk til henne for datahjelp. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Har russisk som språklig bakgrunn 
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Sammendrag: 

 

Karl Schmidt-Rottluff (1884 – 1976) og Gabriele Münter (1877 – 1962) er viktige 

representanter for den tyske ekspresjonismen. Begge besøkte Norge, og ble inspirert til å lage 

flere malerier med norske landskap som motiv. Både Münter og Schmidt-Rottluff brukte 

ekspresjonistisk formspråk i sin tolkning av det norske landskapet, men deres motivvalg, 

tilnærmelse til motivet og stilistiske virkemidler var svært forskjellige. Schmidt-Rottluff og 

Münter skapte sine visuelle inntrykk av norske landskapet, som er individuelt preget og 

reflekterer deres personlige bakgrunn og kunstneriske erfaring. Dermed blir de et interessant 

objekt for en komparativ og kontekstuell analyse. En komparativ analyse og historisk-

empirisk metode er benyttet i oppgaven som hovedmetode. 
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1. Innledning 

Presentasjon av masteroppgavens tema og metode 

Gabriele Münter (1877 – 1962) oppholdt seg i Skandinavia i 1915-1920, mest i Stockholm og 

København. Sommeren 1916, fra 8 juli til 23 juli reiste hun fra Sverige til Narvik via 

Lappland, og derfra med dampbåt langs kysten til Trondheim og Kristiania sammen med 

Gertrude Holz. Under reisen jobbet hun intenst med skisser. En stor del av dem forble bare i 

hennes skissebøker (befinner seg i G.Münter-und J. Eichner-Stiftung i München). En del av 

skissene ble overført til malerier da hun kom tilbake til Sverige og oppholdt seg på Arnåsholm 

hos Leopold Sundbeck i august 1916. 

Karl Schmidt-Rottluff (1884 – 1976) hadde et sommeropphold i Lofthus ved Sørfjorden fra 

12.juli til 10. august i 1911. Han ble invitert til Lofthus av Bertha Rohlsen, en Hamburg-

samleren og et passivt medlem av Brücke siden 1908.2 Hennes søster, Martha Rauert, 

sammen med sin mann, Paul Rauert, eide en av de største samlingene av ekspresjonistisk 

kunst. De var blant Schmidt-Rottluffs tidligste mesener. Om selve reisen og oppholdet er ikke 

mye kjent. Men fra kunstnerens postkort og brev kan det bekreftes at Schmidt-Rottluff 

oppholdt seg på fru Rohlsens landsted «Ringolfnæs» i Lofthus. Det er dokumentert fire 

landskaper som malerisk resultat av det fire uker lange oppholdet i Norge. 

Det er interessant å se nærmere på de to tyske kunstnerne i en norsk sammenheng. Deres 

bilder blir plassert i en større samtidskontekst, som var preget av stilistiske mangfold, og i 

deres egen interne kunstneriske kontekst. Det blir forsøkt å analysere norgesbildene til 

Schmidt-Rottluff og Münter både stilistisk og motivmessig, plassere dem inn i deres tidligere 

og senere perioder, og stille dem i forhold til hverandre for en komparativ analyse.  I Münters 

tilfelle blir det referert mest til hennes tidligere landskapsmalerier fra Tyskland, spesielt 

Murnau-bilder (som ble laget i felleskap med andre representanter i Der Blaue Reiter).  

Schmidt-Rottluffs norgesbilder blir også plassert i en bredere kontekst av hans stilistiske 

utvikling.  Et formspråk, som han benytter i de fire norske bildene, blir analysert i forhold til 

hans landskapsmalerier, som ble laget før (i perioden 1907-1910) og etter Norge-serien (i 

1911- 1913).  

Kunstnernes reise til Norge blir plassert i en større kulturhistorisk kontekst, hvor både 

Schmidt-Rottluff og Münter betraktes som tyske turister besøkende Norge på 1910-tallet.  

                                                           
2 Moeller, «Schmidt-Rottluff ved Hardangerfjorden», 146.  
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Deres landskapsmotiver blir sidestilt i forhold til samme motiver hos Anders Beer Wilse 

(1865-1949), en av Norges fremste landskaps- og turistfotografer rundt 1910.  Både Wilses 

fotografiske produksjon og tidsrelevante reisebøker ble brukt for identifisering av motiver 

anvendt i maleriene og rekonstruering av kontekstuelle rammer rundt kunstnernes opphold i 

Norge. 

En komparativ analyse og historisk-empirisk metode er benyttet i oppgaven som 

hovedmetode. Biografiske opplysninger og enkelte empiriske fakta blir trukket inn i bildenes 

analyse som kontekstuelle forklaringer. De norske landskapsmaleriene har ikke vært 

beskrevet eller analysert på en detaljert måte i kunsthistorisk litteratur, og dermed blir det 

vektlagt og benyttet i stor grad en deskriptiv metode, med plassering av aktuelle verk i 

sentrum. 
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Katalog av aktuelle verk 

 

Karl Schmidt-Rottluff: 

Norwegische Landschaft (Skrygedal), 1911  

Olje på lerret, 87x97,5 cm, Buchheim Museum, Bernried am Starnberger See. 

Lofthus, 1911 

Olje på lerret, 87,2x95,8 cm, Hamburger Kunsthalle. 

Oppedal (Hardanger Fjord), 1911 

Olje på lerret, 76,5x84,5 cm, Staatsgalerie Stuttgart. 

Häuser am Wasser, 1911 

Olje på lerret, 88x96 cm, Franz Marc Museum, Privat eie. 

Norwegische küstenlandschaft, 1911 

Akvarell og conte blyant, 49,9 x 64,5 cm. Privat eie. 

 

Gabriele Münter: 

 

Der Hafen Von Narvik 

Olje på lerret, 50.60 x 61.30 cm. Nasjonalmuseet, Oslo 

Narvik Hafen, 1916  

Olje på lerret, 47.5 x 64.2 cm. Privat eie 

Aus Norwegen, Tjellebotten, 1917 

Olje på lerret, 54.5 x 65.5 cm 

 Princeton University Art Museum 

Mitsommernacht in Svolsvaer, 1917 

Olje på lerret, 45.72 x 55.88 cm. Privat eie. 

Sommernacht, insel Lödinge. Norwegen, 1920.  

Akvarell og tusj, 15 x 20 cm. Privat eie. 
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 Kilder og tidligere forskning 

 

Münter og Schmidt-Rottluff omtales ikke sammen i litteratur. De hadde tilhørighet til to 

forskjellige kunstneriske felleskaper, Brücke og Blaue Reiter, og hadde ikke personlig 

kontakt. Deres kunstneriske veier krysset hverandre bare ved felles utstillinger. 

Marit Werenskiold var den første kunsthistoriker som dokumenterte og satte lys på tyske 

ekspresjonister i forbindelse med Norge. Hun dokumenterte bl.a. deres utstillinger i Kristiania 

(både av Die Brücke og Der Blaue Reiter i 1908, 1914).3 I 1916 hadde Münter og Kandinsky 

en felles stor utstilling hos Blomqvist. M. Werenskiold forsket også på en resepsjonshistorie 

av utstillingene i norsk presse og deres innflytelse på et norsk kunstliv. Det finnes en del 

svensk forskning om ekspresjonismen i Sverige, spesielt rundt Kandinsky og hans innflytelse 

i Sverige.4  Münters reise i Nord-Norge blir nevnt i flere kilder, men er ikke så detaljert 

beskrevet, og det som finnes i beskrivelse, baserer seg på en kilde (Eichner, 1957). 5 

Jeg har vært i kontakt med en svensk kunsthistoriker, Annika Öhrner, som har skrevet om 

Münters skandinaviske periode, spesielt om hennes opphold i Sverige og kontakter med 

Sigrid Hjerten. Öhrners artikkel «Ich lebte im Prophetenland – jetzt bin ich Weltkind 

geworden»6 var en av mine viktigste kilder. A. Öhrner har jobbet i 1988-89 i Münter- og 

Eichner Stiftung i München, hvor hun fikk tilgang til Münters skissebøker og avbildet i sin 

artikkel blant annet en skisse med samer, Lappen in Nordschweden.7  

Reinhold Heller, en ledende ekspresjonismens forsker, har laget en omfattende retrospektiv 

katalog av Munters arbeider i forbindelse med hennes utstillinger i USA. R. Heller referer til 

A. Öhrners forskning om Münters opphold i Skandinavia og gjentar etter henne at det ble 

laget femten malerier og mange skisser med varierte motiver som et resultat av hennes reise i 

Nord-Norge. Münters skissebøker befinner seg i Münter og Eichner Stiftung i München. 

Dessverre fikk jeg ikke tilgang til Münters arkivene, med begrunnelse at i forbindelse med en 

ny og omfattende Münters utstilling, som åpner høsten 2017, er arkivene ikke tilgjengelige for 

nye eksterne forskere. Dette var en uheldig situasjon for meg, men jeg er nesten overbevisst at 

                                                           
3 Werenskiold, “Fra Kirchner til Kandinsky”, 137. 
4 Lärkner et al., Nya Perspektiv på Kandinsky. 
5 Gregg, “Gabriele Münter in Sweden: Interlude and Separation”. 
6 Friedel og Hoberg, red. Gabriele Münter 1877.1962.Retrospektive. 
7 Öhrner, «Ich lebte im Prophetenland – jetzt bin ich Weltkind geworden», 72. 
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det finnes en del materiale som kan bli interessant og nyttig for videre forskning av Münters 

reise i Norge.  

Det finnes en del nyere feministisk forskning om Münter, hvor hun fremstår som en 

selvstendig og betydelig kunstner. Tidligere forskning om hennes kunst hadde mest biografisk 

tilnærming med fokusering på hennes forhold med Wassily Kandinsky og deres separasjon, 

som skjedde i Sverige. Det er en del forskning om hennes opphold i Sverige, hvor hun jobbet 

for første gang selvstendig, uten nær personlig og kunstnerisk støtte fra Kandinsky, om 

hennes kontakter med svenske kunstnere, og hennes utstillingsvirksomhet i Sverige og 

Danmark. 

Schmidt-Rottluffs opphold i Norge var bare kort nevnt eller ikke omtalt i det hele tatt i 

litteraturen. Wolf-Dieter påstår at «The expressive power of Schmidt-Rottluff’s colour was 

intensified yet again by a journey to Norway in the summer of 1911. »8  De kunsthistorikere 

som inkluderte noen av Schmidt-Rottluffs norgesbilder i sine oversikter om det tyske 

ekspresjonisme, er enige om bildenes høye kunstneriske nivå.  Bernard S. Myer i sin 

«Expressionism. A Generation in Revolt» beskriver Lofthus maleri som «an outstanding 

example of the painter’s early work…», … “powerfully formed and glowing composition.”9  

Magdalena Moeller, en direktør for museum «Brücke», er en ledende forsker av Schmidt-

Rottluffs kunst. Hun var den første kunsthistoriker som vurderte norgesbildene til Schmidt-

Rottluff stilistisk, og analyserte dem i forhold til hans tidligere arbeider. Hennes artikkel 

«Schmidt-Rottluff ved Hardangerfjorden. Om utviklingen av hans landskapsmalerier» ble 

publisert i katalogen som kom ut i forbindelse med en utstilling: «Edvard Munch – tysk og 

norsk kunst i tre tiår 1905-1935». I denne artikkelen påstår Moeller at norske 

landskapsmaleriene representerer et høydepunkt i Schmidt-Rottluffs stilistiske utvikling. 

 

Om ekspresjonisme-begrepets problematikken 

De  fleste  kunsthistorikere   innrømmer at  «ekspresjonisme» er en  av   de mest  vanskelige 

«-ismer»  å definere.10 Selv begrepet «ekspresjonisme» har en lang og komplisert 

utviklingshistorie, det er flere ulike ekspresjonisme-begreper har eksistert side om side i 

                                                           
8 Dube, The Expressionists, 45. 
9 Myers, Expressionism. A generation in Revolt, 114. 
10 Behr, Expressionism, 6. 
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lengre tid. I begynnelsen av sin avhandling «Opprinnelse og forvandling av ekspresjonisme-

begrepet» påpeker Marit Werenskiold, at det begrepet er fortsatt «uklart og problematisk».11 

Ifølge hennes forskning, ble begrepet «Expressionisten» lansert i Berliner Sezessions 

utstilligskatalog april 1911 som lånord fra engelsk (Expressionists), og frem til krigsutbruddet 

i 1914 beholdte sin opprinnelige engelske betydning tilsvarende Roger Frys «post-

impressionists».12 Ekspresjonisme-begrepet stod for den internasjonale, anti-impresjonistiske 

kunstbevegelsen som utgikk fra Cezanne, van Gogh og Gauguin.13  

Ekspresjonisme har aldri vært noe stilistisk homogen bevegelse, et formspråk betegnet som 

«ekspresjonistisk» preges av en stor variasjon og eklektisme. Det var ikke skapt nye former av 

ekspresjonistiske kunstnere, men eksisterende stilistiske kilder var opparbeidet og 

transformert av dem. «Expressionist borrowing is the very hallmark of expressionist style, and 

the key to understanding it», - påstår Donald E. Gordon i «Expressionism. Art and Idea».14 

Kandinsky «legitimerte» et stilistisk lån, så lenge det er i samsvar med kunstnerens «inner 

truth» eller «internal necessity»: «If in order to express his inner impulses and experiences, an 

artist uses one or another «borrowed» form in accord with inner truth, he then exercises his 

right to use every form internally necessary to him… “.15 Tyske ekspresjonister hentet sine 

stilistiske impulser både fra samtidige avantgardistiske bevegelser (sen-impresjonisme, 

symbolisme, jugendstil, fauvisme, kubisme, futurisme) og fra primitive eller ikke-vestlige 

kilder (kunstobjekter fra Afrika og Oseania, folkekunst, barnas kunst, japansk og islamsk 

kunst).  

I dag står Die Brücke for mange som prototypen på ekte ekspresjonisme – sammen med sin 

«åndelige stamfar» - Edvard Munch – mens den langt mer lyrisk og abstrakt orienterte kretsen 

Der Blaue Reiter ofte skyves i bakgrunnen som tvilstilfelle i «ekspresjonistisk» sammenheng. 

Men M. Werenskiold påviser i sin avhandling at det tysk-orienterte begrepet har fortrengt et 

eldre og opprinnelig fransk-orientert begrep, og med dette avspeiles Matisses rolle som 

utgangspunkt for den internasjonale ekspresjonisme-bevegelsen. Hun hevder at både Brücke 

og Blaue Reiter i 1909-1911 var sterkt influert av Matisse i sitt «dekorativt forenklet … 

flatemaleri med fargen og konturlinjen som de viktigste uttrykksbærere, i takt med Matisses 

                                                           
11 Werenskiold, Ekspresjonisme-begrepets opprinnelse og forvandling, Innledning. 
12 Werenskiold, Ekspresjonisme-begrepets opprinnelse og forvandling, 80.  
13 Ibid, 60.  
14 Gordon, Expressionism. Art and Idea, 70. 
15 sitert etter Gordon, Expressionism. Art and Idea, 70. 
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post-fauvistiske uttrykksform fra og med 1907/08»,16 og deres stilistiske utvikling avspeilet 

også Matisses utvikling fra fauvistiske fargeanarki til et mer konsentrert og forenklet 

billeduttrykk. 

M. Werenskiold argumenterer mot en svensk forsker Elisabeth Liden, som hevdet i sin 

doktoravhandling i 1974, at hverken Matisse eller Matisse-elevene kan med rette kalles 

ekspresjonister, og det er først i 1930-årene kan en finne et ekspresjonistisk maleri i Sverige.17 

E. Liden lager et skarpt skille mellom Brücke og spesielt E. L. Kirchners produksjon og 

fauvismen, som tilsvarer antitesen tysk/fransk = antiklassisk/klassisk. Matisse fremstår som 

den tyske ekspresjonismens antitese. E. Liden mener at ekspresjonisme-begrepet, som var i 

bruk i Skandinavia med forbindelse med Matisse og hans svenske og norske elever, er 

særegent for Skandinavia.18 

På denne måten blir Kirchner og Matisse to ytterste punkter i ekspresjonismens definisjon og 

skulle illustrere antitese tysk/fransk. Både Matisse og hans elever blir fratatt «retten» til å bli 

kalt «ekte» ekspresjonister. Med utgangspunkt i M. Werenskiolds mer «inkluderende» 

ekspresjonisme-begrepet blir det midlertidig mulig å strekke en hypotetisk linje fra det tyske 

«ekte», emosjonelle og innholdsladet ekspresjonisme, med Kirchner i spissen, til det franske, 

mer dekorative og lyriske i sitt uttrykk.  Hvis jeg skal forsøke å plassere Schmidt-Rottluffs og 

Münters produksjon på den linje, må jeg begrense meg til det billedmaterialet som er den 

oppgavens objektsanalyse, i.e. deres norske landskapsmalerier. I påfølgende kapitler blir den 

tentative plassering og definisjon av kunstneriske uttrykket som kjennetegnet de bildene, gjort 

mer eksplisitt gjennom formale analyse.   

Alessandra Comini argumenterer for en aksept av ulike veier mot etablering av 

ekspresjonistiske språk og ulike uttrykk hos forskjellige kunstnere.  Hun skildrer og 

fremhever den rolle som flere kvinnelige kunstnere (Gabriele Münter, Käthe Kollwitz (1864-

1945), Paula Modersohn-Becker (1876-1907) hadde i en ekspresjonistisk bevegelse og med 

dette oppfordrer oss til en bredere forståelse og definisjon av ekspresjonsme-begrepet. Hun 

reflekterer rundt etablerte i kunsthistorie omfattelse av forhold Kandinsky - Münter som 

ensidig forhold mellom lærer og elev. Hun påstår at Münter fulgte sin egen vei mot 

ekspresjonisme, som var forskjellig fra Kandinskys: «if we are open to the thought that not all 

artists followed the same paths toward Expressionism (witness Kirchner versus Nolde, Marc 

                                                           
16 Werenskiold, Ekspresjonisme-begrepets opprinnelse og forvandling, 50.  
17 Liden, Expressionismen och Sverige, 206. 
18 Ibid, 71. 
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versus Kandinsky, Macke versus Klee), perhaps our concept and definition of expressionism 

can be expanded. »19  

Det blir ikke vektlagt et kjønnsmessig perspektiv i oppgavens komparative analyse. Det kan 

refereres til flere forskere som evaluerte Münters produksjon ut fra feministiske 

perspektivet.20 

Begrepene fauvisme og kubisme blir omtalt i masteroppgaven som en viktig del av samtidens 

bevegelser og aktuelle inspirasjonskilder. Når M. Werenskiold tar for seg opprinnelse av de 

begrepene og problematikken av deres forhold til ekspresjonisme-begrepet, påviser hun at 

kubismen i Tyskland rundt 1912 ble regnet som en integrert del av «Expressionismus» - 

bevegelsen.21 Det var heller ikke laget noe skarpt skille mellom «fauves» og «cubistes» i 

fransk presse i 1907-1911.22 

 Matisse innfører et begrep «expression» i 1908 i sin artikkel «Notes d’un peintre», som trolig 

var omfattet av samtidens lesere som en programerklæring. I 1908 har Matisse etablert seg i 

det franske kunstliv som en radikal leder for fauvister etter hans gjennombrudd på Salon 

d´Automne 1905.  Likevel forsøker nå Matisse å distansere seg fra sitt image som «villdyr» 

og fra fauvistiske perioden 1905-07, som «var kjennetegnet ved spontanitet og et «opphisset» 

billeduttrykk».23 Matisse vil formidle ro og harmoni i sine malerier. Han setter Cézanne opp 

som det store forbilde og vektlegger klarhet og orden i hans verk. 

Matisse tar avstand fra både impresjonismen og den akademiske idealismen. I stedet for å 

skildre tingenes flyktige utseende, som preget impresjonistisk kunst, skulle kunstneren nå 

forsøke å formidle en dypere, følelsesmessig og intuitiv erkjennelse av virkeligheten. Han 

søker etter en mer varig og stabil tolkning av virkeligheten:  

«A rapid rendering of a landscape represents only one moment of its existence. I 

prefer, by insisting upon its essential character, to risk losing charm in order to obtain greater 

stability.”  “… one can search for a truer, more essential character, which the artist will seize 

so that he may give to reality a more lasting interpretation.”24  

                                                           
19 Comini, “Gender or Genius? The Women Artists of German Expressionism”, 284. 
20 Behr, Comini, Gregg. 
21 Werenskiold, Ekspresjonisme-begrepets opprinnelse og forvandling, 85. 
22 Ibid, 86. 
23 Ibid, 30.  
24 Sitert etter Flam, Matisse on Art, 37. 
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Matisse definerer et nytt begrep, «expression»: «Expression, for me, does not reside in 

passions glowing in a human face or manifested by violent movement. The entire 

arrangement of my picture is expressive: the place occupied by the figures, the empty spaces 

around them, the proportions, everything has its share. Composition is the art of arranging in a 

decorative manner the diverse elements at the painter’s command to express his feelings. “ 25 

Maleren uttrykker sine følelser gjennom harmoniske, dekorativt avbalanserte komposisjoner. 

Matisse fremhever en forenkling, konsentrasjon og økonomi som viktigste maleriske 

virkemidler, og særlig er han opptatt av fargen og dens virkning. Hans standpunkter om 

forenkling av maleriets virkemidler står nært Pont-Avens skolens ideer om syntetisme. 26 

Matisse tar avstand fra Signacs vitenskapelige fargebruk, og påstår at hans eget fargevalg er 

basert mest på intuisjon:  

«The chief function of colour should be to serve expression as well as possible. I put 

down my tones without a preconceived plan. … The expressive aspect of colours imposes 

itself on me in a purely instinctive way.”27  

I sin bok «De norske Matisse-elevene. Læretid og gjennombrudd 1908-1914», presiserer 

Werenskiold, at selv om Matisse og hans elevenes «kunst er blitt kalt ekspresjonistisk – det 

må da snarere være tale om en formal eller dekorativ ekspresjonisme slik Matisse hadde 

definert den i «Notes d’un peinture», enn om den sterkt innholdsladede og dypt emosjonelle 

form for ekspresjonisme man forbinder med Van Goghs og Edvard Munchs navn, og som i 

samtiden blomstret på tysk jord.»28 

I denne oppgaven vil jeg applisere M. Werenskiolds definisjon og nyansering av begrepet 

ekspresjonisme i forhold til de bildene som blir analysert. Schmidt-Rottluff og Münter skaper 

i sine norske landskapsmalerier et kunstnerisk uttrykk, som generelt kan defineres som 

hørende til det formale eller dekorative ekspresjonisme, som nærmer seg mer rent estetisk 

bestemte Matisses form for ekspresjonisme. Begge to var mer opptatt av uttrykksform og 

formale, maleriske virkemidler enn formidling av psykologiske stemningsinnhold. Forskjeller 

i deres formspråk og uttrykk er i stor grad preget av deres bakgrunn og tilhørighet til ulike 

kunstneriske felleskap, som blir nærmere definert videre i oppgaven. 

