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Sammendrag 
I denne oppgaven analyseres syv av Harriet Backers malerier med det enkle mål å avdekke 

formale særtrekk i hennes kunst. Problemstillingen for undersøkelsen er formulert slik: 

Hvilke formale virkemidler kjennetegner Harriet Backers malerier? Hva utgjør det særegne i 

hennes kunstneriske uttrykk?  

Bildene som er analysert fremstiller menneskefigurer i et interiør. Analysene er gjennomført 

etter et skjema hvor de samme formale og koloristiske temaer diskuteres i samtlige verk.  

Oppgavens metodiske fundament er verksanalyse i tradisjonen komparativ metode. Gjennom 

analysene har jeg vurdert virkemidler med hensyn til linjeføringen og oppdelingen av flatene 

i komposisjonen, organiseringen av rom og masse, og håndtering av lys og farge.  

Tidligere forskning i forhold til Harriet Backers malerier har hatt et fokus på endringer i 

forhold til kunstneriske strømninger i Backers samtid. Kunsthistorikere har beskrevet det nye. 

I mitt arbeid med analysene har jeg også vært opptatt av å studere hvilke konkrete formale 

trekk i Backers malerier som kan knyttes til den akademiske tradisjon i billedkunsten. Else 

Christie Kielland beskrev Harriet Backers verk som innehavere av klassisk likevekt. Jeg har 

søkt å avdekke hvilke formale trekk i Bakers maleri som kan knyttes til dette begrepet. 
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Forord 
Harriet Backer ble født i Holmestrand den 21. januar i 1845. Foreldrene var reder, kjøpmann 

og dansk konsul Nils Backer og hans kone Sofie.1 Harriet var 12 år da familien flyttet fra 

Holmestrand til Kristiania på grunn av søsteren Agathes musikkutdanning. I 1860 ble Harriet 

Backer elev ved Eckersbergs malerskole.2 Innehaveren Johan Fredrik Eckersberg (1822-

1870), som hadde studert under Gude i Düsseldorf, underviste i Düsseldorfskolens ånd.3  

Etter to år på malerskolen fulgte en periode på rundt ni år hvor Harriet Backer fulgte sin 

søster, pianistinnen Agathe Backer, på studie- og konsertreiser i Europa. I europeiske byer 

fikk hun anledning til å besøke gallerier og kopiere eldre kunst. Da Eckersberg døde i 1870 

overtok Knut Bergslien og Morten Müller malerskolen. I likhet med Eckersberg hadde 

Bergslien sin utdannelse fra Düsseldorf. I perioden 1871 til 1874 arbeidet Backer med en 

rekke portretter under hans veiledning.4   

I oktober 1874 satte Harriet Backer kursen mot München for å utdanne seg til portrettmaler. 

Her var Karl Theodor Piloty (1826-1886) det store navn ved byens kunstakademi.5 Det 

tradisjonelle historiemaleriet hadde hatt som mål å vektlegge historiske hendelsers moralske 

betydning. Piloty og Münchenskolen fjernet seg fra denne tradisjonen. I en tilnærming til 

tidens genremaleri ble i stedet det menneskelige, hverdagslige og individuelle framhevet.6 

Kvinner hadde ikke adgang til kunstakademiet i München. Backer fikk derfor privat 

undervisning av malerne Lambert Linder og Christian Ross. Ved siden av studerte hun også 

de gamle mestrene i Alte Pinakothek. Den viktigste læreren ble allikevel den unge norske 

maleren Eilif Peterssen, som selv utdannet seg til historiemaler.7  

Fra München dro Harriet Backer videre til Paris i 1878.  Hun var da 33 år gammel. Bare noen 

få år før, i 1874, hadde en gruppe kunstnere stilt ut sine bilder i fotografen Gaspard-Felix 

Nadars atelier. Gruppen besto av 30 malere, blant dem Pissarro, Cézanne, Monet, Renoir, 

Degas og Morisot.8 På atelierutstillingen viste Monet sitt bilde Impression, soleil levant  –– 

                                                
1 Lange, Harriet Backer, 9-35. 
2 Kielland, Harriet Backer: 1845-1932, 9. 
3 Danbolt, Norsk kunsthistorie: bilde og skulptur fra Vikingtida til i dag, 174. 
4 Lange, Harriet Backer, 20-21. 
5 Ibid., 37. 
6 Ibid., 37-38. 
7 Ibid., 37-38. 
8 Lone, Harriet Backer: med en skildring av barndoms- og ungdomstiden av hende selv og med et forord av 
Jens Thiis, 56. 
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inntrykk ved en soloppgang. En journalist tok utgangspunkt i dette maleriets tittel da han 

brukte utrykket Impresjonistenes utstilling i sin anmeldelse. Dermed var stilbegrepet 

impresjonisme skapt.9  

Med unntak av Monet, ble det ikke impresjonistene som i første omgang skulle påvirke 

Harriet Backers videre utvikling. Den franske maleren Léon Bonnat ble hennes lærer ved den 

private malerskolen Madame Trélats atelier. Han hadde i sin studietid i Madrid kommet i 

kontakt med den spanske realismen fra 1600-tallet og var påvirket av periodens markante og 

dramatiske lysføring. Innflytelsen fra Ribera, Caravaggio og Velázquez kommer også tydelig 

til uttrykk i Bonnats kunst. Bonnat var kjent for å fremstille menneskekroppen med stor grad 

av nøyaktighet og hans stil har blitt omtalt som ateliernaturalisme.10 Jules Bastien Lepage 

korrigerte også ved Madame Trélats atelier våren og høsten 1880.11 Han fikk imidlertid ikke 

en like stor betydning for Harriet Backers utvikling. 

Backer oppholdt seg i Paris fram til 1888. I løpet av perioden var hun også en tid i Bretagne, 

og hun hadde en rekke sommeropphold i Norge.12 Etter hjemkomsten til Norge i 1888 slo 

hun seg ned i Kristiania, men det ble også i årene som fulgte en rekke sommeropphold 

utenbys. Fra 1892 til 1910 drev hun en malerskole. Hun hadde flere verv og var i mange år 

medlem av Nasjonalgalleriets direksjon og innkjøpskomité.13 

Backers karriere strakk seg over nesten 60 år. Hennes bilder ble antatt på Salon-utstillingen i 

Paris i årene 1880 til 1882. Hun var også representert ved verdensutstillingen i Paris i 1889 

og 1900. Hun deltok i en rekke nordiske og internasjonale utstillinger, og fikk en rekke 

utmerkelser. Hennes første separatutstilling fant sted i 1907. Harriet Backer  er representert i 

alle større offentlige samlinger i Norden, og med rundt 30 bilder i Nasjonalgalleriet. Hun 

levde fram til 1832.14  

Det har vært en stor glede å fordype meg i Harriet Backers maleri. Jeg vil takke min veileder 

Erik Mørstad for verdifulle innspill og råd i prosessen og min familie for oppmuntring 

underveis.  

                                                
9 Krauße, Maleriets historie fra renessansen til i dag, 72. 
10 Tschudi-Madsen, “Léon Bonnat”, i Store norske leksikon.  

Hentet fra https://snl.no/L%C3%A9on_Bonnat. 
11 Lange, Harriet Bacher, 87. 
12 Ibid., 77-174. 
13 Wichstrøm, Kvinneliv kunstnerliv: kvinnelige  malere  i  Norge  før  1900, 198. 
14 Ibid., 198. 
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1 Innledning 

1.1 Valg av materiale 
Mitt valg av Harriet Backers kunst som materiale for masteroppgaven springer ut av min 

interesse for maleriets rivende utvikling gjennom andre halvdel av 1800-tallet. I innledningen 

til biografien om Harriet Backer fra 1958 skriver Else Christie Kielland dette om Backers 

betydning for norsk malerkunst:  

Når vi i dag vil søke å få et overblikk over utviklingen i norsk malerkunst siden 
begynnelsen av det forrige århundre, blir hun en av de skikkelser som rager opp og 
gir struktur og kvalitet til helheten. Hun står der fast og urokkelig. Fra naturalismens 
dager har en hovedlinje fulgt det spor som ble stukket ut av en høyt begavet maler som 
Christian Krohg, og — så forskjellige de var, — av Edvard Munch. Krohg var livlig 
beveget, spontan og blendende i sitt vidd, opptatt av kamp mot samfunnets onder, 
opprører. Munch et lidelsesfullt, heftig, subjektivt geni, som malte seg fri fra følelser 
og syner som truet med å rive i stykker hans liv. Ved siden av disse er Harriet Backer 
uunnværlig. Den klassiske likevekt, den store visdom hos henne er noe vi, kanskje uten 
å vite det, lengter etter og trenger.15  

Som utgangspunkt for en formalanalyse har jeg valgt syv av Harriet Backers malerier som 

dekker perioden fra 1872 til 1892. Bildene er motivmessig beslektet ved at de viser 

menneskefigurer i en romlig sammenheng.  

1.2 Problemstilling 
Mitt mål for analysen er å besvare dette: 

Hvilke formale virkemidler kjennetegner Harriet Backers malerier?  

Hva utgjør det særegne i hennes kunstneriske uttrykk? Hva er det i hennes malemåte, 

fargebruk og komposisjon som knytter hennes kunst til begrepet klassisk likevekt? 

Underspørsmål:  

I arbeidet med å avdekke hvilke formale grep Backer benytter, og hvordan hun kombinerer 

og utvikler disse, søker jeg gjennom analysen etter hvilke maleriske særtrekk som kan 

knyttes til Backers tidlige utdanning, påvirkningen fra Münchenskolen og akademikunsten —

og hvilke endringer som kan knyttes til Backers opphold i Paris og det moderne franske 

maleriet. Siden Backers utdanning hadde et solid fundament i akademikunsten, men utviklet 

                                                
15 Kielland, Harriet Backer, 9. 
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seg i retning av et mer moderne billeduttrykk, ønsker jeg å undersøke hva hun beholdt og hva 

hun forkastet fra den akademiske tradisjonen.   

1.3 Metode 
Oppgaven er en verksanalyse i tradisjonen komparativ metode. Dette innebærer at jeg vil 

arbeide med å identifisere formale særtrekk i utvalgte malerier og stille dem opp mot andre 

verk som kan illustrere hvert enkelt tema i analysene. Harriet Backers malerier blir også 

innbyrdes sammenlignet.  

Formalanalysene organiseres i forhold til undersøkelse av følgende temaer:  

1. Motivbeskrivelse 

2. Komposisjon   

3. Rom og volum 

4. Figurframstilling  

5. Lys og skyggevirkninger 

6. Fargebruk  

7. Formale grep knyttet til handling 

8. Helheten 

Som utgangspunkt for analysene har jeg valgt følgende malerier som dekker en periode på 20 

år fra 1872 til 1892. Bildene er motivmessig beslektet ved at de viser menneskefigurer i en 

romlig sammenheng.  

Tidlige arbeider og Münchenperioden: 

Lille Rødhette, 1872. 80 x 92 cm. Nasjonalgalleriet, Oslo. 

Avskjeden, 1878. 81,5 x 99 cm. Nasjonalgalleriet, Oslo. 

Solitude, 1878. 68,5 x 92,5 cm.  

 

Parisperioden 1878 -1888: 

Blått interiør, 1883. 84 x 67 cm. Nasjonalgalleriet, Oslo. 
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Tilbake i Norge etter 1888: 

Syende kone ved lampelys, 1890. 36x 44 cm. Nasjonalgalleriet, Oslo. 

Musikk, interiør fra Kristiania, 1890. 38x46 cm. Nasjonalgalleriet, Oslo. 

Barnedåp i Tanum kirke, 1892. Nasjonalgalleriet, Oslo. 

Det første bildet, Lille Rødhette, er valgt fordi det var et av Backers første selvstendige 

arbeider, samt at det viser påvirkningen fra Düsseldorfskolen. De neste bildene, Avskjeden og 

Solitude, står som representanter for utviklingen i Harriet Backers maleri under 

Münchenoppholdet. Maleriet Blått interiør illustrerer påvirkningen fra tiden i Paris. Syende 

kone ved Lampelys, Musikk, interiør fra Kristiania, og Barnedåp i Tanum kirke er eksempler 

på bilder malt etter hjemkomsten til Norge.  

1.4 Oppgavens struktur 
Kapittel 1 – Innledning 

Dette kapittelet redegjør for valg av materiale, problemstillingen og metodevalg. Deretter 

følger en gjennomgang av eksisterende forskning rundt Harriet Backers kunst. Kapittelet 

avsluttes med en presentasjon av teori og begreper som er benyttet i billedanalysene. Deretter 

følger: 

Kapittel 2 – Formalanalyser. 

Kapittel 3 – Drøfting av funn knyttet til komposisjon 

Kapittel 4 – Drøfting av funn knyttet til fargebruk 

Kapittel 5 – Konklusjon  

Analyseskisser og noen enkle fotomontasjer som illustrerer formale grep i Backers maleri er 

lagt til oppgaven som vedlegg. Disse er trykket i eget hefte. 

1.5 Eksisterende forskning og anvendt litteratur 
Harriet Backers kunstnerskap er presentert i Anne Wichstrøms bok fra 1997, Kvinneliv, 

kunstnerliv. Kvinnelige malere i Norge før 1900. Wichstrøm belyser de sosiale, 

institusjonelle, faglige og økonomiske forutsetningene for de profesjonelle kvinnelige 

malernes virksomhet. Wichstrøm stiller spørsmålet: Hvorfor og hvordan ble kvinner 

kunstnere? Ved siden av kvinnenes interesse for kunst, fremhever Wichstrøm at det å male 
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ble ansett som en passende aktivitet for unge damer, en del av allmenndannelsen. En annen 

årsak var at malerkunsten var en av få mulige karriereveier for borgerskapets kvinner.16 

Wichstrøm har også viet en del av boken til å tematisere kvinnelige maleres typiske 

motivvalg, som portrettkunst, salongrealisme, barn, hjem, hage og landskap. Wichstrøms 

arbeid må ses som et stykke kvinnehistorisk forskning. Hun benytter en samfunnshistorisk 

metode i kombinasjon med en feministisk teoretisk plattform. 

Den mest omfattende beskrivelsen av Backers liv og virke finner vi i de tre biografiene som 

er skrevet om henne. De har alle samme tittel, Harriet Backer. De faller innenfor liv/verk-

tradisjonen, og er basert på en historisk-biografisk metode. Innholdet i bøkene har form av en 

vev, hvor teksten veksler mellom viktige hendelser i Backers liv, samfunns- og miljøaspekter, 

kunststrømninger og beskrivelse/analyse av maleriene.  

Den første biografien, skrevet av Erling Lone, ble utgitt i 1924. Åpningskapittelet, Barndom 

og ungdom, har Harriet Backer selv ført i pennen. Her beskrives den sorgløse oppveksten i 

Holmestrand, utdanningen hos Eckersberg, reisene i Europa hvor hun fulgte søsteren Agathe 

og studietiden hos Bergslien i Kristiania. Hun beskriver også studietiden i München og Paris. 

Lone starter selv ut med  kapittelet München 1874–1878. Deretter følger Paris 1878–1888. 

Det siste kapittelet, Hjemme, tar for seg Backers liv og virke i tiden etter 1888. Lone 

vektlegger det planmessige studium av gammel kunst, og historiemaleriets betydning, som  

viktige aspekter ved München som lærested. Han påpeker også naturalismens økende 

påvirkning, representert ved malere som Diez, Leibl og Löffts.17 Forfatteren beskriver den 

unge norske historiemaleren Eilif Peterssen som spesielt viktig for Harriet Backers utvikling i 

denne perioden. Flere av hennes første arbeider hadde historiske motiver. De var malt i en 

gammelmesterlig stil, og den varme fargeholdningen bygger opp under dette inntrykket. Lone 

beskriver maleriet Avskjeden fra 1878 som et overgangsbilde fra tysk- til franskinfluert 

maleri.18 Det skiller seg fra tidligere arbeider ved at det er et samtidsmotiv og en 

situasjonsbeskrivelse, med en lysere koloritt enn i tidligere malerier.  

I 1878 forlater Harriet Backer München og flytter til Paris. Kapittelet om Harriet Backers ti 

år lange opphold i Paris innledes med en presentasjon av impresjonismen og friluftsmaleriet. 

De malte hvad de saa, grønne marker, blaa himmel, og de saa at selv skyggerne 
hadde farver, og at ingen farve bestod av en enkelt, men av forskjellige avskygninger 

                                                
16 Wichstrøm, Kvinneliv kunstnerliv, 19. 
17 Lone, Harriet Backer, 43. 
18 Ibid., 47. 
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inden denne.19 De fandt farvens toner, valører. De fleste av dem satte farverne 
ublandet paa lerretet, ved siden av hverandre. Paa avstand foregik saa 
farveblandingen i betrakterens øie. Derved virket farven med hele sin friskhet og 
styrke, og indtrykket kunde stundom være blændende. Videre vilde de gi 
helhetsvirkning med bevægelse, lyseffekter og stemning. Det var revolution [….].20 

Når Lone tar for seg Harriet Backers maleri fra denne tiden, fremhever han Léon Bonnats 

betydning. Bonnat var ingen impresjonist, men han lærte sine elever å se stort på motivet —

finne den karakteristiske formen under lysets konsentrasjon. Dette innebar for Harriet Backer 

et skifte av fokus, fra detalj til overordnet form.21 Lone knytter også Backers kunst til 

naturalismetradisjonen i hollandsk maleri og den senere Fontainebleu-skolen.22 Lone 

fremhever enhetlig form som et kjennetegn i interiørbildene, og forklarer arbeidsmetoden 

friluftsmaleriet i interiøret. Det innbar at det naturlige lysinnfallet bestemte fargekarakteren 

og lysbehandlingen i motivet. Lone understreker at Backers kunst i Paristiden beveget seg 

bort fra det litterære.23  

Livet i Paris ble avbrutt av en rekke sommeropphold i Norge. Sommeren 1884 og 1885 

besøkte Harriet Backer og Kitty Kielland henholdsvis Jæren og Risør. De to påfølgende 

somre malte de på gården Fleskum i Bærum sammen med Peterssen, Munthe, Skredsvig og 

Werenskiold.24 Sommernattsstemninger og naturpoesi preget de fleste bildene som ble malt 

på Fleskum disse somrene. Lone påpeker at Harriet Backer gikk sine egne veier og virket 

upåvirket av de nyromantiske strømningene i norsk malerkunst. Lone presenterer også 

Harriet Backers arbeider fra en rekke senere sommeropphold på forskjellige steder i Norge. 

De siste sidene i biografien er viet Backers senere malerier, hennes lærergjerning og omtaler 

også verv og deltagelse i utstillinger hjemme og i utlandet. Erling Lone påpeker Backers 

dyktighet med fargeklanger og intimiteten i hennes motiver. Han fremhever også det 

geometriske aspektet av komposisjonen i Harriet Backers maleri.25 Katalogen lister ut 109 

verk.26 

Den neste biografien ble utgitt i 1958 av Else Christie Kielland. Hun kjente kunstneren 

personlig, og satt følgelig med førstehånds informasjon om enkelte hendelser i Backers liv. 

                                                
19 Lone, Harriet Backer, 55. 
20 Ibid., 55. 
21 Ibid., 63. 
22 Ibid., 64. 
23 Ibid., 67. 
24 Ibid., 96. 
25 Ibid., 127. 
26 Ibid., 139-143. 
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Allikevel er brev fra Harriet Backer og hennes samtidige det viktigste kildematerialet i denne 

biografien.27 Else Christie Kielland sørget for at en mengde kildemateriale vedrørende 

Harriet Backer ble overført til Håndskriftsamlingen, Universitetet i Oslo. Hun fikk samtidig 

overført deler av kunstnerens etterlatte papirer, som fremdeles var under Backerfamiliens 

forvaltning, til Universitetsbiblioteket.28  

Den første delen av denne biografien omhandler som i Lones bok en presentasjon av slekten 

og tiden fram mot Münchenoppholdet. Forfatteren utdyper imidlertid betydningen av året 

Harriet Backer gikk på Hartvig Nissens guvernanteskole i Kristiania.29 

Lærer i norsk var professor M. J. Monrad, og hans tanker og idéer kom utvilsomt til å 
spille en stor rolle i Harriet Backers utvikling. Monrad var på den tiden 47 år 
gammel, og professor i filosofi. I 1859 hadde han utgitt sin forelesningsrekke “Om det 
Skjønne”. [….] Monrad analyserer “det Skjønnes” begrep — vi ville i dag kalle det 
det estetiske eller rent kunstneriske i et kunstverk. Han er på vakt mot alle 
fremmedelementer, representert ved enhver art av “tendens”, — den være av politisk, 
moralsk, eller religiøs art. Mennesket kan, etter Monrad, så å si oppdrages for det 
skjønne: “Her spiller nu også Kundskapen, den klare Erkjennelse af det Skjønnes 
Væsen sin Rolle; man ledes herved idetmindste til at skille mellem æsthetiske og andre 
uvedkommende Indtryk, og til ikke at lade sig skuffe af mangfoldige modsigende 
Meninger, der kun tilsyneladende  angaae det Skjønne.”30  

Under behandlingen av Münchentiden, påpeker Christie Kielland at det ved siden av 

historiemaleriet, med Piloty som den ledende maler, hadde utviklet seg et anekdotisk maleri 

med en påtrengende fortelling, noe som indikerer at romantiske strømninger også holdt stand 

i München.31 Hun antyder at man i Harriet Backers maleri kan se spor av det anekdotiske og 

teatralske.32 

Christie Kielland understreker også at arbeidet med nøyaktig observasjon av detaljen, det å 

etablere helhet i komposisjonen, samt grundige perspektiv- og anatomistudier, ble viktige 

deler av Backers kunstneriske utvikling i Münchentiden.33 I likhet med Lone fremhever 

Christie Kielland maleren Bonnats betydning for Harriet Backers videre utvikling i Paris. 

Hun siterer en annen av Bonnats elever, Laurits Tuxen: 

                                                
27 Kielland, Harriet Backer, 9. 
28 Lange, Harriet Backer, 6.   
29 Kielland, Harriet Backer, 25. 
30 Ibid., 25-26. 
31 Ibid., 42. 
32 Ibid., 65. 
33 Ibid., 38-70. 
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Først Forholdene, saa Bevægelsen. Først Formen, saa Farven. Bort med de mange 
smaa Toner, bort med de mange smaa Former! Søg Valøren, søg Enkelhed og 
Fasthed; hold paa den store Bygning, de store Planer.34 

Boken inneholder et eget kapittel om Harriet Backers reise til Bretagne i 1881-82, hvor hun 

konsentrerte seg om interiørstudier, med og uten figurer. Else Christie Kielland vurderer det 

slik at oppholdet i Bretagne representerte et viktig skille i Backers kunst — hvor fokus på 

lyset og fargen får en forsterket betydning.35 Videre beskrives perioden fra 1882 til 1889 hvor 

Backer tilbringer somrene i Norge og vintrene i Paris. Christie Kielland forklarer endringene 

i Backers maleri i denne perioden som logisk og kontinuerlig. Selv om  impresjonistene 

begynte å gjøre seg gjeldende, holdt Backer på det hun har lært som en verdi, og kombinerer 

sin grunnfestede kunnskap med det som slår mot henne utenfra. Else Christie Kielland 

antyder at denne holdningen hos Backer var forankret i Monrads idealistiske grunnsyn. Andre 

kunstnere, som Werenskiold, fester seg ved impresjonistenes evne til å gjengi det flyktige, 

øyeblikket, nuet. Harriet Backer var opptatt av det motsatte. Det faste, evige. Innflytelsen fra 

impresjonistene hjalp henne imidlertid til å frigjøre fargene, slik at de tjente bildets eget 

formål.36 Kielland skriver i en senere passasje at Backers naturalisme ikke er en slavisk 

avbildning av et stykke natur. Hun skaper en syntese av det hun ser, og det bildet krever for å 

fungere.37 

Else Christie Kielland fører oss tett på kunstnerlivet i 1880-årene. Hun beskriver åndsliv, 

vennskap og konflikter, som moraldebatten knyttet til naturalismen både i Paris og Kristiania. 

Del II omhandler tiden etter at Backer vendte tilbake til Norge. Christie Kielland skriver at 

Harriet Backer nå, etter 14 år i utlandet, for alvor bryter gjennom som kunstner hjemme i 

Norge. Forfatteren påpeker at Backer etter hjemkomsten malte en rekke mindre bilder med en 

stor grad av koloristisk enhet og hevder at det kan ha vært en forløsende faktor at disse 

maleriene ikke var malt som Salon-bilder.38 Av disse nevnes, Ved lampelys, Kone som syr og 

Kone som syr, lampelys — alle fra Sandviken 1890. Et annet bilde som vies spesiell 

oppmerksomhet, er Vredens engel. Det er malt i 1894 og var ment som en forstudie til et 

                                                
34 Kielland. Harriet Backer, 75. 
35 Ibid., 101. 
36 Ibid., 106. 
37 Ibid., 119. 
38 Ibid., 154. 
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motiv fra Johannes Åpenbaring 16. kapittel. Else Christie Kielland ser denne engelen som en 

tributt til 1890-årenes symbolisme.39  

I del III analyserer Christie Kielland 13 av Backers malerier. Hun benytter en geometrisk 

analysemetode, med hovedvekt på oppdelingen av maleriets flater i geometriske figurer. 

Videre viser hun oppbygningen av perspektivet i bildene. Kielland klargjør hvordan viktige 

elementer i flere av maleriene er plassert i det gylne snitt.  

