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English Summary 
 

Arnhild Sunnanå is writing her Art History thesis about the Fin-de-siècle Art of the 

Norwegian Symbolist Olaf H. Lange (1875-1965). The unique qualities of Lange´s colour 

etchings resulted in a number of International awards, but Lange's Art does not fit into the 

Norwegian Art context.  

 

Lange was born in Stavanger, Norway, at a time when he could observe how a financial crisis 

made a devastating impact on people’s lives. This may have resulted in the humanistic 

engagement that tends to be incorporated in his later works as an Artist. Lange started 

drawing and painting as a child and he was lucky to have both the Artists Frida Hansen 

(1855-1931) and Kitty Lange Kielland (1843-1914) as his early teachers. After having 

finished his four years of Art studies at Academie Julian in Paris, Lange lived for several 

years abroad, with Munich as his main base. 

 

Lange’s colour etchings capture the Fin-de-siècles culture of Decadence and interest for the 

Human sub consciousness, trigged by both Symbolist literature and Sigmund Freud’s new 

theories. Lange exhibited with the Secessionists both in Munich and Vienna, where they 

focused on creating a New Art for the New Century. The freedom and enjoyment of life 

were, however, masked by an anxiety towards an uncertain future. Lange’s refined and 

colour rich etchings have its own special approach visualizing the complexity of the modern 

urban life. This thesis focuses on three of Lange’s colour etchings; Salammbô (1905), Women 

impaled on Butterflies (1905) and Tang / Seaweed (1912). They all fit into Gabriele Fahr-

Beckers International Jugend style definition. They end up somewhere in between Franz von 

Stuck and Gustav Klimt. The pictures capture your attention, but you have to use both your 

eyes, ears and body to reveal the truth you can find in Lange’s colour etchings. 
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Forord 
Denne oppgaven har vært en læringsprosess, helt siden den begynte å ta form høsten 2014. 

Jeg er svært takknemlig for at professor Bente Larsen ved Universitet i Oslo har fulgt meg 

tålmodig på veien, og gitt god støtte. Datamengden som er samlet inn er bevisst større enn det 

jeg behøvde til denne oppgaven, men det er fordi jeg ønsker å videreføre forskningen etter at 

masteroppgaven er fullført. Jeg må også få takke dr. philos i kunsthistorie Marit Ingeborg 

Lange for hennes åpne mottakelse og deling av informasjon og kunnskap vedrørende hennes 

grandonkel Olaf Helliesen Lange. En stor takk må også rettes til nylig avdøde Knud 

Hemming Arbo Windfeld-Hansen som lot meg få låne en stor buke brev skrevet av Lange til 

hans foreldre. Stavanger Kunstmuseums, konservator Vibece Salthe og avdelingsdirektør 

Hanne Beate Ueland har hele tiden stilt seg velvillige til forskningsarbeidet i forbindelse med 

oppgaven, slik at jeg har hatt tilgang til alle museets Lange kunstverk. En spesiell takk må i 

den forbindelse rettes til May Johannesen for å tilbringe flere timer med meg i kunstmuseets 

magasiner. Takk også til kurator Møyfrid Tveit med Nasjonalmuseet i Oslo for hjelp til å 

stadfeste hvilken trykke- og etseteknikk som er benyttet i Langes fargeraderinger. Takk til 

samlingsansvarlig ved Villa Stuck, Margot Th. Brandlhuber for god diskusjon vedrørende 

Langes fargegrafikk sett i fra München i dag. Og til slutt tusen takk for positiv støtte fra min 

mann Tore og våre to barn Eline og Erik.  
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1 Innledning 
	
Sommerferien 2015 ble lagt til München for å forsøke å finne spor etter den norske 

kunstneren Olaf Helliesen Lange, og for å besøke flere av kunstmuseene der Lange ofte 

vanket. I nesten 30 år levde han nærmest et nomadeliv som kunstner ute i Europa. Lange 

opplevde opptakten til både 1. og 2. verdenskrig på nært hold og begge krigene drev ham 

hjemover mot Norden. De ”uforståelige” raderingene han skapte i starten av sitt profesjonelle 

kunstnerliv før 1. Verdenskrig, ble til her i Bayern. Lange var født i Stavanger i 1875 og han 

døde samme sted i 1965. Lange var kunststudent i Paris på slutten av 1800-tallet. Fin-de-

siécle tiden var preget av oppbrudd fra ”det gamle” på terskelen til et nytt århundre. Lange 

ble, i sin fødeby Stavanger, omtalt som en verdensberømt kunstner mens han levde. I norsk 

kunsthistorie blir han karakterisert som en outsider, en symbolist med et formspråk nær 

beslektet med jugendstilen, en kunstner uten innvirkning på den norske kunsten. Langes 

fargeraderinger omtales som et særsyn, ikke bare innenfor grafikk-kunsten, men innenfor 

billedkunsten generelt i Norge i hans samtid. Hans kunst ble kjøpt inn ved flere museer i 

europeiske byer og i USA, og hans fargeraderinger ble premiert med internasjonal 

anerkjennelse. Dette tyder på at Langes kunst var samtidsaktuell og ble mer verdsatt 

utenlands enn i hjemlandet. I München fant jeg noen konkrete spor etter ham blant annet i 

Statsarkivet der bostedsadresser og inn-og utreiser var registret.  Langes navn står fortsatt 

oppført blant noen få andre kunstnernavn på et fysisk skilt festet på veggen av et tidligere 

atelier-hus. Han har også fått en gate oppkalt etter seg; ”Olaf-Lange Weg” i Dachau. De fire 

tyske kunsthistorikerne jeg traff i henholdsvis München og Stuttgart viste begeistringen og 

interesse da de fikk se Langes farge-grafikk. Da jeg ankom museet i Stuttgart hadde 

samlings-ansvarlig  Dr. Corinna Höper1 funnet frem de tre grafiske bladene som museet 

hadde kjøpt inn i 1912.  Hun hadde ansvar for ca. 400.000 grafiske verk hvorav Salammbô2 

(1905), Herodias 3(1905) og Dronningen av Saba4(1906) var laget av Lange.  Hun gav 

																																																								
1	Dr. Corinna Höper, Konservatorin für Zeichnungen und Druckgraphik: 
Italien und Frankreich vor 1800, i.V. International 1900 bis 1980 
Staatsgalerie Stuttgart / Graphische Sammlungp.o.b. 104342, D 70038 Stuttgart 
2 Salammbô no 27., Staatsgalerie Stuttgart Inventar no. A 1912/90 
3 Herodias no 3., Staatsgalerie Stuttgart Inventar no. A 1912/91 
4 Dronningen av Saba no 3., Staatsgalerie Stuttgart Inventar no. A 1912/92 
	
5	Lange,	2005:23	og	38.	
6	Salammbô  og Kvinner spiddet på sommerfugler er to av Langes verk som nylig er utlånt til kunstmuseet i Mannheim der 
det inngår i en stor Art nouveau utstilling- ”The delicate Glow”. 25.09.2015-17.01.2015.  Det skal i Kunsthalle Mannheims 
regi avholdes et eget foredrag med fokus på verket Salammbô.	
7 Barnet, 2008: s. 237 
8 Fahr-Becker, 2007:22-23. Det kan ansees som en tilfeldighet at jugendstil betegnelsen oppstod i vokabularet, etter at tidsskriftet Jugend ble 
utgitt i München fra 1896, men som i følge Fahr Becker ikke har noen forbindelse med jugendstilens fremvekst.   
9	Fahr-Becker,	2007:7	
10	Duncan,1994:	7	
11	Eksempelvis	kan	nevnes;	The	Studio,	The	Yellow	Book	Pan,	Jugend,	Ver	Sacrum.	Verdensutstillingenes	omfattende	kataloger,var	

Italien und Frankreich vor 1800, i.V. International 1900 bis 1980 
Staatsgalerie Stuttgart / Graphische Sammlungp.o.b. 104342, D 70038 Stuttgart 
2 Salammbô no 27., Staatsgalerie Stuttgart Inventar no. A 1912/90 
3 Herodias no 3., Staatsgalerie Stuttgart Inventar no. A 1912/91 
4 Dronningen av Saba no 3., Staatsgalerie Stuttgart Inventar no. A 1912/92 
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uttrykk for at de tre, nå identifiserte kunstverkene, var en gjenfunnet skatt. Hun viste meg 

også den korte teksten (feil fødselsår) som omtaler Lange i Tysklands mest anerkjente 

kunstnerleksikon. De fire tyske kunsthistorikerne jeg møtte ønsket å få vite mer om Lange og 

hans kunst. Da to av Langes raderinger, Kvinner på Sommerfugler og Salammbo, skulle vises 

i en utstilling i Kunsthalle Mannheim i mai 2015, var det frustrerende lite informasjon jeg 

kunne gi dem. Denne oppgaven vil forhåpentligvis bidra til at mer kunnskap kan 

videreformidles. 

 

Oppgaven retter søkelyset mot Olaf H. Langes (1875-1965) fin-de-siecle fargeraderinger, for 

å bidra til utdypende og ny kunnskap om denne kunsten satt i en riktigere kontekst. Langes 

fargeraderinger synes ikke å passer inn i den norske kunsthistorien og hans fargeraderinger 

ble ansett som uforståelige av norske kunstkritikere i samtiden.5 Hans symbolistiske motiver 

er både utfordrende og sjokkerende med sine nakne og tidvis kraftig erotiserende 

kvinneskikkelser. Selv i dag kan de nakne kvinnene i bildene virke provoserende og 

symbolikken som Lange benyttet er fortsatt vanskelig å forklare eller forstå, men  bildene har 

fortsatt tiltrekningskraft.  

 

Et hovedformål med oppgaven er å diskutere Olaf H. Langes fargeraderinger i forhold til 

Sentral-Europeisk kunst omkring 1900. En tese er at Lange, som oppholdt seg i fin-de-siècle 

Paris og München ble påvirket av de modernistiske strømningene i disse Europeiske 

kunstmetropolene og at dette gjenspeiles i hans fargeraderinger.  Utgangspunktet for 

diskusjonen vil være tre av Langes fargeraderinger: Salammbô6 (1904), Kvinner spiddet på 

sommerfugler (1904) og Tang  (1912) som representerer tre forskjellige motivkretser og 

kommer fra forskjellige perioder i Langes kunstneriske aktivitet. Salammbô viser en ung 

vakker kvinne som har en slange kveilet rundt sin nakne kropp, stående foran et opphengt 

gullbrokade teppe, under den stjerneklare nattehimmelen. Det umiddelbare inntrykket er at vi 

er vitne til en opptreden av en eksotisk og erotisk eggende art. Kvinner på sommerfugler viser 

to nakne kvinner naglet til hver sin sommerfugl, som om de er korsfestet. Motivet er på en 

gang  skrekkinngytende og innbydende gjennom kontrasten av den yppige nakne 

kvinnekropp og blod som renner i fra de naglede håndflatene og fotblad.  Tang-vekstene i 

																																																																																																																																																																												
	
5	Lange,	2005:23	og	38.	
6	Salammbô  og Kvinner spiddet på sommerfugler er to av Langes verk som nylig er utlånt til kunstmuseet i Mannheim der 
det inngår i en stor Art nouveau utstilling- ”The delicate Glow”. 25.09.2015-17.01.2015.  Det skal i Kunsthalle Mannheims 
regi avholdes et eget foredrag med fokus på verket Salammbô.	
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Tang bildet har form av kvinnekropper, som om de er halvt menneske og halvt tang festet til 

havbunnen. Silhuetten at et seilskip på havets bunn ligger like bak de to frontfigurene. De 

idealiserte slanke svaiende nakne kroppene dominerer bildet og gjør også dette bildet sensuelt 

og erotisk ladet. Felles for Langes fargeraderinger, er den nakne erotisk ladde 

kvinneskikkelsen som det mest fremtredende motivelement. Visuelt er de raffinerte med en 

stofflig karakter, effektfull koloritt, med innslag av gull. I likhet med store deler av Langes 

kunstneriske produksjon fra denne perioden, har de tre verkene noe som er vanskelig å gripe 

tak i, noe som er urovekkende og som griper deg som betrakter. 

 

Teori og metode 

Oppgaven er basert på historisk biografisk metode som tilnærming til de tre utvalgte 

kunstverkene. En historisk biografisk tilnærming fokuserer i sine analyser på kunstverkets 

historiske samtid, samtidens kunststrømminger og miljø. Viktig for denne oppgave er tesen at 

kunstneren selv gjennom sin unike livshistorie (bakgrunn, tillært og opplevelser) setter sitt 

særpreg på kunsten han skaper. Bak en historisk-biografisk analyse ligger antagelsen at det i 

kunstverket kan gjenfinnes noe som kan bære preg av å være et slags historisk og biografisk 

dokument. Dette behøver imidlertid ikke å være til hinder for kunstverket som kunst-

opplevelse. En nærmere undersøkelse av kunstverkets historisk og biografisk kontekst kan 

forhåpentligvis heller bidra til økt forståelse og opplevelse av kunsten.  Et eksempel7 som kan 

nevnes i denne forbindelse er at John Richarson´s A Life of Picasso ble skrevet som en 

historisk-biografisk analyse av Piccasos verk på grunnlag av følgende uttalelse fra Picasso 

selv: ”My work is like a diary. To understand it, you have to see how it mirrors my life”.  

 

Oppgaven tar utgangspunkt i en diskusjon omkring jugendstilen og den innflytelse den hadde 

på Langes kunst. Den tyske kunsthistoriker og jugendstilspesialist Gabriele Fahr-Becker 

bruker begrepet internasjonal jugendstil som et samlebegrep for den omfattende fornyelses-

stilskapningen som spredte seg som en bevegelse i Europa i perioden 1890-1914.  I hvert 

land fikk stilen navn som henspiller på attributter som, nytt, ungt, moderne og originalt. I 

Frankrike ble stilen kalt for art nouveau, i England Modern Style og i Tyskland jugendstil  8. 

Til tross for at det i enkelte land kan spores nasjonale særtrekk, argumenterer Fahr-Becker for 

at stilen springer ut i fra et felles grunnlag av filosofiske, litterære, kunstneriske og 

sosialreformistiske ideer og tanker. Fahr-Becker presenterer en utfordrende påstand om at 
																																																								
7 Barnet, 2008: s. 237 
8 Fahr-Becker, 2007:22-23. Det kan ansees som en tilfeldighet at jugendstil betegnelsen oppstod i vokabularet, etter at tidsskriftet Jugend ble 
utgitt i München fra 1896, men som i følge Fahr Becker ikke har noen forbindelse med jugendstilens fremvekst.   
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man ut i fra felles ideer og idealer etterstrebet en homogen stil, som ikke ble uttrykt i 

ensrettethet, men heller i mangeslungenhet.  Og at jugendstilen til tross for iøynefallende 

motsigelser i alle sine varianter fremstår som helstøpt 9. Fahr-Becker utfordrer dermed 

tidligere fremstillinger, for eksempel av Alistar Duncan, som hevder at Art Nouveau kun var 

en bevegelse og ikke en stil 10. Fahr-Becker påstår at det var begge deler, da stilskapningen 

spredte seg som en bevegelse både i Europa og i USA. Den internasjonale jugendstilen og 

dens felles ideologi ble formidlet blant annet gjennom de årlige verdensutstillingene og 

kunstneriske tidsskrifter11.  Fahr-Becker viser til en av jugendstilens tyske profiler Peter 

Behrens (1868-1940) og hans redegjørelse for stilbegrepet i år 1900:  
 ”En epokes stil betegner ikke visse bestemte former som kan gjenfinnes innen enhver kunstart 

 - en form er bare ett av mange symboler for sjelslivet,  
hver kunstart er bare en del av stilen.   
Men stilen er symbolet for helhetstanken, en epokes hele livsoppfatning, og den viser seg bare i 
kunstens univers.”12  

 

Symbolbegrepet er sentralt i Behrens stilforklaring. Ut i fra Behrens stilbegrep kan selve 

jugendstilen betraktes som en ”omskaping til noe fast og sanselig for det som ikke kan sies  

og fremstilles likefrem”13, som en syntetisering av Fin-de-siécle tidens opplevde 

virkelighetshorisont. Kuben og arabesken betegner i følge Fahr-Becker de polare 

ytterpunktene innenfor den internasjonale jugendstilens former. Fra streng symmetri til 

bølgende og fri linjeføring orientert mot naturens organiske former. Livets egen magi, det 

organiske urkraften, utgjorde et sentralt element for utvikling av den nye stilen. I følge 

Behrens vil formene symbolisere noe hver for seg og ut over seg selv. Fahr-Becker viser til at 

jugendstilens estetikk er motsigelsenes estetikk. Det kreves et aktivt medskapende og 

tolkende subjekt, da jugend-stilens ornament, fra de tilnærmet abstrakte figurer til de enkleste 

grafiske element, ”i følge jugendstilens teorier alltid er bærere av visse følelser og 

opplevelser”14. Jugendstilens ornament appellerer på denne måten til betrakterens fantasi, det 

samme stilmiddel som symbolistene hadde benyttet seg av på det litterære feltet. 