                                                           
25 Sitert etter Flam, Matisse on Art, 36. 
26 Goldwater, Primitivism in Modern Art, 63-82. 
27 Ibid, 38. 
28 Werenskiold, De norske Matisse-elevene, 75.  
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Der er flere momenter, som fremheves av Matisse, aktualiserer seg både hos Schmidt-Rottluff 

og Münter og er felles for deres ekspresjonistiske formspråk.  Begge kunstnerne brukte 

stilistiske trekk som kunne refereres til Matisses innflytelse: en sterk forenkling av 

naturformene, dekorativ oppdeling av bildet i større fargeflater, flatheten innenfor 

konturlinjene, kraftige fargekontraster, komposisjonens oppbygning gjennom kontrasterende 

elementer.   

 

 

Reisen til Norge som jakten på det autentiske og opprinnelige?  

 

Interessen for ikke-europeisk kunst blomstret rundt 1910. Kunstnerne «søkte seg til kulturer 

der man mente å finne en uforfalsket naturlighet i væremåten – enten det dreide seg om tyske 

bønder og fiskere i utkantstrøk eller eksotiske stillehavsøyer.»29 Nolde reiste i 1913 i Ny-

Guinea med en vitenskapelig ekspedisjon som skulle undersøke sunnhetstilstand i den tyske 

kolonien. 30 Noldes reise til Stillehavet koples gjerne til Paul Gauguins reiser til Polynesia i 

1890-årene, som søkte et alternativ til den europeiske kulturens borgerlige konvensjoner. Max 

Pechstein reiste i 1914 til Palau-øyene i Stillehavet, som ligger mellom Filippinene og Japan 

og var i tysk besittelse. Der mente han å finne en primitiv kultur.  

Schmidt-Rottluffs og Münters reiser til Norge, forholdsvis i 1911, 1916, kan bli sett på som 

en del av den tendensen, som preget i stor grad ekspresjonistiske bevegelsen, dens søken etter 

ekte og autentiske. Både Schmidt-Rottluff og Münter hadde en tett tilknytting til store 

europeiske byer. Sett fra europeiske hovedsteder som London, Berlin og Paris var Norge på 

1910-tallet et uutviklet fjelland i Europas utkant.31 Til tross for ulike reisemotiver, som blir 

sett på nærmere senere, søken etter nye motiver og inspirasjon i et periferiland kjent for sine 

rike naturopplevelser, kunne antydes som felles utgangspunkt for begge kunstnerne. 

Den egentlige industrialiseringen av Norge skjedde først etter 1900 som et resultat av den 

internasjonale investering i norske råvarer. Fra 1905 reiste det seg en del nye industristeder, 

                                                           
29 Woll og Bjerke, Die Brücke og tresnitt, 69. 
30 Ibid, 87. 
31 Bjorli og Jakobsen, Norge i farger 1910, 18. 
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og i 1910 var Norge «et utstillingsrom for tradisjon og modernisering på samme tid».32 

Schmidt-Rottluff og Münter kommer til Norge som er i sterk forandring og på vei til å bli 

moderne. (Det antydes at Münter har et annet perspektiv i sin oppfattelse av livet i nøytrale 

Skandinavia, fordi hun reiste dit etter utbruddet av 1. verdenskrig).   

Den kjente norske fotograf, Anders Beer Wilse (1865-1949), skapte et enormt billedarkiv 

over Norge og hadde forsynt reiselivsbransjen med bilder fra sin fotografering på vestlands- 

og norlandscruisene til Det Bergenske og Nordenfjeldske Dampskibselskab siden 1905.33 

Wilses fotografering av Norge på langs fulgte i turismens fotspor. Han oppsøkte steder fra 

deres verdi som turistmål, og hans «turistfotografi» var rettet mot en bestemt bruker av 

bilder.34 Wilses publikum var for en stor del utenlandske turister, og han var en av dem som 

gjennom sine fotografier bygget forestillingene om hva som er spesifikk norsk. 35 En 

tilgjengelig billedbase med Wilses fotografier gir et unikt materiale, som kan brukes både for 

historisk rekonstruering av de stedene hvor Münter og Schmidt-Rottluff oppholdte seg under 

reise i Norge og for komparativ analyse av samme landskapsmotiver gjengitt i malerier og 

fotografier. Gamle reisebøker blir også en viktig kilde for en relevant empirisk materialet, 

som kan brukes i den ikonografiske tolkning av aktuelle landskapsbilder, og bidra til å 

gjenskape en kulturhistorisk kontekst rundt deres reiser.  

Et land i Europas nordlige ytterkant, berømt for sine majestetiske fjell og fjord, hadde Norge 

noen unike turistmål å tilby, som stadig tiltrakk seg flere turister fra europeiske land. De fleste 

oppsøkte kysten i Vestlandet og Nord-Norge, som var etablerte turistiske områder på den 

tiden. Opplevelser langs turistreiser med båter blir aktivt markedsført av norske 

reiseselskaper. Noen av landets fremste reklametegnere ble engasjert til å lage 

reklamebrosjyrene.  

Den første organiserte nordkapptur for turister ble organisert i 1875 av engelske reisebyrået 

Th. Cook i London Turen gikk med «Præsident Christie», en av Det Bergenske og 

Nordenfjeldske Dampskibselskabs båter. I 1890-årene var det nærmest en britisk 

«cruisefeber». Etter keiser Wilhelm IIs første norgesreise i 1889, begynte også tyskerne å 

komme. Masseturismens pionerer var særlig Europas overklasse. I Odda ble det i 1904 

                                                           
32 Ibid, 6. 
33 Bjorli, Norge i farger 1910, 31. 
34 Bjerke, Crossroads, 21. 
35 Ibid, 11. 
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registrert 83 utenlandske skip og 7500 passasjerer. I året 1905 ble det nesten 12 000 

utenlandske turister tilsammen i Odda.36 

 

 

Problemstilling 

 

Selv om Schmidt-Rottluff og Münter hører til samme generasjon av tyske ekspresjonister, er 

det ikke så mange berøringspunkter mellom dem. Men deres reise til Norge (på forskjellige 

tidspunkter, i 1911 og 1916) og bilder med norske landskapsmotiver lager en slags tematisk 

slektskap mellom dem. Det tematiske sammen med deres felles ekspresjonistiske formspråk 

danner et utgangspunkt for den komparative analysen som ble foretatt i oppgaven. 

Schmidt-Rottluff og Münter hørte til to forskjellige kunstneriske felleskap, Brücke og Blaue 

Reiter, som var etablert i Dresden i München og var ganske ulike i sine stilistiske uttrykk, 

ikonografiske og maleriske preferanser. Schmidt-Rottluffs og Münters produksjon bærer i seg 

et preg av denne tilhørighet til to forskjellige kunstneriske miljø, og deres norske 

landskapsmalerier har også forskjellige stilistiske uttrykk.  Det må også tas i betraktning at de 

bildene er laget med ca fem års mellomrom, og i Münters tilfelle hører dem til perioden, når 

hennes visuelle språk er blitt mer eklektisk og mindre ekspressiv enn den som hun utviklet 

siden 1908 i Murnau. Det blir forsøkt å finne ut om det kan fortsatt spores kontinuitet i valg 

av motiver og malemåte i hennes norske bilder med tidligere periode.  

Begge kunstnerne fornyer og frisker opp vår landskapsoppfatning gjennom sine spesifikke 

stilistiske midler og skaper et sterkt sanseinntrykk på betrakteren, men vår opplevelse av dem 

er veldig forskjellig. Dette fører oss inn i refleksjon over kunstnernes ulike tilnærmelse til 

motivet, landskapsoppfatning og forskjeller i deres visuelle språk. Hvilke elementer i 

ekspresjonistiske formspråk blir prioritert av begge kunstnerne i norske malerier? Hvilke 

stilistiske referanser aktualiserer seg i størst grad hos dem? Hva var likheter og forskjeller i 

deres landskapsoppfatning?  Hva søkte de under reisene, og hva oppnådde de? Hvilken 

realitet skaper de i sine landskapsmalerier og hva slags tilnærmelse til motivet har de begge 

                                                           
36 Markhus, Knut. Ein Edens hage, 102.  
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to? Hva slags betydning hadde norgesoppholdet for begge kunstnerne?  Det er noen av 

spørsmålene som blir stilt i dette arbeidet og forsøkt å finne svar på. 

 Kunstnernes reise til Norge blir plassert i en større kulturhistorisk kontekst, hvor både 

Schmidt-Rottluff og Münter betraktes som tyske turister besøkende et eksotisk og fattig 

Norge på 1910-tallet.  Kan deres norske landskapsmalerier leses og tolkes ut fra det 

perspektivet? Hvordan blir Norge og norsk landskap sett på med deres øyne i det 

perspektivet? Kan vi egentlig snakke om et «turistisk» blikk i kunstnerens motivkrets og 

tilnærming til motivet? Blir deres motivvalg styrt av søken etter særegne «norske» som i 

turistiske fotografier fra samme periode? For å drøfte de spørsmålene blir deres 

landskapsmotiver sidestilt i forhold til samme motiver hos Anders Beer Wilses (1865-1949), 

en av Norges fremste landskaps- og turistfotografer. Wilses fotografiske produksjon ved siden 

av gamle reisebøker fungerte som en støtte i mitt forsøk å identifisere motiver som ble 

anvendt i maleriene og rekonstruere i noe grad en kultur-historisk kontekst av kunstnernes 

opphold i Norge. 

 

2. Karl Schmidt-Rottluff (1884 -  

 

 

2.1. Brücke og Schmidt-Rottluff 

 

Kunstnergruppen Brücke ble stiftet 7. juni 1905 i Dresden av de fire arkitektstudentene Ernst 

Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff og Fritz Bleyl. Schmidt-Rottluff 

sammen med Heckel avsluttet studier for å konsentrere seg om billedkunsten. 

Å skape en ny kunstform blir satt som et mål av Brücke medlemmer. I gruppens manifest i 

1906 ble det sagt at gruppen var åpen for alle som arbeidet med «… å gjengi umiddelbart og 

uforfalsket det som driver ham til å skape».37 I det budskapet, som var formulert på en veldig 

generell måte, legges det vekt på spontanitet og umiddelbarhet i det kunstneriske uttrykket. 

Alle regler for klassisk kunst ble avvist, og nye estetiske forestillinger førte til en ny 

uttrykksmåte som bygget på formens og fargenes umiddelbarhet, og som gjorde den 

subjektive følelsen til bildets innhold. Den synlige virkeligheten omformes og reduseres til det 

                                                           
37 Ustvedt, «Jakten på det autentiske», 10. 
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vesentlige. Fargene gjennomgår også en abstraksjonsprosess. De brukes vilt og i store flater, 

frigjort fra den naturlige forbindelsen til tingene.38  

Brücke kunstnerne hadde flere inspirasjonskilder, som hadde en stor betydning for 

utviklingen av deres stilistiske og ikonografiske særegenheter. Impulser som de hentet fra 

forskjellige kunstnere og kunstretninger, smeltet sammen til felles trekk som karakteriserte 

gruppen i de første årene.  Van Goghs malerier gjorde dypt inntrykk på medlemmene i Brücke 

og ble et stort forbilde for dem. Gruppen tok i bruk van Goghs uttrykksmidler, spesielt hans 

intense, dynamiske impasto penselstrøk, som var mye brukt av kunstnerne i den tidligere 

Brücke-fasen. 

I januar 1906 kunne man se tyve malerier av Munch i Dresden. Spesielt Heckel og Kirchner 

var påvirket av Munch, hans mykt flytende, brede konturlinjer og bruken av todimensjonale 

formelementer. Schmidt-Rottluff kunne se grafikk av Munch under et besøk hos Munchs nære 

venn Gustav Schiefler i juli 1907.39 Munch ble invitert av Brücke til å stille sammen gjentatte 

ganger, men uten å få noe reaksjon fra Munchs side. 40 

Fauvistene stilte ut i 1908 i Dresden. Verker av van Dongen, Vlaminck, Guerin og Friesz 

demonstrerte bruken av maleriske virkemidler som kunne sammenlignes med det hva 

medlemmene av Brücke var opptatt med. Fauvistene ikke bare frigjorde fargen, men 

intensiverte den kraftig. Deres voldsomme klanger av rene farger var ikke lenger diktert av 

den ytre virkeligheten men av deres egen «indre følelse». 41 Impulsene fra fauvismen ble 

formidlet hovedsakelig gjennom Kirchner og Pechstein, som hadde direkte kjennskap til den 

fauvistiske kunsten. Fra Matisse blir det hentet tendensen til en dekorativ oppdeling av flaten i 

enkle plan og bruk av konturer for avgrensing av fargeflater. Schmidt-Rottluff oppholdte seg i 

Dangast når franske fauvister hadde sin utstilling i Dresden.  

En annen avgjørende faktor for «Brückes» karakteristiske stilens fremvekst ble deres 

regelmessige sommeropphold på landet. Schmidt-Rottluff arbeidet i Dangast ved Nordsjøen 

hver sommer i perioden 1907-1912 sammen med Heckel. Kirchner var på øya Fehrman i 

Østersjøen og Pechstein var i Nidden på den kurlandske landtungen i 1909. Schmidt-Rottluff 

reiste til Nidden for første gang bare i 1913. Schmidt-Rottluffs Windy Day fra 1907 ble malt 

under hans første sommeropphold i Dangast sammen med Heckel og hører stilistisk fortsatt til 

                                                           
38 Moeller, «Forord», 9. 
39 Woll og Bjerke, Die Brücke og tresnitt, 90. 
40 Ibid, 91.  
41 Tin, «Etterord»,163. 



20 
 

«monumentalimpresjonismen», som Kirchner kalte Brückes opprinnelige stil.42 Schmidt-

Rottluff selv mente at dette var hans første viktige maleri.43 Fargene i Windy Day er strålende, 

de er påført med brede penselstrøk som er samlet i store flater. Formene er radikalt forenklet. 

Midday on the Moor fra 1908 er malt med dynamiske impastostrøk, og refererer fortsatt sterkt 

til senere Van Gogh malerier.  

I 1909-1911 arbeidet Kirchner, Heckel og Pechstein ved Moritzburg-sjøen i nærheten av 

Dresden. De kollektive utfluktene bidro til utviklingen av felles ikonografi og nokså felles 

stilistisk uttrykk i perioden 1908-11.44 De verkene, som ble laget ved Moritzburg-sjøen, ble et 

kunstnerisk uttrykk av flukt fra sivilisasjonen og samfunnsvirkeligheten. Akt og landskap ble 

ført til en syntese, hvor nakne mennesker og frodig natur var i fullstendig likevekt. Maleriene 

deres viste en klar distansering fra Van Gogh og tilnærming til primitivismen og Gauguins 

utopiske sydhavsmalerier. «Nature presented the immediate stimulus but was never imitated. 

Instead, the expression of a concept of nature by means of absolute color … and a strongly 

emphasized contour became increasingly important.”45 

Schmidt-Rottluff var den eneste som ikke deltok i disse felles oppholdene. Han fortsatte å 

reise til Dangast, hvor Pechstein og Heckel besøkte ham høsten 1910. Motivmessig holdte han 

seg for det meste til landskapsmalerier, og viste ingen interesse for skildringer av sosiale 

motiver og urbane tilværelse. Selv om Schmidt-Rottluff arbeidet alene i Dangast, kom han 

også i 1910 frem til en roligere uttrykksmåte med intens lyskraft. Hans Veien gjennom diket, 

1910 markerer dette utviklingsstadiet. Fra nå, for å beholde spontanitet og umiddelbarhet i 

sine malerier, går han over til en mer tyntflytende fargelegging og dermed tar avstand fra sine 

tidligere pastose malerier, som var sterkt influert av Van Gogh. Naturmotiver blir sterk 

forenklet og redusert til det vesentlige.  

Den siste fasen i Brückes tid i Dresden ble preget av nye motiver, gjenspeilende negative 

aspekter ved det moderne storbylivet. Dikotomien «city versus country», som preget innhold 

av malerier til andre kunstnerne i «Brücke», spesielt Kirchner, aktualiserer seg ikke hos 

Schmidt-Rottluff. Hans kunst forblir uberørt av storbyens sosiale problemer. En dialog 

mellom primitivismen og modernitet hos tyske ekspresjonister er blitt et eget forskningstema. 

Jill Lloyd mener, at denne kraften og energien, som Kirchners malerier har i seg, stammer 
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43 Selz, German Expressionist Painting, 106. 
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45 Selz, German Expressionist Painting, 99. 
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delvis fra denne konfrontasjonens drama. 46 Vi finner ikke denne type problematikk i 

Schmidt-Rottluffs malerier. Hans bilder med urbane motiver kan ikke settes i en direkte eller 

dramatisk konfrontasjon med hans bilder med primitivistiske ikonografien, som han lagde i 

Nidden 1913, hvor han skaper for første gang monumentale akter i «ur-landskapet» fra 

Østersjøen.  

Kunstmetropolen Berlin, hvor kunstnerne flyttet i 1911, endret deres stilistiske virkemidler. Et 

møte med den litterære ekspresjonismen ble en avgjørende faktor for nye innholdsmessige 

problemstillinger.47 Brücke -kunstnerne kom i nærmere kontakt med samtidige internasjonale 

stiltendenser som kubismen, futurismen, orfismen. Påvirkning fra primitiv kunst hadde fått 

større betydning. Kunstnerne viste mer interesse for formens plastisitet og romlighet, fremfor 

todimensjonale fremstillingen. En mørk fargepalett med blandingsfarger i stedet for strålende 

rene farger i komplementærkontraster kjennetegner Brücke berlinerstil.48  Hos Schmidt-

Rottluff var påvirkningen fra stilelementene i kubismen hos Braque og Picasso 

utslagsgivende. Han lager for første gang flere aktbilder. Flere av hans verker fra 1912 viser 

også bearbeidelsen av stilelementer fra futurismen med en klar formstruktur som springer ut 

fra et sentrum, (Lesende, Georginer i vase, Fariseere).49  

Fra en mer kollektiv stil utvikler medlemmene seg nå i ulike retninger. Det oppstår indre 

konflikter, og i mai 1913 får Brückes passive medlemmer offisiell melding om oppløsningen. 

 

 

2.2. Schmidt-Rottluff før reisen til Norge. Hans stilistiske ståsted. 

 

Etter 1907 distanserte Schmidt-Rottluff seg mer og mer fra Dresden og andre Brücke 

medlemmer. Han arbeidet mye alene og bodde i Dangast eller Dangastermoor. Men til tross 

for den selvvalgte isolasjon overgikk han til og med de andre i radikalitet i formen og 

direkthet i uttrykket.50 Både fargeholdning, penselføring og den kompositoriske 

oppbygningen blir vesentlig transformert hos Schmidt-Rottluff i perioden 1909 – 1911. 
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Landskapsmalerier opptar den største del av hans maleriske produksjon og reflekterer de 

stilistiske endringer som foregår i kunstnerens formspråk. I sitt brev fra 1909, som Arne 

Eggum bruker for å illustrere forskjellige syn på kunstnerens forhold til naturen hos Schmidt-

Rottluff og Munch, skriver han: «For å fylle en vakker søndagsettermiddag, dro jeg i dag 

gjennom landskapet rundt omkring. Det er utrolig hvor sterke farger man finner her, en 

intensitet, som om de ikke har noe pigment, nesten skarpt for øyet. Fargeakkordene er så 

enkle. Det å male kan her bare bety å resignere overfor naturen, og å gjøre det på rett sted er 

kanskje en definisjon på kunst».51 Forfatteren mener at dette viser hvor ydmykt er Schmidt-

Rottluff i forhold til naturen på dette tidspunkt og ganske kontrær Munch, som «tok fra 

naturen hva han trengte til eget formål».52 Denne passasjen fra brevet kunne passe veldig godt 

til å beskrive norske landskapsmalerier, som han lager to år senere. De maleriene har i seg 

både «sterke farger», «intensitet» og «enkle fargeakkordene». 

I 1909 var innflytelsen fra Van Gogh og Nolde ennå merkbar i penselføringen og den tykke 

fargepåføringen, men i 1910 begynner stilen hans å miste det seige og tunge ved seg og blir 

mer flytende. Han fortynner oljefargen slik at han kan arbeide raskt med den og bruker 

intense fauvistiske farger og billedflatens inndeling i store fargesoner, som i Dorfweg, 1910. I 

hans Landskap i Dangast, 1910 er fargepaletten redusert til fauvistiske kombinasjonen av 

blått, grønt, rødt, gull og magenta, og fargene er sannsynligvis påført rett fra en tube. Den 

ekspressive fargebruk, sammen med forenklede former og dynamiske penselføring, skaper en 

intens sanseopplevelse hos betrakteren. Et motiv gjengivelse blir underordnet kunstnerens 

vilje og temperament, «the artist no longer sees the landscape in terms of reflected light, but 

rather he imposes his own sense of design on” the corner of nature”.53 

Tendensen til å forenkle komposisjonen og dele opp billedflaten i soner forsterker seg stadig i 

hans malerier fra 1910-1911 og kan spores i maleriene Einfahrt, 1910, Deichdurchbruch, 

1910, Veien gjennom diket, 1910, Dorfecke, 1910. Fargene er intense og strålende, de korte 

penselstrøkene blir trukket sammen til flater, som blir omsluttet av konturer. Komposisjonen 

blir også strengere og mer monumental, klarheten i stilen fra 1911 er foregrepet.54 I 1910 

jobber Schmidt-Rottluff veldig intenst og lager over tretti malerier. 
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Fra den 4. mai 1911 er han i Dangast igjen, men nå begynner han å oppleve en viss stagnasjon 

i stilen. Fargebruken er ikke så kraftig og strålende som før. Moeller mener, at Schmidt-

Rottluff blir stilt ovenfor «den kreative blokaden»55 i denne perioden, og derfor bestemmer 

han seg for å ta imot en tidligere innbydelse fra Bertha Rohlsen og reise til Norge. 

 

2.3. Reisen til Norge. Lofthus. 

 

Den 15. mai 1911 sender Schmidt-Rottluff et brev til Bertha Rohlsen fra Dangast, hvor han 

skriver: «… så uendelig vennlig av Dem, frue, å invitere meg til sommerstedet Deres igjen….. 