I 1995 utkom den siste biografien, skrevet av Marit Lange. Denne var også et 

doktorgradsarbeid ved Universitetet i Oslo. Boken er fyldigere enn de to foregående, og det 

legges stor vekt på konteksten rundt malerienes tilblivelse. Langes biografi er i hovedtrekk 

bygget opp over samme lest som Kiellands, og det er først og fremst i synet på formalistiske 

trekk i Backers maleri at de to kunsthistorikerne står et stykke fra hverandre.40 I Kiellands 

biografi utgjør katalogen 175 verk og rundt 120 malerier er vist i boken.41 Katalogen i Marit 

Langes bok omfatter 186 verk. Noen få har altså kommet til. Tolkningen av enkelte verk 

avviker noe, men i hovedtrekk er det mye av det samme som fremheves. Hun legger i noe 

større grad enn de to foregående forfatterne vekt på malerienes psykologiske nivå.42  

I forhold til flyttingen til Paris i 1878 er Lange enig med Lone og Christie Kielland i at et 

markant kunstnerisk brudd uteblir. Hun påpeker at det var den franske akademiske 

tradisjonen som fanget kunstnerens interesse. Da Backer besøkte verdensutstillingen i Paris i 

1878, og skrev til Eilif Peterssen om dette, ble impresjonistene ikke nevnt. Lange plasserer 

dette i en større kontekst.43  

Billedkunstens utvikling fra siste halvdel av det forrige århundre [1800-tallet] er 
inntil nylig blitt ensidig fremstilt på seierherrens — annerledes sagt på modernismens 
— premisser. Linjen trekkes opp fra de store impresjonister over Gauguin, Van Gogh 
og Cézanne, til ekspresjonismen og kubismen i vårt eget århundres maleri. Denne 
ensporede fremstillingsmåten førte lenge til at et glemselens slør ble trukket selv over 
så betydelige og innflytelsesrike kunstnere som Pierre Puvis de Chavannes og Jules 
Bastien-Lepage. Det samme gjaldt også en kunstner som Léon Bonnat, den maler hvis 
undervisning fikk størst direkte betydning for Harriet Backer.  

                                                
39 Kielland. Harriet Backer, 196. 
40 Lange, Harriet Backer, 7.  
41 De fleste maleriene i Marit Langes bok er gjengitt i farger. 
42 Lange, Harriet Backer, 58. 
43 Ibid., 77-78. 
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Ettertiden har ofte beklaget at våre kunstnere ikke straks oppsøkte tidens radikale og 
banebrytende mestere, som sto utenfor det offisielle kunstmiljø, men isteden søkte seg 
til de etablerte kunstnerne som nød stor offentlig anseelse.44 

Maleriet Blått interiør, fra 1883, har blitt stående som et av Backers viktigste verk fra tiden i 

Paris. Marit Lange påpeker hvordan både form og farge i dette maleriet bestemmes av dagens 

klare lys slik det strømmer inn i rommet. Hun er opptatt av hvordan de enkelte gjenstandene i 

bildet ikke har beholdt én bestemt farge — den splittes opp i en mengde nyanser og 

kontraster, alt etter hvordan lyset faller inn.45 Lange mener at den frie fargebehandlingen 

røper en forsiktig tilnærming til impresjonismen.  

I motsetning til Lone ser Marit Lange en viss forbindelse mellom Backers maleri og 

nyromantikken som kunstretning. Hun fremhever Harriet Backers kristne tro og Arne 

Garborgs forfatterskap som viktige forutsetninger for Backers kunstneriske utvikling under 

nyromantikkens fremmarsj. På 1890-tallet malte Harriet Backer flere kirkeinteriører og 

landskapsbilder. Marit Lange ser det slik at Harriet Backers nye motivvalg kan knyttes til 

nyromantikken som retning i kunsten.46  

I et kapittel om Backers kunst rett etter århundreskiftet behandler Lange kirkemotivene fra 

Stange og fra Uvdal stavkirke. Hun er opptatt av hvordan Harriet Backer gjennom  

perspektivisk framstilling formidlet sitt synsinntrykk på stedet, og at bildene ikke er 

komponert etter geometriske komposisjonsprinsipper. Av sitatet under fremkommer 

uenigheten mellom Else Christie Kielland og Marit Lange med all tydelighet.  

For Harriet Backer betydde den akademiske tradisjon fremfor alt at hun med en 
sikker, utprøvet metode kunne nå det resultat hun søkte, nemlig det direkte observerte 
og realistisk gjengitte interiør. For henne var bruken av perspektiv kun et middel, ikke 
et mål i seg selv. [….] Alle de streker og linjer som er synlig på lerretet i Backers 
uferdige malerier, er satt der som et ledd i å skape dybde, og ikke for å fremheve 
flaten. Den abstrakte bruk av geometrien tilhører en senere tid i vår kunsthistorie, — 
den perioden hvor blant annet Else Christie Kiellands egen kunst naturlig finner sin 
plass.47 

I det samme kapittelet diskuterer Lange også Harriet Backers fargebruk. Hun anser Backers 

malemåte som naturalistisk, i den forstand at hun malte fargene slik de forelå.48 

                                                
44 Lange, Harriet Backer, 78-79. 
45 Ibid., 114. 
46 Ibid., 194-198. 
47 Ibid., 132. 
48 Ibid., 226. 
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Else Christie Kielland og Marit Langes ulike synspunkter på Harriet Backers kunst ligger 

hovedsakelig i forståelsen av kunstnerens tilnærming til motivet. Marit Lange mener helt 

enkelt at Christie Kielland fortrenger Harriet Backers naturalistiske grunnholdning.49 

Harriet Backers kunst er også behandlet i en rekke kunsthistoriske artikler og oversiktsverk.50 

Jens Thiis nevner henne som den første kvinnelige maler i Münchenmiljøet i verket Norske 

malere og billedhuggere, som ble utgitt i 1904.51 I kunsthistorikeren Lorentz Dietrichsons 

etterlatte manuskript, som ble utgitt i 1991, beskrives Backers Bretagneinteriører som bilder 

med fin og følelsesfull oppfatning av lysforholdene.52 I 1938 kom Norges Kunsthistorie av 

Leif Østby. Backer fremheves her som den norske kunstner som best illustrerer den 

impresjonistiske utvikling fra 1880-årene frem mot det nye århundre.53 Han skriver: 

Hun er først og fremst bæreren av den sunde koloristiske tradisjonen fra 
impresjonismen tvers gjennom 90-årenes stilkunst og tynne flatemaleri, som en stund 
truet med å utmagre farven.54 

Bretagneoppholdet i 1882 forstås som et punkt hvor et impresjonistisk helhetssyn overtar i 

Backers kunst. Han skriver at hun her, spesielt i fargeskissene til endelige verk, finner den 

oppløsning av motivet i fargeflekker og tonenyanser som senere skulle bli kjernen i hennes 

koloritt.55 Fra rundt 1886 mener Østby at fargen våkner for alvor i Backers maleri. Han 

påpeker at strøket nå blir bredere og mer saftig. I sin beskrivelse av Backer som kolorist 

trekker Østby frem Ved lampelys fra 1890. Han skriver: “Her er motivet helt koloristisk sett, 

som en strid mellom de kolde og varme toner.” 

I Norges billedkunst i det nittende og tyvende århundre, som ble utgitt i 1951, har Leif Østby 

gitt Harriet Backers kunst en bredere presentasjon.56 Harriet Backer introduseres her som en 

kunstner med malerisk kraft som kan hevde seg ved siden av Christian Krohg. Hun tilskrives 

en kvalitetssans, som aldri tillot henne å slippe noe fra seg som ikke var fullgodt uttrykk for 

hva hun evnet og maktet.57 Det trekkes også en sammenligning mellom Backer og Krohg, 

                                                
49 Lange, Harriet Backer, 222. 
50 Østby, (2013, 3. juli). “Harriet Backer”. I Norsk kunstnerleksikon. Hentet fra 
https://nkl.snl.no/Harriet_Backer. Denne artikkelen på nett gir en omfattende oversikt.  
51 Thiis, Norske malere og billedhuggere: En fremstilling af norsk billedkunsts historie i det nittende 
århundrede med oversigter over samtidig fremmed kunst, 308. 
52 Dietrichson, Norges kunsts historie i det nittende århundre, 242. 
53 Østby, Norges Kunsthistore, 232-235. 
54 Ibid., 233-234. 
55 Ibid., 234. 
56 Alsvik og Østby, Norges Billedkunst i det nittende og tyvende århundre, 284. 
57 Ibid., 284. 
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ved at de begge var virkelighetskunstnere, som måtte ha motivet foran seg for å kunne yte sitt 

beste.58  

Maleriet Solitude, malt i Schliersee i 1878, fremheves spesielt som Harriets Backers første 

verk med et poetisk uttrykk, skapt gjennom lysets møte med rommet. Østby beskriver Harriet 

Backers første periode i Paris som påvirket av Bonnat, men også av den “aristokratiske” 

retning i det franske salongmaleri, representert ved belgieren Alfred Stevens. Maleriet 

Andante, malt i Clunymuseet i 1881, benyttes som eksempel. Østby drar en linje fra dette 

bildet til det hollandske maleri — ved motivet og den delikate stoffbehandlingen, men også 

gjennom det karakteristiske gløtt inn i et tilstøtende rom.59  

Harriet Backer lærte under den første tiden i Paris å arbeide med skissen over skissen, eller 

l’ébauche sur l’ébauche. Fra den første bredt anlagte skissen, som var en summarisk 

redegjørelse for lysverdiene, gjaldt det å arbeide seg fremover mot det endelige bildet, slik at 

det levende, vibrerende anslaget ble bevart. Østby beskriver lyset i Backers bilder fra denne 

tiden som; en levende strøm som glir mykt inn i rommet og gir selv de mørkeste skygger en 

svak avglans.60  

Da Harriet Backer på 1880-tallet gjennom sine mange sommeropphold i Norge tok opp 

hjemlige og hverdagslige emner i sitt maleri, fulgte hun en nasjonal strømning som først og 

fremst ble båret fram av Erik Werenskiold og Gerhard Munthe.61 Om interessen for 

bondestuer og kirkeinteriører skriver Østby at Harriet Backer fant noe ekte og opprinnelig. 

En atmosfære av pietet og tradisjonsfølelse. Hun fanget de fine, enkle proporsjoner, de 

robuste fargene og vakre lysvirkningene.62 

Oversiktsverket Norsk kunsthistorie: bilde og skulptur fra vikingtida til i dag ble utgitt i 

1997. Forfatteren er Gunnar Danbolt.63 I sin beskrivelse av realismen, slik den kom til uttrykk 

hos norske malere som utdannet seg i München, blir Avskjeden av Harriet Backer trukket 

fram som et eksempel. Forfatteren påpeker at det i bildet ikke finnes illusjonsbrudd i 

malemåten, slik man var opptatt av i samtidig fransk kunst. Bildet illuderer noe det ikke er, 

                                                
58 Alsvik og Østby, Norges Billdedkunst, 285. 
59 Ibid., 288. 
60 Ibid., 290. 
61 Ibid., 299. 
62 Ibid., 290. 
63 Danbolt, Norsk kunsthistorie: bilde og skulptur frå vikingtida til i dag, 194-210. 
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nemlig virkeligheten .64 Når Danbolt skal beskrive de unge norske Münchenmalernes 

bevegelse mot fransk samtidsmaleri, understreker han at de tok utgangspunkt i at formspråket 

skulle ivareta det som er positivt gitt i motivet.65  

I tillegg til biografiene og oversiktsverkene nevnt over, gir forskjellige utstillingskataloger en 

noe mer kortfattet innføring i Backers liv og virke. I senere tid er det også skrevet to 

mastergradsoppgaver om malerier av Harriet Backer. Ann-Kristin Bjørnvolds 

mastergradsoppgave i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen 2009, har tittelen Kvinneliv sett 

innenfra: Ulike tolkninger av Harriet Backers verk ved lampelys.66 

Ida Marie Solbakken har i 2012 skrevet en erfaringsbasert master i RLE/Religion og etikk 

med tittelen: Det hellige i kunsten. En analyse av Harriet Backers malerier Altergang i 

Stange kirke og Barnedåp i Tanum kirke. Denne oppgaven tar for seg hvordan disse 

maleriene uttrykker sider av det hellige.  

Det er vanskelig å spore stor uenighet om Backers bidrag til norsk malerkunst. Forfatterne 

samles om at Harriet Backers malerier fra Münchenperioden knytter seg til den tyske 

realismen ved hennes fokus på en naturtro fremstilling. Senere ved at hun fra rundt 1878 

malte samtidsmotiver på stedet, med hovedfokus på lysvirkninger i interiører. Endringen i 

bildene under oppholdet i Parisperioden knyttes av samtlige til påvirkningen fra Bonnat, i 

kombinasjon med impulser fra impresjonistisk kunst.  

Vi ser også at kirkemotiver og landskapsmotiver har blitt knyttet til nyromantikken som 

periode. Presentasjonen av maleriet Vredens engel er satt i sammenheng med mulig 

påvirkningen fra symbolismen. Forståelsen av Harriet Backers kunst har i stor grad vært 

knyttet til å plassere verkene i forhold til ytre kontekst, og vi ser at fokus på kontekst øker i 

fremstillingen jo nærmere vi kommer vår egen tid. 

Den uenigheten som kommer tydeligst fram mellom de forskjellige kunsthistorikerne, er at 

Marit Lange hevder at Else Christie Kielland overvurderer flatekomposisjonens betydning i 

Backers bilder — og nedvurderer kunstnerens utgangspunkt i det reelt observerte motivet på 

stedet.67  

                                                
64 Danbolt, Norsk kunsthistorie, 201. 
65 Ibid., 203. 
66 Jeg har ikke lykkes med å få tak i denne.  
67 Lange, Harriet Backer, 222. 
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Hvordan kan så mitt mastergradsarbeid bidra til ny kunnskap om Harriet Backers kunst? 

Kunstnerens liv og virke er grundig beskrevet — men i biografier og oversiktsverk vil 

presentasjonen av maleriene gjerne utgjøre en kort sammenfatning, hvor konteksten og 

biografisk informasjon utgjør en vesentlig del av innholdet.  

Mitt mål for mastergradsoppgaven er derfor å etablere en dypere kunnskap om formale trekk 

ved noen utvalgte malerier. Jeg har lagt opp til en systematisk analyse, hvor de samme 

forhold undersøkes i samtlige bilder, for gjennom dette å se etter en grunnstruktur i Backers 

malemåte.  

Forfatterne som er presentert ovenfor, har vært opptatt av hvilke formale trekk ved Harriet 

Backers verk som kan knyttes til påvirkninger fra kunstneriske strømningene i Backers 

samtid. De vektlegger spesielt det som er nytt. Jeg ønsker også å gå dypere i hva Harriet 

Backer beholdt fra den akademiske tradisjonen.  

I analysene er verkene mine viktigste kilder. Fra mitt ståsted har det vært interessant å studere 

Else Christie Kiellands analysemetode, men å trekke analysen videre utover den geometriske 

inndelingen av billedflaten og perspektivets plass i Backers maleri. I motsetning til Kielland 

har jeg i analysene vektlagt Backers bruk av fargen. I arbeidet har jeg også sett på 

figurfremstillingen og scenografien i bildene. 

1.6 Teoretisk utgangspunkt og begrepsavklaringer 

1.6.1 Charles Blanc og maleriets grammatikk 
I forkant av arbeidet med analysene har jeg studert boken The Grammar of Painting and 

Engraving, av Charles Blanc. Dette er en lærebok i maleriets grammatikk fra 1867. Den gir et 

godt innblikk i hvordan det på Harriet Backers tid ble undervist i maleri innenfor den 

akademiske tradisjonen.   

Etter en innledende del, hvor Blanc beskriver idéinnholdets betydning for maleriet, går han 

inn i de rent formale aspektene av en billedkomposisjon. I det første kapittelet, arrangement, 

tar Blanc for seg bildets komposisjonen i forhold til temaet og handlingen i bildet. Deretter 

følger en innføring i perspektivisk konstruksjon og et kapittel om gester og bevegelse. I neste 

del går han gjennom ulike organiserende faktorer i bildet, som orden, symmetri og 
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proporsjoner. Deretter tar han for seg lys og skyggevirkninger, påfulgt av et kapittel om 

fargebruk.  

Blanc forklarer forhold knyttet til komplementærfargen og simultankontrast. Han 

understreker at komplementærfarger fremhever hverandre når de sammenstilles. Videre 

redegjør han for begrepet resultantfargen som en optisk blanding av farger i øyet.  

Det er interessant å merke at kunnskapen utviklet av franskmannen Chevreul, som lå til grunn 

for impresjonistenes fargebruk, inngikk i en lærebok fra 1867.68   

I kapittelet Touch, beskrives strøkets betydning. Den siste delen av boken er viet forskjellig 

maleteknikker og gravering. 

Temaene som er behandlet i Blancs bok har dannet et utgangspunkt for organiseringen av 

analysene i denne oppgaven. Temaene er i hovedtrekk de samme, men rekkefølgen er noe 

omrokert.  

1.6.2 Form og komposisjon – Rudolf Arnheim og P. E. Brantzeg 
I forhold til å studere balanse og tyngdepunkt i Harriet Backers komposisjoner har jeg støttet 

meg til Rudolf Arnheims teorier i boken The power of the center: a study of composition in 

the visual arts. Denne boken, som ble utgitt i 1982, behandler komposisjonens innbyrdes 

krefter i et kunstverk. Hvordan former virker sammen. Arnheim hevder at enhver visuell 

komposisjon, uansett hvor kompleks den er, inneholder et visuelt senter.69  

I forhold til vurdering av flatekomposisjonen og geometriens rolle i bildene har jeg benyttet 

to bøker. Det er Rudolf Arnheims Art and visual perception, og P. E. Brantzegs bok Form og 

rytme: billedkunst, musikk, arkitektur: en kunsthistorisk orientering. 

Rudolf Arnheim benytter i sine teorier et sett av gestaltpsykologiske lover. Disse ble først 

definert av den tyske gestaltpsykologen Max Wertheimer (1881-1943). Gestaltlovene 

beskriver hvordan vi under visse betingelser grupperer de visuelle elementene som 

synsbildene er bygd opp av.70 Lovene gjengis i Aksel Øijords bok Se. Persepsjon, erkjennelse 

og vitenskap i kunstfagene fra 1994. De er listet ut slik:71 

                                                
68 Blanc, The Grammar of Painting and Engraving, 21. 
69 Arnheim, The power of the center: a study of composition in the visual arts, 5. 
70 Aksel Øijord, Se: persepsjon, erkjennelse og vitenskap i kunstfagene, 124. 
71 Øijord, Se, 124-125. Øijord stiller spørsmålet om de gestaltpsykologiske lovene, kan kalles lover i egentlig 
forstand, da de ikke er absolutte. Øijord påpeker at andre faktorer kan bryte inn og forstyrre helhetsoppfatningen 
i en gruppedannelse.  
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1. Størrelseslikhet er en strukturerende faktor. Vi oppfatter gjerne ting som er like i 

størrelse som sammenhørende. 

2.  Like figurer oppfattes lettere som en gruppe enn ulike figurer. 

3.  Likhet i valør og/eller fargetone får oss til å strukturere elementene i helheter. 

4 . Det som er nærmest hverandre oppfattes som en gruppe. 

5 . Loven om den gode gestalt: Elementer som sammen danner en kjent figur, oppfattes 

som sammenhørende. Elementene organiseres etter enkelthetens prinsipp hvis flere 

muligheter er tilstede. Derfor vil elementer som for eksempel danner en sirkel, lettere 

oppfattes som en helhet enn en mer komplisert figur.  

6. Elementer som er rettet mot det samme, det vil si elementer som har en lik retning, 

oppfattes som sammenhørende. Det gjelder også ved bevegelse. 

7.  Elementer som har lik hastighet, danner også visuelle helheter eller gestalter. 

Med utgangspunkt i disse prinsippene har jeg studert hvordan former og farger danner 

sammenhenger i Harriet Backers malerier. (Det syvende punktet benyttes ikke i analysene.)  

1.6.3 Rommets organisering – Heinrich Wölfflin 
De syv maleriene som analyseres, viser en eller flere menneskefigurer i en romlig 

sammenheng. I forhold til beskrivelse av enkelte romlige forhold benytter jeg fem begrepspar 

som ble introdusert av Heinrich Wölfflin (1864-1945) i boken Principles of Art History: The 

Problem of the Development of Style in Later Art. Wölfflin utviklet begrepsparene som et 

verktøy for å beskrive utviklingen fra 1500-tallet til 1600-tallets formspråk i europeisk 

malerkunst.72 

Renessansemaleriet   Barokkmaleriet 

Lineær (linear)    Malerisk (painterly) 

Plan (plane)     Tilbaketrekking/dybde (recession) 

Lukket form (closed form)   Åpen form (open form) 

Mangfold (multiplicity)  Enhet (unity) 

Absolutt klarhet (abolute clarity) Relativ klarhet (relative clarity of the subject) 

                                                
72 Wölfflin. Principles of Art History: The Problem of the Developement of Style in Later Art, 14. Wölfflin 
skrev verket på tysk. Begrepene i klamme  er hentet fra den engelske oversettelsen.  
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Innledningsvis vil jeg understreke at det er det formale innholdet i disse begrepene jeg vil 

benytte som verktøy i analysene. Jeg fristiller dem fra tilknytningen til renessansen og 

barokkens malerkunst, men benytter noen konkrete eksempler fra disse periodene for å 

illustrere formale poenger. Wölfflin var opptatt av at renessansen og barokkens kunst tilbyr 

forskjellige måter å se motivet på.  

Det første begrepsparet skiller mellom et lineært og et malerisk formspråk. I det lineære 

formspråket fungerer linjer eller konturer som ledelinjer for øyet. Konturen isolerer objektet 

og skiller det fra omverdenen. Tingenes yttergrense vektlegges og formen oppleves som 

fastlagt. Vi kan også oppfatte et lineært beskrevet objekt som noe håndgripelig. I et malerisk 

billedunivers vil former og flater fremstå som ubegrenset, som skiftende fremtoninger hvor 

linjens betydning reduseres og former smelter sammen.73  

Det neste begrepsparet, plan/tilbaketrekking, viser til hvordan høyrenessansens kunst 

organiserte rommet i sekvenser av plan, mens barokkens kunst etablerte dybde i maleriet ved 

det Wölfflin kaller tilbaketrekking.74  

I sin introduksjon til begrepsparet lukket og åpen form, understreker Wölfflin at ethvert 

kunstverk representerer en avgrenset helhet — og at begrepsparet må ses som grader av 

sluttethet. Fra en lukket form i renessansen beveget kunsten seg mot en oppmyking av 

fastlagte regler under barokken.75  

Begrepsparet mangfold og enhet, henviser til kontrasten mellom høyrenessansen malerkunst, 

hvor enkeltelementer fremstår som uavhengige deler av komposisjonen, og barokkens 

formale uttrykk hvor enkeltdelene inngår i en større enhet.76 

Kontrasten mellom absolutt og relativ klarhet tangerer kontrasten mellom det lineære og det 

maleriske formspråket. Vi har på den ene siden fremstillingen av ting som de er, sett hver for 

seg, håndgripelig og plastisk fremstilt med gjenkjennelig form — på den andre siden ting slik 

de ser ut, sett som en helhet, og fremstilt ved sine ikke-plastiske kvaliteter. Komposisjon, lys 

og farge lever sitt eget liv, utover funksjonen å beskrive objektenes form.77 

                                                
73 Wölfflin, Principles of Art History, 14. 
74 Ibid., 15. 
75 Ibid., 15. 
76 Ibid., Principles of Art History 159. 
77 Ibid.,15-16. 
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1.6.4 Klassisk likevekt 
Else Christie Kielland hevder at Harriet Backers kunst demonstrerer klassisk likevekt. Jeg vil 

i det følgende klarlegge hvordan jeg forstår dette begrepet. 

Begrepet klassisk knytter seg i kunsthistorien til noe som har sammenheng med oldtidens 

greske og romerske kultur.78 Når vi tenker på det klassiske i sin reneste form, er det spesielt 

den greske antikkens skulptur og arkitektur vi sikter til. Kunsthistorikeren H.P. L’Orange 

utleder det klassiske i kunst og arkitektur slik: 

Både grekernes kunst og estetiske teori legger en egen vekt på den klare plastiske 
avgrensning av formen. Og betydningen av den klare avgrensning stiger med 
avgrensningens preg av nødvendighet, av å være naturgitt i tingen selv. “Grensen” 
skal gi seg med indre nødvendighet, som immanent formbestemmelse. Det 
eiendommelig klassiske i arkitektur og kunst kan formuleres slik: Formen springer 
frem av tingen selv, som dens klare, fullendende og samtidig avsluttende uttrykk.79  

L’Orange understreker hvordan formen skal vise øyet hva tingen er for noe. Hvilken kraft og 

evne den har — hvordan den arbeider.80 L’Orange forklarer videre hvordan det klassiske 

tempelet er gjennomorganisert ned til minste detalj.  