Jugendstilens fargeskala ble ofte hentet fra naturens flora og fauna. Spesielt inspirerte 

																																																								
9	Fahr-Becker,	2007:7	
10	Duncan,1994:	7	
11	Eksempelvis	kan	nevnes;	The	Studio,	The	Yellow	Book	Pan,	Jugend,	Ver	Sacrum.	Verdensutstillingenes	omfattende	kataloger,var	
også	en	viktig	kilde	til	kunstnerisk	inspirasjon.	I	bokhyllen	til	Franz	von	Stuck	i	Münhcen	stod	en	tykk	bok	om	Verdensutstillingen	i	
Paris	1900.		
12	Fahr-Becker,	2007:s.6.	Sitat	hentet	fra	Peter	Behrens,	Feste	des	Lebens	und	der	Kunst,	Jena	1900.		
13	Bjerke, Øivind Storm. "Symbol og fantasi møtes i maleriet" i Tadisjon og fornyelse. Norge rundt århundreskiftet 1994. Side 93.	Jens Thiis 
hadde følgende definisjon av ordet symbol i 1893: ”Symbolet er omskriving, omskabelse til fast og sanselig for det, som ikke kan sies og 
fremstilles likefrem”	
14	Fahr-Becker,	2007:	s.	15.	I	henhold	til	Fahr-Becker	er	nettopp	dette	trekket	særegent	for	jugendstilens	ornamentikk	i	forhold	til	
ornamentale	utsmykninger	fra	andre	epoker	i	kunsthistorien,	for	eksempel	renesansens	eller	rokokkoens	bølgende	organiske	
former.			
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sommerfuglenes intense farge-sjatteringer, de glinsende insekters kitinskall samt perlemor 

med iriserende koloritt15. Det sanselige og poetisk orienterte raffinementet kan gjenkjennes i 

en rekke av fin-de-siécles kunstarter. Litteratur, poesi, musikk, opera, arkitektur, bildekunst, 

kunsthåndverk og design. Den internasjonale jugendstilens uttalte mål var å forene kunsten 

og livet. Synestesi som samtidig aktiverer flere sanser hos betrakteren, var også i følge Fahr-

Becker alle kunstnernes mål ved sekelskiftet. Synestesi eller sanseanalogi er et uttrykk som 

gjerne benyttes om Richard Wagners Gesamtkunstverk16 operaer, der Wagner vil gripe om 

publikum både gjennom musikken (hørsel), librettoen (fortellingen-tanken) og skuespillet og 

scenografien (synet og kroppen). Det mangefasetterte kunstneriske uttrykket innenfor 

jugendstilen kan i følge Fahr-Becker forenes ut i fra et felles utgangspunkt som omhandlet 

”tidsbevissthet, aestethic discontent og aesthetic movement17, la décadence 18og en 

begynnende sosialisme i samfunnet”19. Likeså fantes det felles inspirasjonskilder som i 

forskjellig grad preget den omfattende nye stilskapningen for den nye tiden, det nye 

århundret. Japansk kunst20, symbolistisk litteratur,  en ny tilnærming til naturen; den besjelete 

naturen var felles interessefelt. Jugendstilen opererer innenfor sansenes spenningsfelt og 

forholdet mellom kjønnene er et aktuelt tema. Kvinnens rolle skulle tolkes på ny, og kvinnen 

utgjør et gjennomgangsmotiv innenfor jugendstilen. Enten som  femme fatale (farlig 

fristerinne), madonna, martyr, uskyldens unge piker (femme fragile) eller androgyne 

skikkelser. Den pessimistiske  ”verdensanskuelsen fra Friedrich Nietzsches til Arthur 

Schopenhauer setter sitt preg på livets og det levendes altomfattende allkunstverk.”21  

 

Tidligere forskning 

																																																								
15	Fahr-Becker,	2007:s.	12	
16	Gesamtkunstverk	betyr	det	samme	som	Allkunstverk.		
17 Fahr-Becker, 2007: s. 25. Aesthetic discontent uttrykker misnøyen med den estetiske kvaliteten på den dominerende eklektiske kunsten. 
En sammenblanding av stiler basert på et eklektisk utvalg av tidligere tiders kunst førte til at flere fikk opplevelsen av å bo i et museum. 
Industriell masseproduksjon gav ikke den samme kvalitet som kunsthåndtverkene den ”kopierte”.  Fremveksten av en større middelklasse i 
byene førte med seg etterspørsel etter liknende materielle goder som tidligere var kun for de ledende samfunnsklassene. Krisen som Aestetic 
discontent representerte involverte også ”et opprør mot den herskende sosiale egoismen”. Den ledende samfunnsklassen ville nødig dele 
sine privilegier.   Engelske John Ruskin (1819-1900) regnes som initiativtaker til aesthetic movement, som et svar på aestetic discontent 
fenomenet. Han ivret for et ”skjønnhetens evangelium”, for et større fokus på verdien av det praktiske håndtverkets kreative kvalitet og for 
en ny økonomisk etikk. Han så det som et stort problem  at et samfunn preget av masseproduksjon ikke levnet plass for håndverkere og 
kunstnere. Menneskenes kunstneriske sans må vernes om. Den estetiske misnøyen som den allmenne samfunnsutviklingen hadde medført 
førte til bevegelsens utbredelse i alle de europeiske landene. bevissthet ble vakt og 
18 Fahr-Becker, 2007: s. 71. Dekadansen viser til tilstand som ofte ble beskrevet med uttrykk som tomhet, overfølsomhet, matthet,  
overanstrengelse, kjedsommelighet, forfall.  Begrepet forbindes også med den fullstendig sanselig orienterte livsholdning, som bar i seg 
kimen til forfall og undergang. Den franske symbolisten Verlaine skrev om Lundvig II av Bayern som selve dekadansens personifikasjon. 
19 Fahr-Becker, 2007:9 
20 Den japanske kunstens innflytelse på kunsten i Europa rundt århundreskiftet manifesterer seg på flere vis. Den inspirerte til et nytt 
formspråk kjennetegnet av asymmetriske komposisjoner, dristige bildebeskjæringer, flate-orientering, stilisering, syntetisering og respekt 
for den tomme flaten. Utbredelse av Japanske tresnitt og fascinasjon for den Japanske trykkekunstens spontanitet og frie linjeføring var en 
av grunnene til litografiene, bokkunsten og grafikken fikk en oppblomstring i Europas kunstverden rundt 1900. Den japanske kunstens 
utforskende orientering mot naturen som kilde inspirerte jugendstilkunstnerne spesielt. Japanernes holdning av likeverd mellom brukskunst 
og ”elitekunst” var medvirkende til nedbrytning av hierarkiet i Europeisk kunst. 
21	Fahr-Becker,	2007:s.	18.	
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Olaf  H. Langes liv og kunstnerskap er omtalt i korte trekk i en katalog utgitt i 2005 i 

forbindelse med en separatutstilling ved Jugendstilsenteret i Ålesund samme år. 

Hovedforfatter er Langes grandniese og dr. philos i kunsthistorie Marit Ingeborg Lange. Hun 

har også sørget for oversikten som finnes i det Norske Kunstnerleksikon vedrørende Olaf H. 

Lange. Det hersker usikkerhet om hvilket år Lange reiste til München eller Dachau og om 

hans eventuelle tilknytning til kunstnermiljø i München og den aktive kunstnerkolonien i 

Dachau. Vi vet heller ikke hvor Lange lærte raderer-kunsten, eller hvor hans kobberstikk-

raderinger ble laget. Det er ukjent hvilket år de forskjellige farge raderingene ble laget, men 

foreløpig datering er da gitt i henhold til første gang de har vært utstilt i Norge. Det nevnes at 

Langes fargeraderinger  ble kjøpt inn ved betydelige museer i flere europeiske storbyer. I 

tillegg mottok Lange flere internasjonale priser, og at den som rager høyest er æresmedaljen 

han mottok i Panama-Pacific International Exposition i San Fransisco i 191522.  

Kunsthistoriker Sidsel Helliesen har omtalt Lange i boken  Norsk grafikk gjennom 100 år23. 

Helliesen  plasserer Lange som en outsider i Norsk grafikk sammenheng, uten påvirkning for 

det norske kunstlivet. Hun roser ham imidlertid for hans unike tekniske dyktighet. 

Marit Ingeborg Lange og Sidsel Helliesen har med sin forskning gjort et viktig arbeid, som 

gir oss rammene for Langes kunstnerliv og kunst, men flere spørsmål gjenstår.   

 

Oppgavens struktur og problemstilling  

Jeg vil med min forskning bidra til utdypende og ny informasjon om Langes tre utvalgte 

fargeraderinger gjennom en undersøkelse av kunstverkenes kontekstuelle samtid i fin-de-

siècle. Analysen vil bygge på grunnlaget av ny informasjon og kunnskap som avdekkes i den 

historie-biografiske gjennomgangen både implisitt og eksplisitt. Ny historisk biografisk 

informasjon spores opp ved gjennomgang av nytt kildemateriale som brev, nytt 

skissemateriale og nylig oppsporede Lange kunstverk, søknader og dokumentasjon og funn 

fra arkiv både i Stavanger, Oslo, Stockholm, München og Wien. Datamaterialet jeg har 

funnet er svært omfangsrikt, og flere avgrensninger er gjort for denne oppgaven. Etter 

innledningskapittelet,  gir kapittel 2 et nytt innblikk i kunstnerens livshistorie som suppleres 

med sitater hentet fra Langes brevkorrespondanse, og Münchenbrev-artikler som Lange har 

skrevet for Stavanger Aftenblad i mellomkrigsårene. Biografisk informasjon som kan være et 

nyttige bidrag til oppgavens analysedel vil trekkes frem, Lange synes å ha litteraturinteresse, 

et humanistisk engasjement og han stiftet tidlig kjennskap til Art Nouveau, symbolisme og 

																																																								
22 Lange, 2005:s. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
23 Helliesen, 2000: 74-76. 
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japansk kunst. Den tidlige innflytelsen som den internasjonalt anerkjente Art Nouveau 

kunstneren Frida Hansen hadde på Lange er undersøkt spesielt.24.  Sigbjørn Obstfelders 

symbolistiske litteratur er benyttet som inngang da den gir en tekstlig skildring av den 

menneskelige opplevelsen av Fin-de-sicéle tidens utfordringer. Tidsmessig vil oppgaven for 

øvrig fokusere på årene fra 1903-1914, som sammenfaller med perioden Lange holdt til i 

München-området, der kobberstikk farge-raderingene, kunstverkene som tidligere forskning 

har utpekt som de mest betydningsfulle kunstverkene i Langes ouvre25ble skapt.  Det trekkes 

frem enkelte inspirasjonskilder som kan ha influert Lange i hans farge-grafikk tid i München 

området. Den historiske konteksten som både kunststrømningene med fokus på 

jugendstilkunsten og livet i München rundt fin-de-siècle representerer, omhandles i Kapittel 

3. Oppgaven baserer seg på studieturer til München og Wien for å se på kunst i fra Fin-de-

siécle perioden. Spesielt kunsten til Franz von Stuck i München og Gustav Klimt i Wien, men 

også operaene Tosca (1900) og Salome (1905) gir innblikk i denne periodens aktuelle 

problemstillinger. Gustav Flauberts Madam Bovary og Obstfelders drama De røde dråber 

(1897) benyttes også som kontekstuell støtte. Nyere historisk forskningsmateriale vedrørende 

Fin-de-siécle perioden i München hentes primært fra historikeren Rainer Metzger.  Med 

Fahr-Beckers teori om jugendstilen som begrepsapparat, og ved å sette Langes verk inn i 

historisk og kunstnerisk kontekst, vil oppgaven kunne bidra til økt forståelse for hvorfor 

bildene fikk denne utformingen på dette tidspunktet i historien. Biografiske og historiske data 

vil kunne berike og utvide tolkerens kunnskaper og inngå som belysende faktorer i analysen 

av de tre bildene i kapittel 4.  

 

Hvordan den internasjonale jugendstilen kommer til uttrykk både gjennom bruk av 

formelement, symbolikk og motiv/innhold,  og hvordan tendenser i fin-de-siècle tiden 

gjenspeiles i de tre bildene vil være oppgavens mål å redegjøre for på en kritisk måte. Siste 

kapittel inneholder en avsluttende oppsummering med perspektivering. Det vil også 

inkluderes en oppsummerende kommentar angående hvordan Langes personlige livserfaring 

har satt sitt særpreg på de tre raderingene.  

 

Oppgavens omdreiningspunkt og problemstilling vil derfor være å undersøke hvordan den 

internasjonale jugendstilen kommer til uttrykk i de tre ovennevnte Lange verkene: 

																																																								
24 Flere av Frida Hansens monumentale verk ble studert under utstillingen ”Art Nouveau i full blomst” i Stavanger 
kunstmuseum i 2015 
25 Jugendstilsenteret, 2005:s. 9, 40, 43 
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Salammbô,  Kvinner på sommerfugler og Tang. Underliggende spørsmål er å undersøke på 

hvilken måte koblingen til litterære verk belyser uttrykket i de tre fargeraderingene. Hvordan 

kunstnerens livshistorie (bakgrunn, tillært og opplevelser) setter sitt særpreg på de tre 

fargeraderingene. Samt hvordan tendenser i fin-de-siècle gjenspeiles i bildenes stil. 
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2 Biografi: Kunstneren Olaf H. Lange 
	
	
	
2.1 Oppvekst og bakgrunn 
	
	
To av Olaf H. Langes slektninger fra Stavanger, som begge hadde valgt kunstneryrket, var 

kunstmaler Kitty Lange Kielland (1843-1914) og hennes bror, forfatteren Alexander Lange 

Kielland (1849-1906). I et brev til søsteren Kitty, datert 15. Juli 1885, uttrykker Alexander 

følgende: 
 ”Den substans i hjernen, som gjør digteren, er naturligvis den samme fra oldtiden til i dag, - fra Jeremias til 
Dickens; den – er en eiendommelig behandling af det, som er seet og følt, - en behandling, som nærmest ligner 
en omformning.”26 
 

Dette sitatet røper at forfatteren Alexander knytter dikterkunsten nært til dikterens levde liv, 

til det kunstneren har ”seet og følt”. Det forfatter Kielland skriver kan tolkes dithen at det 

som kunstneren har opplevd i sitt liv utgjør råmaterialet som igjennom den kreative prosessen 

forvandles til det kunstneriske produkt. Det som kunstneren har ”seet og følt” kan imidlertid 

omfatte mer enn kun de selvopplevde erfaringer. Tolket i en videre forstand kan det som er 

”seet og følt” favne om alle elementer som til en hver tid utgjør kunstnerens 

virkelighetshorisont. Det være seg vedtatte sannheter, verdier og samfunnsforhold som 

hersker eller som er under endring i løpet av kunstnerens levetid, og som påvirker den 

kollektive og individuelle forståelse og opplevelse av omverden. Men inkluderer forfatteren 

Kielland også sine drømmer og fantasier i det som er ”seet og følt”? Kielland var tvert imot 

tilhenger av realisme retningen 27. Likesom den realistisk orienterte maleren ville fange inn 

det som var positivt gitt for sansene28, ville Kielland skrive om det han hadde sett og opplevd 

som utgangspunkt for sin diktning. Som om han ville gå vitenskapelig til verks, og gjøre sine 

bøker troverdige og overbevisende. Det er åpenbart at Kielland hentet inspirasjon fra det 

lokale miljøet i Stavanger for de fleste av hans romaner. Det kan underbygge antakelsen om 

at det Alexander legger i uttrykket ”seet og følt” dreier seg konkret om det han har observert i 

sitt liv og tankene og fornemmelsene han har hatt i den forbindelse. Eksempelvis ble boken 

”Fortuna” publisert i 1884, året etter det store finans-krakket i hjembyen. Handlingen i 

																																																								
26	Skadberg,	2002:	s.	7.	Uttdrag	fra	brev	fra	Alexander	Lange	Kielland	til	hans	søster	Kitty	Lange	Kielland,	datert	15.	Juli	1885.	
27	 Realisme eller naturalisme som det kaltes i Norge mot slutten av 1800-tallet.	
28	Danbolt,  2009:S. 202	
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Fortuna kretser nettopp om en opprivende konkursrekke i en liten småborgerlig by, og flere 

av bokas karakterer kan etter sigende delvis gjenkjennes fra det virkelige liv. 29Forfatteren 

Kielland henter inspirasjon fra flere steder og fra personer han har møtt til sine romaner, sin 

fortellerkunst. Dette kan ha medført den krasse kritikk han formulerer av de borgerliges 

dobbeltmoral, og det klassedelte samfunnet der den svake part blir utnyttet. Dessuten 

inkluderes kampen for den moderne kvinnens emansipasjon.30  

Når Olaf H. Langes tremenning forfatteren Kielland skriver dette, er Olaf bare 10 år gammel. 

Han vokser opp i det samme miljøet, i den lille sjøfartsbyen, Stavanger, som nå må finne nye 

bein å stå på etter den store fallitten som rystet byens befolkning i 1883. Olaf går også på 

Kongsgård skolen og tar sin Examen Artium, for deretter å fortsette med studier ved 

Universitetet i Kristiania. Han avbryter Jus-studiene til fordel for å følge kunstnerdrømmen – 

og reiser til Paris. Akkurat som den nå suksessrike forfatteren Alexander hadde gjort er par 

tiår tidligere. Som vi skal se, velger Olaf en annen retning for sitt kunstneriske uttrykk, men 

noe av forfatterens humanistiske engasjement kan ha satt sine spor hos Olaf..  