Hvor lenge får jeg bli hos Dem? Jeg må jo utstyre meg med tilsvarende mye maleutstyr, for 

hvis jeg blir inspirert, har jeg jo ikke lyst til å være uvirksom. Riktignok har jeg brevet Deres, 

hvor De beskriver reiseruten over land nøye, men jeg vil helst reise sjøveien. ..».56 

Den 18. juni 1911 meddeler kunstneren: «Ærede frue, jeg har nå reservert en båtplass hos 

Reimers for den 8.juli. Tirsdag den 11. vil jeg så være i Bergen og onsdag i Lofthus. Jeg 

gleder med enormt til å bli kjent med Norge og fremfor alt med sommerstedet Deres …».57 

Om selve oppholdet i Lofthus er ikke så mye kjent, men brevene som Schmidt-Rottluff 

vekslet med Berta Rohlsen beviser, at han var ganske begeistret og hadde store forventninger i 

forbindelse med reisen. Schmidt-Rottluff bodde på fru Rohlsens landsted «Ringolfnæs» i 

Lofthus fra 12. juli til 10. august; det store trehuset, som lå like ved vannet, var den gang 

omgitt av en parkliknende hage. 58 Hos Yngvar Nielsen nevnes det samme sted i forbindelse 

med pensjonatet som han anbefaler i sin kjente «Reisehaandbog over Norge: «Frk. Müllers 

Pensiomt, Ringolfsnes, i vakker Have, varmt anbefalet».59 

I Nielsens reiseboka finner vi mer praktisk informasjon om Lofthus: «Lofthus i Ullensvang, 

hvor paa de forskjellige Dage to forskjellige, dog hinanden ganske nærliggende Brygger 

anløbes».60 Det kan antydes at Schmidt-Rottlufff, som helst ville reise sjøveien, benyttet en 
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dampbåt også fra Bergen for å komme til Lofthus den 12. juli 1911. Trolig at det er de to 

brygger er gjengitt i hans maleri Lofthus som to parallelt løpende store gule felter.  

Lofthus blir ofte kalt “Hardanger sin frukthage”. (Under fruktblomstringen i mai står over 

600 000 frukttrær i blomst i Hardangerregionen, 512 000 av dem i Ullensvang). Med sine ca 

600 innbyggere ligger bygda på østsiden av Sørfjørden, en arm av Hardangerfjorden og har 

utsikt til mektige fjell og isbreen Folgefonna.  

Hardangerfjorden var godt kjent i Tyskland kort etter 1900, spesielt på grunn av Odda, hvor 

den tyske keiser Wilhelm II kom med yachten sin hvert år til utbruddet av første 

verdenskrig.61 Lofthus, en gammel bosetting, var et yndet feriested for velstående tyskere. 

«Her er hjertet af det Hardanger, som er forherlighet af de norske Digtere og Kunstnere, 

Malere og Komponister. Udsigten indover mod Børvenuten og Fogefonnen er henrivende; 

storslagen Fjeldsirkus. … Dalens Bund er veldyrket; her er et af Frugtavlens Midtpunkter. 

Pragtfuldt Skue af Fjordens vestl. Bred, med smilende Frugthaver ved Stranden og bag disse 

en Række af mægtige Fjeldvægge».62 Muligens kan de summariske grønne formasjoner 

omrisset av «dansende» gule og røde konturer kan tolkes som «smilende Frugthaver ved 

Stranden» i Schmidt-Rottluffs Lofthus. I Skrygedal maleriet befinner vi oss i midten av 

veldyrket Dalens Bund, med en Række af mægtige Fjeldvægge i bakgrunnen. En av Wilses 

fotografier av Lofthus (ill. 9) viser en påfallende likhet med Schmidt-Rottluffs akvarellen 

Norwegische küstenlandschaft, 1911, som har samme høyt utsikt.  

En engelsk reiseskildring presenterer Hardanger for turister som en svært attraktiv området: 

«The Hardanger fjord is the most southernly and the finest of the west coast fjords. … It is 

approached by the steamer yachts from Bergen… the Sør fjord, the southern and most 

beautiful arm of the inner Hardanger. … Its foaming fosses, glistening glaciers, and icefields, 

verdant farmsteads, and picturesquely attired natives make a picture that is not soon 

forgotten. At the head of the fjord is the quaint village of Odde, with its square log houses of 

primitive form… Some of the houses are painted red, white and yellow, in accordance with 

the taste of the owner, thus adding colour to an already higly coloured landscape.”63 “Some 

of the finest waterfalls in Norway are in the vicinity of Odde”.64 Det er de fargene i 

vestlandske landskapet - rødt, gult og oransje – blir intensivert i Schmidt-Rottluffs paletten i 
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hans norske malerier. Husene i landskapet, «primitive i formen», er enda mer «primitivisert» 

av ham og skildret med samme sterke koloritten.  

Odda var en sterk turistmagnet helt til 1906, når den første fabrikken stod klart. En senere 

utgitt engelsk reiseboka fra 1909 gjenspeiler denne utvikling i området : “Odde is quickly 

developing into a manufacturing town, deriving immense electric power from the 

Ringedalsvand, fed in its turn by the truly magnificent fall of the Skjaeggedal. “65 

 

2.4. Norske landskapsmalerier  

 

M. Moeller påstår i sin senere monografien om Schmidt-Rottluff, at det er fire malerier som 

kan identifiseres i dag som resultat av kunstnerens opphold i Norge. 66 Moeller referer til den 

tyske kunsthistoriker Gerhard Wietek, som nevnte dessuten tegninger, tresnitt og 15 malte 

treesker, som ble laget i Norge. 67  

I denne oppgaven skal vi forholde oss til de fire maleriene og en akvarell Norwegische 

küstenlandschaft, 1911: 

 

Norwegische Landschaft (Skrygedal),1911  

Olje på lerret, 87x97,5 cm, Buchheim Museum, Bernried am Starnberger See. 

Lofthus, 1911 

Olje på lerret, 87,2x95,8 cm, Hamburger Kunsthalle. 

Oppedal (Hardanger Fjord), 1911 

Olje på lerret, 76,5x84,5 cm, Staatsgalerie Stuttgart. 

Häuser am Wasser, 1911 

Olje på lerret, 88x96 cm, P.e. 

Norwegische küstenlandschaft, 1911 

Akvarell og conte blyant, 49,9 x 64,5 cm, P. e. 
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2.4.1 Stedsnavn. 

Schmidt-Rottluff bruker topografiske navn på tettstedene i tre malerier: Skrygedal, Oppedal, 

Lofthus. Skrygedal navnet lar seg ikke bekrefte. Hvis det skyldes en skrivefeil, nærmeste 

stedsnavn i det området som høres likt er Skjeggedal, et sted som er også nevnt hos Yngvar 

Nielsen, med utsikt over den mektige Folgefonnen.68 Men jeg antar med støtte til Wilses 

fotografier fra samme område, at navnet Skrygedal har et opphav i de lokale navnene på fjell 

Skriksjo og foss Skridkjo (ill.1, 2). 

Et navn Oppedal kan være Opedal, det navnet til området som kommer fra elva Opo. (I 

dagens turistinformasjon kan vi lese, at «Ullensvang er den største frukthagen i Noreg, med 

over 500 000 frukttrær. Det heile begynte for over 800 år siden på garden Opedal her i 

Lofthus».) Hos Wilse finner vi to skrivemåter: både Opedal og Oppedal (ill. 2, 4, 9). 

 

2.4.2 Fjellet som motiv. 
 

Fjellandskap som motiv kan trekke med seg utallige rike kunsthistoriske referanser. Fjellet var 

et vesentlig element i romantikkens visuelle vokabular og et foretrukket motiv blant kunstnere 

som søkte det sublime og det opphøyde i naturen. Fjellet uttrykker det sublime gjennom sin 

monumentale storhet, og opplevelse av det skaper hos mennesker en følelse av uendelighet og 

fortapelse. Romantisk tilnærming til fjellandskapet kjennetegnet malerier i perioden ca. 1750-

1850. Det nordiske fjellandskapet ble formidlet av J.C. Dahl gjennom motiver som spennet 

seg fra det idylliske til det høydramatiske og sublime. Med majestetiske fjellformasjoner, 

brusende fosser og drivende skyer etterstrebet han en dramatisk virkning i sine stemningsfulle 

landskaper.69 Fjellet som motiv ble igjen gjenoppdaget på 1890-tallet, og fremstilling av dette 

motivet er ofte blitt symbolsk ladet.  

I vår sammenheng er det interessant å nevne, at presentasjon av fjellet som motiv i norsk 

malerkunst, er blitt for første gang et tema av utstilling, arrangert av Henie Onstad 
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Kunstsenter i samarbeid med Preus Museum i 2008.  I forord til utstillingens katalog påpekes 

det at «selv om temaet sett med utenlandske kunstneres blikk ville satt utvalget i et interessant 

perspektiv, er fremstillingen konsentrert om de norske kunstnerne.»70 Det er gjort et unntak 

for Claude Monet (1840-1926), som bare nevnes kort i forbindelse med hans fjellbilder fra 

Kolsås, som ble laget i 13 varianter.71 Arbeider av sentrale fotografer som skildret samme 

temaet har fått en egen avdeling i utstillingen og Anders Wilse var en av de utstilte.  

Harald Sohlberg formidlet sin opplevelse av det norske fjellandskapet i Rondane i «Vinternatt 

i fjellene». Han arbeidet med motivet fra 1900 til 1914, og noen av det maleriets versjoner er 

samtidige med Schmidt-Rottluffs «Skrygedal», 1911. Fjellene hos Sohlberg skulle uttrykke 

forestillingen om det sublime, og hans motivasjon var den umiddelbare og sterke 

sanseopplevelsen han hadde da han en morgen så fjellene. 72Sohlbergs maleri har et sterkt 

symbolinnhold med en tydelig formulert dødssymbolikk og er preget av en monokromt 

blågrønn-svarte koloritt.73 Henrik Sørensen, en Matisse-elev, som søkte etter noe spesifikt og 

ekte norsk i landskapet, finner det i Telemark og formidler i sitt fjellandskap Fra Kviteseid i 

1910.74 Hans maleriet er bygd opp i kjølige blått og grønt, og Skrygedal lager en slående 

kontrast til det Sørensens bildet både i koloritten sin og forenkling av former.  

En kontekstuell plassering og sammenstilling med andre landskapsmalerier med samme motiv 

og fra samme tid skaper en kontrast, som tydeliggjør Schmidt-Rottluffs spesifikke bruk av 

stilistiske virkemidler. Schmidt-Rottluff skaper et svært personlig og intenst uttrykk gjennom 

bruk av ekspresjonistiske formspråk i sine norske landskapsmalerier, som vekker like sterk og 

umiddelbar sansereaksjon hos betrakteren. Senere skal vi se på hvordan fjelmotivet blir 

formidlet i Münters bilder, hvor Alpene dannet en konstant bakgrunn i hennes Murnau 

landskapsmalerier. Blant norske bilder har vi to hennes oljemalerier og en tegning med 

fjellmotivet (Narvik, Mitsommernacht in Svolsvaer, Sommernacht, insel Lödinge. Norwegen), 

som er svært ulike i sitt utrykk og formspråk.  

Hva skjer med fjellmotivet i ekspresjonistiske landskapsmalerier? Er det fortsatt noe sublimt 

og opphøyd i deres fremstilling?  Hvordan er det forhold mellom det kultiverte og det 

usiviliserte i landskapet? Harmonisk eller motstridende?  Hvor mye er egentlig kunstneren 

som prioriterer sitt personlige uttrykk er opptatt av motivets gjengivelse? Er det utforskning 
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av maleriske virkemidler, et samspill mellom farger og former og det prosessuelle, som 

egentlig blir til bildets innhold? En refleksjon over de spørsmålene danner et grunnlag for den 

komparative analysen av bilder med norske motiver som ble skapt av Schmidt-Rottluff og 

Münter. I Schmidt-Rottluffs egen ikonografi finnes ikke så mange bilder med fjellmotiver, 

som ville være tilstrekkelig for å lage en linje eller å spore en stilistisk utvikling innen denne 

tematikken, men i Münters tilfelle blir det referert til hennes tidligere motivkrets og 

formspråk. Schmidt-Rottluffs maleri «Rising Moon» fra 1912, som er mye mer ekspressiv og 

urolig i sitt uttrykk, er interessant å bruke i denne sammenheng, som et bilde med fjellmotiv, 

selv om et rødt fjell i bakgrunnen opptar et svært liten plass i forhold til andre formelementer i 

bildet. 

 

Skrygedal 

 

Et maleri Norwegische Landschaft, Skrygedal (ill. 1) fikk en topografisk tittel, som ikke lar 

seg bekrefte, og refererer til et tettsted på Vestlandet. Mitt første inntrykk av maleriet var at 

det ikke er knyttet til et spesifikt norsk motiv, men snarest er et fantasipreget landskap 

inspirert av nye opplevelser under reisen i Norge. Likevel med støtte av Wilses fotografier og 

gamle reisebøker ble det funnet et opprinnelig motiv som Skrygedal refererer til ganske mye i 

sin fremstilling, og drøftet en hypotese om tittelens opphav, som var presentert tidligere. 

Betrakteren ser fra et høyere utsiktspunkt på en bygd, plassert i et frodig grønt fjellandskap. Et 

fjell fremstilt som et flat massiv i sterkt oransje-rød farge blir et blikkfang i bildet, og dets 

unaturalistiske koloritten vekker en umiddelbar sansereaksjon hos betrakteren. En liknende 

fargeskala i fjellfremstilling, med mindre intense valører, finner vi hos Paul Gauguin i hans 

eksotiske Tahitian landscape, 1891-1893.  

Maleriet Skrygedal skiller seg vesentlig i sitt uttrykk og komposisjon både fra kunstnerens 

tidligere landskapsmalerier og tre andre norske bilder. Skrygedal er monumentalt og balansert 

i sitt uttrykk. Denne monumentaliteten som maleriet bærer i seg, «an expression of great 

peace and solemnity»75 og klare komposisjon kontrasterer i stor grad med hans tidligere 

«fauvistiske» landskapsmalerier. Bildets formale disposisjon oppleves som demonstrativt 

enkelt og klart. Komposisjonen i Skrygedal er underbygget av flere diagonale linjer, som 
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samles i bildets sentrum og bidrar med å skape en romfølelse og noe dybdevirkning i bildet, 

selv om M. Moeller påstår at «i norgesbildene oppnår Schmidt-Rottluffs flatespråk sitt 

absolutte høydepunkt». 76  

Selv om Schmidt-Rottluff ofte bruker diagonallinjen i sine bilder som komposisjonsgrep, er 

han ikke interessert i å skape samme dramatisk overdrevne perspektivrom med 

destabiliserende veiens «svimlende sug»77, som kjennetegner mange bilder av Edvard Munch. 

I Skrygedal blir veiens dybdesug og blikket vårt stoppet av og konfrontert med det store 

rødoransje fjellmassivet i bakgrunnen, som holder bildet fast i to dimensjoner.78 En vei som 

komposisjonsgrep er ganske utbredt i Schmidt-Rottluffs tidligere landskapsmalerier i 1910-

1911. Det er masse veier i hans bilder, fremstilt som brede slyngende fargefelter malt i 

fauvistiske sterke blått, rødt eller gult og plassert diagonalt inne i et bilde. Men i tidligere 

malerier hadde de en mer organisk, svingete utforming, med bølgende, myke konturer. Her i 

Skrygedal er veien nesten loddrett, har grove parallelle konturer, og det bløte og organiske 

linjespillet fortrenges i stor grad av geometriske former og rette, kantete linjer.  

I Skrygedal oppnår Schmidt-Rottluff en likevekt mellom organiske former som har myke, 

bølgende og urolige linjer, og geometrisk strenge former med kantede og skarpe konturer. 

Generelt er alt som er vegetasjon – skog, trær, busker, gress -  malt med sirklende, knudrete 

penselstrøk og omrisset av myke og kurvete konturer. Trærne og skogen er malt som 

summariske bølgende formasjoner, som står i kontrast med de loddrette linjene til husene, den 

rette veien som slynger seg nesten vertikalt til midtpunkt av bildet og den skarpe konturlinje 

av fjellmassivet. «Å finne likevekten mellom billedformene er viktigere enn å gripe 

realiteten»79, - påstår Moeller. 

Fremstilling av motivet er svært forenklet og redusert til det essensielle. Fire fargesprakende 

hus er omgitt av frodige grønn vegetasjon og plassert på begge sider av en svakt skråstilt 

okrafarget vei, som leder blikket vårt gjennom den grønne åsen i forgrunnen til maleriets 

sentrum. De fire husene i Skrygedal er malt i sterke oransje, rød og blå farger, (nesten samme 

palett ser vi i Roter Giebel, 1911, malt før hans ankomst til Norge). De strålende fargene 

balanserer både med hverandre og med fjellets intense farge i bakgrunnen. Dermed oppleves 

de noe overdimensjonerte husene koloristisk som en del av landskapet, som er klart 
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dominerende i bildet, til forskjell fra tre andre norgesbilder, hvor landskap blir vesentlig 

redusert til fordel for bygninger. Fjellmassivet i Skrygedal er abstrahert og tegnet med ganske 

rette, skarpe konturer, det strekker seg langt ut i en horisontal retning og tilbringer ro og 

stabilitet i komposisjonen, som er dominert av dynamiske diagonaler.  Bruken av en høy 

horisontlinje minner om japanske tresnitt. Bakgrunnen i bildet får en dekorativ virkning i sin 

svært forenklede og flate gjengivelse. Den har også en glattere tekstur og en roligere 

fargepåføring enn vi opplever i resten av bildet.  

Bruken av varmt rød farge i bakgrunnen har en motsigende effekt på betrakteren. Den 

motvirker dybdevirkningen i bildet, fordi en avstand mellom betrakter og objekt blir redusert, 

men plassering av husene mellom oss og fjellet langs diagonale linjer, distanserer bakgrunnen 

fra oss og skaper noe romvirkning i maleriet.   Schmidt-Rottluff bruker igjen den rød-oransje 

bakgrunn i «Atelierpause» fra 1911, som gjør det sammenlignbar med Skrygedal 

(Atelierpause er datert av kunstneren 1910, men Moeller påstår, at det kunne males bare etter 

hans norske bilder).80  

Fjellet er tildekket på begge sider med blå-grønne fjellformasjoner, som danner nesten en 

symmetrisk omramming. Motivet kan identifiseres som en utsikt fra et sted i Lofthus, 

sannsynligvis i nærheten av det huset ved vannet, hvor Schmidt-Rottluff hadde et opphold. 

Liknende i utforming fjellformasjoner finner vi både i A. Wilses fotografier, som er tatt fra 

siden og i dagens bilder. (Ill. … ). Tre blå foss-striper skjærer fjellmassivet vertikalt, og 

skaper en sterk komplementær fargekontrast med fjellets intense røde og oransje valører. 

Antyder at der er en referanse til den største fossen Skridkjo, som vi ser hos Wilse på flere 

bilder. Fjellets koloritt danner en ekspressiv kontrast både med dominerende i bildet grønne 

nyanser og ublandet blått av himmelen. Det oransje fjellet fremtrer som en kraftig 

fargeakkord, tiltrekker vårt blikk og oppmerksomhet, og finner sin gjenklang i bruk av samme 

oransjerøde valører i husene og konturlinjer. Alle de gjennomtenkte relasjoner mellom 

fargene er med på å skape et visuelt sammenhengende maleri. Den samme fargeholdning er 

gjort eksplisitt av Schmidt-Rottluff i tre andre norgesbilder.  

Skrygedal har en uttrykksfull overflate, som forsterker bruken av ekspressive farger og linjer. 

Ved nært syn ser bildet nesten abstrakt ut. Avstanden fra maleriet er viktig for opplevelse. 

Maleriet har en synlig og varierende tekstur. Fargelegging og penselføring er ganske 

forskjellig og bevisst synlig for betrakteren. Ofte drar kunstneren penselen med lite farge på 
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og påfører flere malingslag oppå hverandre, hvor nederste er synlig for betrakteren, som i det 

største huset på høyre side, som er malt i komplementære blått og oransje. Et svart tak har 

undermaling i rødt med en tydelig gul konturlinje, som omrisser og definerer taket. Det 

samme gule taggete omrisset er brukt på et hus som er plassert symmetrisk ved siden av. 

Gjennom bruken av grove, brede fargekonturer, som gjentar seg, skapes en rytme, som 

forsterker bildets visuelle inntrykk på betrakteren. Brede sorte konturer, som samler, 

artikulerer og avgrenser fargeflater blir også et konstant stilistisk element i kunstnerens 

visuelle formspråk.  

 

 Lofthus, Oppedal, Häuser am Wasser 

 

De tre bildene utfyller hverandre koloristisk og motivmessig og kan betraktes som hørende til 

det samme billedserie. To av dem, Lofthus og Oppedal, (ill. 5, 6) fikk igjen topografiske titler 

av kunstneren, som Skrygedal. Men selv om Schmidt-Rottluff maler et navngitt norsk 

landskap, de maleriene oppleves ikke som en attribusjon til det spesifikt norske landskapet.  

Ikonografisk sett har Lofthus og Oppedal (Hardanger Fjord) utsikt over fjord som motiv, men 

det er ikke fremstillingen av natur og fjordutsikter som blir formidlet og fortolket av 

kunstneren her. Bildets innhold er tydelig underordnet kunstnerens interesse for kraftfulle 

fargepalett og geometriske forenkling av formen. I litteraturen ble det referert både til 

Schmidt-Rottluffs bakgrunn som arkitekt og hans interesse for kubisme, når disse maleriene 

blir analysert: I Lofthus «the axes form themselves into planes in severe and immovable order. 

One is reminded of the severe style of the contemporary cubists in Paris, to whom there 

existed no external relationship. The inner necessity of artistic development prescribed similar 

roads here as there. “81  

I alle fire bilder er det et norsk kultivert landskap som blir formidlet av Schmidt-Rottluff, men 

hvis i Skrygedal utgjør fjellandskap, åser og bygda en viss helhet i maleriet, blir arkitektur 

tungt dominerende i tre andre bilder. I Oppedal er overdimensjonerte hus stablet tett ved siden 

av hverandre, de strekker seg høyt opp vertikalt, og opptar den største delen av billedrommet. 

Med sin størrelse og fargeintensivitet dominerer de over landskapet på en nesten truende 

måte. Både Oppedal og Lofthus er malt fra et høyre utsiktspunkt. Bildene har ingen 
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billeddybde, fargeformene er stablet oppå hverandre som i en mosaikk, rytme og orden 

bestemmer bildet.82 Loddrette linjer balanseres med horisontale.  Landskap er delt i store 

parallelle flater som er rytmisk plassert langs diagonale linjer. I Oppedal er det modellert noe 

bevegelse inne i vannet, men i Lofthus er vannet malt som et flat stort fargefelt.  

Lofthus, Oppedal og Häuser am Wasser er ganske like koloristisk sett, «patently Fauve in its 

intensification of colour values and general decorative power, yet like a great many Brücke 

fauve pictures it surpasses the source in immediacy of impact”.83 Intenst gult og oransje er 

dominerende farger, med fargenyanser som varierer fra sitrongul til okra og siena.  Schmidt-

Rottluff utnytter ofte det ekspressive potensialet av komplementære fargekontraster, og her 

plasserer han gule/oransje nyanser mot intense blått. Betrakteren får et sterkt sanseinntrykk av 

de strålende kontrasterende farger, som vibrerer og pulserer med sin egen energi.  