Hver eneste blokk, hver kvader i cellamuren, hver trommel i søylestammen — et 
fastlagt individ med helt bestemte formål.81 

Også i gresk skulptur ble vektfordeling og klargjort form stående som grunnleggende 

prinsipper. Dette innebærer en vektlegging av hvordan former sammenføyes og en nedtoning 

av unødige detaljer.82  

Grekerne benyttet begrepet symmetri om det idéale forholdsmål.83 Idéene om forholdstallet 

eller proporsjonenes betydning fant sitt uttrykk i de greske arkitektoniske ordener.84 

Forholdet mellom det bærende og det som bæres, mellom søylenes ulike elementer, mellom 

høyde og bredde ble regulert av forholdstall. L’Orange beskriver dette slik: 

Slik malere og billedhuggere benytter symmetrier av legemsmål for å skape 
fullgyldige statuer, slik må, sier Vitruv, arkitektene anvende symmetrier av 
bygningsmål for å skape fullendte templer. Av et gitt grunnforhold, for eksempel 
avstanden fra søyle til søyle, interkolumniet, gir seg en rekke andre målforhold, for 

                                                
78 Mørstad, Malerieksikon, 145.  
79 L’Orange, Oldtidens bygningsverden, 74. 
80 Ibid., 74. 
81 Ibid., 76. 
82 Kilerich, Græsk skulptur fra dædalisk til hellenistisk tid, 78. 
83 L’Orange, Oldtidens bygningsverden, 74. 
84 Ibid., 78 – 94. 
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eksempel hele bjelkeverkets og dermed også takbygningens proporsjonering, men 
også målforhold i bygningsdeler som verken sees samtidig eller er umiddelbart 
avhengig av søylene.85 

Det greske tempelet fremstår som en avbalansert sluttet form. Et i seg selv beroende 

uavhengig legeme.86 Den klassiske likevekt, slik vi finner den i gresk skulptur og arkitektur, 

ligger i hovedformens klarhet — og i det nøye avveide forholdet mellom enkeltdelene.  

Under renessansen ble de antikke forbildene i kunsten gjenfødt. Gjennom litteratur, arkitektur 

og skulptur fikk de italienske kunstnerne overlevert de klassiske forbildene. Antikkens 

malerier var i hovedsak gått tapt.87  

I denne perioden fikk antikkens fokus på orden en avgjørende rolle i alle grener av 

kunstutøvelsen.88 Dette kom spesielt til uttrykk i arkitekturen, men fant også sin form i 

maleriet. Et fremtredende trekk i renessansemaleriet er geometrisk organisering av 

komposisjonen.89 Utviklingen av sentralperspektivet spilte også en viktig rolle.90 Som vi har 

sett av Wölfflins teorier knyttes renessansens maleri også til en klar fremstilling.91 Han 

beskriver også høyrenessansens kunst som the form of closed composition. 92 Gjennom 

klargjort form, stabilitet, orden og symmetri viderefører renessansemaleriet den klassiske 

likevekt vi fant i antikkens kunst.  

1.6.5 Fargeteori 
Fargen må kunne sies å være malerkunstens dominerende uttrykksmiddel.93 Egenskaper 

knyttet til fargene, og en systematisering av deres innbyrdes forhold er blant annet utforsket 

av Johan Wolfgang Göethe (1749-1832), Michael Eugène Chevreul (1786-1889) og Johannes 

Itten (1888-1967). Teoretikerne studerte gjennom forskjellig tilnærming egenskaper ved hver 

enkelt farge, som deres lysintensitet og virkning på sinnet. De gikk også dypt inn i å 

kartlegge fenomener som oppstår ved ulike sammenstillinger av farger. Goethe og Itten 

studerte blant annet hvilke fargekombinasjoner som vi mennesker opplever som harmoniske, 

                                                
85 L’Orange, Oldtidens bygningsverden, Oslo: Dreyer, 1979, 84. 
86 Ibid., 74. 
87 Kleiner, Gardner’s Art through the Ages, 134. 
88 Brantzeg, Form og rytme: billedkunst, musikk, arkitektur: en kunsthistorisk orientering, 174. 
89 Ibid., 128. 
90 Toman, Rolf. Red., Kunsten i den italienske renessansen: arkitektur, skulptur, maleri, tegning, Oslo: 
Spektrum Forlag AS, 2007, 107. 
91 Wölfflin, Principles of Art History, 14 – 15. 
92 Ibid., 15. 
93 Georg Jacobsen, Noget om konstruktiv form i billedkunst, 1965, 11. 
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hvilke kombinasjoner som oppleves som irriterende, og hvilke fargekombinasjoner som 

utfyller hverandre på forskjellige måter.  

1.6.6 Johannes Itten og fargekontrastene 
Som teoretisk utgangspunkt for analysene av fargebruk i Harriet Backers maleri, benytter jeg 

begreper fra Johannes Ittens fargeteori, slik de fremlegges i boken Farvekunsten og dens 

elementer. Itten skiller mellom syv ulike typer fargekontraster.94  

1. Fargens egenkontrast (kontrasten mellom enkeltfarger som rød og blå). 

2. Lyshetskontrasten.  

3. Kontrasten mellom kulde og varme.  

4. Komplementærkontrasten.  

5. Simultankontrasten.  

6. Kvalitetskontrasten (kontrasten mellom klare farger og tertiærfarger). 

7. Kvantitetskontrasten. 

Vi kaller det kontrast når vi ved sammenligning kan konstatere forskjeller eller intervaller 

mellom to fargevirkninger. Jeg har valgt å utdype de forskjellige variantene av 

fargekontraster gjennom konkrete eksempler i analysedelen. 

1.6.7 Den ekspressive fargelæren og fargens lyskraft 
To av temaene Johannes Itten utdyper, er fargens lyskraft og den ekspressive kraften en farge 

har i kombinasjon med andre farger. For å illustrere disse fenomenene vil jeg trekke fram et 

eksempel hvor han beskriver den ekspressive kvaliteten ved fargen gul: 

Gult har noe oppmuntrende og strålende over seg når det kontrasteres med mørkere 
toner. […] Står gult mot rosa, kommer det gules strålekraft lite frem. Står gult mot 
oransje, virker det som renset lys oransje. Begge fargene sammen virker som sterk 
morgensol på en moden kornåker. Står gult mot mørkegrønt, virker det utstrålende og 
overstråler det grønne. Siden grønt er en blanding av gult og blått, virker gult som en 
slektning på besøk. Gult på fiolett har en karakterfull kraft som er hard og 
ubønnhørlig. Gult på mellomlyst blått virker strålende lyst, men fremmed og 
avvisende. Det følelsesbetonte blå kommer dårlig overens med det gules lysende 
innsikt. Gult på rødt gir en mektig, høylytt akkord, som påskemorgens basuner. Det 
stråler glansfullt som mektig viten og væren. Står gult på hvitt, virker det dunkelt uten 

                                                
94 Itten, Farvekunsten og dens elementer. Subjektive opplevelser og objektive kunnskaper som veiledning til 
kunsten, 1995, 33. 
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utstråling. Det trenges til en underordnet posisjon av det hvite. […] Gult på sort viser 
sin lyseste og mest aggressive lyskraft. Det blir heftig og skarpt, kompromissløst og 
abstrakt […] Gults forskjellige virkninger viser med stor tydelighet hvor vanskelig det 
er å snakke om fargenes ekspressive karakter uten å ha det konkrete for øyet.95 

Sitatets siste del tar for seg forskjellen i opplevelsen av gulfargen satt opp mot hvitt, hvor 

fargen blekner, og mot sort, hvor fargen får sin mest aggressive lyskraft. I kapittelet om 

fargevirkelighet og fargevirkning beskriver Itten hvordan fargene får en lysende karakter når 

de kontrasteres mot sort. Dette kontrastforholdet blir vurdert i analysene av Backers bilder.  

 

                                                
95 Itten, Farvekunsten og dens elementer, 85. 
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2 Formalanalyser 

2.1 Lille Rødhette 

 

Lille Rødhette, 1872. 80 x 92 cm. Nasjonalgalleriet, Oslo. (Gjengitt fra Kunsthistorisk billeddatabase, KUB) 
 

2.1.1 Motivet i Lille Rødhette 
Lille Rødhette er et dobbeltportrett av en gammel kone og en pike i et interiør. Figurene er 

fremstilt i halvfigur. Den gamle damen er kledd i en mørk jakke og et brun- og sortstripet 

skjørt. Hun sitter i en utskåret stol bak et lite rundt bord. Kvinnen bærer et hodeplagg med 

blonder festet med et tørkle til hodet. Over skulderen faller et sjal i gylne toner. Til høyre for 

henne står en liten pike kledd i brunt rett opp og ned på gulvet. Bestemorens hender er 

forsiktig løftet, den ene berører pikens røde lue. På bordet ser vi en kurv med et håndarbeid, 

og noen mindre gjenstander. I høyre billedkant skimter vi en sengebenk og et svakt antydet 
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draperi. Til venstre bak bestemoren ser vi også litt av en plante. Et bilde er plassert på veggen 

over pikens hode.  

2.1.2 Komposisjon i Lille Rødhette 
Bestemorens sittende figur utgjør en stabil form med et lavt tyngdepunkt i maleriets venstre 

halvdel. I høyre del av billedflaten står den lille piken som en sylinder foran den gamle 

kvinnen og bakgrunnen. Gjennom dette enkle grepet utrykker bildet stabilitet.  

Under renessansen førte den omfattende interessen for geometri og proporsjonsspørsmål til et 

grunnleggende fokus på orden i alle grener av kunstutøvelsen.96 Interessen for det gylne snitt 

var et aspekt av dette. Det gylne snitt er et proporsjonsforhold hvor man deler en linje slik at 

den korte delens lengde delt på den lengste er lik den lengste delens lengde delt på 

totallengden. Den største delen omtales vanligvis som major, den minste som minor.97 

Allerede i antikken hadde Platon stilt opp skjønnhetstesen om det gylne snitt.98 Den 

geometriske konstruksjonen og sammenhengen til pentagrammet er imidlertid utledet av 

Euklides.99 Navnet, sectio aurea, kan tilskrives Leonardo da Vinci.100  

Når Else Christie Kielland analyserte Harriet Backers komposisjoner fant hun at flere av 

bildene hadde en oppdeling i det gylne snitt.101 Hvis vi i Lille Rødhette avdeler billedflaten 

horisontalt, først med minor øverst og deretter med minor nederst, vil vi se at pikens hode er 

plassert mellom disse linjene. Ved en tilsvarende vertikal avdeling ser vi at venstre side av 

bildet på veggen følger den høyre vertikalen. Den andre avgrenser bestemorens ansikt.  

Billedutsnittet er frontalt fremstilt og beskjæringen er tett. Den høyre delen av bildet har en 

statisk ro over seg. I venstre billedhalvdel er komposisjonen mer kompleks og aktiv. Den 

gamle kvinnens hode holdes litt på skakke. Denne retningen sammenfaller med markante 

skrå striper i skjørtet, slik at det etableres en diagonal fra nedre høyre opp mot øvre venstre 

hjørne i bildet. Harriet Backer balanserer den skrå linjeføringen med stolryggens vertikalitet, 

og bordets flate.  

Bordflatens svakt buede kontur gjentas i beltet piken har rundt livet, den lyse luggen og de 

svakt buede foldene i luen. Deler av stolryggen, kurven på bordet og gjenstanden i øvre 
                                                
96 Brantzeg, Form og rytme: billedkunst, musikk, arkitektur: en kunsthistorisk orientering, 174. 
97 Ibid., 182.  
98 Ibid.,153.  
99 Ibid.,154. 
100 Ibid.,168. 
101 Kielland, Harriet Backer, 335-360. 
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venstre billedhjørne bidrar også til horisontal stabilisering av komposisjonen. Vi ser at 

Harriet Backer i Lille Rødhette gjentar utvalgte former, som trapeset og ovalen. Også i 

mindre detaljer ser vi formgjentagelser. Buen i pikens høyre kinn gjentas i halslinningen, 

kurvens høyre kontur og koppen på bordet. Vi ser også at de skrå stripene i bestemorens 

skjørt gjentas i foldene på pikens drakt. 

De fire første prinsippene i de gestaltpsykologiske lovene beskriver hvordan størrelseslikhet 

og formlikhet, nærhet og valørlikhet vil få deler av en komposisjon til å oppleves som 

samhørende.102 I Lille Rødhette ser vi at kurven og personenes ovale hodeformer virker 

sammen i bildets forgrunn. I bakgrunnen slutter de nedtonede valørene i vegg og sengebenk 

seg sammen, og understreker avstanden til bakveggen. Det sjette prinsippet, at elementer med 

samme retning virker sammen, kommer til uttrykk i diagonalen fra nedre høyre mot øvre 

venstre hjørne. 

2.1.3 Volum og rom i Lille Rødhette 
Harriet Backer har antydet perspektivlinjer i sengebenkens bunn. Disse har et 

forsvinningspunkt rett over pikens hode. I tillegg danner diagonalen bestemt av den venstre 

stripen i bestemorens skjørt og skrålinjen i kanten på sjalet nærmest hånden, ledelinjer for 

blikket innover i rommet.  

Når Wölfflin definerer begrepsparet lineært og malerisk, forklarer han det lineære som en 

formal kvalitet og en måte å se på, hvor fokus legges på tingenes yttergrense, konturen. 

Objektene i bildet avgrenses i forhold til hverandre. For det maleriske øye, smelter tingene 

sammen og man ser summen av ting.103 Hvordan etablerer Harriet Backer illusjonen av 

tredimensjonal form i Lille Rødhette? Arbeider hun lineært eller malerisk?   

Både personene og gjenstandene er skildret med tydelige konturer og klart modellert form. 

Men i enkelte partier tilslører Backer formen og lar fargen fra figuren gå over i omgivelsene. 

Et eksempel er den brune tonen i venstre del av pikens skjørt, som fortsetter inn i de brune 

stripene på bestemorens skjørt. Det samme gjelder den sorte fargen på bestemorens jakke, 

som glir over i de sorte stripene i skjørtet. En mørk gjenstand i kurven flyter sammen med 

egenskyggen under kvinnens løftede arm. Jeg vil hevde at vi står overfor en forsiktig 

malerisk fremstilling av form.  

                                                
102 Øijord, Se, 124. 
103 Wölfflin, Principles of Art History, 14. 
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Illusjonen av romvirkning i maleriet har i forskjellige kunsthistoriske tradisjoner og perioder 

funnet ulike løsninger. Wölfflin hevder at klassisk kunst deler totalformen i en serie plan, 

mens barokk kunst vektla tilbaketrekking, eller dybdevirkning.104  

Den overordnede organiseringen av rommet kan her deles i to plan som ligger parallelt med 

billedrammen. Forgrunnen med figurene og bordet danner et sjikt foran bakgrunnsveggen. Vi 

har også sett at Harriet Backer har lagt inn en diagonal i komposisjonen. Når Wölfflin tar i 

bruk begrepet tilbaketrekking, eller recession på engelsk, vektlegger han diagonalens 

betydning. Han illustrerer sitt utsagn med maleriet Adam og Eva  av Tintoretto, og skriver:  

The figures have withdrawn into the picture, a diagonal movement goes from Adam to 
Eve, held by the landscape with the distant light on the horizon. The beauty  of the 
plane has yielded to the beauty of recession, which is always combined with an 
impression of movement.105 

Wölfflin knytter bevegelse til diagonalen som formalt element. Han trekker i sitt eksempel 

fram lyset som mål for øyets bevegelse. I Lille Rødhette ser vi at lysreflekser og de to 

ansiktene er plassert langs den markante diagonalen. Det er imidlertid figurgruppen som 

danner det sterkeste fokuspunktet i komposisjonen. Vi kan si at stabiliteten utfordres, men 

den forrykkes ikke. 

2.1.4 Figurfremstilling i Lille Rødhette 
Til tross for den maleriske fremstillingen av figurgruppen oppleves kvinnen og barnet som 

adskilte former. Dette fordi de tilslørede partiene i hovedsak er plassert i det mørke partiet 

under bestemorens hånd. Dette tilnærmet sorte området fungerer som et stabiliserende 

tyngdepunkt i bildet.   

Backer fremstiller med fint utpenslede overganger de avrundede formene på figurene, 

draktene og tekstilenes fall. Hver fure i den gamles ansikt er beskrevet. Hodet faller svakt 

mot venstre, og hun ser ned på barnet med et ømt, forsiktig smil. Barneansiktet er mykt og 

rundt i formen, med store øyne og en liten munn. Huden er fremstilt glatt som porselen. 

Kontrasten til den eldre kvinnen er slående.  

Barnet vender blikket ut mot rommet. Hodet er vridd en tanke mot venstre. Barnehodet, 

overkroppen og utsnittet av skjørtet er relativt like i høydeformat, og har noe kuleformet over 

                                                
104 Heinrich Wölfflin, Principles of Art History, 15. Wölfflin skriver: “Plane is the element of line. Extension in one 
plane the form of the greatest explicitness; with the discounting of contour comes the discounting of the plane, and 
the eye relates objects essentially in the direction of forwards and backwards.” 
105 Ibid., 76. 
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seg. Det kan virke som om Harriet Backer har gjort dette til et poeng, slik man stabler 

snøballer i høyden når man bygger en snømann. Vi kan også se kuleformene gjentatt i de 

dreide kulene på ryggstøet. 

Bestemorens skråstilte posisjon i forhold til billedplanet og blikkretningen mot barnet, skaper 

et forsiktig spenningsforhold mellom de to figurene.  

2.1.5 Farge i Lille Rødhette 
Grunntonen i maleriet holdes i brune nyanser som bakgrunn for figurenes lyse hud og den 

røde luen. Som en frisk kontrast til den nedtonede flaten legger Harriet Backer, i tillegg til det 

røde, inn noe gult, grønt og blått. Johannes Itten benytter begrepet fargens egenkontrast. Med 

det mener han kontrast mellom enkeltfarger. Itten anser primærfargene gult, rødt og blått som 

de fargene som gir sterkeste uttrykk for fargens egenkontrast. Han legger til at dette er den 

kontrastvarianten som er enklest for øyet å oppfatte.106 I Lille Rødhette representerer fargene i 

bestemorens hodetørkle slike kontraster. 

Rødt har fått en spesiell rolle i bildet — både ved sin intensitet, plassering og narrative 

betydning. Det er verdt å merke seg at fargene i motivet er knyttet til objektene. 

Lyshetskontrasten er beskrevet av Itten som fargens innhold av sort og hvitt. Han skriver at 

dagslyset og nattemørket er polare motsetninger av grunnleggende betydning for mennesket 

og hele naturen.107 Øyet skiller mellom lyse og mørke gråtoner, — og lyse og mørke 

fargetoner. Johannes Itten har gjennom sin fargeteori søkt å plassere de rene fargene i forhold 

til deres lyse og mørke karakter. En av illustrasjonene i hans fargeteori viser hvordan fargens 

lyshet/mørkhet svarer til forskjellige nivåer i en gråtoneskala. En ren gul er eksempelvis 

lysere enn en ren rød eller blå.108   

Et sorthvitt foto kan hjelpe oss i å vurdere lysstyrken i en farge. I Lille Rødhette er innslaget 

av primærfarger, samt sort og hudfarge, såpass beskjedne at bakgrunnens nedtonede valør får 

en dominerende rolle i maleriet. Mot denne grunntonen fungerer de klare fargene som 

blikkfang. Det er allikevel høylyset i ansiktene som står i størst kontrast til bakgrunnen. 

Begrepene kalde og varme farger skriver seg tilbake til Goethes fargelære. Itten benytter også 

disse begrepene. Det er fargene gult, oransje og rødt som omtales som varme. Blågrønt og 
                                                
106 Itten, Farvekunsten og dens elementer, 34. Sekundærfargene oransje, grønt og fiolett har etter Ittens teori en 
svakere egenkontrast en de først nevnte. Fargens egenkontrastvirkning avtar jo mer de anvendte fargene avviker 
fra primærfargene. 
107 Ibid., 37. 
108 Ibid., 42. 
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blått regnes som kalde farger.109 For å utfylle begrepsparet kald/varm, introduserer Johannes 

Itten andre motsetningspar som illustrerer det samme fargefenomenet: Skyggefull/solrik – 

beroligende/opphissende – tynn/tett – luftig/jordnær – fjern/nær – lett/tung – fuktig/tørr. 

Dette er motsetninger vi forbinder med naturens gang, kontrasten mellom dag og natt, 

sommer og vinter. Altså fenomener knyttet til jordens dreining om egen akse, og vår planets 

bane rundt den varmende og lysende solen. Disse grunnleggende sammenhenger i universet, 

skaper ikke bare lys, mørke, og fargeforhold på jorden, men effektene av disse lys og 

fargevirkningene er uløselig knyttet til vår sansning og persepsjon. Itten understreker hvordan 

varme og kalde farger virker forskjellig på dyr og mennesker. Et eksempel er at blågrønn 

farge demper blodomløpet. Rødoransje virker aktiverende.110  

I naturen virker alltid gjenstander langt borte kaldere i fargen på grunn av luftlaget mellom 

oss og gjenstandene. Kald/varm-kontrasten inneholder, som vi ser, elementer som gir følelse 

av nærhet og fjernhet. Det er et viktig middel til fremstilling av perspektiviske og plastiske 

virkninger.111 

Grunntonen i  Lille Rødhette er varm, ved at både forgrunn og bakgrunn holdes i brune 

nyanser. Rødfargen bidrar til denne opplevelsen. Vi kan konstatere at Harriet Backer ikke har 

lagt inn en  varm/kald-kontrast for å forsterke illusjonen av dybde i bildet. 

Johannes Itten benytter også begrepet kvalitetskontrast. Denne tar utgangspunkt i fargenes 

renhets- eller metningsgrad, og beskriver forskjellen på mettede, strålende farger — og matte, 

uklare farger.112  Vi ser i Lille Rødhette at kvalitetskontrasten mellom bruntonen og den 

sterke rødfargen utgjør et fargemessig poeng. 

Studerer man fargenes fordeling i billedflaten, kan vi konstatere at fargen på pikens jakke 

gjentas i veggen bak henne. Jakken holdes i en kaldere tone enn veggen. Fargen i pikens 

skjørt gjentas i draperiet ved sengebenken. Tilsvarende ser vi at brunfargen i bestemors skjørt 

gjentas i veggen ved øvre venstre billedkant. Den sorte fargen i bestemorens jakke gjenfinnes 

også lenger inn i rommet. Når Harriet Backer benytter samme farge i forgrunnen og 

bakgrunnen av maleriet, etableres en kontakt mellom tilnærmet like farger, og maleriet 

bindes visuelt sammen ved at blikket beveger seg mellom dem. 

                                                
109 Itten, Farvekunsten og dens elementer, 45. 
110 Ibid., 45. 
111 Ibid., 46. 
112 Ibid., 56. 
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2.1.6 Lys og skygge i Lille Rødhette 

Det faller et høyt hvitt lys inn fra venstre slik at både piken og bestemoren får ansiktsskygge på 

høyre side. Harriet Backer kombinerer bruk av fargede og sorte skygger i bildet. Skyggepartiene 

på pikens og den gamle kvinnens hud inneholder rødt. Skyggene i duken, i planten og i pikens 

drakt inneholder en del sort.  

Backer benytter skyggens form som gjentagelse av andre etablerte former i bildet. Eksempelvis 

repeterer skyggepartiet lengst til høyre i duken hoveddiagonalen i bildet. Den midterste skyggen i 

duken, rett under bestemor, gjentar trapesformen i hennes overkropp. Pikens skjørt er også en 

gjentagelse av samme form. Skyggene får formale oppgaver utover det å beskrive formen.  

2.1.7 Formale grep knyttet til handlingen i Lille Rødhette 
Scenen er hentet fra eventyret om Rødhette og ulven. Motivet skildrer stunden hvor piken får 

den røde hetten i gave. Ved å la den røde fargen få en fargemessig hovedrolle i maleriet, og 

samtidig nedtone de andre fargene i bildet, fremhever Harriet Backer det litterære innholdet i 

det kjente eventyret. Hun legger inn en virkningsfull kontrast både i ansiktsuttrykk og 

behandling av huden på de to figurene. Kontrasten forsterkes ved at den eldre kvinnen er 

skildret i bevegelse, mens piken skildres i en frosset frontal positur.  

2.1.8 Helheten i Lille Rødhette 
Lille Rødhette er malt i 1872 og er et av de tidligste maleriene vi kjenner fra Backers hånd. 

Kort oppsummert kan vi konkludere med at maleriet viser en svært naturalistisk, i 

betydningen naturtro, fremstilling av en liten pike og en gammel dame. Kontrasten mellom 

den gamle damen og den lille piken står som et visuelt hovedtema. Backer modellerer sine 

figurer ved bruk av rettet lys. Både skikkelser og rommet rundt fremstår som fastlagt form. 

Bildet har en enkel organisering i to plan kombinert med en markant diagonal. 

Wölfflin benyttet begrepene lukket og åpen form. Jeg mener at Lille Rødhette kan 

karakteriseres som et bilde med en lukket form. Vi har sett hvordan formlikhet også knytter 

elementene i forgrunnen av bildet sammen. Komposisjonen er samlet og kan sies å etablere et 

sluttet univers — som hviler i seg selv. Når enkeltelementene i en komposisjon får beholde 

sin uavhengighet benytter Wölfflin begrepet mangfold. Når elementene i bildet til sammen 

danner en lesbar helhet, benytter Wölfflin begrepet enhet.113 Etter mitt skjønn fremstår 

                                                
113 Heinrich Wölfflin. Principles of Art History, 15. “In the system of classic composition, the single parts, 
however firmly they may be rooted in the whole, maintain a certain independence. It is not the anarchy of 
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figurene i Lille Rødhette som en gruppe, personene kan adskilles i forhold til kontur, men 

totalformen er dominerende.  

Wölfflins siste begrepspar, absolutt klarhet i motsetning til relativ klarhet, er knyttet til 

forskjellen mellom lineær og malerisk fremstilling. Når komposisjonens mål beveger seg bort 

fra å definere form, og komposisjon, lys og farge lever sitt eget liv, da snakker vi om relativ 

klarhet.114 

Beskrivelsen av formen i Lille Rødhette, viser kanskje ikke absolutt klarhet i ordets videste 

forstand. Allikevel vil jeg si at dette tidlige arbeidet illustrerer  Harriet Backers evne til å 

klargjøre form og volum. Helheten i komposisjonen oppfattes som sluttet, rolig og balansert, 

men ikke statisk. Fargeholdningen er varm og dempet med tre markante valørsprang. Backer 

lar rødfargen skinne, men foreløpig mangler den dynamiske motsatsen, den bevisste 

kontrasteringen som forsterker romfølelsen og intensiverer fargens lyskraft.  