 Dette kapittelet vil gi et innblikk i hvilket miljø Olaf kom fra, og personer og 

hendelser som kan ha vært inspirasjonskilder for ham tidlig i livet, før fargeraderingene ble 

til. Kapittelet er hovedsakelig kronologisk oppbygget, men suppleres med utdrag fra enkelte 

av kunstnerens brevtekster.  Olafs bakgrunn og oppvekst i Stavanger blir først skissert. Olafs 

skissebok fra ungdommen er et relevant studieobjekt da tegningene kan leses som en 

visualisering av noe av det som rører seg av tanker, ideer og inspirasjon hos ham ut i fra 

motivene som er tegnet og små tekster som er nedskrevet. Flere av tingene i skisseboken 

bærer preg av at Olaf tidlig orienterte seg mot uttrykk som kan forenes med Fahr-Beckers 

teori om jugendstilen.  Av samme grunn utgjør Langes tidlige  signerte og daterte akvareller, 

tegninger og malerier viktige kilder. Det rettes spesielt fokus på enkelte personer som Olaf 

sannsynligvis har blitt inspirert av. Spesielt vil hans kusine Frida Hansen og Sigbjørn 

Obstfelder trekkes frem i denne sammenheng. Vi følger Lange i glimt fra hans oppvekst i 

Stavanger,  og studenttiden i Kristiania og kunststudiene i Paris, og så vidt tilbake i Kristiania 

igjen. En tese er at Langes kusine Frida Hansen har hatt en større innflytelse på Langes 

kunstneriske utvikling en tidligere antatt, samt at humanistisk engasjement er blitt vakt under 

Olafs oppvekst i Stavanger. 

 

																																																								
29	Fortunas Clara og Abraham Løvdahl har flere karaktertrekk fra ekteparet Frida og Wilhelm Hansen.  	
30	Kielland, 2009:s. 35.  Fortuna (utk. F. G. 1884, Gyldendal)	
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Olaf Helliesen Lange (1875-1965) ble født i Stavanger 11. februar i 1875, som første og 

eneste sønn av Marie Lange, født Helliesen (1840-1916). Faren, Emil Lange (1821-1904) 

giftet seg med den 19 år yngre Marie etter først å ha blitt enkemann med fire barn.  Olaf 

vokste dermed opp nærmest som et enebarn med fire voksne halvsøsken. Han skriver selv at 

moren behandlet ham som et ”Guldstykke”, noe han ikke var udelt positiv til når han så 

tilbake på sin oppvekst i Stavanger.  
”Hvis Helbreden paa nogen Maade tillader det er det sikkert det beste for en hver Gut at komme paa 
regelmæssig Skole sammen med andre Gutter og sikkert for en som er Mamas eneste Guldstykke. Her er jeg 
igjen Autoritet, for jeg har ogsaa vært ”Mamas eneste Guldstykke”, og det har sine Vanskeligheder.”31 
 

Dette utsagnet tyder på at Olaf fikk oppleve en omsorgsfull og kjærlig mor som behandlet 

ham som sin dyrebare skatt. Underforstått kan dette indikere at han ble noe bortskjemt og 

overbeskyttet i barndomshjemmet. Da Olaf ble født bodde familien i Fogdesmuget i 

Stavanger32 og flyttet etter hvert til Musegaten 2.  Han bodde dermed i sentrum av Stavanger 

i området der borgerskapet hadde sine hus.33Faren drev legepraksis og moren var hjemme-

værende og de hadde to tjenestepiker boende i huset. Da Olaf ble født, bodde fortsatt hans 

yngste halvbror på 14 år i hjemmet, men han stod oppført som yrkesaktiv, som kontorbetjent 

allerede i så ung alder.34  

Moren, Marie, var datter av Karen Laurentsia og Statshauptmann Ole Helliesen på Hindal 

gård. Maries søster var mor til kunstveversken Frida Hansen (1855-1931), som i dag regnes 

som en av den internasjonale Art Nouveau/Jugendstilens betydelige kunstnere35. Olaf og 

Fridas felles bestemor Karen var skipsrederdatter, og hun hadde råd og tid til å anlegge en 

vakker hage på gården hun fikk i bryllupsgave fra sin far, Skipsreder Helmich Gabrielsen, i 

1825. Bestemor Karen fikk tak i eksotiske vekster fra fjerne himmelstrøk via handelsskipene 

som hadde sin base i Stavanger. 36Olafs kusine, kunstneren Frida Hansen, viste til 

oppholdene hos sin bestemor Karen og den frie leken i hennes vakre hage for å forklare 

hvordan hun hadde fått utviklet sitt estetiske blikk, og sin store kjærlighet til naturen. Frida 

utviklet selv en eksotisk hage med både planter og dyr, som en oase. Hver søndag i 

sommermånedene var hennes hage åpen for alle, og barna kom løpende fra byen og ut til 

Fridas sommerhus, Køhler-eiendommen i Hillevåg. Olaf, som var 20 år yngre enn sin kusine 

Frida, må ha lekt der i sammen med Fridas tre barn, som var på samme alder som ham selv. 

J.E. Røys nedskrevne minner fra barndommen i Stavanger og denne eventyrlige verden som 

																																																								
31	Brev av 2. Mai 1930. Fra Olaf H. Lange til Elna Arbo-Windfeldt.	
32	Folketellingen i 1875	
33	Folketellingen 1900 og Stavanger bys Historie bind 2. 2012:s. 53	
34	Folketellingen i 1875	
35	Fahr-Becker,	2007:s.286-290.	
36	Stavangers historie bind 2., s. 99.	
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Frida hadde skapt, kan gi oss et innblikk i hva også Olaf sannsynligvis opplevde her som 

barn: 
”Der var innhegninger med påfugler, papegøyer, kalkuner og perlehøns. Det var sjeldne eksotiske planter og 
akvarium med skilpadder og rare fisker. Det hele virket som en åpenbaring for oss unger…”37  
 

Olafs sans for det vakre og fargerike i naturens flora og fauna, for prakt og for det underlige 

og eksotiske kan ha blitt vakt allerede tidlig i barndommen, i sin kusine Frida og hans tantes 

eventyrlige hageanlegg.  

 Faren, doktor Emil Lange, hadde slektskap med den innflytelsesrike Kielland 

familien, da han var fetter av Christiane Lange Kielland, malerinnen Kitty og forfatteren 

Alexanders mor.38 Emil som var doktor kom til Stavanger for å utøve legeyrket. Det tette 

båndet mellom de to familiene illustreres også ved at Jens Z. Kielland var forlover i Olafs 

foreldres bryllup i 187339. Olaf H. Langes slektskap og faktum at vi finner fremstående 

kunstnere både på mor- og farssiden kan gi en indikasjon på at Lange har arvet egnede 

egenskaper og talent. Forfatteren Kielland beskriver de mest fremtredende egenskapene han 

og hans søsken har fått fra morens Lange slekt40: 
”Det ligger i Lange-blodet at være enten helt ud misfornøiet eller ogsaa helt ud henrykt; - og min portion av 
dette blod er jeg glad over;  thi det giver lyst og mod til at se paa tingene med den saakaldte ensidighet, som i 
virkeligheden er en kraft, - evnen til at avsky og beundre helt og ublandet.” 41 
 

Denne evnen til emosjonell innlevelse og engasjement, synes å kunne spores også hos 

kunstneren Olaf Lange. I et brev beskriver han seg selv som ”den Personifiserte Hengivelse 

selv ”. 42 Lange gir således uttrykk for at han er klar over dette karaktertrekket hos ham selv.   

Olafs mange brev gir gjennomgående inntrykk av et lidenskapelig engasjement for kunsten. 

Kunsten inspirerer ham og kunsten synes å være livet for ham. I september 1925 skriver Olaf 

i ett av sine Münchener brev til Stavanger Aftenblad om Peter Paul Rubens 

dommedagsmaleri i Pinakoteket :  
”Denne (Rubens) brillianteste av alle tiders malere, som er mig den stadige, den nye opplevelse, altid like 
strålende, like overveldældende….. ” 
”I nedgang og oppløsning, når søvnen bare kommer ved hjelp av pontopon og veronal, har jeg følt denne vin for 
sterk, denne fest for voldsom, dette blod for rødt og overstrømmende, men så længe livet fornyer sig, så længe 
solen tænder sig på nyt, og jorden åpner sin bugnende favn, har ingen mester fundet toner og farver og former 
høiere prisende livets vellyst og pragt, dets prunk og dets glans”. 43 

																																																								
37	Thue, 1986:s. 15	
38 Prostens Alexander Langes eldste datter, Christiane Lange (1820-1862), giftet seg med Jens Zetlitz Kielland (1816-1881).	
39	Stavanger	domkirkes	kirkebok.	Emil		Lange	og	Marie	Helliesen	giftet	seg	31.	Juli	1873	(Hindal	gård	står	oppgitt	i	
kirkeboken	sannsynligvis	som	sted	for	bryllupsfeiringen)	og	Jens	Z.	Kielland	er	oppført	som	forlover.	
40	Alexander var kun 14 år da moren døde, og det kan derfor være vanskelig å tro at han, i godt voksen alder, kunne gi en 
slik type karakteristikk av henne. Imidlertid kunne hans minner om moren suppleres med å studere Lange-slektens 
egenskaper hos Olafs far, doktor Emil Lange, som han kjente hele livet, samt seg selv sett i motsetning til hans fars lynne.	
41	 Terjesen,1999:s. 38, Alexander L. Kielland sitat hentet fra Terjesens Kitty Lange Kielland biografi. 	
42	Brev til Elna Arbo-Windfeld, Fra Olaf H. Lange, Dachau, 20.des. 1935 s.4.	
43		Hidle,	1965:s.	117	
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Det finnes også eksempler der Lange tydelig viser sin misnøye. I det samme Münchener 

brevet retter Olaf skarp kritikk mot kunstmuseenes direktører som igangsetter det han mener 

er ødeleggende restaureringsarbeider. Kunst-museenes direktører har  ikke forstått at  deres 

arbeid er ”intet at gjøre, og at dydens palmer tilfaller den der har tilbragt sit direktorat i 

fulstændig uvirksomhet.44”  

 Langes tekst i ovennevnte Münchener brev røper at Lange er en stor beundrer av 

Rubens kunst, noe som underbygges av at han selv kopierte et monumentalt Rubens maleri  

sommeren 1932, da det var blitt lettere for kunstnere å kopiere inne i Alte Pinakotek i 

München.45 Langes Rubens kopi maleri befinner seg i dag i Stavanger Domkirkes eie.46 Det 

er nettopp de stofflige fargene, spillet mellom lyset og mørket, de uttrykksfulle ansiktene og 

sanselige kroppspositurene samt det fortettede dramaet som karakteriserer Langes Rubens 

kopi.  Effekter som kan gjenfinnes også i Langes fargeraderinger hvis motiv ikke ville passe 

inn i et kirkerom47. Lange gir inntrykk av å tørre å ytre sine meninger, og han viser 

engasjerende innlevelsesevner. I følgende uttalelse kan det se ut til at Lange går enda lengre 

enn forfatteren Kielland, da sitatet kan tolkes som en påstand om at emosjonell sensitivitet og 

spenninger hos kunstneren kan bidra til mer nyskapende kunst samt en gi en direkte 

påvirkning av billeduttrykket: 
”Nerver dør man ikke af; de lar sig kurerer og desuden lidt Nerver er bare en Fordel for en Kunstner; de gjør 
Billedene sensiblere. Jeg vilde tvært om raade Dem til ikke at kurere dem altfor grundtigt! Med altfor gode 
Nerver forfalder man let i den kjedelige Genre, den eneste utiladelige. Man bør holde dem i Sjak og spille 
videre. Det er min Recept for Nerver!” 48. 
 

Lange synes å mene at det er et mål i seg selv å skape kunst som er følsom overfor sjelelige 

inntrykk (sensible) og nyskapende.  Han synes å etterstrebe en slags overfølsomhet og 

estetisk bevissthet som nettopp kjennetegnet dekadansen rundt århundreskiftet. Ovennevnte 

sitat har Lange skrevet først i 1928, flere år etter at han laget fargeraderingene. Det uttrykker 

en holdning Lange har til kunstvirket og et ideal som han sannsynligvis også har hatt tidligere 

i sin karriere. Dette kan være viktig å ha in mente, i tillegg til at evnen til å engasjere seg 

lidenskapelig i saker, som forfatteren Alexander beskriver som en kraft og styrke for ham 

som kunstner, også kan ha vært en kraftkilde for Olaf i hans kunstvirke. Hvilken sak eller idé 

																																																								
44	Hidle,	1965:s.	117	
45	Brev	fra	Lange	til	Fru	Elna,	23.mars	1932:s.	3	og	4,	der	Lange	forteller	at	han	nå	vil	kopiere	inne	i	Pinakoteket	i	sommer.	Samt	
Brev	av	16.	Mai	1932	til	Fru	Elna:	s.	1,	der	Langes	Rubens	kopi	omtales.		
46		Maleriet	har	tittelen:	”Rubens	kopi	De	tre	angrende	synderne”.	Mens	i	Alte	Pinakothek	der	Rubens	originalen	befinner	seg	har	det	
tittelen:	Kristus	og	Maria	Magdalena.		
47	I	møte	med	Fru	Aarrestad	den	28.	Oktober	2015	forklarte	hun	at	hennes	Tang	raderinge	hadde	hun	fått	av	en	kvinnelig	diakon	i	
Oslo	som	hadde	Tang	bildet	hengende	med	motivet	inn	mot	veggen,	da	hun	ikke	fant	det	passende	å	vise	på	veggen.	
48	Brev	fra	Lange,	til	Windfeldt-Hansen,	München,	10.	Mars	1928).	
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i så fall Lange engasjerer seg i når han lager Salammbô, Kvinner på sommerfugler og Tang 

vil kunne avdekkes  etter hvert som bildene kontekstualiseres og analyseres.  

 

2.2 Olaf Helliesen Langes liv 
 

Det å interessere seg for og å utøve kunst var hovedsakelig forbeholdt den borgerlige krets, 

de få som utgjorde den økonomisk, sosialt og kulturelt dominerende gruppe i det markant 

klassedelte49 samfunnet i Stavanger i Olafs barndom og ungdomstid. Fedrene til både Olaf, 

Frida, Kitty og Alexander var hobby malere. De profesjonelle kunstnere som fantes i Norge 

på den tiden Olaf ble født bodde utenlands. Kunstlivet i Stavanger startet med at borgere 

innenfor dette øvre sosiale sjikt, med Jens Zetlitz Kielland i spissen, selv tok affære. I 1864 

ble det arrangert kunstutstilling i Kongsgård skoles lokaler med nærmere 100 malerier lånt 

inn fra folk i byen og omegn.  Her var det mulig å tegne seg som medlemmer i en påtenkt 

kunstforening50. Betydningen av dette tiltaket uttrykker avisen (Stavanger Amtstidene) slik:  
”Det er en anerkjendt Sandhed, at det blant Kunstens Frembringelser neppe gives noget, der i den Grad som 
Maleriet virker dannende og oppløftende paa Aanden, ligesom det ogsaa i Sandhed yder os en af de herligste og 
sundeste Nydelser, ----derfor bør vi ikke nu lade denne Andledning gaa ubenyttet hen til at give en sadan 
aandsdannende og aandsopløftende Magt Rum iblandt oss.51”  
 

Denne kommentaren forteller hvordan man (avisens redaktør) anser kunstens rolle i 

samfunnet på denne tiden. Dannelsesaspektet og den estetiske nytelsen står sentralt. Kunsten 

synes å ha makt til å påvirke betrakteren til å løfte blikket, til å reflektere over maleriets 

motiv og dets iboende budskap. Maleriet blir fremhevet spesielt som høyverdig kunst, men 

for hvem? I en tid da den største delen av befolkningen hadde nok med å skaffe seg og sin 

familie mat og bolig, var ikke kunst eller kunstopplevelser noe som angikk dem. Flere ting 

tyder på at Olaf vokste opp i et hjem der kunst ble verdsatt både estetisk og i dannelses-

øyemed. Faren Emils kunstinteresse viser seg blant annet gjennom at hans engasjement som 

styremedlem i Stavanger Kunstforening52 i flere år, han spilte fiolin53 og var hobby 

																																																								
49	Kallelid, Ole, Stavangers historie bind 2, 2013:51-65: Forskjellen mellom fattige og rike var markante på denne tiden da Olaf vokste opp i 
Stavanger. De økonomiske kår mellom ulike lag av bybefolkningen var store og tydelige både i bolig, bosted, inventar mv. ) I løpet av de 
første 60 årene av 1800 tallet vokste Stavanger fra å være en liten by med ca. 2.300 mennesker til å bli Norges største by med et folketall på 
ca. 25.000 innbyggere. I løpet av denne tiden opplevde Stavanger og den omkringliggende regionen en formidabel økonomisk vekst, 
befolkningsvekst og urbanisering. I 1865 var yrkesgruppen Sjøfarende (39%) den største til og med større enn gruppen arbeidere som 
utgjorde den nest største yrkesgruppen i Stavanger. Vi kan derfor med rette kalle Stavanger for en sjøfartsby ved midten av 1800-tallet. 
Tjenestefolk utgjorde en omtrent like stor gruppe yrkesaktive som arbeiderne. Antall handelsmenn vokste gjennom første del av 1800-tallet, 
det var en tidobling av antall handelsmenn og de utgjorde i 1865 ca. 10 % av byens befolkning. De kongelig utnevnte embetsmennene var få 
(i 1865 var de 27 stk) og de utgjorde sammen med storhandels-mennene i Stavanger en økonomisk, sosialt og kulturelt dominerende gruppe. 	
50	Kunstforeningen i Stavanger ble startet opp 11.februar 1865 som den fjerde i landet etter Oslo, Bergen og Trondheim. 	
51 Hidle, 1965: s. 8	
52	Stavanger	Kunstforenings	arkiv,	Generalforsamlingsprotokoll	fra	1866.	Doktor	Emil	Lange	ble	innvalgt	i	styret	allerede	ved	frøste	
generalforsamling.	
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kunstmaler. Olaf nevner i et av sine brev fra München til Windfeldt-Hansen ekteparet at faren 

ikke hadde noe talent for malerkunsten54. Miljøet rundt Olaf virket i tillegg stimulerende både 

med hensyn til praktisk utprøving av sine kunstneriske evner og trening av sitt estetiske blikk, 

da han ble eksponert for kunst både i de borgerlige hjem og via utstillinger i Stavanger 

kunstforening55. Tidligere forskning har avdekket at Olaf fikk male med tremenningen Kitty 

Lange Kielland på Jæren i 1897 56. På det tidspunktet hadde Olaf flere år med tegne og male-

erfaring . I et intervju forteller Olaf at han begynte å male allerede som barn57. Formspråk og 

motivkrets på hans tidligere akvareller 58,da han var 17 og 18 år, indikerer at han har malt 

sammen med sin kusine Frida Hansen59. Grunner som taler for at Frida Hansen kunstnerisk 

har influert Olaf mer enn tidligere antatt er flere. Blant den lille borgerlige kretsen Olaf ble 

sosialisert inn i sin hjemby, var det vanlig at kvinnene tok seg av barnas kreative opplæring. 