Fargeflater er avgrenset fra hverandre med grove ujevne konturer i skiftende rødt og svart. 

Bruken av de brede flerfargete konturer blir aksentuert av kunstneren med en rå penselføring. 

Maleprosessen blir synligjort for betrakteren, vi ser hvordan konturene blir trukket med 

fortynnet farge og våre øyne følger med et linjespill som blir skapt. I Oppedal ser vi 

dominansen av de strenge og rette konturlinjene, som definerer de «geometriske» husene. I 

Lofthus har konturlinjene mer organisk karakterer, og den bølgende røde konturlinjen i 

bakgrunnen, som omrisser både husene og trærne, skaper rytme og bevegelse i bildet og 

samtidig balanserer bruken av rette linjer. Bruken av fargekonturer er en av de faste 

elementene i kunstnerens visuelle språk, og den har både avgrensende og en samlende 

funksjon i hans bilder. En liknende bruk av fargede konturlinjer ser vi i hans bilder malt i 

1911 etter reisen i Norge: Allee 1911, Lesende 1911.  

I Häuser am Wasser (ill. 7) får vannet en ovalliknende form som er avgrenset fra landet med 

grove konturer, som ikke har noe kontinuitet, som i de andre bildene, og er malt med korte og 

lange penselstrøk. I forgrunnen bruker han bare adskilte ekspressive linjer. I Häuser am 

Wasser er kunstneren opptatt av fargereflekser i vannet, alle former får sin bølgende og 

vibrerende gjenspeiling i vannet. Refleksene har samme fargeintensitet som husene som står 

ved vannet.  Et liknende motiv med hus speilende i vann, får en annen stilistisk løsning i hans 

Häuser am kanal, 1912, hvor både hus og vann har geometrisk karakter og vannoverflaten er 

sammensatt av refleksjoner som i mosaikken. Bildet ser ganske konstruert og rasjonelt ut i 
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33 
 

forhold til intense og vibrerende Häuser am Wasser. og med sine kantede former referer trolig 

til kunstnerens interesse for kubisme. Det er gullfarge både i sin optimale lyskraft, i de rike 

nyanser, relasjoner av den til andre farger og måten den blir forsterket i kontrasten med blått – 

som er kunstnerens hovedinteresse. Vertikale og horisontale strøk, organiske og geometriske 

linjer blir kombinert for å skape en balansert billedrealitet. Farger og linjer korresponderer 

med hverandre. 

Alle tre bilder er malt med varierende penselføring og fargelegging, men ekspressivitet og 

råhet i penselføring er noe som er felles for dem. Bildene har en tydelig og rasjonell struktur, 

som blir kombinert med det spontane og umiddelbare i det kunstneriske uttrykket. Strålende 

og intense farger, «coloristic brilliance»,84 som kjennetegner alle fire malerier, har ingen 

psykologisk symbolverdi som hos Van Gogh og Munch, men er nærmere Matisses rent 

estetiske og dekorative fargeholdningen.  
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3. Gabriele Münter (1877 – 1962) 

 

3.1. Münters kunstneriske bakgrunn. Murnau. Der Blaue Reiter 

Gabriele Münter ble født i Berlin i 1877 (syv år tidligere enn Karl Schmidt-Rottluff). Hun 

mister begge foreldrene ganske tidlig og opplever en uvanlig for en ung dame i hennes tid en 

sosial frihet og økonomisk uavhengighet. Münter får sin første undervisning i maling i 

«Ladies School of Art» i Düsseldorf når hun er tjue år gammel. I 1900 reiser hun sammen 

med sin søster til USA for å besøke slektninger i Texas. Under sin reise i USA lager Münter 

masse fotografier, akvareller og tegninger, hvor hun skaper et uttrykk av et landskap, radikalt 

forskjellig fra det tyske, og hennes følsomhet for det karakteristiske i lokale landskaper ble 

vekket i denne perioden, mener Heller.85 

I 1901, når Münter er tilbake i Tyskland, hadde kvinner fortsatt ikke tilgang til 

kunstakademier, og hun melder seg på en liten privat skole Phalanx, som var etablert av 

Wassily Kandinsky samme år. I sommeren 1902 blir hun invitert av Kandinsky til å dra 

sammen med andre i klassen hans til Kochel, sør for München, og det er der utvikler seg et 

personlig forhold mellom Münter og Kandinsky. Fra 1903 begynner hun å lage for første gang 

små oljestudier med landskapsmotiver, influert av pastose postimpresjonistiske teknikken 

med bruk av palett kniv, denne teknikken fikk hun lært av Kandinsky. I 1904-1905 reiser 

Kandinsky og Münter intenst og besøker Holland, Tunis, Italia, men deres landskapsmalerier 

viste ingen stilistisk utvikling under denne perioden. I 1906 bosetter dem seg i Paris, og 

Münter blir inspirert av franske litografi, som krevde en ekstrem forenkling av formen og flat 

representasjon. Hennes franske trykk demonstrerer sikkerhet og fasthet i linjebruken, som var 

også karakteristisk for hennes tegninger.  

Münters Der Weg, 1907, et lite fargetrykk med landskap og et enslig bakvendte figuren, 

demonstrerer et radikalt forenklet formspråk. Tykke sorte konturer definerer stiliserte former 

og omrisser umodulerte store fargefelter. Alle de stilistiske virkemidler forvarsler om de 

endringene som snart ville vise seg i Münters oljemalerier. Der Weg ble sidestilt med 
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Utagawa Hiroshiges tresnitt Mishima in Morgennebel, 1833 av koreansk forsker. Det ble 

trukket flere likheter og ikonografiske paralleller mellom de to bildene av ham og blant annet 

observert et visst felleskap i utforming av to enslige figurer. 86 (Integrering av menneskelige 

figurer i Münters landskapsmalerier blir drøftet senere i oppgaven). Münters plen-air bilder 

manglet samme radikalitet, i 1906-1907 fortsetter både hun og Kandinsky å bruke et 

formspråk som er preget av sen impresjonistiske konvensjoner.  

I 1908 kommer Kandinsky og Münter tilbake til München og bestemmer seg for å finne et 

fast bosted i nærheten. På en av sine reiser oppdager de Murnau om Staffelsee, en liten 

idyllisk by, som ligger i utkanten av Murnau Moors og ved foten av Alpene. Begeistret for det 

stedet og landskapet, inviterte de også Alexej Jawlensky og Marianne Werefkin dit for å 

tilbringe noen uker sammen. De ukene i august-september 1908 i Murnau, når fire kunstnere 

malte i felleskap, fikk en enorm betydning for utviklingen av tyske ekspresjonismen generelt 

og etableringen av Der Blaue Reiter i 1911. Sammen med Brücke, uten å ha kontakt med 

hverandre, etablererer Der Blaue Reiter et ekspresjonistisk formspråk og blir en av de 

viktigste moderne kunstbevegelser i Tyskland i begynnelsen av 20-århundre.  

I august 1909 kjøper Münter et hus i utkanten av Murnau, hvor hun bodde sammen med 

Kandinsky til 1914. I årene mellom 1906 – 1911 var det foretatt redekorering av husfasadene 

i Murnau, som var malt i forskjellige farger, ifølge arkitekten Emanuel von Seidls visjon om 

tradisjonelle bayerske landsby.87 Kandinsky og Münter søkte ikke bare inspirasjon i 

landskapet og lokale kunsttradisjoner, de ønsket også å leve det «primitive» livet selv. Deres 

hus hadde ikke vanlige fasiliteter, som strøm, kunstnerne gjorde selv hagearbeid og kledde 

seg i bayerske tradisjonelle drakt. De dekorerte selv møblene i huset. I denne perioden var 

huset et sted for frekvente sammenkomst av andre medlemmer av Blaue Reiter, spesielt 

Jawlensky og Werefkin. I Murnau var det realisert i en viss grad en visjon om 

kunstnerfelleskapet, en slags «communal life styles of pre-industrialized communities». 88 
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3.2. Murnau landskapsmalerier, 1908 - 1914 

 

Inspirasjonskilder og utvikling av ekspresjonistiske stilistiske virkemidler. 

I Murnau lager både Kandinsky og Münter en serie av bylandskaper. En liten idyllisk by 

omringet av landskapet, hvor kunstnerne ble konfrontert med sterke farger og klare former, 

dannet et perfekt utgangspunkt for deres eksperimentering med maleriske virkemidler. Det 

var påpekt av flere forskere at selv geografiske spesifikke egenskaper av Murnau område har 

tjent som en sterk drivkraft for kunstnerne i den sterke reduksjon av former og klarhet i farger 

som de oppnår i sine landskapsstudier siden 1908.89 Både Kandinsky og Münter forandrer 

ganske radikalt sin malemåte i Murnau, de forlater senimpresjonistiske impasto teknikk, 

landskapsmalerier får en flytende og spontan penselføring og kjennetegnes av kraftige, 

intense farger. Deres formspråk i denne perioden, 1908-1909, kan bli kalt «German Fauve»90, 

og det er samme fauvistiske trekk kjennetegner Brückes stil i de årene, «… both artists took 

the verdant landscape as the point of departure for a newly Fauvist mode …». 91 

Landskapsmaleri som en sjanger er blitt en arena av eksperimentering med maleriske 

virkemidler og radikale innovasjoner i denne perioden. Kunstnere forsøkte å skape et sterkt 

uttrykk av sin naturopplevelse gjennom forenkling av former og farger og deres frigjøring fra 

representative funksjoner. På denne måten får et kunstnerisk uttrykk mer intens og personlig 

karakter. I Murnau perioden utvikler Münter i sitt felleskap med andre kunstnerne et nytt 

formspråk. Münter selv beskriver utviklingen i sine landskapsmalerier fra impresjonistiske 

konvensjoner til en syntetiserende eller reduserende tilnærming til motivet:  

«After a short time of agony I took a great leap forward, from copying nature – in a more or 

less Impressionist style – to feeling the content of things – abstracting – conveying an 

extract»92, skriver Münter i sin dagbok i 1911.  

“It was a wonderful, interesting, enjoyable time with lots of conversations (…) I particularly 

enjoyed showing my work to Jawlensky – who praised it lavishly and also explained a 
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number of things to me – passed on what he had experienced and learned – talked about 

`synthesis` (….) I did a whole heap of studies. There were days when I painted 5 studies.”93    

“Syntetismens” konsept var mye diskutert og hadde en varierende betydning blant kunstnere I 

perioden 1890-1910. Jawlensky låner det konseptet fra Paul Gaguin, og hos Kandinsky og 

Münter betyr det en radikal forenkling av farger og former til deres essens i streben etter et 

renere og mer vitale kunstneriske uttrykket:  

«… forms must be freed of all that is accidental in order to bring only the necessary to strong 

expression – in short, the striving for artistic Synthesis, this appear to us to be a solution…. », 

Kandinsky, 1909, Manifesto.94 

Klare linjer, forenkling av billedflaten, ingen lys- og skyggeeffekter, kraftige konturlinjer og 

plassering av motivet nær billedplanet – alle de trekkene som kjennetegnet Gauguins og «Les 

Nabis»-kunstnernes syntetisme, kunne også føres til japanske tresnitt. Siden 1890-tallet blir 

tresnitt til en mest utbredt uttrykksform for Jugendstil kunstnerne, spesielt i Munich. Münter 

og Kandinsky begynner å eksperimentere med fargetresnitt i 1903. Münter forenkler formen 

og bruker store sammenhengende flater i sine fargetrykk.  Det formelaktige i fremstillingen 

og fravær av perspektivet danner forbindelse til japanske tresnitt. Forenkling og aksentuering 

av flate var en tendens hos mange kunstnere frem mot århundreskiftet.   

Alexei Jawlensky jobbet med Henri Matisse over en kort periode i Paris i 1907.95 Münter selv 

kunne ha sett Matisses arbeider under sitt opphold i Paris i 1906-07. 96 Jawlensky introduserte 

Münter for nye stilistiske trekk, som referer både til Paul Gauguin og Matisse, gjennom sine 

studier, hvor han radikalt forenkler landskap med bruk av store fargeflater omrisset av faste 

konturer, som i hans Sommerabend in Murnau, 1908-09. Denne arbeidsmetode hadde en del 

felles med Münters teknikken, som hun brukte i sine preliminære skisser og tegninger, hvor 

hun noterte navn på fargene innen definerte med konturer former. 97 

Münter selv nevner også Van Gogh som en av sine viktigste inspirasjonskilder i denne 

perioden: «If I set myself any model, as was to some extent the case from 1903 to 1913 – it 

was probably Van Gogh seen through the eyes of Jawlensky and his theories (his talk about 

synthesis”. 98 
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Interesse for primitivisme som tidens trend. Barnas kunst, folkekunst som 

inspirasjonskilder 

Interessen for primitivismen, barnas kunst og folkekunst, med deres umiddelbarhet og 

spontanitet, var felles for tyske ekspresjonister i denne perioden. Mens Brückes kunstnerne 

var inspirert av afrikanske og polynesiske kunstobjekter, fikk folkekunst (bayerske 

glassmalerier) og barnas kunst en spesiell oppmerksomhet hos medlemmer av Blaue Reiter. 

Münter og Kandinsky begynte å samle barnas tegninger i 1908.99 Begge to integrerte 

elementer fra barnas visuelle vokabular (som minnet også om stilistiske virkemidler brukt i 

glassmalerier) i sine malerier. Münters maleri Mädchen mit Puppe, 1908-09, referer både til 

glassmalerier og til barnas tegninger, som var reprodusert i Blaue Reiters almanakk i 1912. 

Men sammenstilt ved siden av barnas tegning er Münters stilen «more naive and more 

knowing, paradoxically more abstract and yet also more sentimental. Such ambivalence 

transforms her work from mere mimicry of low art sources into a complex, multi-leveled 

Expressionism».100  

Münter til og med kopierte ganske flittig noen av barnas tegninger i sin samling, blant annet, 

barnas bilder av hus. 101 Referanser til barnas tegninger finner vi i flere Münters malerier, som 

ofte kombinerer to tilnærminger, en bevisst naivistisk med kunstneriske, profesjonelle, «…  

these child-like practices were to aid in lending her images a sense of the untutored and 

original, to allow her to share in the apparent innocence, sincerity and immediate expressivity 

of a child’s art. “102 I resepsjon av Münters arbeider av kunstkritikkere i 1909 – 1914 ble det 

et begrep «refined naivete» eller «intentionally naive» et av sentrale:  «Münter did not 

conceive and create her pictures naively, they came about as the product of a complicated 

thought process».103 

I mange malerier fremhever Münter cloisonnistiske teknikken ved å tegne mørke konturer 

rundt felter med klare farger. Aksentuering av mørke konturlinjer og trekking av det 

essensielle i bilder gjennom bruken av dem er blitt en av viktigste uttrykksbærende stilistiske 

elementer hos Münter. Denne teknikken er tett knyttet til glassmalerier og tradisjonelle 
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Bayerske Hinterglasmalerei (bokstavelig «behind-glass painting») som med sine sterke, rene 

farger, enkelte mørke konturer, naivitet og umiddelbarhet i fremstillingen er blitt et av 

inspirasjonskilder for medlemmer av Blaue Reiter.104 Münter ikke bare samlet glassmalerier, 

men begynte også å lage dem selv sommeren 1908.105 «Above all it was folk art that showed 

me the way, namely the once flourishing, rustic reverse-glass painting of the Staffelsee 

region, with its carefree simplification of forms and the strong colours with dark contours»106, 

- påstår Münter i 1948. 

 

Viktigste motiver brukt i Murnau-landskapsmalerier. Interaksjon mellom mennesker og 

natur i det kultiverte landskapet. 

 

De stilistiske elementene, som kjennetegner generelt Münters bilder fra Der Blaue Reiter 

perioden - en sterk forenkling av former, tydelige konturer, bruk av sterke, ublandete farger 

og flathet i komposisjonen - ser vi allerede i hennes malerier fra 1908, som i Fischerhaus og 

Blick aufs Murnauer Moos, 1908. I det siste landskapet viser Münter en større radikalitet i sitt 

formspråk, enn andre medlemmer i Blaue Reiter, bildet er utført på en røff og ekspressiv måte 

på en ubehandlet papp, med umalte partier som er synlig gjennom tynt fargepåføring.  De 

radikale stilistiske virkemidler, som Münter og andre medlemmer av Blaue Reiter benytter, 

kunne parallelliseres bare med landskapsmalerier, som var skapt i samme periode av 

Kirchner, Heckel og Schmidt-Rottluff. 

I Murnau landskapsbilder blir vi presentert som regel for en idealiserende visjon av 

harmoniske forhold mellom mennesker og natur, som i Murnauer Strasse, 1908, en av mange 

bylandskaper som hun og Kandinsky maler på denne tiden, hvor fargene får abstrakte 

kvaliteter gjennom frigjøring fra representasjons funksjoner. Rene, klare farger spiller mot 

hverandre og skaper et helhetens uttrykk, alle bildets elementer er sammenflettet mellom seg 

gjennom bruk av lange, dynamiske penselstrøk og kurvede organiske linjer. Med tydelige, og 

upresise penselstrøk påførte ved siden av hverandre skapes det en rytme og inntrykk av 

spontan, rask maling. Dette maleriet i sin fargeholdning og malemåte er sammenlignbar med 

fauvistiske landskapsbilder av Schmidt-Rottluff fra samme perioden. 
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I 1911 lager Münter en serie av vinterlandskapsbilder, oftest fra utkanten av Murnau, som er 

preget av intense og unaturalistiske koloritten. Münter viser sin fascinasjon for farge- og 

lysspill i snøen. Denne interesse for lys- og atmosfæriske forandringer stammer fra hennes 

tidligere impresjonistiske plen-air landskapsbilder, og hun beholdte denne fascinasjon i sine 

senere malerier, selv om visuelt språk er blitt radikalt forandret. I maleri Dorfstrasse im 

Winter, 1911 er Münter tydelig mest opptatt av maleriske virkemidler, det er brukt uvanlige 

og sterke fargekontraster i bildet. Deformerte hus, som er plassert kaotisk og tilfeldig tett mot 

hverandre, får organiske kvaliteter og oppleves som uttrykksfulle og dynamiske. (En klessnor 

med tøy i fiolett farge er plassert mot en gul bakgrunn.  Det trivielle motivet av hengende 

klesvask var behandlet av Münter i forskjellige media: fotografi, trykk og maleri. I hennes 

fargetrykk Wäsche am Strand, ca. 1907/08, basert på en tegning med samme motiv, viser hun 

et radikalt forenklet stilistisk vokabular gjennom bruk av abstraherte former). 

Et liknende vintermotiv finner vi i Schnee und Sonne, 1911 og en tidligere version Hof im 

Schnee I, hvor hvert av husene får sin egen identitet gjennom ulike former og unaturalistiske 

farger. Heller ved formale analyse av de maleriene benytter begrepene sketch og synthesis.107 

I Spreufuhren, et annet maleri fra 1911, hvor Münter viser igjen sin fascinasjon for lysets spill 

i himmelen og snøen, avbilder hun både telegraflinjer som Murnaus moderniserings tegn og 

lokale jordbruks tradisjoner. Men Münters første interesse er maleriske og formale 

virkemidler, ikke det narrative innholdet. Hun forsøker ikke å skape et uttrykk for 

konfrontasjon mellom natur og sivilisasjon, som fikk forskjellige stemningsfulle løsninger hos 

Brückes kunstnerne.  

Hus 

Generelt opptar hus-fremstillingen en betydelig plass i Münters landskapsmalerier. «No other 

German Expressionism artist imparted signification to them or infused such character into 

them so consistently, whether seen in isolation or clustered in groups”.108. De «organiske» og 

uttrykksfulle hus, som fyller Münters bilder fra Murnau, kontrasterer både med hus i hennes 

senere landskapsmalerier og Schmidt-Rottluffs geometriske kuber i hans norske bilder. I 

«Haus in der Wintersonne», 1909 ser vi et enslig rektangulært hus malt i okra med grønne 

vinduer og blått tak, som refererer tydelig i sin fremstilling til barnas forenklet hus konsept 

(kan sees som en prototyp av isolerte geometriske hus i Münters skandinaviske bilder).  
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Mennesker 

I Murnau bilder blir vi stadig presentert for et kultivert landskap, med tydelige spor av 

kontrollerende menneskelige tilværelse i naturen og menneskelige aktiviteter, «a scene of 

human association with nature in propitious, harmonious coexistence». 109 Men selv 

menneskelige figurer er overraskende sjelden inkludert av Münter i landskapsbilder. Det er 

bare noen få malerier, hvor Münter forsøker å innføre mennesker. I Dorfstrasse im Winter, 

1911 plasserer hun en skyggeaktig svart bondefigur med et dyr, som går langs fasaden malt i 

sterk ultramarin farge. Figuren passer ikke inn i det fargesprakende bildets palett. En liknende 

amorfe og kledd i svart kvinnelige figuren er fremstilt i Schnee und Sonne, 1911. I andre 

bilder, hvor Münter forsøker å integrere figuren i landskapet, møter vi samme «schematic, 

shadowy representations, depersonalized and out of place».110 (Gegen Abend, 1909, 

Dorfstrasse im Winter, 1910, Hauptstrasse mit Ochsengespann, 1911). Sannsynlig, en 

betydning av de figurene og det narrative aspektet, som de innfører med seg i bildet, blir 

bevisst redusert av kunstneren til fordel for hennes primære interesse i maleriske effekter.  