                                                                                                                                                  
primitive art; the part is conditioned by the whole, and yet does not cease to have it’s own life. For the spectator, 
that presupposes an articulation, a progress from part to part, which is very different from perception as a whole, 
such as the seventeenth century applies and demands. In both styles unity is the chief aim (in contrast to the pre-
classic period which did not yet understand the idea in its true sense), but in the one case unity is achieved by 
harmony of free parts, in the other, by a union of parts in a single theme, or by the subordination, to one 
unconditioned dominant, of all other elements.” 
114 Ibid., 15-16. 
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2.2 Avskjeden 

 

Avskjeden, 1878. 81,5 x 99 cm. Nasjonalgalleriet, Oslo. (Gjengitt fra KUB.) 
 

2.2.1 Motivet i Avskjeden 
Maleriet fremstiller fire personer i en stue. Nede til venstre i bildet ser vi enden av et bord 

med en hvit duk. Noen kopper, en kanne og et rundstykke vitner om at et måltid har funnet 

sted. Bak bordet har Backer plassert et bybud i rød lue og blå jakke.  

Til høyre ser vi en gruppe med tre sortkledde personer. En sittende eldre mann nærmest 

betrakteren bøyer seg fram mot en ung dame i reiseantrekk. Hun bærer en pels over armen. 

Mannen ser opp på piken og trykker hennes hånd i sin. Litt lenger inn i rommet, til høyre for 

ham, står en ryggvendt voksen kvinne som skjuler ansiktet i et lommetørkle. Drakter og 

interiørdetaljer vitner om at motivet er fra Harriet Backers samtid. 
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2.2.2 Komposisjon i Avskjeden 
Menneskene i motivet utgjør om lag halve billedflaten. En vegg med noen små innrammede 

bilder danner bakgrunn for figurgruppen. En bokhylle rammer inn familiemedlemmene i 

høyre billedkant, slik bybudet gjør det i venstre del.  

En dominerende sort flate dannes av familiemedlemmenes mørke klær. Mot bildets 

underkant og høyre sidekant får formen en rett avgrensning, men i overkant er den mye mer 

kompleks. Harriet Backer legger inn vertikale markeringer i billedflaten som bidrar til å rette 

opp komposisjonen.  Til venstre finner vi dørlisten, kannen og de vertikale brettemerkene i 

duken. I maleriets høyre halvdel har gardinets og romhjørnets vertikale linje samme funksjon. 

På en litt annen måte enn i Lille Rødhette etableres en deling av motivet. Til høyre ruver 

figurgruppen, til venstre finner vi bybudet og bordet med de vakre gjenstandene.  Backer 

introduserer på denne måten to ulike maleriske univers i ett og samme bilde. Både malemåten 

(modellert form kontra sort flate) og fargebruken (lys kontra mørk) bidrar til å understreke 

todelingen. Hvis vi legger det gylne snitt til grunn for oppdelingen, ser vi at familien havner 

innenfor den vertikale avdelingen.115 Hvis vi deler kortsiden av maleriet etter det gylne snitts 

forhold, slik at den største delen er nederst, vil faren havne innenfor nedre del. Piken og 

moren er plassert i øvre del. Det synes som om Harriet Backer i oppdelingen av flaten har 

tilstrebet at personenes kropp, eller hoder ikke skal forstyrres av imaginære linjer som ligger i 

det gylne snitt. 

Også i dette maleriet har diagonalen en viktig funksjon. Den introduseres ved den skrå 

konturlinjen i bordduken som peker i retning av døråpningen. Retningen forsterkes av 

konturen langs pikens venstre underarm. Diagonalen understreker handlingsmotivet i 

maleriet, avskjeden. Listen på toppen av bokhyllen har også en retning mot døren. Likeledes 

farens og pikens hender som møtes i et håndtrykk. Harriet Backer har lagt inn en tilsvarende 

diagonal fra farens hånd, via hans ansikt mot morens hode. På denne måten etableres en X-

komposisjon. 

Det er verdt å merke seg at de lyse partiene i familiemedlemmenes ansikter danner en trekant 

satt på hodet. Vi kjenner den stabiliserende effekten i en trekantkomposisjon med spissen 

opp. En slik form har et lavt tyngdepunkt. Når trekanten snus på hodet får vi en motsatt 

effekt.  

                                                
115 Pikens hode og mesteparten av kroppen faller innenfor. Litt av skulderen og pelsen avskjæres. 
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Også i Avskjeden gjentas utvalgte formelementer systematisk, og vi ser hvordan grupper av 

elementer med formlikheter virker sammen. De mange små bildene på veggen og 

grupperingen av bøker i bokreolen er et eksempel. Et annet er ovalformen som gjentas i 

tekoppene, den lave kannen og rundstykket. Menneskefigurenes kontur har markante 

knekkpunkter i overgangen mellom retninger. Dette bygger også opp under grammatikken i 

bildet, som i større grad enn i det første maleriet fokuserer på den skrå linjen. Wölfflin 

utdyper betydningen av begrepsparet lukket form/åpen form slik: 

What is meant is a style of composition which, with more or less tectonic means, 
makes of the picture a self-contained entity, pointing everywhere back to itself, while, 
conversely the style of open form everywhere points out beyond itself and purposely 
looks limitless, although, of course, secret limits continue to exist, and make it 
possible for the picture to be self-contained in the aesthetic sense.116 

Bildet nærmer seg en åpen komposisjon ved at de to diagonalene peker mot maleriets hjørner. 

Det kan synes som om Harriet Backer ønsket å motvirke dette ved å gi bybudet en retning 

mot familien. Han fyller på denne måten døråpningen og stanser betrakterens blikk ut mot 

døren. Bokhyllen stanser bevegelsen i høyre billedkant. Jeg vil si at det i dette bildet oppstår 

en visuell kamp mellom lukket og åpen form.  

2.2.3 Volum og rom i Avskjeden 
Siden rommet er perspektivisk fremstilt, vil linjene i underkant og overkant av bildene på 

veggen skrå mot sine respektive forsvinningspunkter. I dette maleriet veier skrå retninger 

tyngre enn det rettvinklede. Derfor virker bildet mer dynamisk enn det mer frontalt oppstilte 

og komposisjonsmessig enklere Lille Rødhette.  

Overgangen mellom rommets plan kommer tydelig fram gjennom klare konturer. Den kalde 

blågrønne fargen på bakgrunnsveggen trekker seg tilbake og understøtter dybdevirkningen. 

Plassering av stillebenet i forgrunnen og diagonalen mellom far og datter bidrar til illusjon av 

dybde i rommet. Romfølelsen styrkes også av den trinnvise opptrappingen i komposisjonen 

fra bordet, via faren, mot moren. 

2.2.4 Figurfremstilling i Avskjeden 
Figurenes ansikter er naturtro modellert med fine overganger i fargen og klar kontur mot 

bakgrunnen. Menneskekroppene er imidlertid behandlet forskjellig hos bybudet og 

familiemedlemmene. Budets overkropp er malt med modellerende blåtoner som understreker 

                                                
116 Wölfflin, Principles of Art History, 124. 
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både kroppens form og foldene i tøyet. Vi ser et koloristisk slektskap med gjenstandene på 

bordet. Draktene til den unge piken og hennes foreldre er bundet sammen i en tilnærmet sort 

flate. Vi kan se dette som et formalt grep i forhold til å skille familien fra bybudet som 

representerer verden utenfor.  

Overgangene mellom personene i sort er stedvis skjult. Familiens “felles kropp” kan minne 

om effekten i The Women Regents at the old Men’s Home at Haarlem, malt av Frans Hals i 

1664. Teknikken fremhever ansiktet og nedtoner kroppens form. Harriet Backers fokus på 

ansiktene i Avskjeden, har også likhetstrekk med bilder utført av hennes lærer og venn, Eilif 

Peterssen. Det kjente historiemaleriet Christian II undertegner dødsdommen over Torben Oxe 

(1875-76) kan tjene som eksempel.  

Vi ser at Backer i Avskjeden kombinerer et lineært og et malerisk uttrykk. Bybudet og 

objektene på bordet er lineært beskrevet, familien er malerisk skildret. Bildet kontrasterer 

som vi ser grunnleggende prinsipper i malerkunsten. 

2.2.5 Farge i Avskjeden 
Maleriets hovedfarger er den blågrønne bakgrunnsfargen som er tonet ned med grått i 

veggflaten, og det sorte, ispedd en anelse farge, som fordeles over de tre hovedpersonene. 

Det hvite på bordduken og interiørdetaljene i rødbrunt underordner seg de to hovedfargene.  

Også i dette maleriet ser vi at fargen er knyttet til objektene. Harriet Backer skildrer en rød 

lue, en blå jakke og en rosa blomst. Vi husker at den brune grunntonen i Lille Rødhette lå 

som en mellomvalør mellom høylys og mørke i dette maleriet. I Avskjeden ser vi at 

bakgrunnsveggen også har en slik mellomtone. Den kalde veggfargen trekker seg tilbake for 

øyet og bidrar til en opplevelse av avstand til motivet i forgrunnen.  

Det hvite feltet i duken spiller en viktig rolle ved at det på en markant måte springer fram og 

fremhever forgrunnen som et sjikt rommet. Skyggene i duken har en varm tone som en 

motsats til den kjølige bakgrunnen.  

Det fargemessige høydepunktet i maleriet er imidlertid rødfargen, som sirkler inn 

hovedmotivet, avskjeden mellom far og datter. Wertheimers gestaltpsykologiske lover 

forklarer hvordan elementer med lik farge kan danne grupper som oppleves som en helhet. I 

Avskjeden ser vi hvordan det røde tørkleet på stolen, bybudets lue, noe rødt på bordet bak 

kannen og litt i blomsterbuketten danner en innramming. Harriet Backer repeterer på en ny 
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måte rødfargens spesielle rolle. Det er verdt å merke seg at det røde markerer begynnelse- og 

sluttpunktet på diagonalaksen mot døren.  

Når man analyserer fargenes fordeling i bildet, kan man se at Backer igjen lar en og samme 

farge representeres både i forgrunn og bakgrunn. Den rødbrune pelsens gylne toner gjentas i 

pikens halstørkle, motivet i det største veggbildet, de minste malerirammene, enkelte av 

bokryggene, rundstykket og esken på bordet, samt bybudets skjegg. Den rosa nyansen i 

blomsterbuketten finner vi igjen i personenes hud og portrettet på veggen. Den blågrå fargen i 

den minste kannen ser vi også i bybudets skjegg. De røde fargefeltene finnes i buketten helt 

framme i bildet, litt lenger inn på bordet, i budets lue, deler av pikens hår, tørkleet på stolen 

og felter på bokryggene. Backer arbeider med fargene på en måte som tilsvarer et ekko. Hun 

presenterer en farge og lar oss oppleve den på nytt lenger inn i motivet i en variant som 

gjerne varieres en tanke i kulør eller valør.  

Johannes Itten beskriver komplementærfarger som to pigmentfarger som ved fargeblanding 

gir en nøytral gråsort tone. Dette er farger som er hverandres motsetninger. De får sin største 

lyskraft ved siden av hverandre og tilintetgjøres ved blanding til grått. Fysisk sett er også to 

fargede lys, som sammen gir hvitt lys, komplementære. Itten beskriver komplementærfargene 

i spekteret slik: 

[….] hvis vi isolerer en farve i spekteret, ville blandingen av de øvrige farvene danne 
farvens komplementærfarve. Til hver eneste farve i spekteret er summen av de øvrige 
farvene komplementær. Fysiologisk er det klarlagt at både etterbildet og 
simultaneffekten viser det underlige og inntil nå uoppklarte forhold at vårt øye krever 
et komplementært supplement av den gitte farven, og selv frembringer den om den 
ikke foreligger.117 

Itten har organisert sin fargesirkel slik at komplementærfargene er plassert diametralt overfor 

hverandre. Han lister ut de komplementære fargeparene:118  

Gult og fiolett – Guloransje og blåfiolett – Oransje og blått – Rødoransje og blågrønt – Rødt 

og grønt – Rødfiolett og gulgrønt.  

Hvis man deler opp disse komplementære fargeparene finner vi at de alltid består av de tre 

primærfargene gult, rødt og blått, som sammenblandet gir grått.119 Som vi ser har oransje 

komplementærfargen blått, mens rødoransje har komplementærfargen blågrønt. 

                                                
117 Itten, Farvekunsten og dens elementer, 49. 
118 Ibid., 49. 
119 Ibid., 49.   
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I Avskjeden er bakveggens farge blandet av blågrønt og grått. Den fungerer derfor som en 

komplementærfarge til de mange rødoransje fargeinnslagene i bildet. De røde elementene i 

bildet komplementeres av det grønne i blomsterbuketten.  

Johannes Itten har beskrevet fenomenet simultankontrast som det fenomen at vårt øye ved 

betraktning av en farge alltid krever samtidig, altså simultant, denne fargens 

komplementærfarge. Dersom den ikke foreligger, skaper vi selv denne fargen. Den simultant 

fremkalte komplementærfargen oppstår som en fargeopplevelse i betrakterens øyne og 

eksisterer ikke i virkeligheten. Når tilnærmet komplementære farger sammenstilles på lerretet 

vil begge farger forsøke å tvinge hverandre til å bli komplementærfarge. Dette kan føre til at 

fargene mister sin virkelighetskarakter, de virker dematerialisert.120 I Avskjeden trekkes den 

blågrønne bakgrunnsfargen, som er iblandet grått, en anelse mot det grønne. Det er et resultat 

av at intenst rødt i bildet krever et innslag av grønt.  

En annen måte å øke en farges lyskraft på, er å stille den opp mot sort.121 I Avskjeden benytter 

Harriet Backer også denne teknikken. Den blågrønne bakgrunnsveggen kontrasteres av sorte 

billedrammer. Den røde fargen på bybudets lue møter det sorte i lueskyggen. Både det røde 

sjalet over stolryggen, pelsen, og det gule tørkleet ved pikens halslinning er satt opp mot 

tilnærmet sorte flater.  

2.2.6 Lys og skygge i Avskjeden 
Et kjølig lys faller på skrått inn fra venstre. Vi finner et høylys i pikens panne, i tekoppens 

innside og i noen vertikale streker som indikerer brettekanter i bordduken.  

Gjenstandene på bordet og det største veggmaleriet kaster dempede slagskygger. Vi ser at 

slagskyggene fra gjenstanden på bordet tar opp i seg fargereflekser fra omgivelsene. 

Eksempelvis er rundstykkets skygge rødfiolett. Vi ser at lysets, skyggenes og refleksenes 

farge er blitt en integrert del av Backers maleri. 

2.2.7 Formale grep knyttet til handlingen i Avskjeden 
Piken som står og er vendt mot oss, får ved sin plassering en hovedrolle. Vi ser hennes 

sorgtunge ansikt, farens håndtrykk og den gråtende bortvendte moren. Når mørke flater 

knyttes sammen og danner en felles kropp slik som i Avskjeden, blir konturene av flaten et 

                                                
120 Itten, Farvekunsten og dens elementer, 52. 
121 Harriet Backer benytter sjelden en helt ublandet sort farge. Den sorte fargen vil i de fleste tilfeller inneholde 
et lite tilslag av en annen farge eller grått. 
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dominerende formelement i bildet. Hvorvidt Harriet Backer har sett en viss symbolverdi i å 

male familien slik hun gjorde, skal ikke sies. 

2.2.8 Helheten i Avskjeden 
Else Christie Kielland skriver at Backer i dette maleriet forsøker å fremstille livet slik vi ser 

det for våre øyne.122 I forhold til naturtro beskrivelse av personer og gjenstander må vi gi 

henne rett. Bildet viser at Harriet Backer etter sine læreår i München behersker den nøyaktig 

observerte detaljen til fulle. 

Formspråket er mer dynamisk og kompleks enn i det forrige bildet. Det etableres en stor 

detaljrikdom og klarhet i venstre del av bildet. Den kontrasteres av den mørke flatevirkningen 

og relativ klarhet i høyre del av maleriet. Gunnar Danbolt har påpekt at bildet mangler 

illusjonsbrudd. Her er jeg uenig. Ved at billedflaten har to soner med forskjellig malerisk 

behandling, og den høyre av disse veier så mye tyngre i komposisjonen enn den venstre, 

oppstår noe uvirkelig. Jeg ser det slik at formal ubalanse forsterker det opprivende temaet i 

maleriet.  

Danbolt skriver i verket Norsk kunsthistorie at utviklingen i overgangen mellom det tysk- og 

franskinfluerte maleriet gikk i retning av en blondere og friskere fargeholdning enn det man 

fant i Düsseldorfmaleriet. For å få dette til måtte kunstnerne avstå fra å modellere fargen med 

sort og hvitt, slik det hadde vært praktisert siden Leonardo da Vincis dager.123 Danbolt 

plaserer denne endringen i linjen etter de venezianske 1500-tallsmalerne, som ble videreført 

av Rubens og Velazques, Hals og Rembrandt. Malemåten ble senere perfeksjonert av 

Delocroix, før metoden ble vanlig i siste halvdel av 1800-tallet. Metoden gikk kort sagt ut på 

å benytte farge i lys og skyggepartiene. Lyset sto gjerne fram som en lysere variant av 

lokalfargen. Barbizon-elevene hadde tatt denne metoden i bruk, og de var opptatt av at de 

ulike elementene i landskapsbildene skulle beholde sin lokalfarge.124 Danbolt påpeker at 

denne fargeholdningen kan spores i Harriet Backers modne maleri.125 Jeg ser det slik at det 

store spranget i fargeholdningen fra Lille Rødhette til Avskjeden kommer til uttrykk i den 

omfattende bruken av komplementærfarger, kombinert med varm/kald-kontrasten. Maleriet 

kan, slik Erling Lone var inne på, karakteriseres som et koloristisk gjennombrudd hos 

Backer. 

                                                
122 Kielland, Harriet Backer, 63. 
123 Danbolt, Norsk kunsthistorie, 203. 
124 Ibid., 203. 
125 Ibid., 203. 
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2.3 Solitude 

 

Solitude , 1878. 68,5 x 92,5 cm. (Gjengitt fra KUB.) 
 

2.3.1 Motivet i Solitude  
Maleriet fremstiller et historisk interiør fra Schliersee. Taket og interiørdetaljer er skildret 

som treverk. Veggene fremstår som hvitpussede flater. En dyp vindusnisje indikerer tykke 

murvegger. En ung pike kledd i enkel sort drakt sitter ved et trebord i bildets forgrunn. Et 

håndarbeid ligger på bordet. Til høyre på fondveggen henger et rikt dekorert speil. Vi skimter 

reflekser av noe fargerikt innenfor speilets ramme. 

2.3.2 Komposisjon i Solitude 
Rommet defineres av to hovedfarger og en horisontal tredeling. Bruntonene i gulvet, den 

mørke brystningen og en trebenk danner et mørkt område i maleriets nedre del. Midtpartiet er 

dominert av en hvit fondvegg forbundet med den perspektivisk tegnede sideveggen til høyre. 

Øvre del av maleriet består også av en brun takflate, noe mørkere enn gulvet.  

Mot en bakgrunn av brunt og hvitt utgjør den sittende piken og bordet et visuelt tyngdepunkt 

i bildet. Selve bordet er sentrert om midtaksen i bildet.  
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Fondveggen brytes av to ulike fyllingsdører og et speil. Det innebærer at de gjenstående 

delene av den hvite veggen får en kompleks form som slynger seg rundt dørene og speilet. I 

motsetning til den sorte felles kroppen i Avskjeden utgjør denne hvite flaten en negativ form.  

Taket og maleriets nedre del fra brystningen til bildets underkant, er symmetrisk organisert 

om horisontalaksen. Trapesformen som dannes i takflaten til høyre for takbjelken gjentar 

formen på pendimentgavlene over dørene. Skrå linjeføringer gjentas også i bordet og 

konturen av trebenken som løper langs veggen til høyre i maleriet.  

På ytterveggen er det malt en dyp vindusnisje med buet overkant. Undersiden av bueformen, 

en gardin og sideveggen i nisjen er holdt i maleriets hvite høylys. Bueformen og den klare 

hvite fargen går igjen i pikens hodeplagg. Det etableres således både en fargeforbindelse og 

formforbindelse mellom piken og vinduet.  

Det liggende formatet i maleriet gjentas i den hvite fondveggens proporsjoner. Det nedre 

høyre hjørnet av veggflaten er skjult, men i tråd med Loven om den gode gestalt, oppfatter vi 

veggflaten som et rektangel. Maleriet har som vi ser en geometrisk oppbygning rundt 

gjentagelsen av rektangelet og trapesformen. 

Hvis vi tenker oss en horisontal inndeling etter det gylne snitts forhold, med den største delen 

nederst, finner vi at overkanten av den rektangulære døromrammingen sammenfaller med 

denne linjen. En tilsvarende vertikal inndeling viser at trapesformen som dannes av bordbena 

helt i forgrunnen av bildet, er plassert slik at trapeset som lesbar form står uforstyrret —

uavhengig av om vi legger det gylne snitt til høyre eller venstre i billedflaten. 

2.3.3 Volum og rom i Solitude 
Backer benytter sentralperspektivet og beskriver et enkelt lesbart rom, hvor vi ser fondveggen 

og høyre sidevegg. Valørkontrasten mellom den opplyste endeveggen og den tilstøtende 

sideveggen beskriver formen tydelig. Likeså er overgangene mellom vegger og gulv klart 

lesbare. Markante perspektivlinjer forsterker fremstillingen av rommet. Rommet er organisert 

i to plan. Både forgrunnen med piken og bakgrunnen ligger parallelt med billedplanet. 

Frontaliteten i komposisjonen forsterkes ved speilingen av former om horisontal- og 

vertikalaksen.  

Rom og figur er hovedsakelig lineært fremstilt. Men også i dette bildet gjør Harriet Backer et 

forsiktig unntak. Det nedre høyre hjørnet av maleriet inneholder en mørk sone, hvor 

overganger mellom innredning og skygge tones ned.  
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Forsvinningspunktet i bildet ligger rett under nedre venstre hjørne på speilet. Vi ser at Backer 

her har intensivert den hvite veggfargen. Betrakterens blikk trekkes mot lyset. Dette bidrar til 

dybde i komposisjonen. Varm/kald-kontrasten med en kjølig blåhvit endevegg og en varm 

gulfarge i forgrunnen, styrker også dybdevirkningen. 

I boken The power of the center, viser Rudolf Arnheim med to illustrasjoner hvordan 

linjeføringen i en figur eller form kan leses to veier. Han illustrerer sitt poeng med to skisser 

av planløsningen i Vestatempelet i Roma, hvor et sirkulært rom omkranses av søyler. Den 

ene tolkningen illustrerer sentrifugalkraften ut av tyngdepunktet, den andre viser 

sentripetalkraften inn mot sentrum.126 

En tilsvarende situasjon finner vi i perspektivlinjene i Solitude. De peker vitterlig inn mot 

midten av maleriet. Samtidig kan vi oppleve det motsatte — at de har retning ut av bildet. 

Fordi fondveggen stopper blikkets bevegelse innover, vil jeg hevde at kraften utover er 

sterkest.  

2.3.4 Figurfremstilling i Solitude 
I dette bildet utgjør figuren en mye mindre del av billedflaten enn i Avskjeden. Rommet er 

blitt en dominerende faktor i motivet. Piken sitter lett foroverbøyd i en pinnestol ikledd en 

fotsid sort kjole. Hun er vist i profil, hodet hviler i den ene hånden. Ansiktet er naturtro 

skildret. Uttrykket er alvorlig, ettertenksomt og innadvendt. Det at piken har ansiktet vendt 

mot vinduet, mens vi ser henne fra siden forsterker inntrykket av at hun er i sin egen verden. 

Vi er skilt fra henne.  

Også i dette maleriet fremhever Harriet Backer ansiktet fremfor kroppen som helhet. 

Overgangen mellom den sorte stolen og pikens rygg er vanskelig å skjelne. Den sorte fargen 

på kjolen flater ut figurens volumoppbygging. Som om hun ikke har en klart definert kropp.  

2.3.5 Farge i Solitude 
Solitude  har som Avskjeden varme farger i forgrunnen og en kjølig fargetone i fondveggen. 

Dette forsterker illusjonen av dybde i rommet. Maleriet har to dominerende farger, hvitt og 

brunt. Markante konturer skiller de lyse og mørke flatene som i et sort/hvitt foto. Harriet 

Backer har lagt inn en mellomtone i gulvflaten og vindusveggen.  

Den mørke fargen i kvinnens drakt knytter seg til de mørke veggpartiene. Ansiktets bleke 

farge knytter seg på tilsvarende måte til den lyse delen av veggen.  
                                                
126 Arnheim, The power of the center, 22-23. 
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I kontrast til rommets hvite og brune flater plasserer Harriet Backer et lite fargeinnslag av 

rødt, gult og grønt i speilflatens rutenett. Av fargene i speilet er det igjen det røde som har fått 

hovedrollen. De samme fargene gjentas også noe svakere i blyglassruten mot bildets 

ytterkant. Grønnfargen går også igjen i en liten flate i venstre billedkant. På hodeplagget har 

piken et innslag av en kald lyseblå farge. Denne går igjen på undersiden av vindusbuen som 

en refleksjon av himmelen utenfor.  

De små innslagene av grønt i maleriet komplementerer og kjøler ned de store rødbrune 

flatene. De små innslagene av gult komplementerer anelsen av blått på hodeplagget og den 

blåhvite tonen i fondveggen. Vi ser at primærfargene rødt, gult og grønt i veggspeilet settes 

opp mot tilnærmet sort bakgrunn, slik at fargens lyskraft intensiveres i disse flekkene. Backer 

kombinerer igjen komplementærkontrast med fargens kontrast mot sort, slik at 

fargerefleksene i speilet blir et skinnende blikkfang.  