Sannsynligvis har Olaf tidlig vist at han hadde et kunstnerisk talent.  Hansen selv fikk, fra 

hun var helt ung, male med blant andre Kitty L. Kielland60.  En annen ting som synes å ha 

ført de nære slektningene Olafs familie og Frida Hansens tett sammen var det store krakket 

som skjedde i den lille byen. 

 Olaf fikk oppleve livets harde realiteter allerede i ung alder. Hans fødselsår, 1875,  

var det året silda, selve primær-ressursen for mange bedrifter i Stavanger, forsvant.  Da Olaf 

var åtte år, i 1883,  inntraff det store krakket som veltet flere av byens handelsbedrifter og 

rammet arbeidslivet i byen hardt61. Samme år utvandret den yngste av Olafs halvbrødre, 24 år 

gamle Bernt Christopher til USA62 som så mange andre i denne vanskelige tiden hvilket 

betød at  befolkningskurvene for Stavanger viste en signifikant nedgang63. Kusinen Frida og 

hennes mann Wilhelm Hansen hadde vært blant de rikeste familiene i Norge, til de i 1883 

																																																																																																																																																																												
53	I et maleri med tittelen ”Musikksoirè”,  datert 18.12.1897, av den lokale maleren August Jacobsen, består motivet av flere musikere 
samlet i en borgerlig stue. Alle musikerne er  identifisert og blant disse er doktor Emil Lange, forfatteren Alexander Lange Kielland (1849-
1906) og hans nære venn Fredrik Hansen (bror av Frida Hansens mann Wilhelm S. Hansen) En kopi av dette maleriet er å finne som ett 
veggmaleri i Stavanger Museums kafe.	
54	Brevet fra Lange til ekteparet Windtfeld-Hansen, datert 31.12.1927	
55	Kunstforeningens medlemmer kunne, i følge kunstforeningens vedtekter, ta med seg familien for å se på kunsten som hvert år ble kjøpt 
inn for den årlige utlodningen i tillegg til de bildene som etter hvert ble kjøpt inn til kunstforeningens faste samling. Det er derfor naturlig å 
tenke seg at både moren Marie og sønnen Olaf gikk på utstillingene i kunstforeningen fra hans tidlige barneår. Disse besø skulle ugøre en 
del av sønnens dannelse og gi ham sans for kunst for det skønne. Hans estetiske blikk skulle utvikles.  Malerier av Knud Baade, Hans Gude 
og Lars Hertervig var blant favorittene hos det borgerlige samfunnslaget i Stavanger, og da også i Kunstorenigen.	
56	Lange, Marit 2005:s.10.  	
57	Stavanger Morgenblad, 14.02.1965	
58	Flere	akvareller	med	mytologiske	motiv	(”himmelske	og	jordlige	jomfruer”)	datert	mellom	1893	og	1895	befinner	seg	i	dag	i	Uldal	
familiens	eie.	
59	Frida	Hansen	malte	motivene	som	skulle	veves.	
60	Thue,	1986:s.	11	
61	Kallelid, Stavanger Historie bind II, 2012:s.347.	
62	Bernt	Christopher	Lange,	født	2.	Juli	1859,	utvandret		til	USA	i	1883	og	var	Postmester	i	Porter,	Minnesota	i	følge	
geni.com,	Jo	Eric	von	Koss,	pr.	20.	Februar	2015.	
63	Stavanger Kommunes oversikt over befolkningsutviklingenviser en utflatning av kurven i perioden 1880- 1890. 	
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mistet alt de eide. Konkursen, som fortsatt blir regnet som en av norgeshistoriens største,64 

gjorde at familien Hansen  måtte flytte fra deres hjem og selge alle eiendeler, skip og 

foretakene de hadde rådd over. Det er sannsynlig at Olaf, som barn og ungdom i Stavanger, 

har opplevd hvor hardt konkursen  gikk inn på de nære slektningene. Frida Hansen, hennes 

tre barn og hennes mor Mathilde (Olafs tante) og søster flyttet inn i et lite hus65 i Stavanger 

sentrum, like i nærheten av Olafs hjem. Fridas ektemann, Wilhelm Hansen, reiste utenlands 

for å forsøke å bygge opp en ny karriere. Olaf opplevde at hans voksne kusine Frida,  mistet 

to av sine barn, en gutt og en jente og kun datteren Elise overlevde66. Det er derfor grunn til å 

tro at Olafs familie utgjorde en viktig støtte for Frida Hansen i denne vanskelige perioden av 

livet. Barnedødeligheten i Stavanger rundt 1880 var høy og kun halvparten av barna nådde en 

alder på 9 år.  Livets skjørhet ble åpenbar og døden var kanskje mer en naturlig del av livet 

på denne tiden. Men når døden inntreffer hos barn som du omgås til daglig, må den 

opplevdes som nådeløs.  Døden representerte sannsynligvis noe skremmende som nøret opp 

fantasien hos den unge Olaf. Hos en ung sensibel sjel som Olaf synes å være,  vil tanker om 

døden også føre med seg filosofering rundt eksistensielle spørsmål vedrørende livet, noe hans 

skissebok bærer preg av.  

 

Flere av Olafs tegneskisser er bevart, de eldste er fra tiden da han gikk på Kongsgård skole. I 

sine tidligste skisser forsøker han på en mest mulig korrekt måte å skape illusjonen av en tre-

dimensjonal romdybde og perspektiv67. I 1892 finnes i den samme skissebok68 tegning av 

dekor på kopper og tallerkner, med motiv av blomster med slyngende stengler og blad. 

Denne type motiv er ikke det man vanligvis forventer å finne i en tenårings skissebok, men 

det kan være en øvelse i å gjengi former og det vakre serviset kan ha vært lett tilgjengelig 

som studieobjekt. Noe som taler for at det er selve dekoren Olaf konsentrerer seg om, er at 

denne tegningen, er den eneste i skisseboken som er utført i farger. Det kan vise til en tendens 

i tiden69, at den estetiske bevegelsen som startet i England gjorde seg gjeldende også i Norge.  

Egersund Fayance-fabrikk begynte for eksempel å engasjere billedkunstnere i forbindelse 

																																																								
64	Wilhelm	Severin	Hansen	var	leder	fo	to	av	Stavangers	største	handelshus,	Köhler	og	Ploug&Sundt	og	konkursen	i	1883	blir	den	
dag	i	dag	regnet	som	en	av	norgeshistoriens	største	konkurser.		Kallelid,	Stavanger	Bys	histories	bind	II,	2012:s.	347.	
65	Thue, 1986:s. 18-19. Det lille huset var i Nedre Strandgate 25,	
66	I et av sine brev fra 1935 omtaler Olaf hans ”Kusine Frida Hansens datter Elise Levy”, der det viser at han fortsatt holder kontakt med 
henne, selv om han på det tidspunktet bor i München. 66	
67	Da han var fjorten, datert i 1889, har han tegnet en mann som sitter å skriver ved en pult på et kontor, og videre kan man se gjennom en 
glassdør til inn til et annet  arbeidsrom med flere kontorarbeidere.	
68	Skisseboken	samt	flere	løse	skisseark	finnes	i	dag	i	privat	eie	i	Stavanger.	
69 Dagbladet, 10.05.1890. Norges ledende kunstkritiker, Andreas Aubert, viser til interessen for å heve kvaliteten på kunstindustrien som har 
pågått i  Europa  ”i den sidste Menneskealder”.  Aubert  kom med klare oppfordringer om at forbindelsen mellom kunst og håndverk måtte 
styrkes slik at Kunstindustrien kunne blomstre i Norge. Det Aubert etterlyser i sin artikkel er et ”inderligere samarbejde mellom de rene og 
den anvendte Kunst.”  
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med dekor på sine produkt.  Nettopp det samme året som Olafs tallerken-skisse er datert,  

bidro kunstneren Gerhard Munthe som ”designer” for denne fabrikken sør for Stavanger70.  

 Skisseboken vitner om at fantasiens verden og litterære verk innenfor liv og død 

temakretsen synes å ha fascinert den unge Olaf. Tidlige eksempler viser at han gjennom 

bildet vil fortelle en historie. Symbolbruken viser at han prøver å visualisere noe som ikke 

kan sees. I et intervju  med Olaf, går det frem at han alltid har likt å lese, og gjerne til langt på 

natt71. William Shakespeares bøker har sannsynligvis satt spor tidlig i livet, da det i 

skisseboken hans finnes en kladd og et ferdig signert triptyk av samme motiv, datert 1892. 

Triptykonet illustrerer en historie som minner om William Shakespeares Hamlet. Det 

midterste bildet viser en ung kvinne med utslått hår, som livløs flyter i vannet, som Ophelia, 

bare opplyst av den synlige fullmånen.  Olaf har tegnet og malt flere bilder fra samme 

motivkrets som hans kusine Frida Hansen. Fra tiden 1892-93 finnes mytologiske motiv,  

innbefattet blant annet havfruer og vakre gjennomskinnelige kvinneskikkelser og egyptiske 

sfinxer blant hans skisser.  Frida Hansen utformer bildetepper med lignende motiv, blant 

annet hennes ”Havfruer og Svaner fra 1892/9372. Fra 1893-94 er det i tillegg bevart Olafs 

akvareller med stjernestøv-spinnende unge kvinner kledd i slørlignende gevanter, hvilende på 

himmelhvelvingen73. De minner om Frida Hansens himmel-jomfruer i hennes mesterverk 

Melkeveien (1898)74.  Olaf har imidlertid også inkludert noen faretruende elementer i hans for 

øvrig harmoniske himmelmotiv idet han lar ravner flyve rundt om kvinnene. Olafs akvareller 

er datert før Frida Hansen skaper sitt mesterverk, men det demonstrerer en felles fascinasjon 

for stjernehimmelen og fantasi. Komposisjonsmessig er Olaf på dette tidlige tidspunktet 

primært interessert i å arbeide med  perspektiv og motivet er midtstilt og elementene ordnes 

innenfor billedrammen. Ett av Olafs akvareller 75, datert 1894, bryter denne metoden. En 

rødhåret naken ”himmeljomfru” går på  himmelhvelvingen inn mot et blomsterhav i bildets 

venstre kant. Blomstene flyter ut over den inntegnede rammen. Dette er et komposisjons-

element som hentyder at Olaf, da som 19-åring er bevisst på å bryte illusjonen på en 

nyskapende måte. Det skjønne i naturen, representert av blomsterhavet, blir som et 

grenseoverskridende paradis. Vakre kvinneskikkelser, nattehimmel, måne og stjerner er 

motiv som Lange tar opp igjen i sine fargeraderinger ofte kombinert med faretruende 

elementer. Eksempelvis i motivene Salammbô (1905)(Figur 1), Dronningen av Saba 

																																																								
70 Skedsmo,  Tone 1994:s. 14,  ”Tradisjon og Fornyelse”, 
71 Intervju med Stavanger Aftenblad, 11.02.1965 
72 Thue, 1986: s. 33 
73 Tre akvareller med lignende motiv finnes hos Bjarne, Bjørn og Steffen Uldal i Stavanger. 
74	Melkeveien	billedveven	eies	av	Kunstindustrimuseet	i	Hamburg.	
75	Lange,	2005:	s.	8	Akvarellen	er	avbildet	i	katalogen	og	finnes	i	dag	i	privat	eie	hos	Langes	Uldal	slekt.	
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(1906)(Figur 22) og Urvasi (1906) (Figur 23). Da Olaf var 18 år gammel tegnet han et lite 

symbolladet bilde med tittelen Piken og døden.76 Bildet viser en ung kvinne med langt flette-

bundet hår som omfavnes av et menneskeskjelett, hver av dem bærer en attributt, henholdsvis 

hånd-tein og en ljå. I Olafs skissebok finnes flere varianter av et lignende motiv. En ung 

kvinne sitter på en trone77. Hun bærer en hvit enkel fotsid kjole og hun har langt flagrende 

hår. Hun senker blikket ned mot skjelett-hodeskallen hun holder i sitt fang. En lilje synes å 

vokse ut av toppen av hodeskallen. Symbolbruken er åpenbar, der kvinnen representerer livet 

og hodeskallen minner om døden. Liljen er helt i fra middelalderes billedkunst blitt tolket 

som et symbol på renhet, jomfruelighet og uskyld og gir assosiasjoner til at den unge kvinnen 

som holder hodeskallen er en jomfru, det løse håret at hun er ugift og kjolen som minner om 

en nattkjole som om motivet er hentet fra drømmens og fantasiens verden. Livets syklus 

visualiseres, der nytt liv vokser opp av det som er dødt. I tillegg finnes små tekster skriblet 

ned i Olafs skissebok. Dette er utdrag av en tekst som omhandler havfruen eller ”Elvepigen”, 

indikert hentet fra en drøm: 
”Under de dunkle Grene 
I Nattens lyseblaa Dæmring staar 
Elvepige med guldrødt Haar 
I Drømme jeg ser hende vinke 
Jeg hører (det) Banker hører de viske” 
 

Teksten kan minne om ”Tang-kvinnene” i Tang fargeraderingen der de svaier med sitt 

”guldrøde” tangtentakel-hår. Kanskje var det  ikke så rart at det er nettopp elvenymfene og 

havfruer  som dukket opp i Olafs tenårings-drømmer og fantasier, i tekst og i skisser. Fra 

gresk mytologi forstås disse skapningene som ånder knyttet til nært til naturen, i dette tilfelle 

til vann eller hav. Olaf vokste opp ved jærkysten, ved det uendelige hav omkranset av den 

høye himmelen,  i et landskap nesten fritt for skoger. Derfor fantes her naturlig nok også 

andre eventyrskapninger enn skogstusser og troll. Skisseboken og bildene fra Olafs 

tenåringstid i Stavanger signaliserer at allerede på dette tidspunktet er det kvinnen som i all 

hovedsak utgjør hovedmotivet. Enten som ung jomfruelig kvinne (femme fragile) eller 

mytologiske kvinne-figurer. En nær tilknytning til naturen, fantasi og symbolikk spesielt 

knyttet til eksistensielle tema som liv og død synes å være andre fellesnevnere. Dette 

samsvarer med sentrale element i Fahr-Beckers Jugendstilteori; Der kvinnen agerer som 

hovedinstrument i nær tilknytning til naturen og symbolismens eksistensielle temakrets 

																																																								
76	Lange,	2005:s.11	og	Ref. Foto tatt hos Steffen Uldal, Wang v.g. skole. Bildet er signert og datert 1893	
77	Tegningen	ligger	løst	i	skisseboken	som	finnes	hos	Steffen	Uldal	i	Stavanger.	
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spiller en viktig faktor. Han synes å ha kreativ forestillingsevne og viser tidlig interesse for å 

bryte illusjonen i bildet og trekke oppmerksomhet mot billedflaten.  

 

2.3 Langes samtid: Obstfelder, Frida Hansen, Kitty og 

Alexander L. Kielland 
I intervjuet78, som er gjort i Olafs siste leveår, fremkommer det at han alltid har vært en leser. 