Heller ser i Münters figurer et slektskap med fremstillingen i Arnold Böcklin og Edvard 

Munchs maslerier: « They approach nature less like Friedrich’s wanderers and, instead, more 

like Arnold Böcklin’s or Edvard Munch’s personages do: tentatively, alone and accompanied 

by an insurmountable element of apprehension, anxiety and fright. The harmony between 

nature and humanity that she presents in her landscapes fails to be recognizes by the people 

she places in them”. 111 

Fjell 

I Murnau landskapsmalerier blir naturen alltid presset ut i bakgrunnen, de flate, blå Alpene 

plasseres så langt i bildet at de blir ubetydelig i sin størrelse.  Radikalt forenklet i formen, 

noen ganger abstraherte til en enkelt triangel, blir de redusert i sin betydning i landskapet, og 

varierer i sine fargenyanser fra lyseblå og intense blå til ultramarin. Denne sterke forenkling 

av fjellmotivet kan skyldes det unike landskapet og lysforhold som er karakteristisk for 

område rundt Murnau Moors, mener Heller: «In effect, the flat expanse of the moors and the 
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unique properties of atmosphere and light subdued the overpowering grandeur of the Alps 

into a series of relatively flat, monochromatic forms».112  

Münter fremstiller fjellandskap og mennesker som lever i det og er med på å forme det i en 

konstant interaksjon, og deres forhold har en praktisk og nøktern karakter. Det sublime og 

majestetiske i naturen blir ikke lengre et kontemplasjonsobjekt for mennesker som det var i 

romantiske landskapstradisjon, Münters figurer henviser seg ikke til naturen, men til 

hverandre. Det ville og kaotiske i naturen blir kontrollert og kultivert, landskap blir en del av 

menneskelige habitat, og det bærer ikke konflikter med seg i Münters fremstillingen: «The 

Alps – which in the late eighteens and nineteenth century were frequently shown to embody 

the sublime, arousing awe and anxiety simultaneously with their untamed grandeur were 

tamed. Human ordering and the submission to pictorial organization extricated the terror, the 

chaos from the sublimity of the Alps; both offered measure and scale.”113  

Vi skal se videre på hvordan de essensielle elementer i Münters landskapsmalerier – fjell, hus, 

menneske -  blir transformert i hennes skandinaviske bilder, om Münter beholder en viss 

ikonografisk og stilistisk kontinuitet i sine norske landskapsmalerier. Hvilke motiver 

foretrekker hun under sitt opphold i Skandinavia og Norge og hvilke stilistiske trekk og 

tendenser får plass i hennes norske landskapsmalerier.  

 

3.3. Münter i Skandinavia (1915 – 1920). 

 

I 1914 med utbrudd av det første verdenskrig forlater Münter og Kandinsky i hast Tyskland 

og reiser til nøytral Sveits. Fra der reiser Kandinsky til Moskva og Münter til Stockholm, hvor 

hun håper å gjenforene seg med Kandinsky igjen, som han lover henne, med håp at de skal 

gifte seg. Münter forblir i Sverige fra sommer 1915 til november 1917 og i Danmark til 

februar 1920. I Skandinavia begynner hun å bruke navn «Münter-Kandinsky». Münter og 

Blaue Reiter var godt kjente navn i Sverige på den tiden. Berlin-redaktøren Herwarth Walden 

arbeidet intenst i årene omkring 1. verdenskrig for å gjøre tysk og internasjonal 

«Expressionismus» kjent i Skandinavia.114  
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Münter kommer selv i kontakt med flere progressive skandinaviske kunstnere, og utvikler det 

nærmeste kontakt med Isaac Grünewald og Sigrid Hjerten, tidligere Matisse elever. Münter 

deltar i flere utstillinger og arrangerer en solo utstilling av Kandinskys malerier hos 

Gummesons Konsthandel.  Kandinsky kommer til Stockholm den 23 Desember 1915 i 

forbindelse med denne utstillingen, og blir der til den 16. mars (Münters solo utstillingen hos 

Gummeson, som var den store introduksjon av hennes verk for svenske publikum, varte til 

den 14. Mars).115  En del malerier av Kandinsky og Münter ble sendt til Kristiania i slutten av 

mai, hvor de var utstilt hos Blomqvist. Denne stormønstring av begge kunstnerne var også 

arrangert av Herwarth Walden.116 Münters kolleksjon bestod hovedsakelig av landskaper og 

byscener fra Murnau, samt interiører, stilleben og noen Stockholmsmotiver. Trolig har 

Münter selv besøkt utstillingen under sin reise i Norge.117 

 Den 16. Mars 1916 reiser Kandinsky tilbake til Russland og de kommer ikke til å møtes 

igjen. Kandinsky gifter seg med Nina von Andreewskaya i februar 1917 uten at Münter blir 

kjent om deres forhold. Münter forblir i Sverige og Danmark til 1920. Hele skandinaviske 

perioden av hennes liv blir overskygget av denne personlige drama, ensomhet, en bitter 

skuffelse over Kandinsky, og deres endelige separasjon. Hennes tallrike brev til Kandinsky og 

notater i dagbøker gjenspeiler hennes følelsesmessige krise som faktisk preget hennes 

personlig situasjon for mange år. I 1922 beskriver Münter sin situasjon siden 1915: «Empty 

vegetating, without interest or joy – one day after the other – just dragging myself along for 7 

years now.” “In any case how could a person go on developing as an artist when the soul is 

torn apart like that, such unhappiness, constant fear of loneliness! Every day – every hour for 

7 years now!”118 

Münter malte veldig lite siden sitt ankomst til Stockholm, men siden vår 1916 begynner hun å 

lage malerier som viser nye stilistiske trekk og påvirkning av svenske Matisse-elever, spesielt 

av Sigrid Hjerten. 119 Bildene hennes blir mer dekorative, farger mindre intense og 

fargepåføring sparsom, som kontrasterer med hennes ekspressive penselføring, ublandete og 

tykt pålagte strålende farger fra Blaue Reiter periode. Münter lager flere store kvinnelige 

portretter, og en av foretrukne modeller er en ung svenske, Gertrude Holz, som var identifisert 
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av Annika Öhrner.120 G. Holz er avbildet blant annet i maleriene Bildnis Gertrude Holz, 1917 

og Sinnende, 1917, som viser Münters interesse for dekorativ og rytmisk linjeføring og referer 

til svenske Matisse-elevenes forståelse av hans program.121 

Dette var en kort skissering av den biografiske og kunstneriske konteksten rundt Münters 

reise til Nord-Norge, som hun startet 8. juli 1916 (noen uker etter at Kandinsky har forlatt 

Sverige) sammen med Gertrude Holz. Vi kan bare spekulere rundt hennes reisemotiver med 

utgangspunkt i den tilgjengelige for oss konteksten, som var hovedsakelig preget av hennes 

personlige drama. Søkte hun nye motiver og nye inntrykk eller var det en flukt fra ensomhet 

og depresjon?  

  

3.4. Münters reisen til Nord-Norge. Nord-Norge som turistlandskap og 

Anders Beer Wilses produksjon  

 

Münter begynner sin reise til Lappland sammen med Gertrude Holz 8. juli 1916. De reiser 

først med toget fra Stockholm til Kiruna og Abisko og kommer til Narvik 14. juli.122 Den 17. 

juli begynner deres reise med dampbåt langs den norske vestkysten via Svolvær til 

Trondheim. Det er ikke kjent hvilken båt som ble brukt av henne, og det er uklart om hun 

hadde et lengre opphold på et av stedene under reisen. Ved hjelp av Münters verk, som har 

topografiske titler, kan vi presisere hennes reiserute med flere oppholdssteder: Stockholm - 

Kiruna – Abisko – Narvik – Kjeldeboden - Svolvær – Lødingen – Trondheim – Kristiania – 

Alpared. 

Dampskipet «Barøy», «flaggsmykket og vakkert innredet, en nydelig båt for sin tid»,123 ble 

satt i bruk i 1914, og kunne blitt brukt av Münter.  Det var opprettet en hurtigrute Narvik – 

Trondheim, i korrespondanse med hurtigtogene til Kristiania. «Barøy» gikk i rute fra Narvik 

hver onsdag kl. 7 på morgenen og var i Trondheim fredag kl. 2 em. Første tur i denne ruten 

var 15. juli 1914, to uker før krigsutbruddet. 124 (det er kjent at Münter er i Kristiania  
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den 23. juli, hvis hun reiser fra Narvik den 17. juli, burde hun være i Trondheim den 19. juli 

og ha ca 2 dager ekstra, som hun kunne bruke for opphold under reisen eller i Trondheim). 

I 1893 ble kaptein Richard Withs dampbåt, DS Vesteraalen, satt i trafikk langs norskekysten. 

De daglige avgangene gikk først fra Trondheim til Hammerfest, og senere fra Bergen til 

Kirkenes. Fordi turen bare tok syv dager fikk den navnet Hurtigruten.  Hurtigruten ble aktivt 

markedsført på den tiden som en attraktiv reise for å oppleve den vakre, eksotiske Nord-

Norge med enestående turistattraksjoner. Det ble tidlig opprettet egne turistruter i 

sommerhalvåret. (Vesteraalens Dampskibsselskap har opprettet en turistrute Trondheim – 

Narvik – Nordkapp i sommertiden).  

En norsk fotograf Anders Beer Wilse (1865-1949) var en av dem som bidro med sine bilder 

til formidling av Norge som et attraktivt turistmål for utenlandske turister. Han hadde et 

oppdrag fra Det Nordenfjeldske Dampskibselskab og Det Bergenske Dampskibselskab i 

perioden 1905-1913 å skildre opplevelser langs turistruter. Wilse reiste på oppdrag langs 

norskekysten med dampbåter. Hav og havbruk var blant hans hyppigste motiver, og kundene 

hans var et pengesterkt publikum av utenlandske turister.125 Med sine bilder fra Nord-Norge 

bidrar han med å skape en fortelling om Norge som et land med eksotiske og fascinerende 

ting å vise turister, som midnatssol og samekultur.126 Det er interessant å plassere Münters 

reise til Nord-Norge og hennes produksjon i den kultur-historiske konteksten som Wilses 

fotografier og hans kommersielle oppdrag var en del av.  

Münter var ikke en typisk representant for en turist fra Tyskland, hun tok bare en del av 

turistrute langs kysten, Narvik – Kjeldeboden - Svolvær – Lødingen – Trondheim, og valgte 

ikke å reise til Nordkapp. Motiver som hun velger under reisen og deres skildring har ikke i 

seg den sublime preg som Wilse skaper i en del av sine landskapsfotografier fra Nord-Norge, 

med vide utsyn mot majestetiske fjell og fjord.  Münters landskapsskildring har i større grad 

en triviell, prosaisk karakter, brytende med romantiserende landskapsoppfatning.  Wilses rike 

fotografiske produksjon viser likevel ulike sider ved hans skildring av motiver knyttet til fjell 

og hav. Ingeniøren Wilse formidler en opplevelse av vill og vakker natur, som skal også være 

nyttig, som turistmål eller i næringsbruk.127 Menneskets inngrep i naturen er hans konstante 

motivgruppe, som kan parallelliseres med fremstillingen av det kultiverte landskapet hos 

Münter. Jernbanelinjer og bilveier skjærer gjennom Wilses landskaper som symboler på den 
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moderne tid. «Vekselspillet mellom det opprinnelige og ekte og menneskelige inngrep gjør 

Wilses fotografier til noe mer enn kalenderbilder».128  

Wilse i sine bilder med motiver knyttet til hav og havbruk, viser en stor interesse for ulike 

båttyper, havneområdene som losse- og lasteplasser for både mennesker og gjenstander.129 

Münter, som tok mange bilder som amatørfotograf under sine reiser i USA og Europa for sin 

egen bruk, viser samme fascinasjon for det moderne og industrielle, aktiviteter i havnen og 

båter. Forbausende stort antall bilder i hennes reise fotoalbumer skildrer ulike båttyper, både i 

Holland og Italia; en hel serie av tomme robåter og seilbåter ankeret ved stranda i Rapallo fra 

1905-06 er gjengitt i hennes fotoalbum fra 1902-1914.130 

I fravær av Münters reiseopplevelser i en litterær form, skal jeg referere igjen til M.A. Wyllie, 

en engelsk forfatter reisende med båten i 1909 langs en turistisk rute Trondheim – Narvik – 

Nordkapp, som deler med sine lesere en stor begeistring for det norske fjellandskapet: 

«Lofoten… . Towards midnight the sky that had been gradually getting yellow seemed to 

glow. Shade after shade, each more intense than the other, followed, til the whole heaven was 

a vivd flame colour reddening as it neared the peaks. The effect was glorious. … The 

mountains sprang up like a range of phantoms ….”.131 Hans gjentatte patetiske beskrivelser i 

reiseboka kontrasterer i stor grad med et nøkternt uttrykk, som Münter skaper i sine malerier 

med motiver inspirert av det samme landskapet. 

Fra Trondheim reiser Münter til Kristiania, hun kommer dit den. 23 juli 1916 og besøker 

sannsynligvis en utstilling hos Blomqvist, hvor hennes og Kandinskys malerier stilles ut. 132 

Hun blir ikke lenge i Kristiania, om noen få dager reiser hun tilbake til Sverige, først til 

Gøteborg og så til et lite sted Alpared, ikke langt fra Borås, som en gjest av Carl Leopold 

Sundbeck. Hun forblir i Alpared til 9 september. I løpet av de ukene lager hun ca femten 

malerier, blant annet landskapsmalerier med norske motiver.133 I begynnelsen av 1917 

arrangerer Føreningen Svenska Konstnårinnor en utstilling i Liljevalchs Konsthall i 

Stockholm, hvor Münter presenterer 32 sine nylige arbeider, og blant dem bilder med norske 
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motiver. På en historisk fotografi fra utstillingen kan vi identifisere to malerier, Narvik og 

Mitsommernacht in Svolsvaer 134 

 

3.5. Norske landskapsmalerier. 

 

Der Hafen Von Narvik.  

Olje på lerret, 50.60 x 61.30 cm. Nasjonalgalleriet, Oslo  

Narvik Hafen, 1916.  

Olje på lerret, 47.5 x 64.2 cm. Privat.eie. 

Aus Norwegen, Tjellebotten, 1917. 

 Olje på lerret, 54.5 x 65.5 cm.  Princeton University Art Museum 

 

Mitsommernacht in Svolsvaer, 1917 

Olje på lerret, 45.72 x 55.88 cm. Privat eie. 

 

Sommernacht, insel Lödinge. Norwegen, 1920.  

Akvarell og tusj, 15 x 20 cm. Privat eie. 

 

 

De overnevnte bildene blir samlet av meg i en gruppe «norske bilder». Felles for dem er et 

norsk landskap som motiv. Det er Münter selv som skapte alle titler til sine verk, alle har en 

topografisk komponent i seg, og skaper assosiasjoner med turistkort. Som vi har sett før, 

brukte også Schmidt-Rottluff topografiske titler for tre av de fire sine norske malerier. Denne 

gruppen er åpen med tanke om det finnes muligens flere bilder med norske motiver som ikke 

var tilgjengelige for meg nå. Det ville bli interessant å samle også alle Münters tegninger og 

skisser, som hun lagde under sin reise i samme gruppe, fordi det nevnes av flere forskere at 

hun skissert intenst i de ukene. Dessverre er adgang til Münters arkivet begrenset av Münter -

Eichner Stiftung, og mine gjentatte forespørsel har fått et negativt svar. Det er bare en tegning 

fra reisen i Nord-Sverige som er publisert og blir også omtalt her: Lappen in 

Nordschweden.135 
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Narvik. Hafen, 1916 

 

 
Kjøbstad Narvik 

Ifølge Münters reisens kronologi, måtte hun ha et opphold i Narvik for ca 3 dager (14-17 juli 

1916). Det er ikke kjent detaljer av hennes opphold her, men ved hjelp av noen gamle 

reisebøker og Wilses fotografier kan vi forsøke å plassere det oppholdet i historiske 

kontekstuelle rammer. Hvordan så Narvik ut når Münter besøkte det i 1916? Hva slags 

informasjon om det stedet kunne en finne i turistorienterte kilder? Det lyktes ikke av meg å 

finne ut i hvilke hotell i Narvik Münter oppholdte seg i de tre dagene og hvilken båt hun tok 

når hun reiste langs kysten, Riksarkivet kunne ikke bidra med relevante opplysninger.  

«I 1880-årene besto stedet av noen få gårdsbruk med en naturlig, isfri havn. Utvikling til by 

startet da en britisk-svensk selskap bygde jernbanen mellom Narvik og Kiruna i Sverige for å 

frakte jernmalm fra gruvene i Kiruna til videre forsendelse fra Narviks isfrie havn. Narvik ble 

kjøpstad i 1902».136 Turisttrafikken begynte å bli viktig i byens næringsliv etter 1900.  Narvik 

turistforening hadde arbeidet med en brosjyre om Narvik, og denne ble, i samarbeid med 

Thos. Cook&Son, London, distribuert i en rekke land. Allerede sommeren 1904 førte den til 

at Narvik fikk sitt første anløp av et flytende hotell, den engelske turistdamperen «Vectis».137 

M.A.Wyllie, en av passasjerer på «Vectis», utgir en reisebok «Norway and its fjords» i 1909 

og flere utdrag fra denne boka er sitert i denne masteroppgaven. 

Hovedtyngden av utenlandske reisende måtte komme med Stockholmsekspresse, som siden 

1903 kom daglig i sommermånedene. Flere av Wilses Narvik fotografier skildrer Narvik 

stasjon, jernbane, tog og viser tydelig hans fascinasjon for de motivene (ill.18). Det gjaldt nå 

for Narvik å by dem muligheter for videre utferd i Nord-Norge, og dette kunne i de dager bare 

skje til sjøs. Her kom Vesteraalens Damskibsselskab til hjelp med sin turistrute Narvik – 

Nordkapp og Narvik – Kjøsen (Lyngseidet), som ble åpnet 1904. Alle båtene var for sin tid 

velutstyrte og høvelige for sine ruter. De førte de fremmede fra Ofotbanens endepunkt ut til 

en eventyrverden av fjell og sjø og midnattsol.  
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Münter benyttet ikke de mulighetene, hun tok båten til Trondheim via Svolvær. 

Turisttrafikken ga byen et livligere preg i sommertiden. Kafeer og hoteller nøt også godt av 

trafikken. Ifølge Y. Nielsen, i kjøbstad Narvik med 3 203 innbyggere fantes det tre hoteller på 

den tiden: Grand, Fønix og Johnsens hotel.138 Foruten turistrutene kunne de reisende bruke 

fjordens vanlige lokalruter og småskip. Lille «Ankenæs» gikk i kortere lokalruter. Fra høsten 

1903 trafikkerte den Liland, Botn, Tjellebotn, Ballangen, Herjangen, Rombaksbotn og 

Skjomen 5 ganger ukentlig. Båtene bruktes ved lystturer over større distanser. Narvik hadde 

nesten ingen landeveier. I 1906-07 ble det ryddet en spaser- og ridevei oppover Fagernes-

fjellet til toppen. 

 

Narvik ligger nord for polarsirkelen, og midnattssolen kan oppleves fra slutten av mai til 

midten av juli. Men det er et helt annet motiv ved havnen, som fascinerer Münter her, og i 

hennes skissebok finnes det notater med markering av fargebruk, som refererer til to nesten 

identiske malerier, som blir laget senere i Arnåsholm: Narvik. Haffen (ill. 11) og Der Hafen 

von Narvik (ill. 10): «Schwarze Schiffe, grün zu links, Weg w. Grau, rote Flagge rechts».139   

Et av dem, Der Hafen von Narvik, er ikke datert, innkjøpt av Sparebankstiftelsen og deponert 

i Nasjonalmuseet i Oslo siden mars 2011. Den andre og tidligere versjon av Narvik befinner 

seg i et privat eie. Den er både datert 1916 og signert av Münter. Videre skal jeg referere til 

den tidligere versjon som Narvik I og til andre som Narvik II. De to variantene var ikke 

presentert samtidig i noen kataloger og var noen ganger blandet i omtale.140  

For Münter var det ikke uvanlig å gjenta samme motiver i hennes tidligere praksis, ofte med 

bruk av forskjellige medier. Narvik I og Narvik II blir omtalt av meg som to replikaer, selv om 

Narvik I ser ut i noen grad som en study for det senere maleriet.  Sammenstilling av de to 

replikaer er interessant, fordi det viser utviklingen i Münters maleprosessen, synligjør hennes 

arbeidsmåte og bruk av forskjellige stilistiske trekk. Det er uvanlig for Münters praksis at det  

bareer  en del av maleriet som blir opparbeidet,  og at resten forblir uforandret. En «sketchy» 

forgrunn i Narvik I ser ut som bevisst uferdig i sin utførsel.  

I Narvik-bildene er Münters blikk vendt mot fjorden og fjellene, som hun maler fra et høyt 

utsiktspunkt. På høyre side ser vi en del av malmkaien. Hele utsikten stemmer ganske presist 

                                                           
138 Nielsen, Reisehaandbog over Norge, 153. 
139 Friedel og Hoberg, red. Gabriele Münter 1877-1962. Retrospektive, 279.  
140 Ibid, 279. 



50 
 

med Wilses fotografier av Narviks havn (ill. 12,13). Det er samme høye utsikten over havnens 

basseng med malmkaien på høyre side. Men i Wilses panoramautsikt ser betrakteren mot 

uendelighet med fjellformasjoner i det fjerne, som er nesten utvisket i horisonten mellom 

vann og himmel. Münter framskyver de flate fjellformasjonene nærmere betrakteren og lager 

et lukket og begrenset billedrom med fjell i bakgrunnen. Et todimensjonalt bilde med 

fraværende perspektiv og sterkt naivistisk uttrykk blir til et malerisk resultat (Ill. 11, 12).  

Både Münter og Wilse viser sin fascinasjon for aktiviteter i havnen og båter. En stor del av 

Wilses fotografier fra Narvik har ulike båttyper, spesielt lastebåter, og aktiviteter knyttet til 

Narviks malmkai som motiver. I Narvik maleriet ser vi flere ulike båter i vannet, den største, 

plasserte i midten av bildet, har ei line med hvite flagg opp til masten. Alle båter er tegnet på 

naivistisk måte, og vekker assosiasjoner med et leketøy. Men til tross for sin svært abstraherte 

fremstilling, kan de tolkes som malmbåter, slepebåter og fiskebåter, som var på den tiden var 

mye i bruk ved Narviks malmkaien. En kunstig innlagt kai med sine geometrisk rette linjer, 

som skjærer vannflaten på en svært «regulær» måte, lager mer tyngde på høyre side, (spesielt 

i Narvik I) og de fleste av båtene plasseres også i nærheten av den. Den geometriske 

utforming kontrasterer med ekspressive linjeføring ved tegning av vegetasjon, spesielt i 

Narvik I.  

Maleriet med sine sterkt forenklete former og proporsjonsforhold har et naivistisk preg og 

refererer i stor grad til barnas tegninger. Hele maleriet har et lekende uttrykk i seg, og det 

industrielle og mekaniske, som hører til aktiviteter i havnebassenget, får hos Münter en 

naivistisk sjarm. Til tross for hennes tydelig fascinasjon for havn og det industrielle, får en 

mannlig figur med en kjerre (noe som hører til tradisjon og før industrielle) en sentral 

plassering i forgrunnen. Han og hunden beveger seg parallelt med dampskipsbåten. 

Mennesker, båter og landskap er fremstilt i samspill og harmonisk forhold, uten at noen 

elementer er dominerende over andre.  

 Fargeskala, komposisjon og bakgrunnen er nesten identisk i begge Narvik maleriene, men i 

forgrunn er Narvik I mye mer skisseaktig og ekspressiv i sin utførsel enn Narvik II.  