Vi ser at farger fra bakgrunnen trekkes inn i forgrunnen og omvendt. Den hvite fargen fra 

fondveggen gjenfinnes i det hvite på toppen av pikens hode, en lys gjenstand på bordet og et 

bokmerke i en av bøkene i vinduskarmen. I tillegg i form av høylyset i bordets kontur. Fargen 

fra det gulbrune gulvet gjenfinnes i vindusnisjen, speilets omramning og perspektivlinjen 

som beskriver takbjelken og treverkets lyse partier. Fargene som spres rundt i rommet er 

fremdeles i hovedsak knyttet til objektenes egenfarge. 

2.3.6 Lys og skygge i Solitude 
Interiøret i Solitude er malt etter friluftsmaleriets prinsipper. Det er malt på stedet, og viser de 

faktisk registrerte lysvirkningene.127 Et kjølig lys faller inn fra vindusåpningen og treffer 

bakveggen, pikens ansikt og bordflaten. Slagskyggen fra benken, bordet og piken på stolen 

beskriver lysets retning. Stolbenas skygger løper i flere retninger, noe som indikerer at det 

også har vært lys fra en lampe i rommet.  

2.3.7 Formale grep knyttet til handlingen i Solitude 
Kombinasjonen av markant lyshetskontrast og komplisert form på den hvite veggflaten bidrar 

til dramatikk i bildet. Man kan si at lys og mørke konkurrerer. Det nakne rommet, med svært 

få gjenstander, skaper en opplevelse av tomhet. Ungpiken fremstilles i en frosset ro, som om 

hun har forsvunnet inn i sin egen tankeverden. Den noe sammensunkne posituren gir 

assosiasjoner om resignasjon. Vinduet som ofte oppleves som en åpning mot verden, er i 

                                                
127 Lange, Harriet Backer, 90. 



 40 

dette maleriet også et stengsel, ved at gardinet og blyglasset skjuler det som befinner seg 

utenfor.  

Sammenstilt med hodeplaggets bue, blir vinduets buede overkant enorm. Denne 

proporsjonskontrasten forsterker de øvrige formale kontrastene i Solitude. 

2.3.8 Helheten i Solitude 
Selv om motivet er malerisk fremstilt, oppleves rommet som klart beskrevet. Det skyldes 

primært den markante linjeføringen og tydelige valørkontraster mellom rommets flater. 

Komposisjonen oppnår stabilitet ved et lavt, sentralt plassert tyngdepunkt. Det etableres også 

en streng orden gjennom formlikhet og symmetrisk linjeføring. Men denne stabiliteten 

forstyrres av kompliserte flater og markante linjer som peker mot maleriets hjørner. Vi står 

overfor det Wölfflin kaller åpen form.  

Fraværet av gjenstander slik vi så dem i Avskjeden, medfører en tomhet og strenghet i 

interiøret, som om det i dette rommet ikke er plass til levd liv. Pikens ansiktsuttrykk og 

positur understøtter dette. Det innestengte uttrykket forsterkes ved kontrasten mellom de 

mørke brunfargene i rommet og lyset utenfor vinduet. De klareste fargene i komposisjonen er 

plassert ved vinduet og i speilets refleksjon — som om de ikke hører til i pikens univers. 

Interiøret ble opprinnelig malt i Schliersee i Tyskland. Figuren ble imidlertid satt inn kort tid 

før Harriet Backer leverte det til juryering på Salongen i Paris 1880.128 Marit Lange beskriver 

maleriet slik:  

Opprinnelig tenkt som et historisk opptrinn, blir bildet nå gjort om til en stillferdig 
betraktning av samspillet mellom det fysiske og den sjelelige opplevelse i den 
sortkledde kvinnen, som sitter hensunket i egne tanker, mens det kjølige dagslyset 
faller inn på den enslige skikkelsen og skaper liv i rommet.  

Her fastla Harriet typen for de fleste av sine senere interiørbilder: Enkle interiører 
hvor stillfarende mennesker spiller sin beskjedne, men allikevel avgjørende rolle, ved 
at de betoner bildets ro og lyttende stemning.129  

Fra mitt ståsted oppleves stemningen mer som nagende enn som rolig. Som i Avskjeden ser vi 

at formale grep forsterker tittelens litterære innhold. 

                                                
128 Lange, Harriet Backer, 88. 
129 Ibid., 90. 
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2.4 Blått interiør 

 

Blått interiør, 1883. 84 x 67 cm. Nasjonalgalleriet, Oslo. (Gjengitt fra KUB.) 

2.4.1 Motivet i Blått interiør 
Maleriet viser en ung dame i et Parisinteriør. Hun er kledd i en fotsid mørk kjole fra Harriet 

Backers samtid. Kvinnefiguren fyller omtrent en tredjedel av billedformatets høyde og rundt 

en tiendedel av flaten. Den unge kvinnen er plassert i en skråstilt stol til venstre i 

komposisjonen. Hun holder et håndarbeid i fanget. Litt til venstre bak kvinnens hode vises et 
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speil med en hylle. På denne er det oppstilt en blomst og en vase. Foran kvinnen ligger en 

pute og en leke på gulvet. En mørk gardin, en pidestall med en gummiplante, og et par 

krumbente stoler er plassert i høyre billedkant. Vi kan også skimte en lysstripe som indikerer 

et vindu. Mellom kvinnen og vinduet er det plassert et rødt og okerfarget skatoll inn mot 

fondveggen i maleriet. 

2.4.2 Komposisjon i Blått interiør 
Bildet er symmetrisk organisert rundt midtaksen i det blå bildet på veggen over skatollet. Vi 

snakker her ikke om en nøyaktig matematiske symmetri, snarere en avveiet fordeling av 

masse og tyngde i komposisjonen. Den skrå linjen i øvre høyre del av bildet indikerer at 

maleriet er perspektivisk fremstilt. Allikevel er det den geometriske underdelingen av 

billedflaten i rektangulære elementer som preger komposisjonen. P.E. Brantzeg har i sin bok 

Form og rytme beskrevet hvordan det horisontale og vertikale danner et koordinatsystem for 

vår opplevelse av naturen: 

De to retninger loddrett og vannrett regulerer og behersker linjene i naturen: trærne i 
skogen, alt som vokser streber loddrett oppad, –– den horisontale linje, det er jorden 
vi står på, vannet i landskapet, havet, horisonten. Vi mennesker befinner oss i oppreist 
stilling i stadig kontakt med den loddrette tyngdekraft. Det er en 
medbevissthetsfølelse, og vi er “orientert” i disse to hovedretninger like så 
selvinnlysende som at kompassnålen peker mot nord. Et kunstverk vi betrakter –– et 
bilde, en fasade –– danner gjennom de to hovedretningene horisontal og vertikal et 
“koordinat-system” for øyet.130 

I en senere passasje påpeker han også våre øynes plassering i hodet som forutsetning for den 

vannrette linje.131 Komposisjonen i Blått interiør er organisert rundt det rettvinklede 

koordinatsystemet. Vi ser at proporsjonene i det stående billedformatet gjentas i veggflaten 

mellom den mørke gardinen og speilet. Sokkellisten under skatollet og taklisten over 

veggbildet danner underkant og overkant i dette rektangelet. Som i Solitude er det opp til 

betrakteren å fullføre veggflatens form for sitt indre øye. Utsnittet av speilet har det samme 

høydeformatet, men er noe smalere. Liggende rektangelformer gjentas på en tilsvarende måte 

i skatollet, bildet på veggen over dette — og i veggflaten som defineres av taklisten og 

skatollets overkant. Harriet Backer har også lagt inn et kvadrat i komposisjonen. Det 

fremkommer når man inkluderer speilet i fondveggen.  

                                                
130 Brantzeg, Form og rytme, 58. 
131 Ibid., 96. 
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Det horisontale og vertikale utgjør basis for planene i et arkitektoniske rom. Ved å 

understreke det rektangulære, fremhever Backer også rommets oppbygning. 

Også andre formelementer i maleriet gjentas systematisk. Den hvite blomsterpotten ved 

vinduet finner sitt ekko i en mindre potte av samme form ved siden av vasen. Pikens ovale 

ansiktsform gjentas i puten på gulvet, i de blå stolsetene, gummiplantens blader og vasen ved 

speilet. Den totale formen på planten angir også en oval når man ser bort fra de to ytterste 

bladene. Pikens ansikt er avgrenset av luggens rette markering. Det er interessant å se at det 

negative rommet, mellom piken og planten, også antyder en stående oval form med en rett 

avgrenset overkant.  

Når Rudolf Arnheim beskriver ovalens egenskaper, påpeker han at den fungerer samlende 

slik sirkelen gjør, i kombinasjon med at den har en utstrekning.132 Rektangelet og den myke 

ovalen i Blått interiør, er sluttede, harmoniske former.  

2.4.3 Volum og rom i Blått interiør 
De arkitektoniske flatene er klart skilt fra hverandre ved bruk av markante linjer i 

kombinasjon med forskjellige fargetoner på gulv, vegger og tak. Rommet er organisert i tre 

sjikt parallelt med billedrammen. En tom stol og en pute er plassert nærmest betrakteren, i 

midten finner vi piken flankert av bordet med planten, og innerst det røde skatollet satt opp 

mot fondveggen.  

Perspektivlinjen som er synlig i maleriets øvre høyre hjørne, er delvis skjult av gardinet. Det 

vi imidlertid kan se, er at den peker ned i retning pikens ansikt. Diagonalen langs pikens legg 

og sytøy danner også en ledelinje for blikket fram mot pikens opplyste ansikt. Hvis man 

trekker en akse fra det høylyse punktet i blomsten bak piken, til hælen som berører gulvet, vil 

sytøyets kontur og høylys ligge på denne linjen. Høylyset blir nok en gang et virkemiddel for 

å lede oppmerksomheten innover i maleriet. Det lyseblå partiet i leggen er noe forskjøvet, 

men har også samme retning. Konturen av skyggen som faller fra bildet over skatollet, 

gjentar kroppens diagonal. Diagonalen langs kvinnens kropp fører oppmerksomheten videre 

til speilet i maleriets øvre venstre hjørne. Her skimter vi en speiling av rommets takflate, noe 

som forsterker romfølelsen og dybdevirkningen.  

                                                
132 Arnheim, The power of the center, 135. 
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En gruppe bestående av kvinnen i stolen og de mørke partiene i speilet, — og en gruppe til 

høyre bestående av planten, bordet og stolene, flankerer skatollet. Den mørke fargen danner 

en innramming av dette fokuspunktet i motivet. Dette grepet samler og lukker motivet.  

Volumoppbyggingen av kvinnefiguren er overordnet og forenklet. Både torsoen og armene er 

beskrevet med en lys side og en skyggeside. Bena er tilsvarende utført, men foldene i skjørtet 

er noe mer detaljert. Gruppen til høyre er noe mykere framstilt, med graderinger i 

fargenyansene i stolsetet, og flere nyanser i plantens blader.  

I Lille Rødhette så vi at Backer arbeidet innenfor en frontal, rettvinklet hovedstruktur med to 

markante plan, hvor diagonalen etableres som kontrast. I Blått interiør ser vi at hun igjen 

kombinerer disse prinsippene for organisering av rommet.  

Hvis vi i Blått interiør gjør den samme øvelsen som i Solitude, og deler opp billedflaten 

horisontalt og vertikalt i det gylne snitt, og samtidig speilvender linjene, ser vi at det lille blå 

maleriet faller innenfor de vertikale inndelingene. På samme måte går det klar av en 

tilsvarende horisontal inndeling hvor nedre del av billedflaten er størst. Motsatt ser vi at en 

oppdeling av flaten med den minste delen nederst samsvarer med undersiden av skatollet.  

2.4.4 Figurfremstilling i Blått interiør 
Kvinnen er plassert litt på skrå ut mot rommet og betrakteren. Dette innebærer en helt annen 

opplevelse av kontakt enn vi så i Solitude. Ved at figuren er absorbert i sitt eget, etableres det 

også en viss grad av distanse mellom betrakter og figur. Figurskildringen avveier som vi ser 

kontakt og visuell avstand.  

Den unge kvinnen har en rolig konsentrert positur og er fremstilt nett og yndig. Ryggen er 

rak, og hodet lett fremoverbøyd mot håndarbeidet hun holder i fanget. Bena er utstrakt med 

den ene foten plassert over den andre. Hun inntar rommet. Ansiktet har et rolig, innadvendt 

uttrykk. Man kan si at posituren er åpen, i motsetning til figuren i Solitude.  

Overkroppens hovedformer og det nærmeste benets kontur mot bakgrunnen er fremstilt i 

enkle flater med markering av en lys flate på forsiden av piken, og en mørk blåsort flate 

lengst bort fra vinduet. Overgangskonturen mellom kroppens lys- og skyggeside er klart 

beskrevet. Skjørtets folder faller i bestemte trekantformer mot stolsetet og berører så vidt 

gulvet. I dette bildet ser vi at Harriet Backer benytter fargen sort til å bygge formen. Dette er 

en klar utvikling fra den summariske bruken av sort som flater ut menneskenes form i 

Avskjeden.  
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Figurens størrelse og positur, kombinert med rommets høyde og utstrekning, gir maleriet en 

befriende luftighet. 

2.4.5 Farge i Blått interiør 
Veggen bak og gulvet foran kvinnen er holdt i dempet grunntone som valørmessig ligger 

midt mellom den blåsorte gardinen og det hvite håndarbeidet. Disse flatene er ispedd små 

tilslag av fargene blått, grønt, gult og gyllent. De representerer fargereflekser fra det 

okerfargede og røde skatollet, den grønne planten, de blå stolene og det blålige lyset utenfra. 

I nedre venstre billedkant er gulvfargen trukket mot rødbrunt. På veggen bak piken dras 

fargen mot grønt og blått. Fondveggen som fungerer som bakgrunn i bildet får derfor en 

kjøligere fargetone enn gulvet i forgrunnen. Vi ser hvordan Harriet Backer også denne 

gangen lar fargene fra gulvet i forgrunnen gjentas i bakgrunnen og omvendt.  

Mot denne nedtonede hovedvaløren i bildet plasserer kunstneren blåsorte elementer, som en 

mørkere omramming rundt det lysere midtfeltet. Sentralt i den innrammede veggflaten utgjør 

den friske lakserøde fargen på skatollet et klart blikkfang. Nok en gang ser vi at fargen rødt 

får spille en hovedrolle i komposisjonen.  

Billedelementer i lyse blåtoner utgjør det tredje markante fargeinnslaget i maleriet. Blåfargen 

legges i en lys variant i maleriet over skatollet og i takflaten. Videre som en repetisjon av 

takflaten i speilet til venstre — og i en mer fargesterk nyanse i stolseter og blågrønne blader 

på planten til høyre. Også på puten foran kvinnefiguren plasserer Backer et blå fargeklatt. De 

lyseblå fargenyansene knytter seg til den mørke omramningen av fondveggen. 

Høylyset i bildet, bestående av speilets høyre rammekant, pikens blusekrage og håndarbeid, 

lysreflekser på gulvet rett ved kvinnens fot, lysstripen mellom de to gardinene og 

blomsterpottens lyseste partier, danner en tilsvarende sirkelbevegelse rundt møbelet på 

fondveggen.  

Harriet Backer har i dette maleriet videreutviklet et malerisk virkemiddel vi så allerede i Lille 

Rødhette. Utvalgte farger får en klart definert rolle i maleriet. I Blått interiør dominerer fire 

farger. Den kjølige bakgrunnsfargen etablerer ro. Rødfargen i skatollet springer fram og 

skaper dynamikk. Denne dynamikken balanseres av den mørke innrammingen, som sammen 

med fargene blått og hvitt kranser inn skatollet og veggflaten bak.  

I Lille Rødhette, Solitude og Avskjeden var de klare røde fargeflekkene knyttet til objektene. I 

Blått interiør er selve fargeflekken og ikke objektet som fanger vår oppmerksomhet.  
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Grunntonen i veggen bak kvinnen er kjølig. Fargeinnslaget i det grå går mot blått og grønt. 

Grunntonen i gulvet er varm. Den går mot rødbrunt. Grønt og rødt er som vi vet 

komplementærfarger. Backer benytter både kontrasten mellom det varme og det kalde, og 

sammenstilling av komplementærfarger i bildets bunnfarge. I tillegg kontrasterer hun som før 

utvalgte klare fargepartier mot tilnærmet sort, og oppnår på denne måten at utvalgte farger 

springer fram og oppleves som skinnende klare. 

Harriet Backer balanserer klarheten i komposisjon med det man kan beskrive som en anelse 

malerisk tvetydighet. I Blått interiør er det primært det blåsorte som behandles på denne 

måten.  

2.4.6 Lys og skygge i Blått interiør 
Det faller et kjølig lys på skrå fra vinduet, som er skjult bak gardinen, inn på piken og gulvet 

foran henne. Lyset faller på den store hvite potten med planten, pikens ansikt, bryst, 

overarmer og stoffet som følger benas form. Slagskyggen fra piken og stolen hun sitter på, 

indikerer lysets retning parallelt med kortsiden i maleriet. I drakten og slagskyggen fra stolen 

har Backer benyttet sort med et tilslag av blått og grønt. En kald skygge. I ansiktet benytter 

hun en rødbrun tone, som klinger sammen med skatollet. Den nærmeste håndens skygge har 

en mørkere og kjøligere brunfarge med innslag av blågrått. I egenskyggen på blomsterpotten 

gjentas begge fargenyansene. 

Skyggenes vekslende fargekvalitet går igjen i maleriet. Vi skal også i senere malerier se at 

Harriet Backer varierer temperaturen i skyggene. Denne behandlingen av skyggen blir ofte 

tilskrevet påvirkning fra impresjonistisk maleri. Vi så i analysen av Avskjeden at Backer var 

inne på dette før hun kom til Paris. 

2.4.7 Formale grep knyttet til handlingen i Blått interiør   
Det finnes ingen handling i maleriet i form av bevegelse, men leken på gulvet vitner om at 

noen har lekt her. Den skjødesløse plasseringen bringer tankene til et par henslengte sko i 

Pieter Janssens Elingas maleri, Reading Woman, fra 1623. Bildet av den hollandske 1600-

tallsmaleren henger i dag i Alte Pinakotek i München. Hvorvidt Harriet Backer har sett det, 

vites ikke. 

Vinduet, som vi kun skimter, inneholder også i dette maleriet en viktig rolle. Lyset som faller 

inn og lyser opp planten, gulvet og deler av kvinnens kropp, skaper en helt annen og 

vennligere atmosfære enn i Soltude. Pikens oppmerksomhet er ikke vendt mot vinduet. Hun 
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er tvert i mot konsentrert om det hun driver med. Figuren er heller ikke adskilt fra betrakteren 

slik vi så i Solitude. Rommet er fylt av vakre gjenstander, også dette utgjør en motsats til 

tomheten i Solitude. Det etableres innadvendthet og ro, men ikke tomhet. Skatollet — et 

møbel som kan gjemme hemmeligheter, står åpent. Backer viser en fredfull, kontemplativ 

form for det å være alene, i en verden hvor lys og farger slipper inn.  

2.4.8 Helheten i Blått interiør 
Rommet i Blått interiør beskrives ikke kun som en formal størrelse med sine avgrensinger og 

flater, det skildres i like stor grad som en lys- og fargeopplevelse. Bildet representerer en 

viktig overgang i Backers maleri. Det teatralske uteblir. Det etableres ro gjennom sluttede 

former. Den balanserte og lukkede komposisjonen utfordres av livet i fargen. Både fargebruk, 

volumoppbygging og innramming understøtter det sentrale blikkfanget i bildet: Det røde åpne 

skatollet.  

I sin bok, The power of the center: a study of compositions in the visual arts, analyserer 

Rudolf Arnheim senteret, eller fokuspunktets betydning i en rekke malerier. Et senter 

representerer noe klart, sikkert og kraftfullt. I de fleste kulturer har det guddommelige, eller 

en opphøyet makt, fått en sentral plassering i kunstverkene.133 Senteret representerer gjerne 

tyngde, stabilitet og høy rang.134 Når Arnheim definerer et maleris sentrum, eller 

tyngdepunkt, er det ikke snakk om et matematisk senter. Han ser på summen av påvirkninger 

i komposisjonen, og hevder at det kun er i geometriens verden sentrum ligger i et matematisk 

definert midtpunkt.135 Senteret i Blått interiør inntas av skatollet. Der får fargen rød 

kontrastere orden, stillhet og ro. Som en avrunding av denne delen om Blått interiør følger 

noen betraktninger fra Harriet Backers erindringer: 

Det er min erfaring, at optat av belysningsstudiet og den strenge tegning inspireres 
man og finner farven, faar den liksom i gave. Ad impresjonistisk vei, mener jeg, alene 
mitt farvemotiv findes. Ved streng tegning, hver farveflek på rette plads. I urokkelig 
konstellation skal de staa, farveflekkene, som i stjernebillederne himmelens stjerner 
staar og vinker til hinanden. Som akkorder i musikken klinge sammen fuldkommen 
skjønt i koloristisk samspill. Således tror jeg nu jeg har lært i Frankrike av Bonnat at 
det skal være. Og impressionismen som kom til oss i otti-årenes Paris med dens 
største mestre, bestyrket meg i min tro.136  

                                                
133 Arnheim, The power of the center, 72-73. 
134 Ibid., 92. 
135 Ibid., 2. 
136 Kielland, Harriet Backer, 106.  
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2.5 Syende kone ved lampelys 

 

Syende kone ved lampelys, 1890. 36x 44 cm. Nasjonalgalleriet, Oslo. (Gjengitt fra KUB.) 

2.5.1 Motivet i Syende kone ved lampelys 
Maleriets fremstiller en ung mørkkledd kvinne i profil, plassert litt mot høyre i motivet. Hun 

sitter ved et sybord foran en gråfiolett vegg. Stillingen, som er lett foroverbøyd, understreker 

at kvinnen er i ferd med å tre en nål. I venstre billedhalvdel ser vi en symaskin og over denne 

en vindusåpning med hvite karmer. Glassflaten er i sin helhet fylt av en varm gul tone som 

henspiller på lampelyset utenfor.   

2.5.2 Komposisjon i Syende kone ved lampelys 
Bildet har et blikkfang i en varmgul vindusflate kantet av lyseblå gardiner i øvre venstre 

hjørne. Vinduet og gardinene som samlet form, gjentar proporsjonene i billedformatet. Under 

og på siden av rektangelet omrammes vindusfeltet av gråfiolette partier som overlappes av 

kvinneskikkelsens pyramideform. Den omvendte L-formen, i stolen som kvinnen sitter på 
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representerer en mindre gjentagelse av en større form som dannes av billedflaten under og til 

høyre for vinduet.  

En horisontal kontur langs sybordet deler bildet i en øvre lys og en nedre mørk sone. 

Markante vertikale linjer støtter opp under det rektangulære formspråket. Den lyse gardinen, 

stripene i veggpanelet, ryggsetet og strøkenes retning er eksempler på dette. Bordplatens 

horisontale konturer, toppen av kvinnens hode, hendene og stolsetet, markerer den 

horisontale retningen.  

Hvis man deler opp billedflaten etter det gylne snitts proporsjoner med to horisontale og to 

vertikale linjer, ser vi at det sentrale punktet i bildet, kvinnens hender, innrammes av disse 

linjene.137  

I tillegg benytter Harriet Backer perspektiviske linjer til å føre oppmerksomheten innover i 

bildet. Vi ser at sybordets skrå kontur peker rett mot kvinnens hender. En rød linje i 

overgangen mellom forkleet og låret gjentar retningen. Retningen er også svakt antydet i 

overgangen mellom stolens sete og rygg og i linjen under pikens hake.  

Utsnittet er tettere enn i flere av de andre bildene vi har sett. Kvinnefiguren fyller om lag 

halve bredden og nesten hele høyden av billedformatet. Motivet er beskåret midt på kvinnens 

legg. Figuren har en pyramideoppbygning. Som i tidligere bilder velger Harriet Backer ut 

hovedformer som gjentas. I dette maleriet vektlegger hun rektangel-, trekant- og kuleformen.  

2.5.3 Volum og rom i Syende kone ved lampelys 
Mot en frontalt beskrevet bakvegg plasserer Backer kvinnen og sybordet. Motivet organiseres 

i to tettstilte plan parallelt med billedrammen. Selv om motivet er tett beskåret, etableres en 

dybdevirkning gjennom perspektivlinjen langs sybordets kontur. Diagonalen som peker mot 

kvinnens hender og høylyset i det gule feltet, bidrar til dybde og dynamikk. Også i dette 

tilfellet peker diagonalen mot et lyst parti i billedflaten. Både i form av høylyset på kvinnens 

tommel, og det lyse partiet rett til venstre for hendene.  

Det arkitektoniske rommet er underordnet i dette motivet. Vindusveggen fungerer først og 

fremst som bakgrunn. Men det etableres et mindre rom i rommet, rammet inn av formene på 

sybordet og kvinnens mørke overkropp. Her danner kvinnens hender et visuelt og tematisk 

tyngdepunkt i komposisjonen.  

                                                
137 Brantzeg, Form og rytme, 182. I boken vises en figur med oppdeling av billedflaten med fire gylne snitt. Det 
lille rektangelet rammer inn sentrum i bildet. Brantzeg forklarer at krysningspunktene mellom oppdelingslinjene 
i figuren er steder i et maleri som vårt øye gjerne søker til.  
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Til tross for høylyset i vindusflaten oppleves komposisjonen som lukket. Blikket dras ikke ut 

mot verden utenfor, det stanser ved kvinnens hender. Kvinnefiguren og andre volumer er 

grovt modellert, med en lys og en mørk side. Vi kan se et klart fokus på massen som helhet. 