Han fremhever Platon, Charles Dickens (1812-1870) og Anatole France79 (1844-1924) som 

forfattere han aldri blir ferdig med. I tillegg viser han til filosofen Arthur Schopenhauer 

(1788-1860).  Dickens forfatterskap peker seg ut som en fellesnevner mellom Olaf og 

Alexander L. Kielland80 (oppgaven s. 10). Det er forståelig at forfatteren Kielland setter 

Dickens forfatterskap høyt, da også Dickens ville sette søkelyset på de vanskeligstilte i 

Victoriatidens Englands klassedelte samfunn. Lange kan med sin fremheving av forfatteren 

Dickens indikere den samme interessen. En type engasjement som han sannsynligvis har fått 

introduksjon til tidlig, ikke minst på grunn av hans radikale forfatterslektning som hadde 

gjort stor suksess, og hvis bøker han sannsynligvis fikk lese tidlig.  

 Samtidslitteraturen kan også ha inspirert Olaf til å kretse om eksistensielle tema og 

fantasi i sine tidlige skisser. I samme tidsrom som Olaf gikk på Kongsgård og tegnet i sin 

skissebok, vakte en tidligere Kongsgårdelev, forfatteren Sigbjørn Obstfelder (1866-1900), 

oppsikt med sin debutbok, Digte i 1893. Obstfelders dikt omhandler nettopp eksistensielle 

tema som livet og døden og hvordan det moderne bylivet påvirker menneskene. Kvinnen og 

kjærlighetens mysterium er ett annet av gjennomgangstemaene i hans dikt og drama. 

Obstfelder reiste nærmest som en nomade mellom byer i Europa og således speiler 

Obstfelders dikt tendenser i fin-de-siecle tidens Europa. Hvordan det oppleves å komme til en 

moderne storby, der du er frigjort fra alle tidligere bånd, men alene blant folkemengder som 

stadig er i bevegelse.  Christian Krogh skriver i sin reisebok noe som indikerer at Obstfelder 

bevisst utforsket opplevelsen av å være alene blant ukjente i en storby: ”Naar jeg bare 

tilfældigvis kunde møde Sigbjørn Obstfelder, som jeg vidste opholdt sig i Amsterdam. Men 

han bodde naturligvis paa et Sted, hvor han ikke risikerte at træffe Landsmænd”81. Det mest 

kjente diktet fra Obstfelders diktsamling er ”Jeg ser”, som  handler tilsynelatende  også om å 
																																																								
78	Stavanger Aftenblad, 11.02.1965	
79	Anatole France er en fransk poet, journalist og novellist som var spesielt kjent for sin ironi og skeptisisme. France  forfatterskap er det 

naturlig at Lange stiftet bekjentskap med på et senere tidspunkt. Et monumentalt maleri, St. Fransiscus taler til pingvinene,  som Lange 

laget i Kjøbenhavn under 1. Verdenskrig kan tolkes som inspirert av en av Frances tekster. I´lle des Pingouins 
80	Referanse	til	utdrag	av	Kiellands	brev	gjengitt	side	10	i	denne	oppgaven.		
81	Krohg,	1897:s.	33.”I	mine	dagsreiser”	
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se. Men ikke se, for å gjengi på en realistisk måte, som forfatteren Kielland. Forfatteren 

Obstfelder ser og observerer, men formidler først og fremst de emosjoner det han ser 

frembringer.  Blikket hans er rettet granskende innover i seg selv, og hele diktet både i 

ordvalg og skrivemåte er med å fremkalle følelsen av fremmedgjøring. Siste vers av diktet 

”Jeg ser” er som følger:   
 ”Hvor de gråblå skyer bliver tunge. 
 Jeg ser, jeg ser… 

Jeg er vist kommet på feil klode! 
Her er så underligt….82” 

 

Obstfelder betegnes som en av de fremste nyromantiske dikterne i Norge, og i internasjonal 

sammenheng er det naturlig å kalle ham for symbolist og modernist. Hans dikt var 

fantasifulle, symbol-ladede og ofte med erotiske hentydninger. Diktene hans representerte 

noe nytt spesielt på grunn av måten de var skrevet på. 83. Obstfelders prosa må ha skapt 

diskusjon også blant Kongsgård elevene, eller sannsynligvis blitt lest av en litteratur-

interessert ung gutt som Olaf.  ”Per Ardua ad Astra” var mottoet for Kongsgård Latin- og 

Lærdeskole der både Olaf og Obstfelder avla Examen Artium. Det latinske mottoet betyr 

”Gjennom slit til stjernene” eller fritt oversatt; gjennom hardt arbeid kan du nå høye mål. 

Lange kom også til å oppleve storbyen Paris, som var en av byene Obstfelder besøkte på sine 

reiser. Og Lange kan derfor ha hatt noen av de samme opplevelsene som Obstfelder beskriver 

i sine tekster. På den annen side vil Langes tilknytning til Akademiet og kunststudiene 

medvirket til å minske opplevelsen av fremmedgjøring. Da Lange kom til München, kunne 

han fritt uttrykke sin kunst i et nytt formspråk. Langes fargeraderinger bærer også preg av 

fantasi, symbolbruk, kvinner, erotiske antydninger og en fortettet stemning. Temavalg synes 

derfor å utgjøre et annet berøringspunkt mellom de to kunstnerne. Langes tidligste bilder med 

stjernestøv-spinnere viser en tilsynelatende felles fascinasjon for stjerner og planeter i 

kosmos. Sekelskiftets vitenskapsmenn oppdaget at jo mer kunnskap de fikk vedrørende 

verdens sammensetning av stoff (materie), lys og energi, jo flere spørsmål gjenstod å 

utforske84. Det overveldende verdensrommet med all sin uforklarlighet gav en åpen 

invitasjon til filosofering, fantasier og drømmer. I Obstfelders drama De røde dråber (1897) 

forklarer hovedkarakteren, vitenskapsmannen Odd85, atomene som ”stjernene inde i 

																																																								
82	Obstfelder, 1917:s. 22	
83	Gjennom for eksempel den rytmen og lyd som ordvalget skapte,  gjentakelsene og den fortettede stemningen som bygger 
seg opp for hvert vers	
84 Merriman, 1996:s. 886 
85 Forklaringen blir gitt via vitenskapsmannens assisten Lilly. 
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kroppen86”.  Langes akvareller med himmel-jomfruer som med sin hånd-tegn spinner tråder 

av gullskimrende stjernestøv, kan tolkes som om en visualisering av prosessen der nytt liv 

skapes og understrekning av den magiske uforklarlige del av livskraften eller ”urkraften”87. 

Både Langes akvareller og Obstfelders tekst kan vise en utforskende holdning og undring til 

de mange vitenskapelige oppdagelsene på 1800-tallet.  Darwins evolusjon-teorier medførte i 

seg selv et paradigme-skifte, en omvelting i vedtatte sannheter og en ny virkelighetshorisont 

for de fleste. En viktig konsekvens var at sekulariseringen i samfunnet akselererte, og nye 

spørsmål trengte seg på. Nye fundamentale spørsmål måtte stilles om hvordan alt egentlig 

henger sammen, om det finnes noen Gud, hvordan liv oppstår og hva som egentlig skjer etter 

døden.  Kvinnen får en viktigere rolle som den livgivende kraft, som føder nytt liv. Kvinnen 

som er hovedmotivet i nesten88 alle Langes fargeraderinger. 

 

Den tidligste inspirasjonskilden for jugendstilen var sannsynligvis Langes kusine Frida 

Hansen. Iherdig og målrettet innsats, ”Per Ardua ad Astra”, og pionerarbeid kunne Olaf 

erfare ved å se til kusine Fridas Hansens strategi. Hansen ville delta aktivt for å gi den norske 

billedvev-tradisjon en renessanse. Et mål Frida allerede i 1888 så klart for seg i følge hennes 

egen beretning: 
”..Det gikk som ild gjennom mig. Ja det vilde jeg nu gjøre! Den gamle, norske vevning vilde jeg opta, fornye og 
gjøre tilgjengelig så vel til pryd som til arbeidsfelt for mange. – Og så begynte mitt livsverk, som har fylt mitt 
sind, min kunsttrang og mitt liv89” 
 

Hennes motivasjon kan synes å føye seg inn i tendensen i tiden som satte fokus på å bygge en 

norsk identitet som et ledd i ønsket om å bli en selvstendig nasjon. Hennes valg av 

fantasimotiv med inspirasjon fra hennes hjemlige jær-landskap og vakre hage ble i samtiden 

ikke mottatt som norsk nok. Hansens liv,  som hadde hatt en tomhet, ble nå fylt mening. 

Kunstneren Frida Hansens og hennes internasjonalt anerkjente art nouveau billedvev kan 

nærmest fungere som en verifisering av Fahr-Beckers internasjonale jugendstil teori.  Hansen 

levde og åndet for kunsten. Estetisk misnøye (aestethic discontent) med masseproduserte 

varer var en av drivkreftene for at hun engasjerte seg i sekelskiftets nye stilskapning. Hun 

skrev endog en oppfordring som ble distribuert til alle landets husflidsforeninger. En 

oppfordring om gjenoppta det kvalitetsmessig og estetisk høyverdige håndverket som 

manuell veving representerte. Hun ville delta aktivt med å skape en estetisk bevegelse 

																																																								
86 Obstfelder, 1917: s. 151 
87 Fahr-Becker, 2007:s. 12 
88 Unntaket er fargeraderingen Ropet (1908). 
89  Thue, 1984:s. 18-19 
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(aestethic movement) 90 som også kunne avhjelpe arbeidsledigheten i samfunnet. Samtidig 

ville en slik bevegelse kunne bidra til tilgjengelighet og en ”forskjønnelse91” i alle hjem.  Den 

store omveltningen Frida opplevde i livet, fra å ha alt hun kunne tenke seg av materielle 

goder til, plutselig å stå på bar bakke. Dette fallet gav opphav til nye muligheter. Hun hadde 

levd et overklasse-liv med estetikk i høysete92, men hun  ”følte at det var noe som manglet, et 

tomrom i henne som ikke ble fylt, selv om de årlige Paris-turene hjalp noe”93. Denne 

tomhetsfølelsen og higen etter noe mer, på tross av overflod av materielle goder, var typiske 

kjennetegn for dekadansen. Kunst og kulturopplevelsene Hansen fikk i Paris antyder at dette 

tomrommet higer etter å bli fylt av noe av mer sjelelig eller åndelig karakter. 

Kunstnerdrømmen hun hadde båret helt siden hun var liten, fikk nå næring. Kunst-tendensene 

som rådde i Paris og England hadde hun fanget opp tidlig, på grunn av sine årlige 

utenlandsreiser. Hansen skapte billedtepper med motiv inspirert av symbolistisk litteratur 

som norske sagn, prosa og eventyr, bibelske fortellinger og gresk mytologi og den rådende 

billedkunsten på kontinentet. Hennes billedvev bærer tydelig preg av å være inspirert av 

naturens organiske former og farger, som blir grundig dokumentert på Frida Hansen 

utstillingen; ”Art Nouveau i full blomst”94 i 2015. Inspirasjon fra den japanske kunstens 

formspråk95 viser seg gjennom Hansens utstrakte bruk av stilisering, understrekning av flaten, 

bølgende linjer, asymmetriske komposisjoner, beskjæring av motivelement, bruk av sterke 

farger og konturstreker. Hennes bilder er fylt med symboler96. Besjeling av naturen, med 

utgangspunkt i syn og opplevelser fra hennes hjemlige jærlandskap eller hage som bakteppe, 

er med å skape magi97. Kvinnene og naturen er de mest fremtredende motivelement i 

Hansens kunst, der skjønnhet og fargeprakt ble vektlagt. Selv i ornamentene som rammer inn 

hennes billedtepper finnes symbolske former som er med å underbygge innholdet98. Hennes 

nyskapende transparent-teknikk tillot lys å skinne igjennom de åpne feltene i renningen som 

ikke var vevd. Effekten av lysspill og skygge i rommet som den transparente kunstveven99 

																																																								
90 Sannsynligvis var Hansen inspirert av William Morris og Arts&Craft bevegelsen i England. 
91	Referanse til sitat på oppgavens side 22. Til pryd for mange. 	
92Thue,	1986:s.	15.	Frida	Hansen	anla	et	hagenalegg,	men	hun	hadde	drømmer	om	å	inkludere	blomsterfylte	terasser	med	
skulpturer,		grotter	og	hengende	hager	.	Hun	sammenlignet	sine	hagedrømmer	med	”et	Ludvig	av	Bayern	”en	miniature”.		
93	Thue,  1984:s 11 og 12).	
94	Utstillingen; ”Art Nouveau i full blomst” i 2015 ble vist i Stavanger Kunstmuseum.	
95	Halen,	2015:	s.	51-57..	Artikkel	i	”Frida	Hansen:	Art	nouveau	i	full	blomst”	katalog.	
96	Stavanger	Kunstmuseum,	2015:s.	99	og	s.	106&107	”Løvetand	(1893)	og	Salomes	dans	(1900)	er	et	annet	
symbolladet	billedteppe.	
97 Stavanger Kunstmuseum, 2015:s. 105, s. 108&109, s. 111, s. 113. For eksempel i bildene: Melkeveien (1898),Libellenes dans (1901) , I 
Rosehaven (1904), Semper Vadentes (1905) 
98 For eksempel i bordrammen rundt Salomes dans (1900) ses vekselvis roser og slanger. Som symbol for motsetningene ondskapen mot 
kjærligheten.  
99 Stavanger Kunstmuseum, 2015:s. 121. For eksempel Hesteblomster (1900) utført i transparent-teknikk. Eies av kunstindustrimuseet i 
Hamburg. 
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hennes frembrakte, kunne påvirke hele rommets atmosfære. Således kan Hansens kunstvev 

ha fremstått som et all-kunstverk som favner om menneskene som kommer inn i rommet.  

Litterære tekster er tilsynelatende også viktige inspirasjonskilder for de fleste av Olafs 

fargeraderingsmotiv. Olaf og hans mor (Fridas tante) hadde anledning til å følge Fridas  

innsats og pågangsmot innenfor vevkunsten helt fra starten i 1889100. Hennes grundige 

studier og arbeidet med å lære seg et gammelt håndverk kan ha sådd en spire i den unge Olaf. 

Det kan ha vært en medvirkende årsak til at Olaf valgte å lære seg å bli en teknisk dyktig 

kobberstikk-raderer. Kunst som kunne mangfoldiggjøres og være tilgjengelig for mange 

mennesker. Selve stilen som Hansen gjennomført bruker i sin vakre billedvev synes å spores 

allerede i Langes første akvareller. Hansens friske smakfulle fargevalg, den raffinert 

utførelsen, elegante og svevende skikkelser, gjennomtenkte symbolikk og nyskapning kan 

også ha inspirert Lange. Det samme gjelder for symbolismen som gjør seg gjeldende i 

Hansens billedvev. Det kan anes at her ligger et budskap immanent. Umiddelbar skjønnhet 

griper ofte tak i betrakteren foran Hansens Libellenes dans (1901) (Figur 10). Men dersom 

det studeres nærmere oppdages detaljer som kan få betrakteren til å føle en nagende uro. 

Dette minner om opplevelsen betrakteren kan få foran Langes fargeraderinger.  

 

2.4 Tendenser innenfor norsk kunst rundt år 1900 
	
 

Kunstlivet i Kristiania begynte å bygge seg opp spesielt fra og med 1880-årende da flere 

norske kunstnerne vendte hjem fra utlandet. Det dannet seg grovt sett tre ulike 

grupperinger101 av malere, der spesielt ulike syn på kunstens funksjon dannet et visst skille. 

Den ene var kretsen rundt Christian Krogh, de politisk radikale som ville nytte sin kunst som 

et redskap til å avdekke og avsløre sosial urettferdighet. En sosial og politisk realisme-kunst 

som kunne sammenlignes med Alexander Lange Kiellands romaner fra samme tid. Den andre 

gruppen var i kretsen rundt Erik Werenskiold og kunstkritiker Andreas Aubert som ønsket en 

kunst i nasjonens tjeneste, og skape en særpreget norsk kunst. Den tredje gruppen var 

tilhengerne av Fritz Thaulows kunstsyn. Thaulow vektla viktigheten av kunstens autonomi, 

og han ville derfor ikke tillegge kunsten noen annen funksjon enn å være ”kunst for kunstens 

																																																								
100 Thue, 1986: s. 20. I påsken 1889 reiste Frida Hansen til Sogn for å besøke Kjerstina Hauglum i Lærdal, og lære seg den gamle 
vevteknikken på Opstad vev. 
101 Danbolt, 2009: s. 205. Denne forenklede tre-delingen av kunstnerne i Kristiania rundt 1880-årene er hentet fra Gunnar Danbolts Norsk 
kunsthistoriebok. 
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egen skyld”102.  Da Olaf kom til Kristiania var de fleste fra den opprørske bohem-gruppen 

flyttet utenlands, fortrinnsvis til Paris, liksom Thaulow valgte å gjøre. Selv om realismen og 

naturalismen preget 1880-årene, mistet snart de positivistiske ideene sin aktualitet, for nå gli 

over i mer ny-romantiske tendenser fra 1886.  

 

Høsten 1895 flyttet Olaf til Kristiania for å studere ved Universitetet. I  tillegg går Olaf på 

Kristiania tegneskole103 på deltid på kvelden. Frida Hansen kommer samme høst hjem til 

Kristiania fra en seks måneders studiereise, først til Køln og deretter til Paris104. Det første 

hun lager når hun kommer tilbake til Kristiania er ytterligere to Havfruetepper der hun er 

klart inspirert av symbolismen og formspråket i den franske art-nouveau med den utstrakte 

innflytelse fra Japonismen.  I Havfruene tender månen (1895)(Figur 12) fremkommer 

påvirkningen fra den japanske kunsten spesielt gjennom valg av et smalt høyt format som i 

den en japanske kakemono-form105 og gjennom de overlappende sikksakk konturer, flate-

orientering og dekorativ bølgende linjeføring. Ny perspektivbruk manifesteres gjennom å 

vise ett ”tverrsnitt” av havet, som synliggjør både havfruene under vann og over vannet. 