Malemåten er mer spontan, med ugrundet lerret i forgrunnen som skinner gjennom tynt malte 

partier (kan minne om hennes malemåte i Murnau-bilder, som Murnau Moors, 1908). Denne 

spontanitet skaper et inntrykk, at maleriet ble laget in situ. I Narvik I kan vi oppleve en 

dikotomi av Münters visuelle formspråk, som er både sterkt relatert til hennes 

ekspresjonistiske Murnau-periode og til den  mer dekorative og stiliserte «skandinaviske» 
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periode. I den senere varianten blir denne ekspressivitet dempet og maleriet blir stilistisk mer 

homogen.  

Sorte tydelige konturer, som artikulerer en lang uavbrutt linje med summariske busker, 

minner om kruseduller i barnas tegninger og tilføyer også en viss umiddelbarhets inntrykk i 

bildet. I senere versjon forsvinner en del av buskene i forgrunnen, og med dette åpnes mer et 

billedrom. Buskene blir mer stiliserte og dekorative, med tynnere og mykere konturer. 

Malinglag blir tykkere, lerret er ikke synlig som i Narvik I. Både figurene og landskapet blir 

mer opparbeidet.  

Det er to par som er plassert symmetrisk på venstre og høyre siden av forgrunn, hvert par er 

tydelig opptatt av samtaler mellom seg og forholder seg ikke på noe måte til den eneste 

figuren i sentrum, som er i arbeid og drar oppover en tom kjerre. Den får en følge av en 

skjematisk tegnet hund i Narvik II, som bryter symmetri. Figurene i Narvik I er røft skissert, 

de mangler både ansikter og armer, føttene deres er overdimensjonerte og stillingene er 

overdrevet. En skisseaktig tegning av figurene ser ut som en fortsettelse av tykke røffe 

konturer rundt busker. Figurene i Narvik I er en organisk del av landskapet i forgrunnen, i 

Narvik II får de «finish» gjennom mer detaljerte tegning, og figurene begynner å «stikke ut» 

av landskapet.  De får mer sceneaktig preg i sin arrangerte plassering. Alle figurene er fanget 

inn i karakteristiske bevegelser, har en humoristisk og karikaturpreget fremstilling, spesielt i 

et mer skisseaktig Narvik I. (Denne type fremstillingen kan sannsynlig spores tilbake til 

Münters interesse for det komiske og karikaturaktige og fremheving av fysiognomisk særegne 

i hennes tidligere portretter141  (Listening, (Jawlensky), 1909, After Tea, (Kandinsky) 1912, 

Man in Chair (Paul Klee), 1913), hvor hun med sin ironiske tilnærmingen demper alvor av 

profetiske mannlige diskusjoner). Arbeidsmannen i naturen var et tema som Axel Revold, en 

annen elev og beundrer av Henri Matisse var opptatt mye av. Hans oppfatning av motivet 

hadde også ganske nøktern karakter, uten romantiserende preg. I Full sommer, 1913 skaper 

Revold et dekorativt hele av arbeidsmannen, fanget i en karakteristisk bevegelse, kjerra og 

landskapet, «et panneau decoratif i norsk utgave».142 

Med sin konstante interesse for motivet – mennesker i arbeidet - fortsetter Münter i tradisjon 

med Van Gogh. Hennes figurer minner i sin utforming røffe figurer i Van Goghs tegninger, 

som er ofte fremstilt i overdrevne, karikerte posisjoner. Mens hans figurer har ikke den letthet 

                                                           
141 Hoberg, Behr, og Wright, Gabriele Münter. The search for expression 1906-1917, 65.  
142 Werenskiold, De norske Matisse-elevene, 60.  
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og humoristiske touch over seg som hos Münter, de jobber hardt for å tjene til sitt levebrød. I 

Van Goghs malerier er mennesker og hus oftest fremstilt som en organisk del av landskapet, 

sammenflettet i det og nesten smeltende i samme linjevirvel. I Murnau landskapsmalerier 

virker Münters skyggeaktige figurene som regel malplassert og fremmede for det 

fargesprakende landskapet hvor de befinner seg. I Narvik bildene er mennesker en del av 

kulturlandskapet, det kultiverte er dominerende i landskapet. Innlagte veier, rette linjer av 

kaia, båter -  alt er tegn av menneskelige kontroll over ville natur. Natur og menneskelige 

habitatet blir likeverdige. Mennesker forholder seg ikke til naturen i romantiske tradisjon, 

med kontemplasjon av naturen, fylt med begeistring eller frykt. De skaper sitt eget kultiverte 

landskap som bringer regularitet og orden i naturen. 

 Narvik har en enkel og klar komposisjon med mye åpen plass (en liknende komposisjon med 

en høy utsikt over sjøen Staffelsei brukes mye i hennes senere bilder) og dominering av 

parallelle horisontale linjer. Buede linjer av fjell og vegetasjon blir balansert av geometrisk 

rette og kantete linjer, som omrisser kailinje og gjentar seg i båter. Paletten er begrenset til 

blått/grønt/brunt og sort. Det er mye blått i bildet, som er brukt i forskjellige nyanser; intenst 

blått i vannet tar opp en største del av maleriet, fortsetter i lysere blå fjell og mørkere blå 

skyer med lyse blå innslag i himmelen. Det er bare en rød bøye i sentrum som bryter et 

ganske monokromt koloritt. Penselstrøk er tydelige og varierende. Vannet er modellert med 

lange parallelle penseldrag som varierer i sin intensitet og antyder dybde. Maleriet er inndelt i 

flere fargefelter begrenset av mørke konturer.  

Lyse grønne innslag i et blått fjellmassiv er ganske dekorative i sin abstrahering, på samme 

måte som stiliserte buskene i forgrunnen. Himmelen har innslag av rosa, blå og gule nyanser 

med mørke blå skyer, som har samme intensitet som blått i vannet, og er tegnet med tydelige 

konturer som i glassmalerier. Münter oppnår farge harmonien innen en begrenset palett, og 

fjerner seg langt her fra sine fauvistiske sterke fargekontraster. Hun tar i bruk flere stilistiske 

virkemidler, kombinerer naivistiske elementer med ekspressive malemåte og stiliserte 

elementer.  I Narvik I er forgrunn holdt i en ganske «primitiv» ekspressiv stil som kontrasterer 

mot stiliserte bakgrunnen. Narvik II er mer homogen stilistisk. Narvik bildene kan trolig 

betraktes som et uttrykk for Münters stilmessige usikkerhet eller «overgangs» bilder, som har 

i seg både elementer fra Münters tidligere ekspressive formspråk og mer stiliserte og 

dekorative, som kjennetegnet hennes skandinaviske malerier.  
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Aus Norwegen, Tjellebotten, 1917.  

 

Et stedsnavn i bildets tittel, «Tjellebotten», (ill. 14) var sannsynligvis en skrivefeil og ble 

rettet av Marit Werenskiold til Kjeldebotten,143 et tettsted, som ligger på sørsiden av 

Ofotfjorden, 60 km fra Narvik. I Münters notatbøker finnes det en beskrivelse knyttet til det 

maleriet: «Når ångaren en gang höll vid en liten hamn, Tjellebotten, fann jag landskapet under 

ett bortdragande oväder så uttrycksfullt, att jag gjorde en liten blyertsskiss och senare målade 

jag «Aus Norwegen», en tavla, som ofta även i U.S.A. blivit utställd och mängfaldiga gånger 

reproducerad».144 En tegning, omtalt av Münter som en liten blyantskisse, befinner seg nå i 

Münter-Eichner Stiftung.145 

I notatene sine definerer Münter selv en impuls, en situasjon som er blitt til hennes 

inspirasjonskilde. En liten havn, hvor hennes dampbåt hadde et kort opphold, er blitt til bildets 

motiv. Blikket hennes er vendt fra havet mot landet, og uten Münters egen beskrivelse er det 

umulig å forstå det empiriske i bildet. Det kultiverte landskapet med dyrkede jorder og et lite 

tettsted, bestående av stasjonshytta og tre isolerte hus, opptar største delen av bildet. Noen 

ubetydelige fragmenter av stiliserte skog blir presset nesten ut av bildets rom. Fra Münters 

egen beskrivelse kommer det frem at det er et spesielt værforhold, før torden, som gjorde 

landskapet så uttrykksfullt for henne. Det er lysets spill og lysforandringer som fascinerer 

henne igjen, og dermed får himmelen en uvanlig stor plass i bakgrunnen. Münter velger fra en 

rekke mulige motiver langs norske kysten, som bydde både på storslagne fjell og fjorder, et 

ganske beskjedent og trivielt landskapsmotiv. Eichner i sine memoarer skrevet i 1957 

presenterer for oss flere empiriske detaljer i det maleriet: “Dies war eine kleine norwegische 

Dampferstation, an der das Schiff hielt, um ein paar Fässer auszuladen. Ein Gewitter stand 

am Himmel, mit schwer-blauer Wolkenbank, aus der ein Loch herausgerissen war. Die 

Landschaft darunter ganz karg. Drei Häuser waren grell darin. Büsche, ein Baum, die 

Stationhütte im Vordergrund und der Weg ins Land sorgten für lineare Belebung”.146 

                                                           
143 Werenskiold, «Fra Kirchner til Kandinsky», 155. 
144 Rydstrøm-Wickelberg, “Gabriele Münter”, 218. 
145 Friedel og Hoberg, red. Gabriele Münter 1877-1962. Retrospektive, 279. 
146 Eichner, Kandinsky und Gabriele Münter, 177.  
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Som i Narvik maleriet betrakter vi igjen sammen med Münter de lokale og trivielle hendelser, 

som i et snapshot bilde.  Men nå er verken fjord eller fjell er med i bildet. Det er tre isolerte 

hus stående på en rekke i bakgrunnen, som er fremstilt frontalt og plassert rett mot himmelen, 

og et fragment av stasjonshytta nederste i høyre hjørnet.  Det er mye åpent rom i bildets 

mellomgrunn, som Münter fyller med det narrative. Hun innfører fem små menneskelige 

figurer i landskapet. En mannlig figur står mellom hytta og tre fisketønner. Han er malt 

skjematisk, står i en merkelig posisjon og hører stilistisk til figurene i Narvik.  Hans figur 

danner en organisk helhet med et høyt tre ved siden og busker i forgrunnen både i sin 

fargetone og tegnemåten. Tre liggende fisketønner og stasjonshytta/et naust blir til hans 

arbeids attributter i det narrative i bildet. Han hører til et eget klart avgrenset og definert med 

konturer fargefeltet. En av fisketønner ligger på en umulig måte og er i ferd med å rulle ut av 

det avgrensete feltet. Fremstillingens logikk hører til barnas verdens oppfatning. Tre mannlige 

stikk figurer, som er forminsket til en komisk grad i forhold til andre bildets elementer, er 

gående nedover en slyngende vei. Deres lille format tjener ikke det samme formål, som 

staffasjefigurer hadde i romantiske landskaper, men hører til barnas visuelle språk og skaper 

en humoristisk effekt.  De ser helt likt ut i sin påkledning, men varierer i sine umulige 

positurer.  De spaserer mot en kvinnelig figur iførte en lang kjøle. Alle fem figurer får det 

samme blå-grønne fargetone, som er dominerende i landskapet.  

Landskapet i bildet er radikalt forenklet av Münter. Alle elementer fremstår som enkelte 

visuelle tegn i sin abstrahering. Tre rektangulære hus i bakgrunnen er bare fasader, de er flate 

og todimensjonale som i barnas tegninger. Deres fremstilling er veldig forskjellig fra de 

deformerte og organiske hus, som fylte de fleste Murnau landskapsbilder og dannet tette og 

kaotiske grupper. I Tjellebotten står husene isolert og rett langs en linje. De er ikke 

sammenflettet med landskapet som en del av det, men snarest bryter med det både koloristisk 

og med sin geometriske regularitet.   Et skarpt sitron-gult hus skaper en dominerende 

koloristisk aksent i maleriet, og dets intense farge tiltrekker vår oppmerksomhet.  

Det er forskjell i Münters malemåte og fargepåføring i bildet; rene fargeflater kombineres 

med en blandet palett i grønne åkrer, hvor forskjellige nyanser av grønt blandes med gul, brun 

og hvitt. De nyansene korresponderer med sterke rødt og gult på husene og dermed lager et 

koloristisk sammenhengende uttrykk.  En stasjonshytta er malt på en røffere og mer 

ekspressiv måte enn de andre tre hus i bakgrunnen. Himmelen har både partier med rent og 

intenst blått og diffuse, blandete partier. Münter forsøker å gjenskape farge- og lysspill i 
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landskapet, som inspirerte henne for å lage en tegning på stedet og senere det maleriet.  

Tjellebotten er omtalt av  Heller, som  mener, at det kan refereres til Edvard Munchs palette:  

« She appears to have viewed the arctic landscape largely through the eyes of her own art and 

of the artist she most associated with the Norwegian landscape”.147 

En tydelig og varierende linjeføring er en av de viktigste formale elementer i maleriet. Rette 

og kantete linjer harmoniseres med lange og slyngende, som artikulerer de amorfe 

summariske busker i forgrunnen og en vei slyngende seg innover i landskapet. Et høyt stilisert 

tre i forgrunn ser lett kubistisk ut med sine faste kantete konturer og er abstrahert til «en 

formel» for tre. Denne fremstillingen er uvanlig for tidligere Münters visuelle vokabular, og 

tendensen mot en presis tegning og høyt stilisering av former fortsetter i hennes danske 

malerier. (Liknende taggete og kantete konturer finner vi i danske landskapet The Chestnut 

Tree, 1919).   

Faste konturer artikulerer det essensielle i bildet og refererer til Münters interesse i 

cloisonnistiske teknikken og glassmalerier. Maleriet er tydelig basert på en tegning, og har en 

klar struktur, hvor alle bildets elementer er først tegnet og etterpå fargelagt innenfor mørke 

konturer. Bildet består av flere adskilte fra hverandre fargesoner, hvor penselbruk og 

fargelegging er variabel inne begrensede konturer, med dynamiske og ekspressive som 

dominerende.  Denne variabilitet i malemåte, en kombinasjon av strukturerte komposisjon og 

presist tegnete former med ekspressive fargepåføring og naivistiske tilnærming skaper en 

spenning i bildet. Det kontrollerte og sofistikerte blir balansert med det spontane og 

umiddelbare. Glade sommerlige farger, enkelhet og humoristiske undertoner i fremstillingen 

skaper en upretensiøs og friskt uttrykk i maleriet, som fortsatt oppleves av betrakteren som 

utsøkt og sjarmerende. 

 

 

 

 

 

                                                           
147 Heller, Gabriele Münter. The Years of Expressionism 1903-1920, 172.  
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Mitsommernacht in Svolsvaer, 1917 

 

Midnattsolens fenomen i Nord-Norge var aktivt markedsført i turistbrosjyrer for Hurtigruten 

som en av sterkeste opplevelser på reisen i nord. Dette var en av mest brukte motiver i Wilses 

landskapsbilder (ved siden av samer).  

I den tidligere siterte Wyllies reiseboka fra 1909 finner vi igjen en fargerik beskrivelse av 

Lofotens landskapet under midnattssolen: 

«Toward midnight the sky that has been gradually getting yellow seemed to glow. … The effect was glorious. … 

Passing through these Lofoten Islands, rising out of the sea on one side, and the mighty mountain ranges of the 

mainland on the other, was like steaming right into the grandest fairy tales of the people…”.148 

«… and a more majestic panorama it is impossible to find than the wild gabbro mountains of Lyngen in the glow 

of the midnight sun. … The mountain behind which was the sun, stood up, a deep blue back. The sun drew 

nearer and nearer to the edge, disclosing a wonderful peak … . 149 

Münter viser tydelig sin fascinasjon for midnattsolens fenomen, når hun velger det samme 

motivet to ganger. Sannsynlig baserer Mitsommernacht in Svolsvær (ill. 15) seg på en tegning 

som Münter utførte under båtopphold i Svolvær. Maleriet var malt i Sverige etter hennes 

ankomst til Arnåsholm og utstilt på Liljevalchs Konsthall, Stockholm i 1917, hvor 32 av 

hennes skandinaviske malerier var utstilt sammen.150 Både Mitsommernacht in Svolsvær og 

Tjellebotten er lett gjenkjennelige på en historisk fotografi fra utstillingens vegg. 151 Maleriet 

var ikke illustrert i noen kataloger, men var nevnt av A. Öhrner i hennes artikkel.152 Jeg fikk 

tilsendt maleriets reproduksjon fra Ketterer Kunst auksjonshus.  

Plassert i konteksten av den øverste poetiske beskrivelse, virker Münters motiv ganske 

prosaisk og beskjedent. Det er igjen et kultivert landskap med noe få sporadisk plasserte hus 

og båter. Det er en utsikt fra landet mot fjell i bakgrunnen og med vann eller fjord i 

mellomgrunnen. Det blå fjellet i det fjerne, et lån fra Münters Murnau bilder, er tegnet med 

tynne, bølgende konturer.  Fjellet er flat og monokromt, og dermed virker som skåret i papp.  

Med samme elegante linjeføring er tegnet lave fjellformasjoner, som opptar største delen av 

bildet. De dekorative, kurvete linjene og flatene repeterer seg gjennom hele komposisjonen og 

                                                           
148 Wyllie, Norway and its fjords, 226. 
149 Ibid, 234. 
150 Friedel og Hoberg, red., Gabriele Münter 1877-1962. Retrospektive, 17.   
151 Öhrner, «Ich lebte im Prophetenland – jetzt bin ich Weltkind geworden», 75. 
152 Ibid, 72. 
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skaper en viss rytme i bildet. Det tegneriske og ornamentale linjespill dominerer her over det 

maleriske. Bilde er både naivistisk og dekorativt i sitt uttrykk. Selv om det er veldig stilisert 

fremstilling, fanger hun karakteristiske linjer av lokale fjellandskapet.  Vi finner et liknende 

landskapsmotiv hos Wilse i Lødingen Fyr, et bilde tatt i 1906 (Ill. 20). 

Det virker at igjen noen spesielle atmosfæriske forhold i landskapet vekket Münters 

fascinasjon.  Overraskende nok er hun mer opptatt av tunge uværsskyer, som kontrasterer med 

lysfylte landskapet, enn midnattsolen. Skyene dekker største delen av himmelen og delvis 

skjuler solen, de er malt på en ekspressiv måte, med tykke sorte konturer. En gigantisk sitron-

gul solskive møter en fjelltopp og hviler på den. Münters svært forenklede fremstilling har sin 

litterære parallel hos Wyllie: «The mountain behind which was the sun, stood up, a deep blue 

back. The sun drew nearer and nearer to the edge, disclosing a wonderful peak ….”. 153 

Flere små, isolerte hus virker tilfeldig plassert i landskapet. Et enslig tre ved huset er fremstilt 

som en hieroglyf, mens en fiskebåt, som er reflektert i den blanke vannflate, er tegnet på en 

detaljert måte. Münter kombinerer to visuelle språk: naivistiske og mer sofistikerte. Hun 

integrerer elementer fra barnas tegne vokabular: fjell, skyer og sol er abstrahert til det 

essensielle. Mitsommernacht in Svolsvaer skiller seg koloristisk fra andre norske malerier 

med sine lysere palett og tynnere maling. Fjell og sol er malt som klare og rene fargeflater, 

men i resten av landskapet bruker hun dempede og blandete fargetoner. Dominerende i 

landskapet lyse grønne og gule fargenyanser gjenspeiler skiftende farger i sollyset. 

Fargelegging er tynn og fyller på en presis måte formene innen tegnede konturer, som i 

glassmalerier. (A. Öhrner nevner også 19 glassmalerier, som Münter lagde sommeren 1917, 

blant dem Vom Svolsvær-Hafen.154 Glassmaleriet er ikke bevart, men fra tittelen vet vi at 

motivet var hentet igjen fra en havn, denne gangen havnen i Svolvær).  

Mitsommernacht in Svolsvaer er mest stilisert og dekorativt bilde av alle norske landskaper. 

Ved siden av naivistiske preg har det en viss sentimentalitet og «prettiness» over seg, noe som 

ikke er organisk for Münters verk. Etter min oppfatning, skiller maleriet seg i Münters 

produksjon og er trolig mest influert av Sigrid Hjertens dekorative stilen. Münter selv skilte 

sitt kunstneriske uttrykk fra dekorative eleganse som kjennetegnet svenske Matisse-elever, når 

hun skrevet i 1949 til Carl Palme og reflekterte om sin svenske periode: «In those days people 

                                                           
153 Wyllie, Norway and its fjords, 234. 
154 Öhrner, «Ich lebte im Prophetenland – jetzt bin ich Weltkind geworden», 77.  
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felt that amongst the Swedish artists I was the ‘most Nordic’. Indeed, that’s what I was, and I 

have remained so to this day”.155 

 

 

Sommernacht, Insel Lödinge. Norwegen, 1920 vs Schmidt-Rottluffs 

Norwegische Küstelandschaft, 1911 

 

Bildets tittel, Sommernacht, Insel Lødinge. Norwegen, er tydelig håndskrevet i den nederste 

rammekanten av akvarellen (ill. 16). Det topografiske navnet referer til et av de stedene, hvor 

Gabriele Münter hadde trolig et opphold under reisen langs kysten. Lødingen – er et øya og et 

tettsted i Ofoten (1 812 innbyggere i 2014). Denne akvarellen ble funnet av meg gjennom søk 

av Münters bilder i forskjellige auksjonshus. Dateringen,1920 er uvanlig sent for hennes 

bilder med norske motiver. I februar 1920 forlater Münter København og reiser tilbake til 

Tyskland. 1920-årene er en periode, når Münter ikke har eget studio, og jobber nesten bare 

med tegninger. Hennes tegninger av enslige kvinner var sammenliknet med Henri Matisse og 

Olaf Gulbransson. 156 Sannsynlig baserer denne akvarellen seg på noen tegninger som Münter 

utførte under sin reise, og senere bestemte hun å bearbeide sine inntrykk. 

Münter kommer tilbake til det samme motivet som i maleriet Mitsommernacht in Svolsvaer   

men bruker denne gangen andre media og et beskjedent format. Bildet er utført med 

tusjpensel og akvarell, og er bare 15 x 20 cm, knapt større enn postkortformat. Det er et 

samme naturfenomen, sommernatt i Norden, som inspirerer henne igjen. Men denne gangen 

er motivet vesentlig redusert og fremstilt med noen faste tusjlinjer og sparsom akvarell 

påføring innen konturer. Münter tegner også en ramme rundt motivet, med samme upresise 

linjeføringen i tusj, som skaper også assosiasjoner med postkort. Akvarellen er utført på en 

røff, ekspressiv måte, med faste, tydelige konturer i sort, som fremhever det essensielle i 

motivet. Fjell i bakgrunnen er bare spisse trekanter og summariske tre formasjoner i midten 

har faste kantete konturer og fremstår som hieroglyfer. Noen svarte strekker i himmelen 

antyder sol og skyer. Det er flere plan i bildet, plassering av to hus i bakgrunnen skaper en 

dybde, husene er ikke frontale som før i hennes norske bilder. Den kantete, vinklete 

                                                           
155 Sitert etter Hoberg, «Sigrid Hjerten and Gabriele Münter», 56. 
156 Friedel, Hoberg, The Blue Ride. A Dance in colour, 198. 
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linjeføring er veldig forskjellig fra elegante og dekorative i Mitsommernacht in Svolsvaer.  