2.5.4 Figurfremstilling i Syende kone ved lampelys 
Figuren bygges opp ved at fargen får forskjellige verdier på forsiden, sidekanten og baksiden 

av kroppen. Disse planene er ytterligere understreket ved strøkets retning. Også ansiktet er 

beskrevet i tre fargenyanser, gult i pannen som en refleks fra bordplaten, hvitt på forsiden og 

gråfiolett, som veggen bak, på skyggesiden. En rødbrun tone formidler overgangen mellom 

høylys og skygge. Den sittende lett fremoverbøyde stillingen uttrykker konsentrasjon og 

stabilitet. Figuren sitter virkelig. Armer og torso inngår i en totalform. Kun ansiktet og 

hendene er noe mer detaljert oppbygd. Kvinnefremstillingen har noe monumentalt over seg.  

2.5.5 Farge i Syende kone ved lampelys 
Den varmgule fargen, som fyller vindusflaten og reflekteres i sybordet, har hovedrollen i 

maleriet. Den blir blikkfang og senter for vår oppmerksomhet. Det gule omrammes av en lys 

blåfarge i gardinene og kvinnens forkle. Utenfor dette finner vi en mørkere innramming, 

bestående av en mellomtone i den gråfiolette veggflaten til høyre, og mørkere partier i 

skyggen under sybordet og i venstre billedkant.  

Harriet Backer intensiverer gulfargens lyskraft ved å kontrastere mot både sort og 

komplementærfargen fiolett. Det er interessant å merke seg at hun i det samme 

bakgrunnsplanet lar den kjølige fiolette fargen trekke seg tilbake — og den varme gule 

springe fram mot betrakteren. Veggflaten fremstår som en muskel i spenn. En kraft virker ut, 

en annen trekker seg innover. 

Også i dette bildet ser vi hvordan Harriet Backer lar samme farge virke både i forgrunn og 

bakgrunn. De mørkfiolette tonene fra skjørtet tas opp igjen i veggen bak kvinnen. Den mørke, 

nesten sorte fargen under sybordet gjentas i kvinnens hår og rygg. Også gardinens hvitfarge 

gjentas, i en flate på kvinnens fang.  

Harriet Backer skaper i maleriet Syende kone ved lampelys et fargeunivers hvor det etableres 

forbindelser i mange retninger. Det faktum at kvinnens ansikt repeterer fargene i maleriets 

palett som helhet, er verdt å merke seg. Kunstneren benytter også i dette bildet markante 

komplementærkontraster. Den lyseste gule fargen får sin komplementærfarge i det grålilla 

panelet. Den varmgule, som nærmer seg oransje, får sin komplementærkontrast i det blå 
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forkleet. Vi ser også at den dempede mosegrønne tonen i kvinnens skjørt komplementeres av 

en rød fargeklatt. 

2.5.6 Lys og skygge i Syende kone ved lampelys 
Lyset faller inn fra vinduet, men vi skimter i tillegg en lyskilde på sybordet som lyser opp 

kvinnens ansikt nedenfra. Alternativt kan man tenke seg at dette er en refleks fra platen på 

sybordet. I større grad enn i det forrige bildet ser vi at Backer lar fargene gli fra objekt til 

skyggepartier, slik at formen tilsløres. Totalt sett vokser de mørke partiene i bildet sammen 

og danner en  omramning rundt den gule flaten.  

2.5.7 Formale grep knyttet til handlingen Syende kone ved lampelys 
Lysinnfallet og konsentrasjon om arbeidet utgjør maleriets handling. Dynamikken i maleriet 

oppstår gjennom fokuset på kvinnens hender, satt opp mot den skinnende gulfargen. Motivet 

aksentueres ved den mørke innrammingen. 

2.5.8 Helheten i Syende kone ved lampelys 
Dette maleriet fortjener til fulle karakteristikken klassisk likevekt. Gjennom en enkel lukket 

komposisjonen samler Harriet Backer motivet og etablerer en fredfull rolig stemning. 

Stabiliteten forsterkes gjennom figurfremstillingen. Harriet Backer kombinerer roen i 

komposisjon med en intens fargeutfoldelse.  
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2.6 Musikk, interiør fra Kristiania 

 

Musikk, interiør fra Kristiania, 1890. 38x46 cm. Nasjonalgalleriet, Oslo. (Gjengitt fra KUB.) 

2.6.1 Motivet i Musikk, interiør fra Kristiania 
Som tittelen viser til er motivet et interiør fra Kristiania. Vi ser et hjørne av en stue med en 

bakvegg holdt i grønne fargenyanser, og et brunt gulv. Et lyst parti i venstre billedkant 

indikerer et vindu. I midten av komposisjonen har Backer plassert  en sittende mannsfigur. 

Den mørke dressen hans flyter sammen med den sorte stolen han sitter i.  

Mannen vender oppmerksomheten mot en mørkkledd kvinne ved flygelet i maleriets høyre 

ytterkant. Kvinnens profil er som mannens vendt mot høyre. Over flygelet ses kvadratiske og 

trekantede fargeflater som indikerer malerier og dekorasjonsgjenstander. På hver side av 

vinduet har Backer antydet et møbel.  

2.6.2 Komposisjon i Musikk, interiør fra Kristiania 
Ved første øyekast kan det virke som om Harriet Backer har kastet sitt akademiske maleri 

over bord. Viltre farger og former er spredt utover billedflaten. Motivet er røft lagt opp, med 
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kraftige strøk. Man kan spørre seg om dette er samme kunstner som tidligere malte det 

stillferdige Blått interiør.    

En overordnet organisering trer fram for øyet. Billedflaten kan grovt sett deles i tre 

horisontale soner. Nederst finner vi gulvets brune toner. Øverst danner en blågrønn vegg en 

kjølig bakgrunn som mørke figurer i bildets midtsone settes opp mot.  

En lys vindusflate omrammet av brune gardiner til høyre for vinduet danner en 

sideavgrensning i motivet. Perspektiviske skrå linjer langs bordflaten til venstre og 

underkanten av veggflaten under vinduet, peker mot rommets hjørne. En speilvending av 

denne retningen er avtegnet i den mørke skyggen under stolen midt i bildet. I området 

mellom vinduet og mannes rygg lar Harriet Backer det mørkeste partiet i gulvet slutte seg til 

det grønne feltet i rommets hjørne, som en trakt. Betrakterens oppmerksomhet suges inn mot 

dette området i maleriet.  

Fondveggens bunnlinje er ikke synlig, men vi kan ane en horisontal markering to steder: I 

den rette linjen som skiller de to grønnfargene til høyre for kvinnens ben, og i en vag 

fargekontrast mellom grønt og blått til venstre for mannens rygg. De to horisontale konturene 

hjelper øyet å skape et liggende rektangel sammen med den vertikale linjen i den brune 

gardinen og maleriets øvre og høyre billedkant. Igjen har Backer etablert et rektangel som 

gjentar billedformatet, men hun overlater til vårt øye å ferdigstille formen.  

Rektangelformen på den blågrønne bakveggen har ikke en jevn farge som i Avskjeden, eller 

en jevn valør som i Blått interiør. Opplevelsen av flathet utfordres. Til tross for de intense 

fargeinnslag av sitrongult, flaskegrønt, blått og rødt satt opp mot fondveggen, makter Harriet 

Backer å holde illusjonen av en vegg sammen. Hun har funnet balansepunktet hvor rommet 

holdes på plass. 

Rektangelet gjentas i en friere variant når hun bygger en komposisjon av maleriene på 

veggen over flygelet. Vi ser at nærhet, form, størrelse og klarhet i fargen knytter dem 

sammen.138 Det liggende rektangelets betydning understrekes også fargemessig ved at 

blåfargen innrammes av en markant sort ramme.  

Som før gjentar kunstneren også andre formelementer. I dette maleriet har kjegleformen fått 

en hovedrolle. Noen kjegler er vendt med spissen opp, som dekorasjonen litt til venstre for 

kvinnens hode, og de grønne flatene til høyre for gardinet. Andre har spissen ned, som en 

                                                
138 De fire første av de gestaltpsykologiske lovene får virke sammen. 
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sammenslått paraply. Vi finner en slik skarp gul kjegleform litt til venstre for mannens hode. 

En tilsvarende rødbrun form antydes rett under flygelet. Kjeglen har som form et mer 

aggressivt uttrykk enn de sluttede formene som har vært gjentatt i tidligere malerier. Spissene 

i trekanten peker hissig utover. De utfordrer omgivelsene og tilfører dynamikk til motivet.  

Strøket er også mer ekspressivt enn vi har sett tidligere. Backer varierer retningen på 

strøkene, men de fleste er plassert skrått i forhold til billedrammen. Nederst til høyre i bildet 

plasserer Harriet Backer et kraftig grønt bånd som har preg av å være lagt ut i en samlet 

bevegelse.  

En oppdeling av flaten i to horisontaler og to vertikaler etter det gylne snitt, rammer inn 

mannens overkropp og hode. Som vi har vært inne på, påpeker Rudolf Arnheim at enhver 

visuell sammenstilling, uansett hvor kompleks den er, inneholder et balanserende senter.139 I 

dette bildet fungerer mannsfiguren som et slikt senter, eller dreiningspunkt mellom to 

vektskåler. Betrakterens oppmerksomhet trekkes vekselvis mot mylderet av form og farge 

bak mannens rygg, og til de fargesterke feltene ved flygelet.  

2.6.3 Volum og rom i Musikk, interiør fra Kristiania 
De arkitektoniske flatene i rommet er adskilt ved at gulvet og bakveggen har fått forskjellige 

farger. I tillegg har vindusveggens brune, hvite og sjøgrønne partier tilstrekkelig 

fargekontrast til å skille seg fra gulvet og bakveggen. Et mørk skyggeparti og de mange 

fargesterke detaljene skjuler imidlertid møtet mellom bakvegg og vindusvegg. 

Kombinasjonen av kraftige farger og aggressive former etablerer dette området som et visuelt 

kraftsenter i bildet. 

Rommet er organisert i tre parallelle sjikt. Forgrunnen, personene og fondveggen. Som vi 

også tidligere har sett, lar Backer vertikale linjer i maleriets ytterkanter stramme opp og 

balansere retninger i bildet. I tillegg til det frontale veggmotivet benytter hun også i dette 

maleriet diagonalen for å skape dybde. Hun skaper en traktform inn mot det fargesterke 

partiet i rommets hjørnet. Dette trekker oss med i en akselererende bevegelse innover og 

oppover i rommet.  

 

                                                
139 Arnheim, The power of the center, 5. 
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2.6.4 Figurfremstilling i Musikk, interiør fra Kristiania 
Figurene er forenklet framstilt. Her skildres mennesket som en hovedform eller masse. De 

fremstår ikke som personer i vanlig forstand, men fungerer som senter for vår 

oppmerksomhet. Kroppens hovedretninger indikeres grovt.  Mannen og den mørke stolen han 

sitter i, oppleves også som en samlet form.  Til tross for dette kommer hovedtrekkene i 

posituren fram. Kvinnen sitter en tanke på skrå, med hodet lett bøyd mot tangentene. Hun har 

ryggen ut mot rommet. Hodenes form er antydet, men ansiktsdetaljer er utelatt. 

Den sjette av de gestaltpsykologiske lovene beskriver at billedelementer som har samme 

retning oppleves som samhørende. Selv om kvinnen vender ryggen mot sin tilhører, etableres 

en opplevelse av de to personene som et felleskap. Vi ser at fargen på draktene og 

hoderetningen knytter de to figurene sammen. Det samme gjør den mørke skyggen mellom 

dem, og de grønne strøkene i gulvet.  

2.6.5 Farge i Musikk, interiør fra Kristiania 
Under det viltre uttrykket i Musikk, interiør fra Kristiania ser vi at Harriet Backer beholder 

sine grunnkonsepter både i forhold til organisering av rommet og fargebruken. Det er også 

verdt å merke seg at selv om maleriet har et moderne og ekspressivt uttrykk, er det ikke blitt 

flatt.  

En grønn bakgrunnsfarge og en rødbrun forgrunnsfarge i en mellomvalør, utgjør 

grunnstammen for paletten i maleriet. Veggens varierende grønntoner har en hovedvekt av 

kalde farger, de trekker seg tilbake og forsterker romvirkningen. Gulvets bruntoner, trekkes 

mot henholdsvis gult og rødbrunt. Disse varme fargetonene springer mot oss. Også i dette 

maleriet ser vi at farger fra forgrunnen gjentas i bakgrunnen og omvendt.  

Vi kan beskrive fargenes roller slik: Det grønne og gulbrune, som danner forgrunn og 

bakgrunn, bygger opp rommet. Det blåsorte danner volumer. De lyse skarpe fargene fordeles 

i små porsjoner som blikkfang i bildet. 

2.6.6 Lys og skygge i Musikk, interiør fra Kristiania 
I venstre billedkant er det plassert en hvit vertikal flate som indikerer en gardin eller 

vindusåpning, men vi finner ikke et markant lysinnfall på gulvet. Ser man på figurene er det 

imidlertid lysere blå partier på skuldre og overarmer som vender mot vinduet. Det indikeres 

på denne måten en lysretning basert på dagslyset. Også i dette maleriet lar Harriet Backer 

mørke partier på en person eller et objekt flyte sammen med skyggen bak eller egenskyggen. 
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Et eksempel er kvinnens skjørt som faller sammen med skyggen under flygelet og mannens 

klær som i enkelte partier ikke kan skilles fra stolen. Gardinet til høyre for vinduet flyter på 

tilsvarende måte sammen med skyggen under bordet til høyre for vinduet.  

2.6.7 Formale grep knyttet til handlingen i Musikk, interiør fra Kristiania 
I Musikk, interiør fra Kristiania lar Harriet Backer sterke farger, markante former og livlige 

linjeføring fungere som billedmessige paralleller til musikk. Med en metafor kan vi si at rom 

og farge inngår i et pulserende samspill. Det perspektiviske suget mot rommets hjørnet kan 

beskrives som et crescendo.  

2.6.8 Helheten i Musikk, interiør fra Kristiania 
I Musikk, interiør fra Kristiania, kan elementene i bildet ved første øyekast virke skjødesløst 

plassert. Men til tross for den maleriske, ekspressive stilen, beholder bildet en illusjonen av 

volum og rom.  

Overvekten av viltre former og skrå strøk bidrar til en illusjon av bevegelse i bildet. 

Dynamikken balanseres noe av det rektangulære rammeverket vi har sett i de fleste av 

bildene som er gjennomgått. De mørke figurene, framstilt som tung masse, får også her en 

stabiliserende rolle. Systemet med å la samme farge figurere foran og bak i bildet er beholdt. 

Bruken av komplementære kontraster likeså. Fargens lyskraft intensiveres gjennom å 

kontrastere mot sort.  

Maleriet representerer et lukket univers, i den forstand at betrakterens oppmerksomhet holdes 

innenfor et lukket rom. Men komposisjonen er ustabil. Oppmerksomheten dras vekselvis mot 

elementer i venstre og høyre billedhalvdel, slik en metronom vipper fra side til side. 
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2.7 Barnedåp i Tanum kirke 

 

Barnedåp i Tanum kirke, 1892. Nasjonalgalleriet, Oslo. (Gjengitt fra KUB.) 

2.7.1 Motivet i Barnedåp i Tanum kirke 
Barnedåp i Tanum kirke viser et kirkeinteriør sett fra den bakerste delen av kirkerommet. 

Motivet er vendt mot inngangen og en åpen kirkedør. To kvinner er på vei mot døråpningen. 

Den nærmeste av dem bærer et barn som skal døpes. Litt bak dem utenfor kirkeporten 

skimtes en mann. Vi kan også så vidt se en mannsfigur i halvskyggen til venstre innenfor 

døren. Ytterst  på bakerste kirkebenk vrir en ung kvinne med hatt hodet i retning døren i 

utålmodig forventning. En annen ung dame er plassert til høyre for henne. Hun vender 

blikket ned og tar ikke del i det som skjer. En tredje kvinne kan skimtes bak et blyglassvindu.  

2.7.2 Komposisjon i Barnedåp i Tanum kirke 
Rommet er perspektivisk fremstilt. Gulvets skrå linjer løper mot kirkedøren hvor vi finner 

forsvinningspunktet i venstre sidekant av kirkeportens tak. Senteret i komposisjonen ligger 

nettopp her i døråpningen hvor vi ser dåpsfølget. Dette området i bildet skiller seg markant 

fra resten ved de lyse grønne fargene og den enkle klare omrammingen. Bildet har 
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komposisjonelle likhetstrekk med et kjent maleri av Tintoretto, The Discovery of the Body of 

St. Mark som han malte i perioden 1562 til 1566. I begge bildene ligger forsvinningspunkt  

svært nær venstre billedkant. Rudolf Arnheim kommenterer Tintorettos maleri slik: 

The vanishing point lies close to the edge of the painting, at the saints raised left hand. 
Despite its eccentric location, this point is the strongest center in the composition 
because the architecture of the entire loggia converge against it. [….] Such a strong 
center must be carefully counter balanced in the rest of the composition, or the whole 
will topple.140 

Harriet Backer har løst balanseproblemet i sitt maleri med en formal og fargemessig motvekt 

i form av store markerte flater med tyngre, det vil si mørkere, farger i høyre billedhalvdel. 

Dåpsfølget fyller nedre halvdel av kirkedøren. Over den finner vi kirkeportens tak omgitt av 

lysegrønt bladverk. Dørens stående rektangelform omrammes av en bueformet åpning i 

veggen som skiller våpenhuset fra kirkerommet. Denne veggen er holdt i en gråbrun tone 

som knytter seg til gulvflaten i midtgangen, slik at disse flatene fungerer sammen i 

komposisjonen. Vi husker hvordan likhet i valør etter Max Wertheimer får oss til å 

strukturere elementer i helheter. 

Dørens rektangel fungerer som et bilde i bildet. Dette lille impresjonistiske fokuspunktet har 

et stående format som gjentas en rekke ganger. Et vertikalt skille som følger hjørnet av et 

blågrønt avlukke i kirkerommet, deler motivet i to verdener. Til venstre finner vi dåpsfølget, 

til høyre de passive tilstedeværende. I dette maleriet fungerer todelingen annerledes enn i 

Avskjeden. Den passive delen underordner seg og konkurrerer ikke om oppmerksomheten.  

Høyre del av motivet er underdelt i to stående rektangler, ved en horisontal list rett under 

blyglassvinduet. Denne formen gjentas i vinduets ruter og den murte veggen mot våpenhuset. 

Ser man nøye etter kan den også skimtes i en liten mørk flate i nedre venstre hjørne av 

maleriet. Det liggende rektangelet er også brukt, men nedtonet. Vi ser det i veggflaten over 

inngangsdøren og i taket over kirkeporten.  

Kunstneren fremhever vertikale konturer og høyreiste flater. Et eksempel er stripeeffekten 

som fremkommer ved kontrastene mellom lyse dører og blå veggflater i det blå avlukket. Vi 

ser den samme stripeeffekten i fargekontrasten mellom lyse og mørke felter i kirkestolenes 

sidevanger. De vertikale aksentueringene gir et høyreist hovedinntrykk av bildet til tross for 

det liggende formatet. Selv den unge damens gule hatt streber freidig oppover.  

                                                
140 Arnheim, The power of the center, 67. 
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Det sentrale motivet i maleriet faller innenfor to speilvendte horisontale linjer plassert etter 

det gylne snitts prinsipp. Hvis den største delen legges nederst, vil øvre del av dørkarmen 

sammenfalle med denne. Hvis maleriet deles horisontalt med den største delen øverst, vil 

kvinnene og barnets overkropp falle innenfor oppdelingen. Vi finner ikke en tilsvarende 

vertikal oppdeling.  

2.7.3 Volum og rom i Barnedåp i Tanum kirke 
Kirkerommets arkitektur er fremstilt med klart definerte plan. De forskjellige flatenes retning 

beskrives tydelig av valør- og fargekontraster. Rommet er perspektivisk framstilt og vår 

oppmerksomhet fanges av de lyse fargene i døråpningen. Heinrich Wölfflin utdyper sitt 

begrep recession (tilbaketrekning eller dybde) ved å understreke sammenheng mellom dybde 

og bevegelse. Han skriver:  

Recession speaks most intensely when it can reveal itself as movement [….]141 

I dette bildet kan vi lese menneskefigurenes bevegelse inn i rommet som en motbevegelse til 

perspektivlinjenes flukt mot forsvinningspunktet. Harriet Backer lar også perspektivets sug 

balanseres av plan som etablerer stoppesteder i komposisjonen. Hun setter 

komposisjonskrefter mot hverandre og skaper dynamikk. 

2.7.4 Figurfremstilling i Barnedåp i Tanum kirke 
Kvinnefiguren med den gule hatten fungerer som en repoussoirfigur. Hun retter 

oppmerksomheten mot dåpsfølget som er modellert i henhold til et høyt, lys som faller inn fra 

venstre. Backer får fram kroppens bevegelse i figurgruppen som nærmer seg kirkedøren ved 

å aksentuere flater som fanger lyset. Formene er forenklet, men lesbare.  

Helt til høyre i bildet, ved siden av damen vendt mot døren, antydes en annen kvinnefigur 

som vender oppmerksomheten fremover. En siste figur skimtes bak blyglasset i avlukket. 

Harriet Backer har etablert tydelige kontraster mellom aktive og passive figurer. Ved at hun i 

dette bildet i større grad enn tidligere skildrer bevegelse, blir også menneskene personer, mer 

enn former i et rom. 

2.7.5 Farge i Barnedåp i Tanum kirke 
Det koloristiske hovedgrepet består i å sette kjølig blå og grønne nyanser opp mot den varme 

rødbrune fargen som beskriver mesteparten av interiøret. Det lysere grønne fargeinnslaget i 

                                                
141 Wölfflin, Principles of Art History, 94. 
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døråpningen trekker seg tilbake fra den rødbrune fargetonen som preger deler av gulvet og 

bakveggen i våpenhuset. Varm/kald-kontrasten øker nok en gang illusjonen av dybde. Siden 

rødt og grønt også er komplementærfarger, forsterker de hverandre. Den intense lyskraften i 

bildet kan tilskrives dette grepet, samt at fargene stedvis kontrasteres mot tilnærmet sort. De 

fargesterke partiene i motivet får igjen skinne mot en nedtonet valør. I dette tilfellet den 

brunlige tonen i gulvet og veggen mot våpenhuset. 

Også i dette maleriet lar Backer farger fra forgrunnen trekkes inn i bakgrunnen og omvendt. 

Det som kanskje fargemessig er mest påfallende er den skarpe turkisgrønne fargen på veggen 

i avlukket. Jeg mener at vi også her ser et eksempel på at fargen i seg selv utgjør et motiv 

eller tema i maleriet. 

Enkelte konturer, som den vertikale hjørnelinjen på det blå avlukket, er helt presist avtegnet. 

Andre fargeflater flyter sammen med omgivelsene. Harriet Backer sjonglerer fritt mellom 

stram kontur og malerisk tvetydighet i billedflaten.  

2.7.6 Lys og skygge i Barnedåp i Tanum kirke 
Arkitektoniske former og menneskefigurer modelleres ved et lys som faller inn fra venstre. 

Personene, både de vi kan se ute og inne i kirken, har en klart definert lys- og skyggeside. Vi 

ser at Backer kombinerer bruk av sort og farge i skyggepartiene.  

Fargekontraster understøtter modelleringen av lyset i interiøret. Sideveggen i avlukket får en 

klar avgrensning mot muren ut til våpenhuset. Den grønne porten kontrasterer gulvet og den 

rødbrune endeveggen. Til tross for en virtuos, nærmest vibrerende variasjon i farge og lys på 

interiørets flater, skapes en klar opplevelse av rom.  

2.7.7 Formale grep knyttet til handlingen i Barnedåp i Tanum kirke 
Barnedåp i Tanum kirke har på samme måte som Musikk, interiør fra Kristiania, et større 

preg av handling enn de første i analysen. Harriet Backer  etablerer to kontraster ved en klar 

oppdeling i aktive og passive figurer. De to mennene i bildet er plassert henholdsvis utenfor 

kirkeporten og i en skygge til venstre for kirkedøren. Mennene får på denne måten en birolle. 

Dåpsfølget synes å skynde seg. Kvinnen med hatten er skildret i det hun snur seg mot 

kirkedøren. Jeg vil si at Harriet Backer i dette maleriet nærmer seg noe av spontaniteten vi 

kjenner fra impresjonistisk maleri. Hun viser en øyeblikksskildring fra verden og bringer det 

hverdagslige inn i kirkerommet. 
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2.7.8 Helheten i Barnedåp i Tanum kirke 
Barnedåp i Tanum kirke viser et kirkeinteriør med et originalt grep. Oppmerksomheten rettes 

ikke mot alteret som representerer Guds tilstedeværelse. Tvert i mot ser vi ut gjennom en 

åpen dør: Et barn skal bæres fram for Gud.  

Maleriet har et impresjonistisk uttrykk, gjennom skildringen av et bestemt øyeblikk, 

illusjonen av bevegelse og dagslysets som faller inn gjennom kirkedøren. Når Heinrich 

Wölfflin utdyper kontrasten mellom lukket og åpen form, vektlegger han bevegelse og 

øyeblikksskildringen: 

In a-tectonic [open] style the interest in the constructed and self-contained declines. 
The picture ceases to be an architecture. In the figure the architectonic factors are the 
secondary ones. The significant element of form is not the scaffolding, but the breath 
of life which bring flux and movement into rigid form. In the one case, the values of 
being, in the other, the value of change. In the one case, beauty resides in the 
determinate, in the other in the indeterminate.142 

Av alle bildene som er analysert, vil jeg si at Barnedåp i Tanum kirke er det maleriet som 

klarest faller innenfor Wölfflins begrep åpen form. Kirkedøren åpner seg — mot sollyset, 

sommeren, livet. 