Borden som rammer inn billedteppet har ornament som ligner fiskeskjell og fiskeøyne som 

stirrer på betrakter og de fire vakre og elegante havfruene som utfører ett ritual, i det månen 

løftes opp fra havdypet og tennes i det den når vannets overflate. Fullmånen som stiger opp 

fra havet er et vakkert og kjent syn fra Jærkystens havhorisont. Men Hansen viser her en 

poetisk fantasiskildring, kanskje for å understreke dette naturfenomenets magiske virkning på 

menneskene. Hansen viser oss disse mytiske hav-vesenene som verken er kvinner eller fisk, 

men en blanding av begge. Lange valgte selv å fremstille en annen type vesen der menneske 

og natur var smeltet sammen, gjennom Tang-kvinnene noen år seinere. I Tang er  det samme 

spesielle perspektiv-grepet benyttet, i og med at Tang-kvinnene kan sees både under og over 

havoverflaten på samme tid.  Studenten Lange har sannsynligvis sett resultatene og hørt om 

opplevelsene hans kusine har hatt i Paris-kunstverden106, slik at han får noe innføring i de nye 

kunstneriske strømningene. Hansen skal ha vært i lære107 hos Pierre Puvis de Chavenne i 

																																																								
102	Et begrep som føres tilbake til den franske forfatteren Théophile Gautier (1811-1872)	
103	Det eneste bildet jeg har funnet fra hans tid på tegneskolen er en svart hvitt tegning av en oksehodestatue . Den er sirlig 
utført og lys skygge virkningene er med å skape en illusjon av tredimensjonalitet. Bildet er signert og datert i 1896.103 
Tegning etter gipsstatuer var en tradisjonell akademisk metode. 
104	Thue, s. 43-44  	
105 Stavanger Kunstmuseum, Halèn, 2015:s. 54. 
106	Tidligere forskning har funnet frem til to utkast til enten tapet eller vevmønster som er utført av Lange hans første år i Kristiania. Begge 
utført i utpreget flateorientert, dekorativ ornamentering. Mønsteret med praktakeleie106 og mønster med påfugler og japansk iris106 peker mot 
at han kan ha hatt nær kontakt med sin kusine Hansen dette året. 
107	Thue,	1986:s.	43.	Thue	argumenterer	fra	at	det	var	Chavenne	hun	tegnet	hos	i	1895.		
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Paris, og i følge Langes brevtekst108 er dette en kunstner som også han beundret. Chavenne 

ble regnet som symbolistenes profet. 

 Den svenske maleren Richard Bergh (1858-1919) var,  i likhet med Frida Hansen, en 

av dem som kom tilbake til Norden etter å ha blitt inspirert av det symbolistiske109 miljøet i 

Paris.  I 1896 kan blant annet essayet til Richard Bergh illustrere noen av tankene til 

kunstkjennere akkurat på denne tiden da Olaf studerte i Kristiania: 
”Det landskab, den egn, vi lever i, påvirker vort liv, ikke blot i den overflatiske forstand, at det påtvinger os 
visse bestemte levevilkår, men også med den rent suggestive indflydelse, det har på vor sjæl. Det drama, vi hver 
dag har for vore øinje, sætter sine spor i vor indre tilstand… Ethvert landskab er en sindtilstand110 
 

Hansen uttrykker noe lignende i et brev til en av sine gode venner, herr Schirmer:  ”Det er 

som om jeg er i to sind. Østlandet og Vestlandet. Du kan visstnok ikke forstå hvor dragende 

det Vestlandske hjemlige landskap er, med sine store linjer og uendelige hav”.111  

I lys av denne uttalelsen og Berghs tekst kan Hansens havfrue-teppe lettere forstås som en 

manifestering av den magiske virkning naturopplevelser kan ha på kunstneren. Hansen 

forteller om ”syn” hun opplever og som hun ønsker å formidle i sine verk. Og hun presiserer: 

”jeg vil benytte min egen Aand ” når hun arbeider med sin kunst112.  Med dette uttrykker 

Hansen at hun vil ha kunstnerisk frihet. Dragningen mot havet synes også å forfølge fetteren 

Lange, som allerede indikert i det lille diktet om ”elvepigen” i hans tidlige skissebok  Selv 

etter så mange år i ”eksil”, som Lange selv betegner sine utenlandsopphold, var dragningen 

fortsatt der – mot havet. Uttalelsen i et brev til Windfeld-Hansen røper Langes ønske om å 

flytte fra München til Nice ved Middelhavet.” Thi mine Planer – jeg havde nemlig nogen – 

om at slaa mig ned paa Rivieraen og der ende mine Dage113”. Fargeraderingsmotivet Tang 

som viser et hav-motiv inklusiv en forlist fregatt, kan derfor være et naturlig valg for 

kunstneren som vokste opp ved havet i seilskutetidens siste fase. Og som blant annet på 

Jæren kunne observere bøndenes tare og tangsankning til nytte i jordbruket.  Metamorfosen 

”Tang-kvinnene” er ny. Gerhard Munthes akvarell Den onde stemor114 (1893)(Figur 11), 

visualiserer en liknende forvandling. Der den onde dronningstemoren sender de tre 

prinsessene ut i havet. En vakker, ung, nesten naken kvinne er i ferd med å bli forvandlet til 

et tre, der fotbladene allerede er blitt til røtter og greiner med blad er begynt å vokse ut av 

																																																								
108	Brev	fra	Lange	til	Windfeld-Hansen,	14.	Des.	1931,s.	2:	”De	gjorde	mig	meget	spændt	paa	den	franske	Frescomaler,	som	skal	være	
”meget	bedre”	end	Puvis	de	Chavanne”.	
109	Thue,	1986:s.	43.	Hansen	var	inspirert	av	Puvis	de	Chavannes	i	følge	Thues	forsking.		
110	House, 1987:s. 266 i del 1 kompendiet i norsk kunst, Universitetet i Oslo. 
111	Håndskriftssamlingen	ved	Nasjonalmuseet i Oslo: Frida Hansens Brev til herr Schirmer i år 1900. 
112 Thue, 1986:s. 28 
113 Brev fra Lange til Windfeld-Hansen, datert 10. Mars 1928. 
114 Nasjonalmuseet i for kunst, arkitekur og design,  Oslo og Kunstmuseet Ateneum i Helsinki. Det magiske nord. – Finsk og norsk kunst 
omkring 1900. 2015: s. 13. Den onde stemor, 1892-1892. Akvarell. Bergen Kunstmuseum 
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håndflatene og hodet. To andre trær er på vei utover det bølgende havet og det er ikke lenger 

mulig å se at trærne egentlig har vært to unge kvinner. Denne akvarellen var en av i alt elleve 

eventyr-akvareller med symbolistisk fantasimotiv utført i en dekorativ stil, som Gerhard 

Munthe viste på Sort og hvitt-utstillingen i Kristiania i 1893115. Der vakte bildene hans stor 

oppsikt og ble betegnet som en sensasjon116.  Frida Hansen kommenterer begeistret 

eventyrmotivene på denne utstillingen i et brev til hennes venninne Randi Blehr117.  Hansens 

begeistring gjør det også sannsynlig at Lange også har fått sett dem, eller gjengivelse av 

akvarellene på ett eller annet tidspunkt.  

 

Den grunnleggende tanken om frihet og fokus på forholdet mellom naturen og menneskene, 

viser til røtter i Romantikken, med tankegods forbundet med filosofen Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778). Det var hovedgrunnen til at disse nye tankene fikk benevnelsen ny-

romantikk og har blitt sett nærmest som et ”særnorsk fenomen”118. Nasjonalmuseets 

Kunstutstillingen ”Det magiske nord” i 2015 og deres utstilling ”Japanomania i norden i 

2016, viser at også den norske symbolistiske og dekorative kunsten er sterkt influert av den 

nye stilskapningen som foregikk i kunstlivet på kontinentet rundt 1900.  Ny-romantikken ble 

initiert allerede sommeren 1886, da flere norske kunstnere, med Kitty L. Kielland og Eilif 

Peterssen som anførere, kom fra Paris til Fleskum, for å male stemninger fra den norske-

sommernatta. ”Samtida tolka denne skumrings- og nattestemninga som mystisk og 

drøymande. Stemninga greip og stemde tilskodarane ofte som ein like suggererande måte 

som musikken.119”  Samme året malte Oda Krogh Japansk lykt også av en 

sommernattstemning med referanse til Japonismen både eksplisitt og i formspråket. Og det 

samme året, 1886, skrev komponisten Edvard Grieg at han ble grepet av: ”lengsel efter å gå 

opp i naturen! Det er den samme lengsel, den samme higen, der danner grunntonen i alle 

toner – for den der forstår å lytte til!120” 

Lange selv skriver i et av sine brev noe som peker på at han må la seg gripe av et motiv, og 

han  benytter ofte henvisning til musikk når han beskriver farger og stemninger.  
”Alt var hvidt og dækket af Sne og alle de røde Fanene og Vimplene saa henrivende malerisk du mod alt det 
hvide, som et svagt Sollys gav en mild varm Tone og fik det røde til at lyse som til synlig Fest. Oppe i den 
gamle By121 oppe paa Berjet med de gamle Husene, alle i forskjellige Farver, rosa, lysegrønt, lysegult i de 
krogede Gaderne op og ned ad Bakke med kirken og Kirketaarnet i Midten var hvert Gadehjørne et Motiv…. 
Thaulow vilde været begeistret. Det mindet lidt om Fritz Thaulow, men dog en anden note. I dag er Fanene 

																																																								
115 Kokkin, 2011: s.65. 
116 Kokkin, 2011:s. 49. 
117 Thue, 1986:s. 41 og 42. 
118 Danbolt, 2009:s. 213 og 214. 
119 Danbolt, 2009:s. 214 
120 Danbolt, 2009:s. 214. 
121 Lange beskriver gamlebyen i Dachau. 
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vække og Lyset dødt. En naturalistisk… Stemning, som Kitty Kielland kunde gaaet i Vei med paa et to meter 
Lærred hver Formiddag mellem 9 og 1.  Bare det momentane har kunnet friste mig til at male Landskab”122.   
 

Nettopp det å bli ”grepet” av kunsten er sentralt i Fahr-Bekcers jugendstilteori. Hun peker 

igjen mot den japanske kunstens innflytelse via Zen-tankegangen, der ”sinnets umiddelbare 

kraft” 123er viktigere enn refleksjonen eller enhver dogmatisme. Og at denne type tankegang 

danner bakgrunn for den ”estetiske livsholdning124” som nå vokste frem, og ble en 

fellesnevner for jugendstilen. Kunsten og livet skulle forenes. Lange kom til å male flere 

motiv fra gamlebyen i Dachau125 som han beskriver i ovennevnte brevsitat. I fargeraderings-

perioden var det imidlertid mennesket, kvinnen, som utgjorde hovedmotivet. Men kvinnene 

er plassert inn i en drømmende noe mystisk natte-stemning, sannsynligvis for å oppnå det 

samme som ny-romantikeren; å gripe betrakteren på en ”suggererende måte” som musikken 

evner, men med visuelle midler. 

 

En viktig forskjell mellom ”ny-romantikk orienteringen” på slutten av 1800-tallet i forhold til 

Romantikk-bevegelse fra 1750 årene som forbundet med Rousseaus tankegods, er at det blant 

kunstnerne på slutten av 1800-tallet utviklet seg et mer utforskende forhold til naturen, 

uttrykket blant annet gjennom symbolistenes esoteriske holdninger.  Lange kalte Rousseau 

for en naivist og viste større tiltro til Goethes syn på forholdet mellom mennesket og natur. 

Fordi Goethe hadde forstått og gått dypere inn i naturens vesen enn Rousseau126. Lange 

omtaler Goethe med stor beundring, og han betegner ham som en aristokratisk humanist127. 

Den japanske kunsten hadde lenge hatt en mer utforskende måte å tilnærme seg naturen på128.  

De japanske Zen inspirerte kunstnerne så blant annet det lille som like komplisert som det 

store,129, og alt som en del av helheten i et evig kretsløp. De mange vitenskapelige 

oppdagelser, med Darwins evolusjonslære i spissen, kastet om på menneskenes 

virkelighetshorisont. Konsekvensen gav seg blant annet utslag i at kunstnerne visualiserer og 

fantaserer, og selv utforsker hva de nye innsiktene betyr. De vitenskapelige innsiktene som 

gav grunn til å tvile på mange ting som tidligere var antatt som sannheter. Menneskene og 

naturen med sin flora og fauna ble sett på med nye øyne, der mennesket også er natur. Ergo 

																																																								
122 Brev fra Lange til Windfeld Hansens, 16.01.1935:s.4 og 5. 
123 Fahr-Becker, 2007: s. 10 
124 Fahr-Becker, 2007:s. 10 
125 Nasjonalmuseet har ett maleri av Torvet i Dachau, og ett annet Dachumotiv er i privat eie i Oslo. I Bruckmanns Lexicon der Münchner 
Kunst: s. 17. Vises et maleri av Lange med tittelen Dachauer Pfarrplatz. 
126 Stavanger Aftenblad, 7. Nov. 1931. ..”Han hadde trengt dypere inn i naturens vesen enn Jean Jaques, visste altfor vel at den ikke kjenner 
noen likhet. Fra de strømninger som et sekulum efter hans død beveger massene i hans fedreland, fører det ingen direkte linje til Goethe”. 
127 Stavanger Aftenblad, 7. Nov. 1931:7 
128 Fahr-Becker, s. 2007:s. 9 
129 Fahr-Becker, 2007:s. 10 
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vil man kunne lære noe om mennesket ved å studere naturen. Her ligger kjernen i den nye 

tilnærmingen til naturen som Jugendstilen gir uttrykk for. 

 

Kunstnerisk frihet åpnet også opp for ønsket om å få nye måter å uttrykke og fremstille 

kunsten på. Den japanske kunsten var mest kjent som en viktig inspirasjonskilde for 

formspråket, og som i Norge ble referert til som det dekorative. I februar 1897 ble den første 

Japan-utstillingen i Norge vist på Blomqvist Kunsthandel i Kristiania130. Utstillingen som 

viste et utvalg av Gravyrer og akvareller i fra Siegfried Bings samling i Paris var en stor 

begivenhet i hovedstanden og det er stor sannsynlighet for at Olaf oppsøkte den,. Sommeren 

1897 er Lange hjemme i Stavanger og maler med sin tremenning Kitty L. Kielland på 

Jæren.131 Lange maler bildet Sommernatt paa Jæderen (1897)132, som blir hans debutbilde på 

Høstutstillingen i Kristiania i 1898.  Maleriet blir kjøpt av Stavanger Kunstforening i 1899133, 

og utgjør gjennombruddet for Lange i hans hjemby. Året 1897 tar Olaf valget å avslutte de 

planlagte juss-studiene i Kristiania og heller satse for fullt på kunststudier. Det er naturlig at 

ha har rådført seg både med Kielland og Hansen, og begge har nok rådet ham til å reise til 

Paris. Byen som på det tidspunktet ble ansett som det viktigste kunstneriske senteret i 

Europa. Kielland hadde bodd flere år både i München og Paris, og i Paris gikk hun blant 

annet på Academie Julian, det samme akademiet også Olaf valgte å knytte seg til.  

En annen som reiser til Paris samme året som Lange er Christian Krogh. Han gir, i 

boken utgitt i 1897, sin versjon av hvordan Kristiania borgerne ser på symbolistisk 

malerkunst. ”Kristianienserne betragter Symbolismen i Malerkunsten som en personlig 

Fornærmelse mod dem. Og før den endu har naad til at bli taalt der, vilde det bli betragtet 

som en Forbrydelse at komme med noget, som virkede uvant”134. Kanskje er dette en av 

grunnene til at Krogh på denne tiden velger å reise bort i fra sitt hjemland igjen. Han vil til et 

miljø der han har kunstnerisk frihet. På denne reisen til Paris ”maler” Krogh et symbolistisk 

bilde for leseren, om enn kun i tekst. Han sitter i en lenestol på dekk på båten som tar ham fra 

København mot Paris, og skriver: 
”Solgangsvinden havde allerede lagt sig. Det stille vand strakte sig blankt henimod den dalende Sol. Men foran 
den, langt henimod Horisonten, viste sig et Syn. En ung nøgen gjennemsigtig Kvinde, som holdt sitt gyldne 
Haar udstrakt til begge Sider i det yderste af sine Fingre og forsøgte at dække Solen med det, hvorved det fik en 
transparant Glans. Hendes Ansigt var smilende og bøiet tilbage. Idet hun sagte svævede fra Solen mod os, 
streifede hun ganske let Havfladen med sin ene Fod, og frembragte derved en svag Krusning. Jeg vidste, hvem 
																																																								
130 Stavanger Kunstmuseum, 2015:s. 55. Fra Widar Haléns artikkel: Japanisme i Frida Hansens tidlige vevnader. Blomquist Kunsthandel 
viste Udstilling av Japanesiske Gravyrer og Akvareller. 
131  Lange, 2005 s. 10  
132 Lange, 2005:s. 10. 
133 Stvg. Kunstforeings arkiv: Sommernat er det er det første maleriet av Lange som er registret i Stavanger Kunstforenings arkiv. De neste 
bildene som er registret kjøpt av samme forening er tre malerier som ble vist på høstutstillingen i 1901. 
134 Krogh, 1897: s. 9. 
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det var , det var Aftenbrisen. Den Nymfe, som altid efter en Godveirsdag om Sommeren bringer Solens Godnat 
og sidste Afsked til den , som  er paa Sjøen…135”  
 

Krogh tar fantasien til hjelp for å beskrive den magiske følelsen som fremkalles av det han 

sanser, vindpusten, og synet han ser for seg i havhorisonten. Jugendstilen/Art Nouveau 

formspråket kan vel passe godt for visualiseringen av den vakre langhårete kvinnen, kledd i 

florlette transparente gevanter, svevende lett, dansende og skimrende. Denne besjelingen av 

naturfenomenet, aftenbrisen.  