Paletten er begrenset til grønt med noen gule streker og svært fortynnet blått i bakgrunnen. 

Akvarell farger renner ut av begrensede konturer, som skaper et mer spontant og ekspressivt 

uttrykk i bildet. 

Blant Schmidt-Rottluffs bilder med norske motiver finnes det også en akvarell Norwegische 

Küstelandschaft, datert 1911, som ikke var omtalt av meg tidligere (ill. 8). Denne akvarellen 

ble funnet av meg gjennom søk i Christies auksjonshus. Det kan være interessant å sidestille 

to akvareller, som er radikalt forskjellige i sitt utrykk og formspråk. Norwegische 

Küstelandschaft er utført i et stort format, 49.9 x 64.5 cm. Det er ganske vanlig format for 

Münters olje malerier. Det er utsikt over sjøen fra et høyt utsiktspunkt som i Lofthus maleri. 

Men nå er det et landskap som er dominerende, himmel, vann, og frukthager opptar største 

delen av bildet. Utsikt over fjorden stemmer ganske presist med Wilses fotografi. (Ill.   ) 

Summariske landskapsformer er samlet med dynamiske, glidende penselføring. Husene malt i 

oransje, rød og hvitt er plassert langs diagonalen, som følger en kystlinje. Koloristisk er 

husene sammenvevd i landskapets palett. Kystlinjen består av rene gule flater med tydelige 

oransje konturer, som minner igjen om Lofthus maleri. Akvarellen har et lyrisk og harmonisk 

uttrykk, som er skapt gjennom fargespill mellom store flater malt med bølgende penselføring 

og avgrenset fra hverandre med myke konturer. Gjennom myke, bølgende linjeføring skapes 

et forskjellig uttrykk fra hans Lofthus, som var preget av geometriske og strenge former. Hos 

Münter er linjeføring ganske variabel - fra kantete og brutte linjer til faste kurvaturlinjer. 

Maleriske virkemidler blir utnyttet av henne på en veldig asketisk måte. Münter fanger inn 

motivet i en rask og skisseaktig, men allikevel uttrykksfull tegning. Hos Münter er det en 

linjeføring, tegning som prioriteres og skaper et ekspressivt uttrykk, Schmidt-Rottluff har en 

dominerende malerisk tilnærming til motivet. Hans fargelegging med akvarelltoner følger 

konturer laget med en tynn blyant som er synlig noen steder. Men han legger fargekonturer 

over blyant linjer, og med dette fremheves det maleriske spontane uttrykket i bildet som 

dominerende over det grafiske. Upresise fargekonturer- blå, gule, oransje –  artikulerer 

former, avgrenser fargefeltene fra hverandre og skaper det koloristisk sammenhengende 

bildet. 
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Lappen in Nordschweden 

Jeg hadde også lyst til å inkludere en eneste tegning som er publisert fra Münters skissebøker, 

Lappen in Nordschweden (ill. 17). Det er en tegning med gruppe av samer fra Abisko, som 

hun utførte i skisseboka under sin reise i Lappland.157 Det er ikke bare storslått natur som 

turistene fikk møte i nord. Et besøk av en sameleir var en del av turistiske «attraksjoner» for 

reisende i Nord-Norge og et fast innslag langs turistskipenes løype.  Münters tegningen 

påviser igjen at det lokale og etnografiske vekket interesse hos henne, men denne interesse 

førte ikke til noe maleriske resultatet den gangen. Det er interessant at Münter plasserer 

samene bakvendt fra betrakteren, med denne plasseringen skiller hennes fremstilling seg fra 

tallrike fotografier av samer fra den tiden, hvor de poserer for turister i sine leirer som 

etnologisk kuriositet (Ill.19). «Lappene beitet reinen sin på fjellene rundt om. Men når 

turistskipet var ventet, drev de en reinflokk ned til en innhegning i dalen …. Passasjerene drev 

jakt på lappene med sine fotografiapparater, men som oftest var det nokså mislykket, om ikke 

dollaren ble tatt til hjelp»158, - forteller Wilse i sin bok Norsk landskap og norske menn utgitt i 

1943. 

Det er veldig uvanlig for Münter å lage et bilde med menneskelige figurer som er 

dominerende i landskapet og som er plassert nær betrakteren. Trolig er det hennes fascinasjon 

for etniske særtrekk og de samiske klær som var mest motiverende her. Tre store bakvendte 

figurer, en stående kvinne og to sittende menn (barn?) opptar største delen av billedrommet. 

Deres klær er tegnet med en tydelig interesse for spesifikke detaljer. (Münters interesse for 

bayerske folkekunst og folkedrakt gjør naturlig hennes interesse i andre autentiske og 

etnografiske fenomener. Hun selv sammen med Kandinsky brukte ofte bayerske folkedrakt 

mens de bodde i Murnau).  Det er uklart hva som er avbildet foran dem. Er det abstraherte, 

stiliserte planter eller dyr? Betrakteren opplever landskapet sammen med dem.  

I sin reduserte fremstilling kontrasterer Lappen in Nordschweden med en tegning fra samme 

skisseboka, som Münter lagde før sin reise til Nord-Norge. Denne tegningen avbilder hennes 

rom, som hun leide i Sverige før avreisen, og rommets interiør er gjengitt med en utrolig 

detaljrikdom. 159 De to tegningene er publisert ved siden av hverandre i Münters 

                                                           
157 Öhrner, «Ich lebte im Prophetenland – jetzt bin ich Weltkind geworden», 72. 
158 Sørlie, «Nord», 162. 
159 Öhrner, «Ich lebte im Prophetenland – jetzt bin ich Weltkind geworden», 72. 
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Retrospektive, og demonstrerer tydelig at hun bruker samtidig ganske varierende formale 

virkemidler. 

 

Vi har sett at de norske bildene viser en stor stilistisk variasjon i sitt formspråk. De hører til 

Münters «skandinaviske» bilder, som til tross for deres varierte uttrykk, er generelt mindre 

ekspressive enn hennes tidligere bilder fra Blaue Reiter perioden. Münter i denne perioden går 

vekk fra tidligere pastose, kraftfulle penselstrøk og intense fargekontraster til mer dempet og 

nyansert fargeskala, hennes bilder får et stilisert og dekorativt preg. De er mindre maleriske, 

men mer tegnede, lineære. Det narrative får mer plass i dem.  Flere kunsthistorikere er enige 

om at Münter blir i sin bruk av stilistiske virkemidler influert i stor grad av svenske 

ekspresjonister, tidligere Matisse-elever, spesielt Sigrid Hjerten. «The stylistic and thematic 

multiplicity of the paintings and prints from Münter’s last years in Scandinavia is united in 

one factor. The Expressionist subjectivity that she had developed in Murnau in 1908 and 

brought with her to Sweden was diminished, transformed or eliminated, to be replaced by 

more self-conscious stylization, intermittent naturalism and recollection of previous styles», - 

påstår R. Heller. 160 

 

 

4. Komparativ analyse av norske landskapsmalerier 

 

4.1. Motivvalg.  Tilnærming til motivet  

 

Münters valg av motiver under hennes reise kan virke ganske paradoksalt fra første blikk. 

Kunstneren reiser til Nord-Norge og seiler som turist med hurtigruten langs kysten som byr på 

storslagen natur med dype fjord og majestetiske fjell. Men det er ikke noe majestetisk eller 

sublim å finne i hennes bilder, hun går ikke i spor av romantiske landskapstradisjon. (Tankene 

om det sublime var formulert og fikk konsekvensen i kunsten omkring 1800. For det dannet 

1700-tallet menneske var naturen, fjord og fjell en styggedom i sin mangel på rasjonalitet. 

Naturen var sivilisert og forskjønnet gjennom inngrep fra mennesker).161 

                                                           
160 Heller, Gabriele Münter. The Years of Expressionism 1903-1920, 173. 
161 Loge, Nikolai Astrup. Elskaren under trekrona, 122.  
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Prosaiske, trivielle scener med mennesker i arbeidet, fiskebåter, noen små bondehus velger 

Münter som motiver for sine norske malerier. Har en spesiell interesse for det industrielle, 

havn og båter. (En del av de motivene begynte hun å bruke i Stockholm, før sin reise til Nord 

Norge, som i en radering Near the Sluice, Stockholm, 1916, hvor hun avbilder aktiviteter i 

havnen). Det er menneskelige habitat, det trivielle og hverdagslige som skjer i et kultivert 

landskapet, vekker hennes interesse. De prosaiske scener blir fremstilt på en upretensiøs måte. 

Det kan spores en viss kontinuitet i Münters motivvalg både med hennes Murnau bilder og 

fotografier som hun tok under sine tidligere reiser. Münter har reist ganske mye før, besøkte 

USA, reiste sammen med Kandinsky i Tunis, Nederland, Italia, Frankrike. Det er publisert en 

del av fotografier som hun har tatt under de reisene162, og i den største delen av dem velger 

hun hverdagslige og trivielle scener, med klesvask, fiskebåter, mennesker i arbeidet fremfor 

for grandiose og sublime utsikter, «obligatoriske» for turister.  

Både Münter og Schmidt-Rottluff bruker den visuelle realiteten, motiver som de opplever 

under sine reiser, som en kilde og utgangspunkt for sine malerier. Begge kunstnerne velger et 

kultivert landskap som motiv, landskap som et menneskelig habitat, hvor natur og mennesker 

er i en interaksjon og varierende forhold. Men de er ganske forskjellige i sin tilnærming til 

motivet. Schmidt-Rottluff fjerner seg mer radikalt fra gjengivelse av opprinnelige 

landskapsmotiver, i tre av hans fire norske malerier presses landskap ut av billedrommet av 

overdimensjonerte bygninger. Skrygedal skiller seg fra andre norske bilder og viser tydelig en 

dobbelthet i kunstnerens tilnærming til motivet. På den ene siden stemmer fremstillingen 

ganske godt med gjengivelse av samme sted i Wilses fotografier. (Ill.   ) Vi gjenkjenner 

karakteristiske utforming av dalen plassert i fjellandskapet og skyggeformen på høyre side. 

Hos Wilse opplever vi samme fjellmassivet med foss og hus fra venstre utsiktspunkt. Men 

fremstillingen av vestlandske motivet blir dramatisert av Schmidt-Rottluff og enda 

«tropikalisert» gjennom intense bruk av varme farger. Schmidt-Rottluff primitiviserer 

landskapet med bruk av forenklete former og skaper et intenst og direkte uttrykk hos 

betrakteren. Betrakteren plasseres i sentrum foran nærmest symmetriske komposisjon, som 

forsterker en umiddelbar og kraftig opplevelse.  

Münter viser større følsomhet for motivet, og fanger det karakteristiske i det norske 

landskapet. Hun forsøker ikke å finne motiver som minner henne om Alpene og Murnau 

under reisen i Nord-Norge, men er opptatt av det spesifikke som hun får oppleve her i Norge. 

                                                           
162 Friedel red., Gabriele Münter -  Die Jahre mit Kandinsky. Photographien 1902-1914.  



63 
 

Utsikten i Narvik maleri korresponderer ganske presist med utsikt over malmkaien i Wilses 

Narvik fotografier. Hennes motiver viser tendens mot anekdote, narrative, som får en større 

plass i hennes norske bilder. Hun skaper en fortelling i dem, et utsnitt av hverdagslige, 

trivielle hendelser. Hennes fremstillinger har en bevisst naivistisk tilnærming og bærer med 

seg noen humoristiske undertoner. I Blaue Reiter perioden var det narrative underordnet det 

maleriske i landskapsmalerier. Kultiverte landskaper var som regel fremstilt uten mennesker, 

selv om med spor etter deres aktiviteter, «… eerily uninhabited, a stage awaiting its 

actors».163 I noen få malerier, hvor menneskelige figurer var inkludert, er de figurene 

skyggeaktige og virker malplassert i forhold til landskapet. I Stockholm begynner Münter for 

første gang å plassere store menneskelige figurer i bygater og fange dem i en snapshot 

momentan bevegelse. I norske Narvik og Tjellebotten blir billedrommet,  «a stage awaiting its 

actors», fylt i forgrunnen med «aktører», de lett karikerte skikkelser plasseres på «scenen» på 

en måte, som minner om tegneserier, hvor kunstneren arrangerer og bestemmer over 

plassering av sine karakterer. Münter leker i Narvik og Tjellebotten både med figurenes 

overdrevne posisjoner og komiske proporsjoner i forhold til landskapet. Münters mennesker 

er ikke organisk sammenflettet med omgivelser som hos Van Gogh, men de er likeverdige 

med landskapet, som de skapte selv, det er «… a scene of human association with nature in 

proportious, harmonious coexistence».164  

Hos Schmidt-Rottluff er det narrative fraværende i hans norske bilder, og det maleriske 

uttrykket er tydelig prioritert av kunstneren. Mennesker er ikke inkludert i landskaper, det er 

ikke plass for dem i hans konstruerte billedrom eller for båter i hans abstraherte vannflate. Det 

kultiverte landskapet er sterkt forenklet, gigantiske primitiviserte hus og anlagte veier er 

eneste spor etter menneskelige aktiviteter. (I Rising Moon, 1912, plasserer Schmidt-Rottluff 

en gigantisk kjerre midt i bildet, et uvanlig ikonografisk element for ham, men fremstillingen 

av den oppleves ikke som en del av det narrative, den vekker ikke assosiasjoner til et enkelt 

bondearbeid, men bærer i seg noe uhyggelig og mystiske uttrykk). Schmidt-Rottluff maler 

første landskaper med nakne menneskelige figurer i 1912, som gjenspeiler tydelig hans 

interesse i kubisme og primitivistiske ikke-vestlige kunstformer.165 Senere i Nidden ved 

Østersjøen lager han flere monumentale badescener hvor figurene blir en organisk del av ur-

landskapet.  

                                                           
163 Heller, Gabriele Münter. The Years of Expressionism 1903-1920, 149. 
164 Ibid, 146. 
165 Behr, Expressionism, 49. 
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Et forhold mellom arkitektur og natur - er et annet tema som får forskjellig tolkning hos 

Schmidt-Rottluff og Münter. Ingen andre tyske ekspresjonister lagde så rikt og variert galleri 

av hus som Münter i sine landskapsbilder. Münters hus i Murnau-perioden er levende, 

uttrykksfulle og organiske i sin deformasjon. De er oftest fremstilt sammenvokste i grupper 

og sammenflettet med landskapet i motsetning til husene i norske bilder -  isolerte og 

rektangulære fargefasader, som bryter koloristisk med landskapet. De frontale husene, som 

består av bare flate fasader, refererer til barnas tegninger i sin gjengivelse.   

Hos Schmidt-Rottluff beholder husene sin sterke fauvistiske koloritt i de fleste av hans 

landskapsbilder, men varierer i sin utforming fra bløte og formløse til de kantete og 

geometriske, og blir som regel fremstilt overdimensjonerte og dominerende i forhold til 

landskapet. Utviklingen av denne problematikken kan spores fra gigantiske røde huset Roter 

Giebel, 1911 til «kubistiske» Häüser am Kanal, 1912 og mer ekspressive og dynamiske i sitt 

uttrykk Rising Moon, 1912 og Haüser bei Nacht, 1912. I norske bilder til Schmidt-Rottluff er 

husene fremstilt som isolerte eller sammenvokste fargekuber, kantete og geometrisk rette, 

uten vinduer. De er ikke individualisert som hos Münter, det er bare en rekke av former. I 

motivets fremstilling blir det aktualisert ulike stilistiske referanser i deres ekspresjonistiske 

språk: impulser fra kubisme i første tilfelle og naivistiske tilnærmingen i den andre.  

Schmidt-Rottluffs landskap har et monumentalt og varig uttrykk, han maler himmel og hav 

uten horisontlinje, som konstante fargeflater. Han søker mer vesentlig og stabil tolkning av 

virkeligheten, nøyer seg ikke med å registrere tingenes skiftende utseende, som var en kjerne i 

en impresjonistisk kunst. Münter beholder sin interesse for det flyktige og skiftende i naturen, 

som hun utviklet siden sine plen-air landskapsmalerier, og den fascinasjon bestemmer ofte 

hennes utvalg av motiver. Hun viser følsomhet for naturfenomener, som er i stadig forandring 

med sine farge- og lysspill: «Sensitivity to the temporal changes of light and atmosphere 

persisted and are translated into tangible color and form.”166 Münter går vekk fra 

impresjonistiske oppløsning av formen, veg hjelp av faste sorte konturer aksentuerer hun og 

skaper faste former i sine landskaper. 

 

 

 

                                                           
166 Mochon, Gabriele Münter: Between Munich and Murnau, 29. 
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4.2. Stilistiske virkemidler, fargeholdning, linjeføring 

 

Både Münter og Schmidt-Rottluff tilegnet seg tidens mest radikale ekspresjonistiske 

formspråk, men om formspråket hadde felles stilistiske trekk, anvendte de det på ulike måter. 

De hadde felles inspirasjonskilder i etablering av sitt ekspresjonistiske formspråk, med Van 

Gogh og Paul Gauguin som sine store forbilder. Impresjonistiske konvensjoner i 

landskapsmalerier og bruk av impasto-teknikken var aktuelt for begge kunstnerne i en viss 

periode. Fra Matisse hentet de inndeling i store flater, kraftige fargekombinasjoner og 

konsekvent bruk av mørke konturlinjer. En sterk forenkling av motiver, syntetisering og 

dekorative flathet var også felles for deres ekspresjonistiske formspråk.  

Ulike kryssende inspirasjonskilder hadde forskjellig betydning i kunstnernes stilistiske 

utvikling, og dermed er det ulike sider av det nye ekspresjonistiske språket som aktualiserte 

seg hos dem.  Hos Schmidt-Rottluff var det en tydelig interesse for ikke-europeisk 

primitivismen og skulpturen utslagsgivende. Hans bakgrunn som arkitekt og interesse for 

kubisme hadde også en betydning for det kunstneriske uttrykket som han skapte. Hos begge to 

kan det spores en innflytelse fra kubismen i bruk av en stilisert, kantet linjeføring. Münter 

hentet sin inspirasjon fra lokale folkekunst tradisjoner og barnas kunst. En naivistisk 

tilnærming til motivet er en viktig side av hennes ekspresjonistiske formspråk.  

  

Både Münter og Schmidt-Rottluff delte en tro på fargens ekspressive potensiale. Farger har 

egen verdi og uttrykkskraft og de frigjøres fra sine referanser i virkeligheten. Fargeholdningen 

hos begge to var preget av fauvistiske kraftfulle og forenklete palett. Men generelt har Münter 

en mer dempet palett, og spesielt i sine skandinaviske bilder, hvor hun skaper mer subtile 

fargekombinasjoner med mykere overganger mellom fargetoner. 

Schmidt-Rottluff benyttet seg mye av kontraster rødt/grønt og blått/oransje. Et oransje-rødt 

fjell i Skrygedal kontrasterer med monokrom blå himmelen og dominerende i bildet grønne 

nyanser.  Denne konsekvente bruken av komplementære kontraster, spesielt oransje/gul mot 

blått, hos Schmidt-Rottluff kan refereres til Van Goghs palett, som er kjennetegnet ved 

vibrerende komplementærkontraster og rene primærfarger, slik vi ser i hans berømte The 

Yellow House, 1888, hvor gult og oransje i kunstnerens bolig intensiveres mot en dypblå 

himmel.167 I Häuser am Wasser er det en hel husrekke malt med en strålende gult, som speiler 

                                                           
167 Lloyd, “Van Gogh og Munch: Et spørsmål om stil”, 129. 
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seg i ultramarin blått. I Oppedal og Lofthus er takene strålende gule og husveggene oransje. 

Det er tydelig i fargebruken at det er en kunstnerisk ide som er overordnet og ikke referanser 

til virkeligheten. Fargen har en egen absolutt verdi, som kunstneren er tydelig begeistret for, 

og dens ekspressive og dekorative potensiale skal utnyttes av ham.  

Schmidt-Rottluff bruker en bred variasjon av penselstrøk. Kraftfull og dynamisk penselføring 

skaper en uttrykksfull overflate som forsterket bruken av ekspressive farger. Med å påføre 

penselstrøk ved siden av eller oppå hverandre skaper et inntrykk av intuitiv og rask maling.  

Ved siden av fargeholdning bruken av konturlinjer er en av de viktigste uttrykksbærere hos 

begge kunstnerne. Schmidt-Rottluff bruker tydelige, lange penseldrag for å dra upresise og 

avbrutte konturer rundt forenklete former.  Bruken av fargekonturer er en av de faste 

elementene i hans visuelle språk, og den har både avgrensende og en samlende funksjon. 

Hans bruk av flerfargede konturer minner om barns malerier, når flere farger prøves for å 

finne den riktige. Men hos Schmidt-Rottluff er det et bevisst stilistisk trekk for å fremheve det 

umiddelbare og spontane i bildet, som var så mye kultivert av Brückes kunstnerne. 

Maleprosessen blir prioritert fremfor finish. Det prosessuelle, overflatens tekstur og 

penselbruk har en egenverdi og dermed er bevisst synligjort av kunstneren. Denne artikulering 

av overflaten, sammen med utforskning av abstrakte fargeegenskaper og relasjoner mellom 

farger og former, blir til hovedelementer i maleriets innhold. I Schmidt-Rottluffs norske bilder 

er linjeføring underordnet det maleriske uttrykket og hans strålende fargebruk.  

Det har vært påpekt tidligere at i sin skandinaviske periode viser Münter interesse for nye 

stilistiske trekk, og hennes malerier får en utpreget lineær og dekorativ karakter. Hennes 

cloisonnistiske teknikk som hun benyttet mye før, for å redusere og forenkle former, får andre 

funksjoner. Linjebruken blir aksentuert som et viktig stilistisk element i større grad i malerier 

som hun lager i denne periode. Elegante, tynne, ornamentale linjer, som danner omsluttende 

konturer rundt formene, kjennetegner flere av hennes skandinaviske bilder. Det er blitt en 

felles påstand i forskning, at Münters nye interesse for dekorative linjebruken i denne 

perioden, var influert av hennes kontakter med svenske Matisse-elever, spesielt Sigrid 

Hjerten.168  

Münter selv skrevet i 1953 om sitt forhold til tegning og maleri: «Anyone who looks closely at 

my paintings will see the draughtsman in them. Despite all the colourfulness, a solid graphic 

structure is there. I usually draw my pictures on card or canvas using a black brush before I 
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move on to colour. Generally, the basis of what I do is a small pencil sketch that I produced 

under the impression of my subjects”.169 I sine tegninger og skisser noterer hun ofte fargebruk 

innenfor tegnede feltene med bokstaver, som står for den bestemte fargen.170  

Münter tegnet mye før hun ble oppfordret av Kandinsky til å bruke farge og begynne med 

oljemalerier. I tegninger demonstrerer hun sin dyktighet til i å trekke ut det essensielle i 

motivet, som hun oppnår med svært asketisk linjebruk, som i Sommernacht, insel Lödinge. 