                                                
142 Wölfflin, Principles of Art History, 135. 
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3 Drøfting - komposisjon 
3.1.1 Frontalitet, symmetri og orden 
Marit Lange skriver i sin biografi at perspektivet forble det bærende komposisjonelle prinsipp 

gjennom hele Harriets Backers karriere, og kan betraktes som det mest varige og viktigste av 

alt hun tilegnet seg i München.143  Det er vanskelig å være uenig i at perspektivet spiller en 

viktig rolle i Harriet Backers maleri, og at det fikk en forsterket betydning etter 

Münchenoppholdet, hvor vi vet at hun studerte det inngående.144 Ved en gjennomgang av 

Backers bilder ser man at hun i mange malerier stiller seg på skrå foran motivet.  

Men som vi har sett i analysene, finnes det også et annet prinsipp. Hun inntar et frontalt 

standpunkt og organiserer rommet i plan parallelt med billedrammen. I seks av bildene som 

er analysert gjør hun dette, i kombinasjon med en eller flere markante diagonaler. Videre har 

vi sett at hun vektlegger horisontal- og vertikalretningen i komposisjonen. Jeg mener at denne 

kombinasjonen fortjener en plass som et av flere vesentlige komposisjonsprinsipper i Harriet 

Backers maleri.  

Det er ikke kun i interiøret at Backer benytter dette grepet, vi kan også gjenfinne prinsippene 

i stilleben, figurkomposisjoner og utendørsmotiver. Som eksempler på dette vil jeg nevne 

landskapsmaleriet Einundfjell fra 1897. Billedflaten er delt ved en markant horisontal gul 

linje som skiller det flate myrlandskapet fra åsene bak. De skrå konturene av planker lagt ut 

på bakken i nedre venstre hjørne av motivet, understreker diagonalretningen inn mot 

maleriets sentrum. Et annet motiv med en slik kombinasjon av rettvinklet linjeføring og 

markant diagonal er Utsikt fra altanen fra 1915. I dette bildet ser vi hvordan rekkverkets 

diagonale håndløper peker mot fjorden og det høylyse partiet i øvre venstre del av maleriet. 

Bygningen til høyre i bildet representerer rektangulær orden.  Nok et eksempel er Utsikt fra 

mitt vindu malt i 1912. Her utfordres horisontal og vertikal linjeføring av en diagonal som 

skjærer seg på skrått inn fra det nedre høyre hjørne, før den bøyer av. I Stilleben med 

gipsmaske fra 1916 ser vi at figurene er sett frontalt, mens bordplatens perspektivlinje peker 

mot det lyse partiet i maleriets øvre høyre hjørne. 

                                                
143 Lange, Harriet Backer, 65. 
144 Ibid., 63. 
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Harriet Backer var bare 21 år gammel da hun på nyåret i 1866 dro sammen med sin far til 

Berlin. Der skulle hun avløse sin eldre søster Inga som selskap for Agathe. Hun skriver i sine 

erindringer: 

Jeg glemmer aldrig mit første indtryk av den store by. Monumental arkitektur forekom 
mig at være den høieste kunst, dog altid efter musik, som finder uttryk for det 
uutsigelige. I slegt med musik. Og dette indtryk har jeg altid beholdt, senere fæstnet i 
mit sind, da jeg i Italien fik se renæssancens vidundere.145  

Det ble mange reiser på de to unge damene. 26 år gammel dro Harriet med Agathe fra 

Leipzig til Firenze. I begeistrede vendinger beskriver hun møtet med renessansebyen: 

Saa var det den deilige by Skjønhet overalt. Arnoen, oljetrær, ranker, maleriske 
høider! Skulpturen paa pladser og gater. Arkitektur fra den fuldkomne, uovertrufne 
tid. Og tænk Uffizierne og Pitti! Som et himmerike, slet ikke ringere.146 

I de to sitatene ovenfor, kommer Harriet Backers forhold til monumental arkitektur klart 

fram. Marit Lange har påpekt at Backers mange kirkeinteriører kan knyttes til hennes kristne 

tro. Jeg vil tilføye at disse også vitner om en grunnleggende forståelse for arkitektur. 

Symmetri og sentrering er grunnleggende prinsipper både i billedkomposisjon og 

monumental arkitektur. Charles Blanc beskriver symmetri slik: 

For there is in symmetry something sacramental and religious, because it corresponds 
to a sentiment of immobility, of meditation and silence.147 

P.E. Brantzeg, beskriver i sin bok, Form og rytme, symmetriens betydningen i 

verdenskunsten, og endringen fra det man kaller absolutt symmetri mot en ledigere forskjøvet 

symmetrisk billedkomposisjon under renessansen.148 

Gjennom årtusener var den egyptiske rundplastikk preget av den uforanderlige 
strenge symmetrifølelse, men den forlenet riktignok kunstverkene med et bevisst preg 
av monumentalitet og udødelig verdighet i sin opphøyede verdensfjerne ro. 
Symmetrisk strenghet preget også den middelalderlige billedkunst, som i sin tendens 
er ufri. [….]  

Renessansen løsner symmetriprinsippet. Dens parole er frihet. Bevegelse blir kunstens 
nye mål og oppgave. Men bevegelsen oppgir ikke symmetritanken. Friheten i denne 
forbindelse medførte bare at hovedsymmetrien ikke lenger måtte legges om objektets 
midtlinje. En symmetrisk gruppeanordning, tyngdefeltet –– og dermed hele 
balansesystemet –– lot seg nå fritt forskyve.  Fra å motarbeide rytmen ble symmetrien 

                                                
145 Lone, Harriet Backer, 7–8. 
146 Ibid., 12. 
147 Blanc, The Grammar of Painting and Engraving, 37. 
148 Brantzeg, Form og rytme, 21. 
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nå satt i dens tjeneste til å betone og selvstendiggjøre bestemte enkeltledd i 
organismen.149 

Vi har gjennom analysene sett hvordan Harriet Backer gjør bruk av symmetri i hele eller 

deler av komposisjonen. I Lille Rødhette utgjør barnets frontale posisjon et symmetrisk 

element i bildet. I Solitude har vi sett at rommets perspektivlinjer speilvendes om en 

horisontal og en vertikal akse. Blått interiør har en klar symmetrisk massefordeling rundt 

skatollets midtakse, selv om rommet til venstre for denne aksen er en tanke større enn 

rommet til høyre for senterlinjen. I Syende kone ved lampelys har Harriet Backer lagt en 

horisontal inndeling av motivet langs sybordets horisontale kontur. Denne deler den lyse og 

mørke delen av motivet. Selv i det livlige Musikk, interiør Kristiania, finner vi en symmetri i 

fargefordelingen i bildet. I Tanumbildet er det sentrale motivet med kirkedøren og porten 

symmetrisk organisert.  

I maleriene Lille Rødhette, Solitude, og Blått interiør, ser vi hvordan Backer sentrerer 

billedelementer om en vertikalakse på en måte som tilsvarer fasadeelementers vertikale 

orden. Symmetri og frontalitet er to sider av samme sak. Hvis et menneske eller en fasade 

skal oppleves som symmetrisk, må vi plassere oss slik at vi ser rett på motivet. En face. 

John House understreker i sin bok, Monet Nature into Art, at frontaliteten i fransk kunst, som 

på slutten av 1800-tallet ofte knyttes til japansk innflytelse, kan forklares innenfor den 

europeiske tradisjonen.150 Både landskap, interiør og portretter har blitt utarbeidet etter dette 

prinsippet. En frontal komposisjon kan selvfølgelig legges opp slik at flaten er gjennomhullet 

og tilbyr et perspektiv ut gjennom en dør eller et vindu, og bildet kan inneholde en 

asymmetri, slik at kun en av sideveggene i rommet synes. Denne vil da fungere som et plan 

som blikket kan gli langs innover i motivet. Selv om maleriet har en slik diagonal, vil en eller 

flere frontalt oppstilte flater gi blikket fastlagte stoppesteder i bevegelsen innover i bildet. 

Nedenfor følger noen kjente frontale motiver fra kunsthistorien. Den strenge arkitektoniske 

orden i Raphaels School of Athens, er et godt eksempel på hvordan bevegelsen innover i et 

sentralperspektiv bremses av plan parallelt med billedrammen. I tillegg til de arkitektoniske 

sjiktene innover i bildet, finner vi et bånd av menneskefigurer som brer seg ut på det øvre 

gulvplanet. I dette bildet ser vi også hvordan horisontale og vertikale retninger balanseres. 

Videre hvordan en innramming forsterker fokuset i motivet. 

                                                
149 Brantzeg, Form og rytme, 40. 
150 House, Monet: Nature into Art, 47. 
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Raphael, Philosophy (School of Athens), 1509-1511. (Gjengitt fra KUB.) 
 

  

Pieter Janssens Elinga, Reading Woman, 1623. 
(Gjengitt fra Wikimedia Commons.) 

Pieter de Hooch, Cardplayers in a sunlit Room, 1658.  
(Gjengitt fra Wikimedia Commons.) 
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Jacques-Louis David, Death 
of Marat, 1793.  
(Gjengitt fra KUB.) 

Gustave Courbet, Burial at Ornans, 1849.  
(Gjengitt fra KUB.) 

 

  

Whistler, Whistler’s Mother, 1871. 
(Gjengitt fra KUB.) 

Claude Monet, Terrace at Sainte-Adresse, 1867.  
(Gjengitt fra KUB.) 

 

  

Kitty Kielland, Parisinteriør med Arne 
Garborg, 1887. (Gjengitt fra KUB.) 

Harriet Backer, Blått interiør, 1883. 
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En rekke interiører av hollandske 1600-tallsmalere er også frontalt organisert. Her illustreres 

dette med Reading Woman av Pieter Janssens Elinga, og Cardplayers in a sunlit Room av 

Pieter de Hooch. Det berømte bildet Death of Marat, av Jacques-Louis David, bærer også i 

seg en streng  rektangulær orden. I det neste eksempelet, Burial at Ornans, lar Gustave 

Courbet en menneskemasse fungere som en vegg midt i mot betrakteren, slik vi så det i 

Rafaels bilde.  

Maleriet av Whistlers mor benytter et komposisjonsgrep som kan minne om David. Alt i 

bildet underordner seg billedflatens rektangel. Monets bilde, fra Sainte-Adresse, innehar en 

friere form for frontalitet.  

Det neste eksemplet, Parisinteriør med Arne Garborg, er malt av Kitty Kielland i 1887. Det 

har mange likhetstrekk med Blått interiør. De to maleriene har begge en rektangulær flate i 

øvre venstre hjørne, en skråstilt stol og en sentrering av gjenstander langs en vertikalakse. 

Det kan være at Harriet Backer har inspirert sin venninne til å forsøke seg på dette motivet. 

Seks av syv bilder i analysen inneholder et frontalt motiv. Det siste maleriet, Avskjeden, 

skiller seg ut. Her blir flaten som dannes av familiemedlemmenes felles sorte kropp et 

dominerende element i bildet. De skrå retningene veier tyngst i komposisjonen. Til tross for 

ulike stiluttrykk, kan vi i  Edvard Munchs Ved dødssengen gjenkjenne enkelte formale 

virkemidler fra Avskjeden.  

 

  

Harriet Backer Avskjeden, 1878.  
(Gjengitt fra KUB.) 

Edvard Munch, Ved dødssengen, 1895.  
(Gjengitt fra KUB.) 
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3.1.2 Rom, volum og figur 
I det første maleriet, Lille Rødhette, lar Harriet Backer figurene innta rommet. De fyller 

billedflaten og danner motivets senter og tyngdepunkt. Rommet er noe vi skimter litt av på 

sidene og bak. I maleriet Avskjeden er også de avbildede personene samlet i sentrum av 

motivet. Men i Solitude har det skjedd en endring. Figuren viker og rommet er blitt motivet.  

Ser vi på organiseringen av rommet i Blått interiør, ser vi at enkelte kvaliteter fra Solitude 

gjenfinnes. Rommet er igjen stort, med en relativt liten kvinnefigur. Også her etablerer 

Harriet Backer en aktiv del til høyre som figuren er henvendt mot, og en passiv mørkere del 

bak figuren. Figuren er trukket lenger ut mot sidekanten i dette maleriet, slik at selve 

veggflaten med skatollet danner et blikkfang i komposisjonen. Det å la veggen bli et motiv, er 

et grep Harriet Backer vendte tilbake til. Vi ser det så sent som i Sovekammer, interiør fra 

Einabu i Foldal fra 1920. Erling Lone skriver dette i sin biografi om Backer: 

En maler har spøkende kaldt Harriet Backer for kubist. Som alle paradokser har 
ogsaa dette en forbindelse med det virkelige forhold. Gaar en ut fra et rent 
formsynspunkt og studerer f. eks. et av Harriet Backers interiører, hævder den nevnte 
maler, vil man pludselig bli slaat av den merkværdige logik i opbygningen av hennes 
billeder. Man kan tydelig se, hvordan planer, linjer og former “opererer” paa og mot 
hverandre efter samme maate, som f. eks. hos Picasso i hans ekstreme kubistiske ting. 
Det er samme spil av linealrette linjer og flater, der bryter seg mot kurver — rette 
plan, som skjæres og brytes av krumme, efter samme prinsipp som hos kubisternes, 
latinernes og grækernes læremestre, ægypterne. Samme tendens mot karreen og 
krystallformen, den ene flate forskyver seg ut fra den anden, saaledes at alle linjer er 
plane, “spiller” mot hverandre, hvor de end ligger i billedet. Derfor denne makeløse 
orden i hennes kunst, derfor hendes aarelange arbeide med at “placere” de 
forskjellige “gjenstander” indenfor billedets firkant.151 

Forfatteren understreker hvordan Backers interiører etablerer en bestemthet i forholdet 

mellom rommets forskjellige flater og plan. Jeg har forståelse for synspunktet, men vi vet at 

Picasso arbeidet med en abstrakt opplevelse av rommet sett fra flere synsvinkler samtidig. 

Det gjorde ikke Backer. 

Harriet Backer utvikler skildringen av personer, fra en lineær og naturtro fremstilling av deler 

av figuren fram mot ca. 1880, til senere å fokuserer på en malerisk fremstilling av massen 

som helhet. Hun fjerner seg fra forflatende verktøy, som summarisk bruk av sort slik vi så det 

i Avskjeden. Fra hennes tidlige fokus på portrett og figurmaleri fram til rundt 1878, spiller 

hun i en rekke senere bilder på avstanden til personene. Det være seg gjennom fysisk avstand, 

                                                
151 Lone, Harriet Backer, 127. 
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gjennom forskyvning til siden i motivet, eller ved at de er bortvendt. I flere motiver er de vist 

i dyp konsentrasjon om et gjøremål. Vi kan med en metafor beskrive dette som et slør 

mellom figur og betrakter. 

Menneskefigurene i Backers malerier er svært ofte malt i sittende stillinger. De er både i 

tidlige og senere malerier vanligvis fremstilt i en mørk drakt. Dette bidrar til opplevelsen av 

stabilitet i bildet. I Syende kone ved lampelys, ser vi hvordan Harriet Backer fremstiller den 

sittende kvinnen med en stødighet som var det Keopspyramiden. Selv i et så ekspressivt og 

livlig malt bilde som Musikk, interiør fra Kristiania fra 1890, kommer disse kvalitetene i 

Backers maleri fram. Utgangspunktet for denne formforståelsen finner vi i Bonnats 

undervisning.  

Korrekturen var glimrende, ingen snakk om detaljen. Først og sidst det store syn på 
helskikkelsen. Paamindelsen; “La construction, mademoiselle. Les attaches”, 
leddenes konstruktive forhold til hinanden, var ofte de eneste ord som blev sagt. 
Menneskelegemets fremtrædende former og viktige linjer set konstruktivt, underlagt 
triangelens og kubens kontrol. Kubismen, men endnu helt på naturalismens grund. 
Dertil blev det for mig av stor betydning, at i Bonnats korrektur, saaledes som jeg 
forsto den, blev belysningsmotivet det avgjørende.152  

Gjennomgangen av typiske komposisjonstrekk i Harriet Backers kunst viser at Backer i de 

analyserte bildene arbeidet med geometri, symmetri, formlikhet og orden. Hun holder fast på 

perspektivisk romframstilling og klarlegging av rommet og kombinerer dette med 

aksentuering av horisontal- og vertikalretningen. I bilder med et frontalt standpunkt finner vi 

gjerne en markant diagonal. Videre tilstreber hun enkelhet og tyngde i figurfremstillingen.  

3.1.3 Geometri, proporsjoner og gjentagelse av former 
I sin bok, Form og rytme, hevder P. E. Brantzeg at et maleri kan vibrere av imaginære linjer. 

Han mener at vi trekker forbindelseslinjer mellom punkter i et bilde, på en liknende måte som 

vi danner oss stjernebilder på aftenhimmelen. Han peker på den lange tradisjonen for dette 

helt tilbake til den gamle egyptiske kunst, og eksemplifiserer synspunktet med veggmalerier 

der menneskeskikkelsenes oppstrakte hender leder betrakterens oppmerksomhet mot 

himmelen og det hinsidige.153  

I den akademiske tradisjonen kombineres synlige og imaginære linjer som ledelinjer for øyet. 

Brantzeg bruker tresnittet Julenatt av Albrecht Dürer, som et eksempel på hvordan synlige 

perspektivlinjer trekker oppmerksomheten i retning av Josef som er plassert i venstre 
                                                
152 Kielland, Harriet Backer, 74. 
153 Brantzeg, Form og rytme, 199. 



 70 

billedkant. Videre påpeker han denne figurens blikkretning mot høyre. Den imaginære linjen 

leder betrakterens oppmerksomhet videre mot hovedpersonene, Maria og barnet i krybben.154 

Brantzeg kommer i sin bok også inn på hvordan geometriske hovedformer spiller en sentral 

rolle i klassisk kunst. I en illustrasjon viser han hvordan Filippo Lippi i renessansemaleriet 

Maria med barnet, innskriver sine figurer i kvadratet, trekanten og sirkelformen. I dette 

maleriet kan man også se hvordan enkelte linjeføringer, geometriske figurer og proporsjoner 

gjentas.155 

 

Filippino Lippi, Maria med barnet, omkring 1840 – 45. (Gjengitt fra Wikimedia Web Gallery of Art.) 
 

Denne måten å komponere på, med røtter i renessansen, kan gjenfinnes i Harriet Backers 

kunst. Selv om hun arbeidet med det hun så, valgte hun sitt utsnitt og figurenes posisjon. 

Gjennom plasseringen foran motivet og avskjæringen, er det opp til kunstneren å bestemme 

flatenes innbyrdes størrelser. Når Else Christie Kielland analyserer komposisjonen i Backers 

malerier, vektlegger hun nettopp den geometriske orden i oppdelingene av billedflaten, og 

hvordan perspektivets forsvinningspunkt ofte peker mot handlingen i motivet, slik vi 

gjenkjenner fra renessansens og barokkens malerkunst.156  

                                                
154 Brantzeg, Form og rytme, 199-200. 
155 Ibid., 129. Et eksempel: Hvis man måler avstanden fra nedre billedkant til barnets isse, ser man at denne 
høyden er den samme som fra dette punktet til innsiden av nisjen Maria og Jesusbarnet er plassert i. 
156 Kielland, Harriet Backer, 336. 
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Enkelte av Christie Kiellands analyser virker svært logiske, som når hun påpeker at det 

dannes et lesbart kvadrat i enkelte motiver ved at kortsidens mål danner utgangspunkt for en 

vertikal markering i motivet. Når et maleri inneholder et kvadrat som en vesentlig inndeling i 

flaten, forsterkes tyngden og stabiliteten i komposisjonen. P. E. Brantzeg beskriver kvadratets 

kvaliteter som absolutt regelmessighet, orden og symmetri.157 Han påpeker også at 

oppdelingen av et bilde i få, enkle flater er en elementær forutsetning for harmonisk 

helhetsvirkning. Han hevder at fordi vår underbevissthet har sin rot i verdensaltets rytmiske 

lover, vil billedkunsten naturlig søke tilbake til de tre urformene, kvadrat, sirkel og trekant.158  

Av bildene som er analysert, innehar Lille Rødhette, Blått interiør, Syende kone ved lampelys 

og Barnedåp i Tanum kirke størst stabilitet. De er alle basert på rektangulær orden i 

kombinasjon med geometriske grunnformer. I Avskjeden og Solitude forstyrrer de 

kompliserte flatene roen i bildet. I Musikk, interiør Kristiania er det mengden av farger og 

former som utfordrer stabiliteten.  

Else Christie Kielland mente å kunne vise at Harriet Backer i mange bilder delte billedflaten i 

det gylne snitts proporsjonsforhold. Etter å ha studert dette forholdet i syv malerier, må jeg 

slutte meg til denne påstanden. Enkelte av de underliggende diagonalene i Else Christie 

Kiellands bok er konstruert, og kan ikke gjenfinnes i billedflaten. Når disse diagonalene ikke 

finner faste punkter som utgangspunkt for bevegelsen, eller kan gjenfinnes som 

blikkretninger, konturer eller linjer i billedflaten, – og ei heller peker mot noe spesifikt 

krysningspunkt som fokuserer på noe sentralt i bildet, opplever jeg Christie Kiellands 

diagonaler som en forvanskning. Jeg har i likhet med Marit Lange en viss skepsis til at 

Harriet Backer, som prises for roen og enkelheten i motivene, skal ha lagt et så intrikat 

rammeverk til grunn for komposisjonene.  

Else Christie Kielland hevdet at Harriet Backer ikke kan anses som en naturalist, hvis man 

med dette mener en kunstner som ensidig er avhengig av hva øyet ser. Hun mener at Harriet 

Backer så alt i relasjon til en annen virkelighet, hvor ingen tilfeldighet får gjøre seg 

gjeldende, men hvor kunstens lover er enerådende.159 For å underbygge sitt standpunkt viser 

hun til mikroskopanalyser av malingssjikt i Harriet Backers interiør fra Uvdal kirke. Det er 

mulig å skjelne 20 lag med maling over hverandre, og man kan se at kuløren skifter i djerve 

                                                
157 Brantzeg, Form og rytme, 126. 
158 Ibid., 124. 
159 Kielland, Harriet Backer, 336. 
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overganger. Røntgenbilder viser at elementer i bildet har vært flyttet.160 Christie Kielland tar 

dette som bevis for at Harriet Backer utforsket forskjellige plasseringer billedelementene. 

Lange vektlegger at Harriet Backer arbeidet med det direkte observerte og realistisk gjengitte 

interiør.161  

Etter å ha analysert en rekke bilder, må jeg stille meg på Christie Kiellands side i denne 

striden. Det synes åpenbart for meg at komposisjonen er gjennomarbeidet og lite tilfeldig i 

Backers kunst. Selvfølgelig kan man finne unntak, men hovedtyngden av malerier innehar en 

stram komposisjon, og vi kan se at hun systematisk kombinerer flere formale grep i bildene. 

Det er også rimelig å anta at hun til tider eksperimenterte med billedelementenes plassering 

på lerretet, før hun ble fornøyd.  

Lesbare proporsjoner, aksentuering av utvalgte retninger og gjentagelse av former etablerer 

visuelle holdepunkter i et maleri, på samme måte som gjentagelsen av en søyles dimensjoner 

skaper lesbarhet, og ro i klassisk arkitektur. I de av Harriet Backers bilder som oppleves som 

spesielt harmoniske, vil vi som regel finne proporsjoner eller former som gjentas. I Blått 

interiør kan vi se hvordan pikens høyde, speilrammens høyde, planten og stolens høyde er 

relativt like. Likeledes har den samlede gruppen til høyre og gruppen til venstre for skatollet 

lik høyde. I Kone som syr ved lampelys ser vi hvordan konturen som skiller bordflatens 

høylys og den mørke delen av bordet under, ligger midt mellom øvre og nedre billedkant. 

P.E. Brantzeg omtaler proporsjonene, eller tallforholdenes betydning i kunsten slik: 

Tallet griper bestemmende inn i kunstverkets utforming. Det enkle, lett fattelige 
tallforhold taler direkte til vårt sinn. Proporsjon og rytme, takt og intervall, deling og 
sammenføyning –– og derigjennom ro og likevekt –– med andre ord et kunstverks 
viktigste formelementer, –– er en kombinasjon av tallstørrelser.162 

Det er nedlagt i den menneskelige natur en trang til å inndele. [….] Vi tiltales av et 
gjennomført inndelt system, –– derfor også av rytmen som et organisert ordnet og 
kunstnerisk behersket bevegelse, –– det som i psykologien er kalt det “matematisk 
behagvekkende”: et dikt må ha strofer, en bok kapitler, en symfoni satser. Ellers blir 
det hele kjedelig. Vi krever likesom Aristoteles enhet i mangfoldigheten, men også 
mangfoldighet i enheten. Mangfoldighet alene skaper bare forvirring. Hellenske 
arkitekter ble årtuseners læremestre, fordi de var mestere i evnen til å inndele.163 

Brantzeg beskriver menneskets behov for inndeling og orden som noe naturgitt. Det er ikke 

min mening å gå inn i en diskusjon om det allmenngyldige. Men essensen av Brantzegs 

                                                
160 Kielland, Harriet Backer, 358. 
161 Lange, Harriet Backer, 132. 
162 Brantzeg, Form og rytme, 68. 
163 Ibid., Form og rytme, 197.  
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betraktninger kommer etter mitt skjønn til uttrykk gjennom de nøye avveide proporsjonene i 

flere av Harriet Backers maleriet.  