 

2.5 Kunststudier i Paris 
	
	
Olaf Lange dro til kunstmetropolen Paris høsten 1897. Her tilbrakte han nærmere fire år ved 

Académie Julian136.  Attesten Lange har fått fra Jules Lefevre, indikerer at Lefebvre har fulgt 

Langes utvikling under hele studieperioden i Paris, fra 1897 til våren 1901137.  En mengde 

kroki av naken-modeller, det være seg både av kvinner, menn, både unge og eldre, er bevart 

fra denne Paris-tiden138.Tegning etter levende modeller vitner om vektlegging av å kunne 

fremstille menneskekroppens form og volum på en mest mulig realistisk måte. De bevarte 

blyantskissene viser at Olaf mestret den grunnleggende designi svært godt. De kunstneriske 

spor fra Lange i denne tiden viser seg gjennom i tillegg til krokiene, flere malerier. Titlene 

viser til at Lange har reist til landlige omgivelser utenfor Paris for å male, Bretagne og 

Normandie 139. Attesten Lange mottok fra Professor Lefebvre gir ham gode skussmål med 

hensyn til arbeidsinnsats og roser hans talent for tegning og fargebruk. Og selv om 

professoren mente at  Langes fremskritt gikk noe langsomt, var han overbevist om at 

resultatene ville komme og at han en dag ville gjøre ære på sitt land. Professoren skriver til 

slutt fritt oversatt fra fransk, at Lange fortjener anerkjennelse og at oppmerksomhet rettes mot 

helheten i hans arbeid”140. Ved det private Academie Julian gikk det mange utenlandske 

kunststudenter, deriblant flere som kom til å bli viktige for utvikling av jugendstilen141. Blant 

andre Alphonso Mucha, Hans Christiansen og Fritz Erler 142. Det er stor mulighet for at 

																																																								
135 Krogh, 1897: s. 11 og 12. 
136 Lange, 2005:s. 15. 
137	Riksarkivets:			Kirke	Dept.	D.	Journalnr	0877,	21.	Feb.	1901	
138	Krokiene	er	i	privat	eie	i	Stavanger.	Hos	Bjarne,	Steffen	og	Bjørn	Uldal.	
139	Titler:	Pige	fra	Bretagne,	Barnehoved,	Teglværk		(fra	Bretagne)	ble	vist	på	Statens	høstutstilling	i	1900.	I	Stavanger	
Kunstforenings	arkiv	finnes	flere	malerier	registrert	vist	i	1900.	Titlene	viser	til	motiv	fra	Bretagne	(Halt	pige,	
Graverens	Teglverk,	Måneskin)	og	Normandie	(Landskap	I	fra	Normandi,	Landskap	II	fra	Normandi.	
140	Riksarkivets:			Kirke	Dept.	D.	Journalnr	0877,	21.	Feb.	1901:	Jules	Lefebvre	
141	Avant	Garde,	2014:s.40	
142	Avant	Garde,	2014:s.	40.	
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Langes tyske venn som bad ham om å komme til München, hadde møtt ham under 

studietiden i Paris. ”Kilden”143 som Lange selv bruker som betegnelse for Paris. 

Under verdensutstillingen i Paris 1900 møtte Olaf sin kusine Frida Hansen144. Lange fikk 

dermed også oppleve Hansens internasjonale gjennombrudd på nært hold, da Hansen mottok 

Gullmedalje for sin deltakelse med kunstvev som Melkeveien (1898), Hesteblomster (1900) 

og Salomes dans (1900)145 (Figur 6). Hansens fremstilling av Salome minner om Langes 

Salammbô.  Olaf la sannsynligvis merke til Gustav Klimts skisser til universitetet i Wien som 

var inkludert i denne Verdensutstillingen. Medizin (1900)146 bildet147 (Figur 8) viser en 

monolitt av transparente menneskekropper innhyllet i et skimrende lys. Klimt visualiserer en 

annen dimensjon i dette bildet, dimensjonen der de døde befinner seg. Klimts visjoner og 

innsikter som er inspirert av blant andre Schopenhauers filosofi og den teosofi fargede 

Darwinismen til Ernst Haeckel148. Verdensutstillingen i Paris 1900 viste også Franz von 

Stucks Gesamtkunstwerk, representert med kunst og innredning i Villa Stuck i München, 

deriblant maleriet Synden (1893-1906) som allerede hadde fått ikonstatus149. 

Lange ble i Paris til sommeren 1901, og denne våren hadde han fått antatt sitt første bilde på 

Salong de Baux Art150 i Paris, Tete dénfant (1901)151(Figur 17). Et oljemaleri med portrett av 

en ung pike i halvfigur. Et vakkert maleri med et sart uttrykk understreket av pikens nedslåtte 

og ettertenksomme blikk. Sollyset som treffer pikens hode fra den ene siden får håret hennes 

nærmest til å stråle som gull. Det kan synes som om deler av pikens ansikt er i ferd med å 

stivne til en maske. Bildet med det magiske lyset griper betrakteren. Maleriet kan gi 

assosiasjoner til blant annet den tyske filosofen Arthur Schopenhauers  beskrivelse av 

barndommen som en uskyldens og renhetens tid, der det fortsatt fantes en intuitiv forbindelse 

til verdensaltet. Den paradisiske lykketilstanden vi lengter tilbake til resten av livet. Det ser ut 

til at Lange i Tete dénfant,også kalt Barnehode, har visualisert en slik forbindelse gjennom 

lyset, men at øyeblikket, der det er i ferd med å skje en endring, er uttrykket i dette maleriet.  

																																																								
143	Brev	fra	Lange	til	Windfeld,	10.	Mars	1928.	
144	Nasjonalbibliotekets	håndskriftsamling:	Brev fra Frida Hansen til Hr. Schirmer, april 1900. Olaf møtte sin kusine Frida 
Hansen i Paris under verdensutstillingen. Frida Hansen forteller at hun skal møte Olaf Lange samme dag. 
145	De to førstnevnte teppene ble solgt til kunstindustrimuseet i Hamburg mens det 6 meter lange Salome teppet ble solgt til 
Zürich.	
146	Leopold	and	Weinhäupl,	2012:s.	70	
147 Skisser til Klimts fakultetsbilder finnes utstillt hos Leopold Museum i Wien. 
148	Diethard, 2012:s. 70. Gustav Klimt and the Faculty Pantings dispute – an artis´s crisis..	
149	Brandlhuber,	2009:s.	104.	
150 Offisiell Catalog Illustré du Salong de 1901: Peinture:XV. Katalognr. 502 – Tëte dé enfant. Annonserti Stavanger Aftenblad 12. April 
1901: Olaf Lange ”har  faaet et maleri antatt ved Salonen i Paris” 
151 Dette maleriet er nå gjenfunnet og undersøkt. Maleriet Barnehode er i privat eie i Norge. 
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Den ”Schopenhauers verdensanskuelse152” hadde stor innflytelse og var nærmest en 

fellesnevner for jugendstilen.  

 

2.6 Tiden i Kristiania 
 

Olaf Lange vender hjem til Norge sommeren 1901, fra sitt bosted nær Montmatre153 i Paris.   

Det har hersket usikkerhet om hva Lange foretok seg i perioden fra sommeren 1901 til 

oktober 1903. Denne oppgavens data peker mot at Lange reiste til hovedstaden, Kristiania og 

var der154 mesteparten av denne perioden. I 1902 er Lange registrert som elev med tittelen 

Maler ved Tegneskolen i Kristiania. Det var en ekstra kald vinter i 1902155, og Kristiania må 

ha fortonet seg som en liten by med små forhold innenfor kunstlivet på denne tiden. Hans 

kusine Hansen uttalte at Paris var som på en annen planet i forhold til byene i Norge156.  

Muligheten for å lære seg radering i Kristiania perioden (1901-1903) var tilstede i og med at 

Johan Nordhagens (1856-1956) raderingsklasse ved Statens Kunst og Håndverkskole var 

opprettet på dette tidspunktet157. Men i Norge var ikke denne avanserte flerfarge 

raderingsteknikken utviklet, noe som kan leses ut av fra en attest og anbefaling for studenten 

Olaf Flatabø.158Nordhagens tekst forteller at det selv ikke i 1918 fantes nok kompetanse på 

fargeradering i Norge, og at det ble ansett som en komplisert teknikk. Grunnleggende 

ferdigheter innen raderingsteknikk kan Lange ha lært både i Paris og i Kristiania før han 

reiste til München. I et privat brev159, datert 15. Mars 1902 spørres det etter hvordan det går 

med Frida Hansen og Olaf Lange i Kristiania. Olaf Lange og Frida Hansen sendte inn bidrag 

i forbindelse med samme tapetkonkurranse i Norge i 1901.160 Begge sistnevnte informasjoner 

gir grunn til å tro at Hansen og Lange, har kontakt i tiden i Kristiania. Lange kan sogar ha 

																																																								
152 Fahr-Becker, 2007:s. 18 
153 Offisiell Catalog Illustré du Salong de 1901: Peinture:XV. I katalogen for 1901 står Lange oppført med adressen 11. Rue Victor-Masse 
IX i Paris. 
154 Riksarkivets Ed-0126: Journalnr. 1119. Lange sender brev datert 18.februar 1902, med adressen Alfheim F IV, Kristiania.  et stort bo-
kompleks like ved Nasjonalgalleriet.  
Langes slektning; Sanitetskaptein Thesen har signert på denne søknaden.  
155 Brevet datert 15. Mars 1902, er fra Halvor Storm venn av Fin Levy, er i dag i Jan Levys eie. 
156 Nasjonalbibliotekets håndskriftssamling: Ref. Frida Hansens uttalelse i brev til herr Schirmer 1900). 
157	Lange,	2005:s.	36.	Statens Kunst og Håndverkskoles grafikk klasse ble opprettet i 1898.	
158	Fra	Riksarkivet	i	Oslo:1918:	20.	Februar		Arkivenhet	RA/S-1021/E/Ed/L0133	”	Statens	kunstnerstipend”	
Attest	fra	Joh.	Nordhagen	ved	Statens	Haandværks	og	kunstindustriskole	i	Kristiania.	
”Maleren	og	grafikeren,	hr.	Olaf	Flatabö,	som	i	flere	år	har	været	min	elev	ved	skolen,	har	meddelt	mig,	at	han	agter	at	søge	om	et	
reisestipendium	navnlig	for	at	sætte	seg	nærmere	ind	i	trykkingen	af	farveraderinger.	Dette	glæder	mig,	da	vi	her	hjemme	i	høi	grad	
savner	en	mand	med	kunstneriske	forudsætninger	til	at	utføre	dette	vanskelige	arbeide.	Ved	de	prøver	som	hr.	Flatabø	har	udført	
her	i	klassen	med	den	slags	trykning,	har	han	lagt	for	dagen	et	meget	heldigt	greb	på	behandlingen	af	platen,	hvorfor	jeg	tror	at	han	
ved	at	gjøre	indgaaende	studier	i	de	udenlandske	kunsttrykkerier,	særlig	i	Paris,	vil	kunne	forstaa	at	tilegne	sig	denne	indviklede	
teknik”.		Vel	anvendt	reisestipend	–	og	vil	kunne	faa	stor	betydning	til	fremme	at	den	grafiske	kunst	her	hos	oss	
159	Brev	fra	Halvor	Storm	i	Stavanger,	datert	15.	Mars	1902,	til	Fin	Levy,	som	noen	år	etter	skulle	blir	Hansens	svigersønn.	Brevet	er	i	
dag	i	Jan	Schreiner	Levys	eie.		
160	Lange,	Marit.	2005:s.	10.	Frida	Hansen	mottok	1.	Premie	og	Lange	3.premie	for	sine	tapetutkast	til	Vallø	tapetfabrikk.	
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jobbet for Hansen som ledet DNB, da det finnes flere tapet og vev-mønster signert Lange161. I 

denne perioden var Hansen i konflikt med styret i Det norske billedvæveri (DNB), og hun 

etterspurte blant annet mer kunstnerisk hjelp til utforming av forskjellige mønster162. Men 

fremfor alt ville hun ha sin kunstneriske frihet. Våren 1903 annonseres i Stavanger 

Aftenblad163 at Olaf Lange har laget et utkast til et nytt dekorativt utformet kortspill, og det 

etterlyses mulighet for at dette kortspillet kan trykkes og mangfoldiggjøres. I samme artikkel 

blir det vist til Langes tidligere tapetmønster. Dette tyder på at Lange i denne Kristiania 

perioden beskjeftiger seg med kunsthåndverk og design og mindre med malerier. Det kan 

også være forklaringen på hvorfor Langes maleri-bidrag til den årlige høstutstillingen i 

Kristiania i årene 1902, 1903 og 1904 uteblir. Lange sender søknad om Statens Reisestipend 

for kunstnere både i 1900164, 1901165 og 1902166, mens i årene fra 1903-1906 ikke er funnet 

tilsvarende søknader fra Lange.  

Tesen om at Frida Hansen og Olaf Lange har vært i nærmere kontakt enn tidligere 

antatt og at Hansen har hatt innflytelse på sin unge nevø kunstnerisk er blitt styrket i løpet av 

denne oppgavens datainnsamling og innflytelsen fra Hansen kan også ha gjenspeilet seg i 

Langes fargeraderinger. Familienes nære slektskap kombinert med nære bosted etter at krisen 

rammet Hansens familie. Olafs ungdomsarbeider indikerer en symbolistisk temakrets i 

skisseboken, som ligner Hansens temakrets og kunstuttrykk.  Brev viser at Olaf hadde 

kontakt med sin kusine, både i Kristiania og i Paris. Samt at Lange fra sitt bosted i München 

fortsatt hadde kontakt med sin kusines datter, Lise Levy, etter Hansens død. Undersøkelse av 

de til nå få funn av Langes kunstneriske produksjon i Kristiania-tiden, er med å underbygge 

antakelsene om en nær tilknytning også etter at Lange kom tilbake fra Paris. Allerede før 

Lange kom til München har han erfaring både som maler og som designer, og han 

signaliserer et ønske om å mangfoldiggjøre sine produkt ved trykking. Nærstudiet av flere av 

Hansens billedvevnader i utstillingen Frida Hansen ”Art Nouveau i Full blomst ”  førte til 

oppdagelsen av at de praktfulle art nouveau bildene kan tolkes som utpreget symbolistiske. 

En ny tese er derfor at flere av fargeraderingene som Olaf laget kan ha vært inspirert av hans 

kusine Fridas symbolistiske art nouveau billedvev. Analysedelen vil derfor vie litt tid til en 

sammenligning av Salammbô og Fridas Salomes dans (1900). Kvinner på sommerfugler 

																																																								
161	Jugendstilsenterets	katalog,	Sandved,	David	Aasen,	s.	5:	2005 Jugendstilsenteret i Ålesund i 2005 viste flere av Langes tapet og vev-
mønstre.	
162	Thue,	1986:s.	90.	Frida	fortsatte	som	leder	og	ikke	eier	av	DNB,	og	hadde	ikke	kunstnerisk	frihet.	Hun	ønsket	at	flere	skulle	bidra	
og	den	4.	Oktober	1902	fremsatte	Hansen	et	forslag	om	en	endring	av	organiseringen	av	atelierer	slik	at	hun	selv	overtok	som	leder.		
På	tross	av	at	styret	godkjente	dette,	trakk	Hansen	forslaget	tilbake.	
163	Stavanger	Aftenblad,	4.	April	1903	
164	Riksarkivet,	RD0125,	Journalnr		0621	
165	Riksarkivet,	RD0125,	Journalnr		0877	
166	Riksarkivet,	ED0126	Journalnr.	1119	
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(1905)  sammenlignes med Fridas Libellenes dans (1901). Tang sammenlignes med Havfruer 

Tender månen(1895). 