Norwegen, 1920. Norske malerier har en klar formal struktur som baserer seg på en variert 

linjeføring, som spenner fra brutte, ekspressive og dynamiske linjer til myke og dekorative. 

Den faste, forenklede tegning med konturlinjen som uttrykksbærer, refererer i stor grad til 

Matisse. I norske landskapsmalerier kontrasterer Münters elegante linjeføring, som har ofte 

rytmiske forløp, med den intense og ekspressive linjebruken hos Schmidt-Rottluff.  

 

 

4.3. Virkning på betrakteren/opplevelse av malerier 

 

Farger har en egen verdi, utstråler livskraft og energi. Dermed har de en umiddelbar og sterk 

effekt på betrakteren. Unaturalistisk koloritt med komplementærklangene rødt/grønt og 

blått/oransje/gul hos Schmidt-Rottluff gir betrakteren et sterkt og stimulerende sanseinntrykk. 

Hans fargebruk og virkningen av den på betrakteren, spesielt i Skrygedal, kunne delvis 

illustreres med et utdrag fra Kandinsky’s bok Om det åndelige i kunsten, 1912, hvor han 

definerer blant annet hvilke klanger som utmerker rød farge, og de virkninger og vibrasjoner 

som det utløser hos betrakteren: «… til tross for all sin energi og intensitet fremkaller rødt en 

sterk tone … .»171, «… vekker en følelse av kraft, energi, streben, besluttsomhet, glede, (ren) 

triumf osv. Musikalsk minner det også om klangen av fanfarer der tubaen klinger med – en 

vedholdende, påtrengende, kraftig tone».172  

Münter har forholdsvis naturtro fargeholdning i sine norske malerier. Kandinsky i sitt essay 

«Om Konstnären», som var publisert på svensk i forbindelse med Münters utstilling i 

Stockholm i 1916, definerer sterke sider av hennes kunst også med bruk av musikalske 

                                                           
169 Sitter etter Friedel, Hoberg, The Blue Ride. A Dance in colour, 197.  
170 Salmen, Gabriele Münter malt Murnau, 47. 
171 Kandinsky, Om det åndelige i kunsten, 99. 
172 Ibid, 100. 
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begrep: «the simple harmony derived from just a few colours, which are without exception 

earnest, and which through their deep tones, combined with the drawing, construct a calm 

accord».173 Münters norske landskapsmalerier kunne godt eksemplifisere denne påstand.  

Schmidt-Rottluff og Münter har forskjellig følelsesmessig virkning på betrakteren. Schmidt – 

Rottluff er dominerende, intens og overveldende, mens Münter inviterer betrakteren en til en 

dialog som er dempet i sitt uttrykk. Betrakteren blir opptatt av det narrative aspektet i hennes 

bilder, en historie som hun har lagt. Münter er leken og naiv på en sublim måte, Schmidt-

Rottluff er alvorlig og monumental.  Hos Münter dempes alvor med hennes naivistiske og 

humoristisk tilnærmingen til motiver. 

Schmidt-Rottluff projiserer tydelig og intenst hans egne visjoner på betrakteren, bildene hans 

fremstår snarest som en illustrasjon av hans kunstneriske interesser.  Münter viser en større 

interesse for lokale landskapet og følsomhet for det konkrete motivet, som hun uttrykker med 

letthet og sjarm. «…I never sought to “overcome” nature, to defeat or even to deride her. I 

depicted the world as it appeared to me in its essence, how it moved me. My paintings were 

said to be unpretentious and introspective”.174 

Schmidt-Rottluff er kraftfull, direkte og umiddelbar i sin virkning på betrakteren, Münters 

mer dekorative og stiliserte tilnærming skaper en viss distanse mellom et verk og betrakter. 

Obler mener, at Kandinsky i sine essayer om Münter eliminerer noe av kompleksitet og 

intellektualisme, som finnes i hennes kunst. Münter selv i noe grad etablerte dette synet på sin 

kunst som en intuitiv og anti-intellektuell prosess. Ifølge Kandinsky, henviser hennes malerier 

seg til betrakteren og verden på en direkte og umiddelbar måte. Men i sin forskning forsøker 

Obler å bevise, at «… if some of her compositions seem simple, cheerful, and open at first 

glance, upon closer inspection, even the most apparently forthright reveal a distance between 

artist, view, and subject and a self-consciousness about representation that belie claims at 

unmediated intuition».175  

 

 

  

                                                           
173 Sitert etter Obler, Intimate Collaborations, 99.  
174 Sitert etter Heller, Gabriele Münter. The Years of Expressionism 1903-1920, 79. 
175 Obler, Intimate Collaborations, 99. 
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4.4. Betydning av norgesopphold for begge kunstnerne 

 

Hva slags opplevelse var reisen til Norge for begge kunstnerne? Hadde de korte oppholdene 

deres i Norge noe betydning? Vi har sett tidligere at reisemotiver og maleriske resultater av de 

reisene var svært forskjellige hos begge kunstnerne.  

 

I sitt brev fra 23. august 1911 skriver Schmidt-Rottluff fra Dangast: 

«Ærede frue, etter at jeg er tilbake i Dangast igjen, har jeg stadig lyst til å skrive til Dem, fylt av alle de vakre 

minnene som nå er forbundet med Dem og Deres Ringolfnæs. Fjordturen til Bergen, denne siste dagen i «Deres» 

Norge, tilbrakte jeg med å se – se og atter se – og imellom dukket en og annen dag og time på Ringolfnæs opp, 

og alt dette vevde en vakker drøm.»176  

En begeistring for nye omgivelser, et inspirerende landskap som Schmidt-Rottluff finner i 

Norge, sterke farger og lys – alle de faktorer fungerte muligens som en kreativ katalysator for 

kunstneren, men det er kunstnerens vilje og hans ideer som projiseres først og fremst på 

lerretet. «The act of creation through will, which was suggested in the earlier works, is quite 

explicit here. The observation of nature has only served to enable a transposition to take 

place”. 177 

Med utgangspunkt i et empirisk materiale kan det drøftes de påstandene som M. Moeller 

kommer med i sine konklusjoner om Schmidt-Rottluffs norske malerier. Hun påstår at «…  

Aldri senere kommer han til å omgås så fritt med de billedskapende midlene og fjerne seg så 

langt fra virkeligheten».  «Det synlige blir omdannet til en selvstendig billedorganisering 

…»178 - konkluderer Moeller i sin analyse og understrekker med dette kunstnerens 

uavhengighet fra virkeligheten og naturmotiver, som fungerer i stor grad bare som et stimuli i 

hans arbeid. Vi har sett at motiver i Skrygedal maleri og akvarellen er forankret i 

virkeligheten og fremstiller lett gjenkjennelige opprinnelige motiver i Lofthus. Maleriene hans 

er preget av en slags ambivalens, når de på den ene siden fremstiller noe spesifikt for det 

norske landskapet, men på den andre siden blir denne fremstillingen radikalt forenklet og 

intensivert gjennom et ekspressivt formspråk. Dermed blir det skapt et kraftig uttrykk som 

                                                           
176 Moeller, «Schmidt-Rottluff ved Hardangerfjorden. Om utviklingen av hans landskapsmaleri», 155. 
177 Dube, The Expressionists, 66.  
178 Moeller, «Schmidt-Rottluff ved Hardangerfjorden. Om utviklingen av hans landskapsmaleri», 153. 
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ikke oppfattes av oss som noe norsk og stedsspesifikk, men helst hørende til et tropiskaktig 

«fantasilandskap». 

I 1913 reiser Schmidt-Rottluff, etter råd fra Pechstein, for første gang til Nidden, som på den 

tiden var en stille fiskerlandsby ved Østersjøen og en del av Øst-Preussen (nå er Nida et 

feriested i Litauen). Under sitt opphold i Nidden lager han en serie aktbilder på stranden, hvor 

han skaper sin versjon av «utopiske» malerier med monumentale akter fremstilt som et 

element av landskapet. Et landskap gjennomgår enda større forenkling enn i norske malerier 

og landskapsformer blir til abstraherte formler. I Sol i furuskog, 1913 fjerner han seg mye mer 

fra naturgjengivelsen enn under sitt opphold på Vestlandet, og et motiv fra Østersjøen blir 

enda mer «tropikalisert» i sin fremstilling. 

I sin stilistiske analyse er M. Moeller overbevist om at bildene som ble lagd i Norge, 

representerer et høydepunkt i Schmidt-Rottluffs kunstneriske utvikling, de viser en helt ny 

kraft, en ny klarhet i den formale disposisjonen og en lysende fargebruk.179 Etter at han 

kommer fra Norge tilbake til Dangast den 18.august, fører Schmidt-Rottluff stilen fra 

norgesbildene konsekvent videre. Bilder, som han maler i Dangast i 1911, viser et stilistisk 

felleskap med norske bilder både i sin fargepalett og bruken av klare flateinndeling og fargede 

konturlinjer (Landschaft mit Feldern, Landschaft mit jungen Ulmen, Parkweg, Atelierpause).  

 

Hvis for Schmidt-Rottluff reisen til Norge var, etter hans egne ord, fylt av vakre minner, som 

vevde en vakker drøm, har vi ingen Münters uttalelse om hennes uttrykk og opplevelser under 

reisen. Hva som er tilgjengelig er et ofte sitert svar fra Kandinsky til henne: 

«I am truly upset that you are so little satisfied with your voyage», «I hoped that this trip 

(unique in its type) would give you a boost, ideas for your painting and would renew you and 

give you peace of soul».180  

Hva som menes i Kandinskys brev med «little satisfied with your voyage», kan bare 

spekuleres om her. Men med utgangspunkt i Münters biografiske kontekst er det lett forståelig 

hvorfor hun var ikke så begeistret under reisen og bare følte seg ulykkelig. Münters brev til 

Kandinsky hadde sikkert uttrykk for samme skuffelse over hennes personlig situasjon, som 

fylte de fleste av hennes skandinaviske brev og notater i dagbøker. Men til tross for hennes 

personlige situasjon, skapte denne «unique voyage» en impuls til å lage flere harmoniske og 

                                                           
179 «Schmidt-Rottluff ved Hardangerfjorden. Om utviklingen av hans landskapsmaleri», 150. 
180 Sitert etter Heller, Gabriele Münter. The Years of Expressionism 1903-1920, 172. 
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utsøkte malerier, dermed kan vi ikke bli enige om at «the trip failed to fulfil such 

expectations».181 De norske maleriene har verken et dramatisk eller et melankolsk uttrykk i 

seg.  Deres friske og subtile fargeharmonier, naivitet og lette humoristiske sans får vi oppleve 

i dem i dag. 

Er det noe som kjennetegner Münters norske landskapsmalerier og skiller dem stilistisk eller 

ikonografisk fra andre malerier som hun lager under sitt opphold i Scandinavia? Hvis vi 

forsøker å isolere dem med motivmessig grunnlag som en gruppe, får vi ikke noe stilistisk 

homogen «gruppe». De er preget av samme eklektisme som generelt kjennetegner hennes 

skandinaviske produksjon.  

I Murnau-perioden og senere, etter 1920, når hun flyttet fra Skandinavia tilbake til Tyskland, 

var landskapsmaleriene sterkt dominerende i hennes œuvre, en sjanger som hun stadig vendte 

tilbake til: «You have probably understood that I have always been mainly a plen air painter, 

also I have also painted portraits and still-life compositions», - fortalte Münter selv når hun 

ble intervjuet i 1958.182 I Stockholm prøver Münter å erstatte en motivkrets, som hun støttet 

seg så mye på før, med bymotiver og kvinnelige portretter i interiør. Hun lager noen få 

landskapsmalerier under sitt opphold i Danmark, med varierende formspråk, fra 

impresjonistiske til sterkt stiliserte, som er forskjellige fra de norske i stilistisk sammenheng. 

Etter reisen i Norge, som var ganske kortvarig, lager Münter fire landskapsmalerier, som var 

tydelig betydningsfulle for henne. Münter var så fascinert av et motiv fra Narvik, at hun 

anvender det to ganger i nesten identiske malerier. Det kan antydes at i reisen til Nord-Norge 

fant hun motiver og ble inspirert for første gang under sitt opphold i Skandinavia til å komme 

tilbake til sjangeren, som hun alltid følte seg mest komfortabel med. Både Narvik og 

Tjellebotten befinner seg stilistisk mellom Münters tidligere radikale og ekspressive 

formspråk og hennes mer stiliserte og dekorative «skandinaviske» uttrykk.  Etter min 

oppfatning beholder Münter i disse bildene den friskhet og umiddelbarhet, som kjennetegnet 

hennes malerier fra Murnau perioden. Komposisjonene er enklere og mer åpne, og samtidig 

gjenspeiler de hennes nye dempede fargebruk og interesse for en dekorativ linjeføring. 

Münters interesse for det narrative og innføring av en «story» i et billedrom er ganske unik for 

hennes kunstneriske vokabular.  

 

                                                           
181 Heller, Gabriele Münter. The Years of Expressionism 1903-1920, 172. 
182 Ibid, 127.  
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Avsluttende kommentarer 

 

To kjente tyske ekspresjonister, Karl Schmidt-Rottluff og Gabriele Münter, reiste til 

Vestlandet og Nord-Norge, henholdsvis i 1911 og 1916. De hadde ulike reisemotiver, og de 

maleriske resultater av deres opphold i Norge ble også svært forskjellige. Et norsk landskap 

som motiv danner et tematisk slektskap mellom kunstnernes landskapsmalerier og er et 

utgangspunkt for deres kontekstuell og komparativ analyse, som er blitt foretatt i denne 

masteroppgaven. Maleriene er samlet av meg i en gruppe som består både av malerier som 

var dokumentert i tidligere kilder og noen som er funnet av meg gjennom søk i auksjonshus.  

Det antydes at denne gruppen av bilder kan utvides med fremtidens funn. Det er forsøkt å 

identifisere noen av motivene som var anvendt i maleriene. Har fremlagt noen hypoteser i 

forbindelse med topografiske steder og bildenes titler. 

Norske landskapsmalerier er plassert i oppgaven i en bredere kultur-historisk kontekst.  

Kunstnernes reiser ble sett på både som en del av den tyske ekspresjonismens jakt etter det 

autentiske og usiviliserte og samtidig som en del av en norsk turistindustri, som var i rask 

utvikling på den tiden. Det var forsøkt å gjenskape konteksten rundt deres reiser gjennom 

bruk av gamle reisebøker og fotografier. Maleriene ble sidestilt med liknende 

landskapsmotiver i A. Wilses fotografier fra de samme områder, som var besøkt av 

kunstnerne. Det var interessant å oppdage at noen av Münters og Schmidt-Rottluffs malerier 

viser en påfallende likhet med motiver gjengitt i Wilses fotografier. 

Wilse var en av mest etablerte «turistiske» fotografer i Norge etter 1905; en stor del av hans 

produksjon var et svar på turistmarkedets etterspørsel. En del av hans landskapsfotografier er 

preget av nasjonalromantiske billedskjemaer og fremheving av det spesifikk norske og 

sublime. Midnattssol, samiske leire og sublime utsikter over majestetiske fjord og fjell – er 

blant de hyppigste og trolig mest salgbare motiver i hans «turistiske» produksjon. Samtidig 

blir det påpekt at Wilse med sin bakgrunn som ingeniør, bryter delvis etablerte romantiske 

klisjer i sin motivkrets. Vi ser stadig hans store fascinasjon for industrialiserings tegn - 

jernbane, biler, veier og båter. Münter bruker noen av de samme «turistiske» motivene med 

midnattssol, samer, men hennes tilnærming har ikke noe romantiserende preg i seg. Det 

sublime og majestetiske i det norske landskapet blir fratatt all sin grandiositet, 
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landskapsmotiver får et sterkt naivistisk preg. Forhold mellom mennesker og natur har en 

nøktern og rasjonell karakter. Med Wilse deler Münter sin fascinasjon for det industrielle, 

båter, aktiviteter i havnen. 

Det er således ikke snakk om en romantisk sublim naturopplevelse hos Schmidt-Rottluff, 

likevel har hans Skrygedal noe av det «grandiose» uttrykk i seg. Maleriet bærer i seg en 

stemning av ro, harmoni som en opplever i et mektig fjellandskap. Med hjelp av svært 

reduserte billedmessige virkemidler, fremstiller Skrygedal et intensivert og vesentlig 

«primitivisert» vestlandsk landskap. I andre norske landskapsmalerier fjerner Schmidt-

Rottluff seg ganske langt fra stemninger som er særegne for det stedet hvor han oppholdte seg 

på Vestlandet. Det er kjent at kunstneren bodde i et stort trehus i Lofthus rett ved vannet, som 

var oppgitt av en parklignende frukthage. I Wilses fotografier og gamle reisebøker er hele 

bygda fremstilt som et idyllisk sted, liggende ved Sørfjørden, med Hardangervidda i ryggen 

og med utsikt til mektige fjell, fosser og isbreen Folgefønna. Schmidt-Rottluff intensiverer og 

i noen grad dramatiserer stemningen i sine landskapsmalerier, hans overdimensjonerte 

kubistiske hus presset landskapet nærmest ut av billedrommet.  Det er kunstnerens utforsking 

av de ekspressive farge egenskaper og hans interesse for det formale, som utgjør det egentlig 

innhold i maleriene.  

I en komparativ analyse redegjorde jeg for likheter og forskjeller i kunstnernes motivvalg, 

oppfatning av motivet og maleriske virkemidler. Identifisering av anvendte motiver tyder på 

at virkelige naturopplevelser ligger til grunn for deres landskapsskildringer.  Begge 

kunstnerne opparbeidet sine inntrykk fra norgesreisen i flere verk kjennetegnet av ulike 

ekspresjonistiske virkemidler.  

Begge to fremstiller et kultivert norsk landskap, som blir radikalt forenklet og redusert til det 

essensielle. Likevel blir det antatt at Münter viser større interesse for det spesifikke, hennes 

landskapsskildringer treffer det særegne og karakteristiske ved det norske landskapet. 

Generelt viser Münter mer følsomhet i sin tilnærming til norske motiver.  Hos Münter kan vi 

snakke om det delvis iscenesatte landskapet, hvor det narrative ikke er integrert i landskapet, 

men blir innført på en «sceneaktig» måte og med en humoristisk «touch». 

Schmidt-Rottluff skaper fantasipregete fremstillinger av det norske landskapet, hans bilder 

overveldes i større grad av det subjektive og hans maleriske interesser.  Hos Schmidt-Rottluff 

blir det norske landskapet ikke bare primitivisert, men også «tropikalisert», som i maleriet 

Skrygedal, gjennom intens fargebruk, som skaper assosiasjoner med Paul Gauguins sydlige 
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bilder. Dette var et typisk trekk for andre Brückes kunstnere, som tilegnet lokale motiver, 

badescener malt i deres utflukter til Moritzburg, et eksotisk, tropisk preg. (Schmidt-Rottluff 

begynner å lage malerier med liknende ikonografi i badebyen Nidden ved Østersjøen, etter 

opphold i Norge, hvor nordiske sanddyner og trær får en svært abstrahert og «tropiskaktig» 

fremstilling).  

Både Schmidt-Rottluff og Münter reduserte, forsterket og overdrev for å synliggjøre det 

essensielle aspektet ved et motiv og intensivere den ekspressive kraften. Likevel gjennom 

ulike stilistiske virkemidler skaper de svært forskjellige uttrykk i sine malerier: bevisst 

naivistiske og upretensiøse hos Münter versus monumentale og intense hos Schmidt-Rottluff. 

En virkning på betrakteren blir også forskjellig: direkte og kraftige hos Schmidt-Rottluff 

versus distanserte og dempede hos Münter.  

Münters stil i den skandinaviske perioden tenderer generelt mot dekorative og lineære uttrykk. 

Hennes norske landskapsbilder er tydelig strukturerte og skapt med tegnerens tilnærming til 

motivet. I sine lineært konstruerte malerikomposisjoner anvender hun den faste og elegante 

linjeføringen. Det essensielle i bildene blir aksentuert gjennom bruk av konturlinjer, som 

samtidig blir et viktig uttrykksbærende stilistisk element.   

Schmidt-Rottluff skaper et konsentrert malerisk uttrykk som dominerer over det grafiske, 

bildene hans er preget av en friere malerisk oppfatning av motivet. I de norske bildene er hans 

fargeskala mer ekspressiv og intens enn hos Münter, nærmere fauvistisk fargebruk. Münters 

norske malerier er kjennetegnet av en mer dempet og kromatisk palett, med subtile 

fargeharmonier. 

Gjennom komparativ analyse av de aktuelle norske bildene ble det forsøkt å differensiere og 

illustrere forskjellige stilistiske uttrykk i den tyske ekspresjonismen, som spennet seg fra 

intense, direkte, «ekte» tyske til mer lyriske, dekorative, «franske». 

 Studien har forhåpentligvis bidratt til å belyse en tematikk som er interessant i norsk 

sammenheng og som ikke har fått en spesiell oppmerksomhet i Norge.  

Maleriske resultater av kunstnernes reiser til Norge har beriket den tyske ekspresjonismens 

kunsthistorie. Vi som betraktere får oppleve en av Münters norske malerier, Narvik, på nært 

hold, og det er ikke tilfeldig at et bilde med norsk motiv ble innkjøpt og fikk plass i Nasjonal 

Galleriet i Oslo.183 Narvik maleriet befinner seg i en sal, hvor andre tyske ekspresjonister er 

                                                           
183 innkjøpt av Sparebankstiftelsen og deponert i Nasjonalmuseet i Oslo siden mars 2011. 



75 
 

utstilt, og har et nylig innkjøpt maleri av Schmidt-Rottluff, Badende am Strand, 1922, ved 

siden av seg.  Tysk ekspresjonisme var nesten fraværende i offentlige norske samlinger. Den 

grunnleggende årsaken til dette er at et norsk kunstliv fra slutten av 1880-tallet i overveiende 

grad var orientert mot Frankrike, og man prioriterte bort den tyske kunsten. Siden 2009 har 

Sparebankstiftelsen ervervet flere malerier av den tyske ekspresjonismens fremste 

representanter (Kirchner, Heckel, Schmidt-Rottluff).  Bildene, som var en «missing link», i 

Nasjonalmuseets samling, kan oppleves i dag som en organisk del av ekspresjonismens 

bevegelse, som var preget av svært ulike kunstneriske uttrykk.  
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