3.1.4 Åpen og lukket form 
I maleriene Lille Rødhette, Blått interiør og Syende kone ved lampelys er komposisjonen 

lukket. En lukket form vil sammen med andre stabiliserende trekk bidra til ro og harmoni i 

bildet. Tre andre av de analyserte maleriene har en åpen form. I Solitude finner vi aggressive 

linjer som peker ut av billedrammen. Musikk, interiør Kristiania, har to fokuspunkter som 

konkurrerer om oppmerksomheten. I Barnedåp i Tanum kirke trekkes fokuset ut mot det 

sommerlig grønne, og verden utenfor. I disse tre bildene er allikevel dynamikken i 

komposisjonen dempet noe ned ved bruken av rektangelet som stabiliserende element. I det 

siste bildet Avskjeden, kjemper krefter som åpner komposisjonen mot hjørnene, med 

lukkende elementer. 

3.1.5 Kontraster 
Rudolf Arnheim hevder at visuell erfaring handler om dynamikk. Det vi ser fremkommer 

gjennom spillet av spenninger i synsinntrykket. Dette er ikke noe som betrakteren legger til, 

det er snarere iboende i enhver iakttagelsesgjenstand som størrelse, form, plassering og farge. 

De ulike elementenes retninger kan forstås som psykologiske krefter.164  

Det å arbeide med klart formulerte kontraster synes å utgjøre et viktig trekk i Harriet Backers 

maleri. I Lille Rødhette understreker hun kontrasten mellom det å befinne seg i begynnelsen 

eller slutten av et livsløp. I Avskjeden deler hun motivet i to soner og gir disse forskjellig 

malerisk behandling. I Solitude finner vi en markant  kontrast mellom lyse og mørke partier i 

komposisjonen. Først i Blått interiør oppdager vi temaet som skal følge Harriet Backer i så 

mange av hennes motiver. Kontrasten mellom roen i et interiør, og fargens dynamiske 

strålekraft. I Syende kone ved lampelys gjenfinner vi de samme virkemidlene.  

Når Harriet Backer maler Musikk, interiør Kristiania, introduserer hun et nytt grep. I den 

sammensatte billedflaten utkjemper de mange formene av varierende farge og størrelse en 

kamp om vår oppmerksomhet. Det siste bildet i analysen, Barnedåp i Tanum kirke, viser 

forholdet mellom det aktive og passive, det verdslige og det jordiske — visualisert gjennom å 

kontrastere kirkerommet med den sommerlige levende natur. 

                                                
164 Arnheim, Art and visual perception, 11. 
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4 Drøfting - fargebruk 
4.1.1 Varme og kalde farger 
I det tidlige maleriet, Lille Rødhette, har bildet en dempet varm grunntone. Den kalde 

motsatsen mangler. Men i Avskjeden fra 1878, ser vi hvordan den kjølige blågrønne veggen 

står som en kald tilbaketrukket kontrastfarge til figurgruppen og de varme røde og gylne 

fargeinnslagene. Dette representerer et viktig sprang i Harriet Backers koloritt. Hun beholder 

varm/kald-kontrasten som et grunnprinsipp i alle de senere maleriene som er analysert.  

4.1.2 Speiling av fargen og virtuos behandling av flaten  
Helt tilbake til det første billedeksempelet kan vi også se hvordan Harriet Backer etablerer et 

fargeunivers, og skaper en helhet i romopplevelsen. Hun gjør dette ved å la samme farge, om 

enn i litt forskjellig valør/kulør, figurere i forgrunn og bakgrunn av bildet. Fargeskildringen 

er i de tidligste bildene som grunnregel knyttet til objektets egenfarge. Utførelsen av 

romelementer og objekter som i virkelighetens verden ville fremstå med en jevn fargetone, 

utføres i og etter Parisperioden på en ny måte. Fargen løsrives fra formen. Vi ser også at i 

overflatenes basisfarge legges det inn en mengde fargenyanser som reflekterer lys eller andre 

farger i motivet.  

4.1.3 Fargens lyskraft og fargens rolle — intensivering av fargen 
I det tidligste eksempelet, som har Düsseldorfskolens bruntoner som hovedfarge, ser vi at 

Harriet at Backer tidlig har interessert seg for klar skinnende farge. I de senere bildene ser vi 

hvordan hun intensiverer denne effekten ved å kontrastere utvalgte farger — både mot 

komplementærfargen og sort.  

Helt tilbake til det tidlige maleriet Lille Rødhette kan vi se hvordan Backer også gir en utvalgt 

farge en spesiell rolle i maleriet. Den klare røde fargen på Rødhettes lue fungerer både som 

narrativt element og som blikkfang i bildet. I Avskjeden benyttes rødfargen på en ny måte. 

Her danner den sterke fargen på det røde sjalet og i bybudets lue hvert sitt endepunkt i en 

diagonal som peker mot døren, og i overført betydning mot reisen. I analysens tredje maleri, 

Solitude, er det refleksene av rødt, gult og grønt i speilet som representerer de intense 

fargeklattene. Det er interessant å merke seg at fargekombinasjonen gul, grønn og rød ble 
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behandlet med spesiell interesse av romantikkens store maler, Delacroix. Han hevdet at 

denne fargekombinasjonen forsterket fargens lyskraft og kalte effekten binærfargens lov.165 

I Blått interiør står det røde skatollet som maleriets prima ballerina. Men i tillegg til det røde 

blikkfanget, introduserer Backer igjen kombinasjonen av rødt, gult og grønt. Blåfargen som 

har gitt navn til maleriet, er spredt rundt i en rekke flater, og den finnes også som ispedde 

nyanser i flater med en annen farge.  

I maleriet Syende kone ved lampelys, har vi sett at det er den gule fargen som har fått en 

spesiell rolle, og i verket Musikk, interiør fra Kristiania, slår Harriet Backer seg virkelig løs i 

fargeglede. Den største intensiteten i fargen finner vi der hvor rødt kombineres med gult og 

grønt litt til venstre for midten av maleriet. Barnedåp i Tanum kirke synes å være det maleriet 

hvor Harriet Backer i størst grad lar fargen gløde. De skinnende grønne og turkisgrønne 

fargene mot det dempede rustrøde stråler mot oss. Harriet Backer fremhever utvalgte farger i 

sine malerier slik at fargen selv blir et motiv eller noe å betrakte.  

Marit Lange antyder et slektskap mellom Harriet Backers behandling av lys, figur og rom i 

Blått interiør, og enkelte stiltrekk hos den hollandske maleren Jan Vermeer (1632 –1675).166 

Også i behandlingen av fargen finner vi likhetspunkter. Men det er lite trolig at Harriet 

Backer kan ha sett interiører av Vermeer før århundreskiftet. Vi kjenner kun 36 bilder fra 

hans hånd, og de fleste av disse var på Backers tid i privat eie. Maleriet Woman with Pearl 

Necklace ble kjøpt av Staatliche Museum i Berlin i 1874, men dette var jo noen år etter at 

Harriet Backer  var der med sin søster Agathe. The Lacemaker ble innkjøpt til Louvre i 1870, 

så dette bildet med et relativt tett utsnitt kan hun teoretisk ha sett.167  

Uavhengig av dette er det åpenbart at de to kunstnerne har mye til felles både i koloritt og 

komposisjonsprinsipper. I enkelte malerier, som The Milkmaid av Vermeer og Backers 

Barnedåp i Tanum kirke, finner vi store likheter i fargevalget. 

 

                                                
165 Tschudi-Madsen, ”Eugène Delacroix”, Store norske leksikon. Hentet fra 
https://snl.no/Eug%C3%A8ne_Delacroix. Delacroix benyttet også komplementærfargen for å øke 
fargeintensiteten i sine malerier. 
166 Lange, Harriet Backer, 116. 
167 Liedtke, Vermeer: The Complete Paintings, 194-98. Rijksmuseum i Amsterdam anskaffet i 1893 The Love Letter, og fra 
1885 fikk museet låne Woman in Blue reading a Letter fra kunstakademiet i Amsterdam. Disse kan hun ha sett på sin reise 
til Holland i 1905. 
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Jan Vermeer, Girl with a Red Hat, 1666.  
(Gjengitt fra KUB.)          

Harriet Backer, Lille Rødhette, 1872.  

 

  

Jan Vermeer, The Milkmaid, 1660. 
(Gjengitt fra KUB.) 

Harriet Backer, Barnedåp i Tanum kirke, 1892. 

 

En annen nederlandsk maler som ofte sammenlignes med Vermeer, er Pieter de Hooch. Hans 

maleri Cardplayers in a sunlit Room fra 1658, har også mange likhetstrekk med en del av 

Backers interiører. Det gjelder ikke bare den frontalt fremstilte fondveggen og 

sentralperspektivet, men også figurenes underordning til rommet, lysinnfallet og de nøye 
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utvalgte innslagene av en lyssterk farge.168 En nedtonet mellomvalør, gjerne plassert på gulv 

eller vegg, er også et særtrekk ved bildene til Pieter de Hooch og flere andre hollandske 

1600-tallsmalere. Fargeholdningen i Reading Woman av Pieter Janssens Elinga, er nedtonet 

på samme måte som vegg og gulv i Blått interiør. Mot den duse bakgrunnen plasseres friske 

røde fargeinnslag.  

Leif Østby har påpekt valørsprangene i Backers maleri. Han hevder at hun har en egen evne 

til å gjøre en i og for seg forholdsvis dempet farge mer intens ved å sette den inn som et 

koloristisk poeng i en enda mer dempet fargeklang. Han tilføyer at Harriet Backer  alltid har 

reserver i koloritten, hun utleverer aldri en farge helt.169 Kunsthistorikeren Gunnar Danbolt 

har også merket seg mellomvalørens betydning i Backers maleri, men knytter det til 

påvirkningen fra det moderne franske maleri. Han siterer den danske maleren P.S. Krøyer 

(1851–1909) i verket Norsk kunsthistorie. Krøyer mener at det gjelder: 

at faa de store flader i det rette forhold til hinanden og faa valørerne i farven. Ved 
dette udtryk valører [….] forstås det rette innbyrdes forhold mellem lysstyrken i de 
forskjellige store partier og flader i figurer og i billedet.170 

I følge Gunnar Danbolt var dette formale konvensjoner som samlet de norske kunstnerne i 

Paris på 1880-tallet. Vi har sett at denne kvaliteten i Harriet Backers malerier kan gjenfinnes 

helt tilbake til det tidlige Lille Rødhette. Det kan være at kvalitetskontrasten i fargen, mellom 

de klare skinnende fargene, og de nedtonede tertiærfargene også kan skyldes påvirkning fra 

hollandsk 1600-tallsmaleri. 

4.1.4 Strøket 
De tre første maleriene i analysen viser tydelig at Harriet Backer til fulle mestret 

observasjonen og naturtro gjengivelse. Lille Rødhette var malt med mange tynne transparente 

strøk, slik skikken var under romantikken. I München hadde man forlatt denne metoden da 

Harriet Backer startet opp sine studier der. Hun måtte da lære seg å male pastost, med 

dekkende strøk.171 Strøkene i arbeidene fra denne tiden er allikevel fint utpenslet, og 

malingen er tynt påført. I Blått interiør fra 1883 maler hun også tynt, men vi kan se at strøket 

fremtrer i billedflaten. Det er ikke snakk om en kraft i strøket slik vi kan se hos Krohg eller 

Monet. Men fargen som skal beskrive en flate eller en form, er mer variert. Dette trekket 
                                                
168 Shawe-Taylor and Buvelot, Masters of the Everyday: Dutch Artists in the Age 
of Vermeer, 71-74. 
169 Alsvik og Østby, Norges Billdedkunst i det nittende og tyvende århundre, 296. 
170 Danbolt, Norsk kunsthistorie, 203. 
171 Lange, Harriet Backer, 40. 
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videreutvikles, og vi ser for eksempel i Barnedåp i Tanum kirke hvordan strøket blir større og 

mer synlig i deler av bildet, eksempelvis i fremstillingen av dåpsfølget i kirkedøren. Dette 

bildet i bildet fungerer som et lite impresjonistisk maleri. Først på litt avstand avtegnes 

figurene for øyet. 

4.1.5 Fargene, lyset og mørket 
Flere av impresjonistene arbeidet med det som har blitt kalt lysets formoppløsende virkning. I 

malerier av Monet, for eksempel hans katedralserie, ser vi hvordan lyset er malt som om det 

penetrerer steinmassen. Det transparente, oppløste uttrykket, som preger mange malerier av 

Claude Monet, Berthe Morisot, Auguste Renoir og Camille Pissarro, er fraværende hos 

Backer.  

Selv om formen i Harriet Backers motiver etter ankomsten til Paris blir grovere modellert, og 

fargebruken i flatene er sammensatt av mange fargenyanser, fremstår formen som tett. I 

maleriet Dame med Parasoll, malt av Monet i 1875, synes himmelens blåfarge å skinne 

gjennom den lyse drakten. Kvinnen virker transparent. 

  

Harriet Backer, Blått interiør, 1883. 
 

Claude Monet, The Promenade, 1875.  
(Gjengitt fra Wikimedia Common.) 

Vi kan konkludere med at Harriet Backer utvikler en mer variert behandling av overflatene i 

maleriet, men hun står med sitt massive uttrykk i figurskildringen langt fra impresjonistenes 

mer oppløste billeduttrykk. Heinrich Wölfflin beskrev, som vi har sett, en utvikling fra 

formal klarhet i renessansekunsten mot den oppløste maleriske utførelsen i barokkmaleriet.  
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I sitatet nedenfor trekker han en linje fra barokkens malerkunst til impresjonismens 

formspråk: 

Now we need not, of course, immediately think of the ultimate formulations of modern 
impressionist painting if we wish to form an idea of the change from the linear to the 
painterly type. The picture of a busy street, say, as Monet painted it, in which nothing 
whatsoever coincides with the form which we think we know in life, a picture with this 
bewildering alienation of the sign from the thing is certainly not to be found in the age 
of Rembrandt, but the principle of impressionism is already there. [….].172 

Wölfflin påpeker at det maleriske formspråket er en forutsetning for impresjonismen. Han 

utdyper dette synspunktet: 

The seventeenth century found a beauty in the darkness which swallows up the form. 
The style of movement, impressionism, of its very nature tends to a certain 
unclearness. It is adopted, not as the product of naturalistic conception — the visible 
world simply not yielding fully clear pictures — but because there is a taste for 
indeterminate clarity.173 

Det er en besnærende parallell i beskrivelsen av hvordan mørket tilslører eller sluker formen i 

1600-tallsmaleriet, til det spesielle ved impresjonistisk maleri — at lyset oppløser formen. I 

tråd med denne betraktningen, vil jeg hevde at Harriet Backers maleri Blått interiør, ligger 

nærmere barokkens maleriske uttrykk enn det impresjonistiske maleri.  

Flere av impresjonistenes malerier har en lys grunntone, og de unngår, eller er svært forsiktig 

med, bruken av sort. Vi kan se at Harriet Backer beholder bruken av sort, gjerne forsiktig 

oppblandet med et fargeinnslag, i sin palett. Dette innebærer store sprang mellom de lyseste 

og de mørkeste partiene i mange av bildene. Hvis vi sammenstiller Blått interiør med et kjent 

bilde av den samtidige danske kunstneren Anna Ancher, Solskinn i den blå stue, kan vi se 

hvor stor avstand det er i de to bildenes visuelle uttrykk. I Anna Anchers maleri er lyset blitt 

et motiv.174 I Harriet Backers maleri er lyset fremdeles et virkemiddel for å beskrive form. 

Impresjonistenes malemåte fikk sitt navn etter et maleri som viser soloppgangens 

fargereflekser speilet i en bevegelig vannflate. Lys og fargevirkninger i naturen vil ofte 

innebære et element av bevegelse. En trekrone duver i vinden, speilingen av det samme treet 

oppløses i krusningene på elven. Impresjonistene var opptatt av øyeblikket og bevegelsen.  

                                                
172 Wölfflin, Principles of Art History, 21. 
173 Ibid., 197. 
174 Nørgaard Larsen, “Målerisk känsla ock själens syner, Impressionismen och postimressionismen i Danmark”, 166. I 
denne artikkelen fremkommer det at Anna Ancher selv har uttalt at hennes bilde kun handler om lys og farge.  
 



 80 

Det å male et interiør har i hovedsak helt andre aspekter. En vegg står stille. Den 

representerer stabilitet. Tyngde. Det å konstruere og klarlegge et arkitektonisk rom, har 

mange motsatser til å løse opp formen slik mange impresjonister arbeidet med.  

Når Harriet Backer konstruerer rommet i sine bilder, har vi sett at hun benytter et sett av 

virkemidler. Linjekomposisjonen og perspektivet, altså tegningen, danner utgangspunktet for 

beskrivelsen av rommet. Flatenes innbyrdes forhold avklares også som vi har sett gjennom 

valør- og fargekontraster. Dybden i rommet forsterkes av varm/kald-kontrasten i fargen og 

komplementærkontrasten. Harriet Backer maler også lyset som faller inn i rommet, men på en 

måte hvor formene i interiøret i regelen beholder en lesbar form. I et klarlagt rom, fremhever 

hun så fargen.   

 

  

Harriet Backer, Blått interiør, 1883.  
 

Anna Ancher, Solskinn i den blå stue, 1891.  
(Gjengitt fra KUB) 
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5 Konklusjon 
Bildene i analysen er malt over en periode på 20 år. Selv om vi står ovenfor et stort sprang i 

det maleriske uttrykket fra det tidlige Lille Rødhette til Musikk, interiør fra Kristiania, finner 

vi at Harriet Backer holdt fast på et sett av formale grep knyttet til komposisjon og fargebruk.  

Helt tilbake til de tidlige bildene ser vi at Backer deler billedflaten inn i enkle lesbare 

elementer, og gjerne i en aktiv og en passiv del. Komposisjonen har i all hovedsak et klart 

senter. Stabiliteten i komposisjonen forsterkes av tyngden i figurfremstillingen. 

Tredimensjonal form etableres på tradisjonelt vis ved bruk av rettet lys. Backer bygger opp 

interiørene med perspektivlinjer og tydelige valør- og fargekontraster mellom rommets 

forskjellige flater. I seks av de analyserte bildene er rommet organisert i plan parallelt med 

billedflaten. En frontal komposisjon kombineres ofte med en eller flere diagonaler som fører 

oppmerksomheten innover i billedrommet. I de fleste bildene ser vi at horisontale og vertikale 

retninger aksentueres. Geometriske former, som rektangel, kvadrat, trekant, oval og sirkel, gjentas 

bevisst.  

I samtlige bilder kan billedflaten oppdeles etter det gylne snitts proporsjoner. Maleriets visuelle 

senter er i de senere bildene plassert innenfor inndelinger bestemt av to eller flere gylne snitt. Et 

slikt fokuspunkt sammenfaller i flere motiver med den sentrale handlingen i bildet. 

Backer arbeider vekselvis med åpen og lukket form. Bildene med en lukket form besitter en større 

ro, eller likevekt, enn maleriene med en åpen form.  

Harriet Backer kombinerer en relativt klar fremstilling av form, med en malerisk behandling som 

tilslører formen i mindre partier av bildene. Maleriene har en enkel hovedfordeling av fargen, 

gjerne med en eller to bakgrunnsfarger som mørke figurer er satt opp mot. Disse kontrasteres av 

en eller flere klare farger som fanger oppmerksomheten. Harriet Backer arbeider med 

kvalitetskontrast mellom partier med klare lyssterke farger og større partier i mer dempede 

valører. Hun binder billedflaten sammen ved å gjenta farger fra forgrunnen i bakgrunnen, og 

omvendt. Fargenes lyskraft intensiveres gjennom å kontrastere dem mot komplementærfargen og 

mot sort. Backer benytter i alle bildene, med unntak av det første, også varm/kald-kontrasten.  

I tillegg til å avdekke hvilke formale grep Backer benytter, og hvordan hun kombinerer og 

utvikler disse, har jeg gjennom analysene sett etter hvilke maleriske særtrekk som kan knyttes til  

Backers tidlige utdanning, påvirkningen fra Münchenskolen og akademikunsten, og hvilke 

endringer som kan knyttes til Backers opphold i Paris og det moderne franske maleriet.  
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Komposisjonsprinsippene i Harriet Backers maleri er hentet fra det akademiske maleriet. Jeg 

anser utviklingen i Backers komposisjon som en gradvis utvikling, hun holder fast på det hun har 

lært. Endringene i Backers bilder fra rundt 1878 er knyttet til hennes håndtering av fargen. Bruken 

av komplementærkontraster og det at fargen fristilles fra objektet, kan tilskrives påvirkning fra det 

moderne franske maleri.175  

De første endringene i fargebruk så vi allerede i Avskjeden. Hun beveger seg her bort fra den 

gylne koloritten vi forbinder med nasjonalromantikken og de gamle mestere og introduserer 

komplementærfarger og varm/kald-kontrast. I løpet av Parisoppholdet videreutvikler hun dette og 

finner fram til en ny frihet i behandlingen av overflater. Utover 1880-tallet ser vi også at Harriet 

Backer utvikler en dyp forståelse for sammenstilling av farger og utnytter mange av fargenes 

kontrastmuligheter.  

Et underspørsmål i problemstillingen var å finne fram til hva i Harriet Backers malemåte, 

fargebruk og komposisjon som knytter hennes kunst til begrepet klassisk likevekt. Analysene 

har vist at Harriet Backer plasserer elementer i billedflaten etter det gylne snitts prinsipper. 

Seks av de syv motivene i analysen har også et frontalt fremstilt motiv. En slik 

komposisjonsform har røtter tilbake til 1500-tallets organisering av rommet i plan. Bruken av 

symmetri og geometriske hovedformer, fremheving av horisontal- og vertikalaksen, var 

grunnprinsipper i renessansens malerkunst. Formlikhet i komposisjonen likeså. Den klassiske 

likevekt som Else Christie Kielland fant i Harriet Backers malerier, kan i de analyserte 

bildene knyttes til de mange fellestrekkene vi finner med høyrenessansens 

komposisjonsform. Tanumbildets organisering, som kombinerer plasseringen av 

forsvinningspunkt med bevegelse og en åpning mot “det uendelige”, kan gjenfinnes i 

barokkmaleriet.  

Samtidig med at det akademiske maleriet beholdt sin sterke posisjon i andre halvdel av 1800-

tallet, vant realismen fram som en ny og viktig retning i kunsten. Den franske maleren 

Courbet regnes som realismens foregangsmann. Han grep tak i dagliglivet i sine bilder og 

forklarte sin kunstoppfatning på følgende måte: 

Kjernepunktet i realismen er fornektelsen av idealet. Ved at jeg avviser idealet og alt 
annet som følger av det, oppnår jeg full frigjøring av individet helt fram til en 
realisering av demokratiet.176  

                                                
175 Itten, Farvekunsten og dens elementer, 11. Etter at Michael Eugène Chevreul utga sin avhandling i 1839, ble 
kunnskapen om komplementærfargene allment kjent. 
176 Anna Karola Krauße, Maleriets histore fra renessansen til i dag, 66-67. 
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I spenningsfeltet mellom akademikunstens verdsetting, og realismens fornektelse av idéalet, 

søkte Harriet Backer og hennes samtidige sitt kunstneriske uttrykk. Å beskrive 

Münchenmalernes historiemaleri som realisme, kan sett fra vår tid oppleves som å snu det 

hele på hodet. Realismen som kunstretning, slik Courbet forfektet, skulle jo vise 

virkeligheten her og nå. Marit Lange har kommentert dette slik: 

Skjønt vi i dag neppe ville karakterisere München-skolens forkjærlighet for 
historiemaleriet som særlig realistisk, ble den i samtiden betraktet slik. Den bygget på 
nøye naturstudium, [….].177 

Utførelsen av maleriet Avskjeden viser hvordan Harriet Backer behersket Münchenmaleriets 

kjennetegn, stoffmaleriet og den nøyaktig observerte detaljen. Også etter Münchentiden 

forble Backers arbeidsmetode knyttet til direkte observasjon. Hun har sett og utforsket andres 

verk, studert sine modeller og gransket lys-, rom- og fargeforhold på stedene hvor hun 

arbeidet. Men etter ankomsten til Paris skiftet hun fokus. Hun beveget seg fra å utforske 

detaljen til å studere forholdet mellom ting. I interiørene innebar dette at hun studerte 

fordelingen av masse, lys og farge i rommet.  

Marit Lange påpekte i sin biografi om Harriet Backer at billedkunstens utvikling fra rundt 

1870-tallet noe ensporet er fremstilt på seierherrenes, les modernistenes, premisser. En 

kunstners plass på denne linjen innebærer en viss status. Dette kan, som hun er inne på, være 

noe av grunnen til at Harriet Backers 1880-tallsmaleri beskrives som en forsiktig 

impresjonisme. Etter mitt skjønn briljerer Harriet Backer gjennom fargebruken, snarere enn 

gjennom skildringen av lyset. 

Det særegne i Harriet Backers kunstneriske uttrykk kan beskrives som spenningen mellom 

komposisjon og fargebruk. Det stramt konstruerte rommet i Harriet Backers malerier danner 

en scene for fargenes spill. Roen ligger i komposisjonen, fargen står for dynamikken.  

Johannes Itten skrev at “Farvene lar seg bruke av alle, men avslører bare sine dypere 

hemmeligheter for dem som hengivent elsker dem.”178 Det er ingen tvil om at Harriet Backer 

elsket fargene. I hennes interiører frigis fargens lyskraft og egen skjønnhet.  

                                                
177 Lange, ”Harriet Backer” fra utstillingskatalogen Kvinner i kunsten, 37. 
178 Ibid., 13.  
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