Selv om tesen at Lange kunstnerisk er blitt sterkere influert av kusinen Frida Hansen 

enn tidligere antatt er styrket, vil tiden i Kristiania kreve ytterligere forskning. I likhet med 

Hansens billedvev, begynte også Lange tidlig å benytte litteraturen og fantasiens idè-kraft 

som innsatsfaktorer, fremfor å kun basere seg på det som kunne  ”sees og føles” ut i fra 

observerbare erfaringer. Dog kan Langes opplevelser og livshistorie ha satt sitt personlige 

preg på hans fargeraderinger. Olafs sans for fargeprakt og inspirasjon fra flora og fauna kan 

han ha fått tidlig blant annet i sin kusines eventyrlige hage. Fra han var ti år kan Olaf  på nært 

hold ha opplevd uroen og utryggheten som spredte seg  som følge av krakket og den 

økonomiske krisen i hjembyen. Langes lesning av Dickens og etter hvert Goethe indikerer at 

også blant andre forfatteren Kielland kan ha påvirket Olaf til tidlig å innta et humanistisk 

fokus.  Han viste tidlig interesse for eksistensiell filosofering, for livet og døden, for fantasi, 

for litteratur og  mytologi, for det estetisk sensible og for nyskapning. Det taler for at Lange 

ønsket å være en sensibel seer, slik symbolistene beskriver en seer, den ”innsiktsfulle 

seer167”. Både Obstfelder og Hansen viser i sin kunst at de er symbolister som ønsker å 

uttrykke noe om menneskets indre sjeleliv.  Det indikerer at det ligger en kilde til innsikt i 

menneskets indre sjeleliv immanent i kunsten.   

 

 

 

 

																																																								
167	Hansen,	2015:s.	101	i	katalog:	Magiske	Nord		
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3 München 
	
	
I  et avisintervju i Stavanger Aftenblad i 1919168 forteller Lange at han studerte fire år i Paris, 

deretter var han ”ett års tid169” i Kristiania og ”senere har jeg vesentlig opholdt mig i 

München, bortset fra nogen studiereiser til Italien og andre steder”. Politimeldebok og 

innbygger-meldekort både i statsarkivet i München170 og i statsarkivet i Dachau171 bekrefter 

at Lange ankom München i 1903 og at han bodde i München frem til 1905, for deretter å ha 

sin base i den gang kunstlandsbyen Dachau fram til 1914. Empiriske funn etter systematisk 

gjennomgang av Stavanger Kunstforenings gamle arkiv og alle offisielle kataloger for 

Secessions-utstillingene i München for relevant tidsperiode172, sammenholdt med tidligere 

forskning, styrker teorien at fargeraderingene ikke ble til før Lange kom til München. 

Undersøkelsen har også bidratt til å stadfeste at Lange ankom München seinere enn tidligere 

antatt. Det åpnet opp for muligheten for en større påvirkning og inspirasjon fra kusinen Frida 

Hansen mens han var i Kristiania som nyutdannet kunstmaler. 

München teorien er styrket som fargeraderingenes opphavssted, og derfor er München 

valgt ut som relevant undersøkelsessted. Wien vil også trekkes inn i analysen, da byene var 

tilknyttet hverandre gjennom Secessionene173, et felles språk og geografisk nærhet. De 

kommende kapitlene vil undersøke den historiske og kunstneriske kontekst for de tre utvalgte 

fargeraderingene. Jugendstiltrekk tjener fortsatt som undersøkelsens omdreiningspunkt. Først 

vil de felles samfunnsmessige forutsetningene for jugendstilens fremvekst sjekkes ut i forhold 

til München. Deretter vil de forskjellige felles bevegelsenes som preger jugendstilen sjekkes 

ut i forhold til aktualitet i Münchens kunstmiljø. Symbolisme og dekadanse, kvinnerollen i 

endring, Japansk kunsts innflytelse, tilnærming til naturen og synestesi. Frans von Stuck og 

Gustav Klimt vil nevnes spesielt. Eventuelle særtrekk ved den Syd-Europeiske jugendstilen 

vil forsøkes identifisert, da dette kan ha influert fargeraderingenes jugendstil-uttrykk. 

Gjennomgangen suppleres med utdrag fra Langes brevtekster og artikler. 

 

																																																								
168	Stavanger	Aftenblad,	22.10.1919	
169	Det	er	muligens	en	lenger	periode	en	ett	år.	Lange	returnerte	til	Norge	sommeren	1901	og	reiste	til	München	høsten	1903.	
170 Statarchiv München, Polizeimeldebogen (PMB L 31) og Einwohnermeldekarte (EWK 65 L 242) von Olaf Lange, geb am 11.02.1875 in 
Stavanger /Norwegen. 
171 Meldekort for Olaf Lange, i Statsarkivet i Dachau. Skjema merket 300.VI.36. 
172 Statsarkivet i Stavanger. Blant annet hele Tidsperiode fra 1895-1919-er gjennomlest.  Arkkiiv Pa 0481 Stavanger Kustforeing.  
Møteprotokoll 001, 002, 003, Korrespondansearkivet, D-0001 til  D-0006. Y-Andre utskilte arkivdeler H1032 b/7 Fra boks 0001 til 0008. 
173 Etter gjennomgang av alle de offisielle katalogene for München Secessions utstillingene i perioden 1901-1915. Og alle Wien Seseccions 
utstillingskatalogene for samme tidsperiode Lange stilte ut både ved München og Wien Secessionene. 
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3.1 Tidsaspektet, estetisk misnøye og estetisk bevegelse, 

Secessionen og sosial uro 
 

Rundt århundreskiftet 1900 skjedde det grunnleggende endringer både i kunstnernes 

arbeidsmåte og i selve kunstforståelsen.  

”Der Zeit Ihre Kunst – Der Kunst Ihre Freiheit”174 

Dette ordtaket, den nyetablerte kunstner-foreningens motto, står fortsatt å lese med 

gullbokstaver på Secession bygningen i Wien, som ble oppført i 1898 av arkitekt Joseph 

Maria Olbrich (1867-1908). Ny kunst skulle skapes for den nye moderne tiden. Befridd fra de 

strenge akademiske regler og forfedrenes kunstidealer, kom nå den kunstneriske frihet i 

fokus. Dette kan nok sies å angi en betegnende tendens som satte sitt preg på kunsten og 

kunstnerne som levde både i fin-de-siécle Wien og München. Secessionen i München var 

forbildet for denne bevegelsen i Wien. I 1892 erklærte en gruppe kunstnere seg for München 

Secession175, med Franz Stuck blant de ledende unge utbryterkunstnerne. Secessionen 

etablerte starten på løsrivelsen fra rådende estetikk og historismens kunstneriske forbilder176. 

Ny stilskapning stod sentralt og engasjerte bredt. Jugendstilkunsten ble mangeslungen og den 

forgrenet seg utover og flere grupper med spesielle interesser oppstod i dens kjølvann, 

deriblant Der Blaue Reiter177.  Mange kunstnere178 oppholdt seg i München rundt 

sekelskiftet. Byen ble samlingssted for en heterogen mengde innflyttere og lokale. I følge 

kunsthistoriker Metzger en ”blanding av drømmere, handlere, revolusjonære, progressive, 

eksponenter og opponenter”179. Deres felles tro på kunstens kraft bidro til at kunstmiljøet i 

München i årene rundt 1900 lå i teten av estetisk presentasjon, med Paris-miljøet som den 

nærmeste rivalen. I tillegg var München en by for kunsthandel og håndverk, og for mange 

attraktiv by sine mange festivaler og karneval, teater og kabareter. Det provinsielle ble forent 

med det internasjonale på en inkluderende måte. Kunstforeningen i München180 var blant de 

eldste i Tyskland, og i år 1900 var 6.000 medlemmer registrert, inklusiv de kongelige i et 

																																																								
174	Toman.	2013:	s.	299	
175	Latinsk stavelse for det tyske Sezession som betyr løsrivelse.	
176	Kunstakademiet i Munchen under ledelse av Carl Theodor von Piloty var en skole med ortodoks historisme fokus der det var viktig med 
korrekt historisk gjengivelse.	
177	Kleiner,	2010:s.	691.		Der Blaue Reiter		var	en	tysk	ekspressionisme	gruppe,	hvis	navn	kan	oversettes	med	Den	Blåe	Rytteren,	ble	
etablert	i	München	i	1911	av	Vassily	Kandinsky	(1866-1944)	og	Franz	Marc	(1880-1916).	Kandinsky	går	for	å	være	blant	de	første	
malerne	som	malte	komplett	abstrakte	bilder,	med	sin	Improvisasjon	28	malt	i	1912.	
178	Henrik Ibsen, Thomas Mann, Stefan George, Rainer Maria Rilke, Wassily Kandinsky, Peter Behrens, Alfred Kubin, Paul Klee, Olaf 
Gulbransson, Max Libermann, Marcel Duchamp for å nevne noen av de mest kjente navn.	
179	Metzger, 2009: s. 64 
180	Grunnlagt i 1823	
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dusin europeiske land181. Befolknings-veksten182 førte med seg en ekspanderende 

urbanisering som var en av drivkreftene for å øke byens attraktivitet som kunstby183 .  

I kraft av å lenge ha vært blant Europas viktigste kunstmetropoler møtte München rundt 

sekelskiftet hard konkurranse fra Berlin som ville overta denne statusen i Tyskland. Den 

Berlin-baserte kunstkritikeren Hans Rosenhagen publiserte i 1901 to påfølgende artikler med 

tittelen ”Münchens nedgang som Kunstby”184 som intensiverte denne diskursen. Rosenhagen 

rettet spesielt kritikk mot karnevalstemningen og ”imiterings-industrien185” som i München i 

økende grad hadde tiltatt. München svarte med at ha følgende slagord for karnevalet i 1903: 

”Münchens nedgang som Kunstby”186. Dette kan leses som en ironisering av kritikken fra 

Berlin, men også som en virkelighetsflukt. En feiring av livet og dermed en kamuflering av et 

mulig nederlag og forfall. Dekadansen spores også i dette slagordet, gjennom begrepets 

karakteristiske trekk som forfall og virkelighetsflukt.  
”I aar (1928) har Fasching været feiret med ganske usædvanlig Damp og Hallo og maaske er det Tegn paa at 

Saftene igjen begynder at svulme, thi mellem Fasching og Münchner Maleriet har der alltid været en 

Forbindelseskanal. Hvad Øllet angaar, har det forlengst naaet sin gamle Høide; lad os derfor haabe det bedste 

for Kunststaden München! At dets gjenopstigende Berømmelse maatte lokke mange Tilreisende..187 

 

Langes ovennevnte brevsitat med kommentar vedrørende München karnevalet (Fasching) 

tyder på at han har opplevd flere av disse, underforstått i perioden før 1914. Langes 

refleksjoner omkring en sammenheng mellom München maleriet og byens karneval188 kan 

vise til flere forhold. Det mest åpenbare er München maleriets lange tradisjon for det 

teatralske utrykket. Karneval er en feiring som karakteriseres ikke bare av utkledning men 

også musikk, dans og folkeliv. Frihetsfølelse som følge av at hemninger løses opp under 

maskeringen og feststemning  lar livsgleden dominere og sorger overskygges. Lange 

karakteriserer karnevalets intensitet med ordene ”Damp og halloi”, og at han tar dette som et 

tegn på at det igjen er håp for Kunstnerstaden München.  Et ”Tegn paa at Saftene igjen 

begynder at svulme”,  kan gi assosiasjoner til at naturen våkner til liv, til våren og til følelse 

av øket vitalitet hos menneskene. Langes språkbruk kan også leses som erotisk hentydning og 

gledesrus. Forfatteren Rainer Maria Rilke benytter samme uttrykk ”steigen ANDERE Säfte 

																																																								
181 Metzger, 2009: 43.  
182Metzger, 2009:50I 1875 hadde München en populasjon på 190.000 og i år 1900 var det 400.000, og 10 år seinere steget til 600.000. 
183Metzger, 2009:s. 55 
184 Hans Rosenhagens to artikkler ”Münchener Niedergang als Kunststadt” I&II 
i der Tag, 13. April og 14. April 1901. 
185 Rosenhagen siktet til vinter Secessions utstillingen i 1899 der bl.a. flere reproduksjoner av Velázquez ble stilt ut. 
186 Metzger 2009: s. 194 
187 Brev fra Lange til Windfeld-Hansens, datert 10. Mars 1928, s. 11 
188 Metzger, 2009:s. 31. Den kunstelskende kong Ludvig I får mye ar æren for at München ble Tysklands kulturelle senter tidlig på 1800-
tallet, og det var ham som initierte at karneval erstattet tidligere militærparader.  
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in ihnen zu den Früchten auf.” i sin artikkel ”Uber Kunst” i ”Ver Sacrum” 1899189. 

Livskraften som strømmer gjennom alt levende, utgjør i følge Fahr-Becker en sentral 

inspirasjonskilde for jugendstilens uttrykk190. Opplevelsen av nedgang kan gi en ekstra 

inspirasjon til å skape noe nytt. En ny estetikk kan gi håp om fornyelse og reaktualisering191. 

Metzger påpeker at paradoksalt nok synes den skjerpede konkurransen München som 

kunstby opplevde, kunstnerisk å ha gitt oppsving som tiltrakk kreative folk både nasjonalt og 

internasjonalt. Byens gode øl, som Lange nevner, var et annet gode som München kunne 

tilby, og det ble behørig markedsført på byens postkort.192 Den store ølfestivalen, 

Oktoberfesten, lokalt kalt ”Wiesen” ble etablert allerede i 1810. I Langes brev til Windfeld-

Hansens fra 1931 mimres det tilbake til år 1911: 
” – Men lad os glemme et Øieblikk egne og andres Sorger og glæde os over at Solen igjen skinner udenfor. De 

kan igjen Tænke Dem München i Prægtigt Høstveir, med blaa Himmel og gyldne Blade som den gang de bodde 

ved Chimsee. Det vakre Høstveiret er jo en Specialitet for München som Bretzel og Octoberwiesen; det kom 

lovligt sent i aar, men det kom dog og gjorde ikke Byen til skamme.193 

 

Det var ikke helt tilfeldig at det var nettopp München den unge Elna Arbo (1884-1957 valgte 

når hun i 1911 kom hit for å gå på kunstmaler-kurs194. München var spesielt kjent for sine 

mange kvinnelige kunstnere. Det var her Elna Arbo traff den unge danske kunstneren Knud 

Windfeld-Hansen (1883-1966), som senere skulle bli hennes ektemann. Ekteparet ble også 

Langes venner gjennom et langt livsløp195.  Den svenske kunstneren Carl Olof Petersen 

(1881-1939) reiste også hit i 1903, og slo seg ned i Dachau. Petersen var venn av den norske 

kunstneren Olaf Guldbrandsson (1873-1958) som hadde ankommet München i 1902 og 

begge to ble boende i Tyskland resten av sitt liv. Petersen var blitt lokket av den svenske 

kunstneren Ernst Nordlins (1877-1952) entusiastiske skildring av kunstmiljøet i Dachau196. 

Petersen og hans tyske kone forfatteren Elly ble Langes gode venner197 gjennom alle årene i 

München. Blant de mange gode vennene og kollegaene Lange forteller198 at han hadde der. 

																																																								
189	Rilkes	artikkel	”Uber	Kunst”	i	”Ver	Sacrum”	1899.	Darum, weil die Künstler viel weiter in die Wärme alles Werdens hinabreichen, 
steigen ANDERE Säfte in ihnen zu den Früchten auf	
190	Fahr-Becker,	2007:s.	12.	”Livets	egen	trolldom,	det	organiske,	skulle	utdrive	de	tradisjonelle	stilenes	ånd”.		Det	Fahr-Becker	
kaller	biologikk.		
191	Metzger,	2009:	203.	”The	idea	of	decline	seemed	to	htose	lives	had	been	brightened	up	by	aestheticism	to	actually	offer	the	
promise	of	something	new	and	exciting”.	
192 Metzger, 2009: s. 16, 28 og 29. 
193 Brev fra Lange til Windfeld-Hansens, datert 10. Oktober 1931: s. 3 
194 Ref. samtale med sønnen Knud Hemming Arbo Windfeld-Hansen (1919-2016), i Oslo i august 2015. Hans mor Elna Arbo reiste til 
München i 1911 for å gå på kunstskole. Der traff hun hans far, Knud Windfelt-Hansen og de to ble også kjent med Olaf Lange der. 
195 Et vennskap som blant annet dokumenteres gjennom en stor bunke brev som Lange har sendt ekteparet, og som i dag befinner seg i 
ekteparets sønns eie. Knud Hemming Arbo Windfeld-Hansen i Oslo. 
196	Norlin,	1943.	Norlind	utgir	senere	en	bok	som	beskriver	tiden	som	ung	kunstner	i	Dachau	og	Paris.		
197 Brev fra Lange til Windfeld-Hansens, 12. April 1931.:1 og 2. ”Som De ser er jeg nu i München igjen efter mit til dels meget hyggelige, 
til dels meget uhyggelige Vinterophold i Dachau. At det til dels var mindre behageligt var nu ikke mine gamle Venner Hr. Og Fru Petersens 
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 Under idyllen og festivalenes vitalitet var det noe som skapte uro også blant de som 

bodde i München. Metzger, hevder at det allerede ved århundreskiftet fantes kulturer som var 

i ferd med å bane vei for fascisme og nasjonalsosialisme.199 En uro som i følge historikere 

kunne leses som en respons på de raske endringene i verden, og som gjorde seg spesielt 

gjeldende i de ekspanderende storbyene i Europa200. På tross av at europeerne opplevde 

økende individuell frihet og velstand  og grunner til å være optimistiske ved inngangen til det 

nye århundret, skjedde det stikk motsatte. Pessimismen og opprør bredte seg. Sekulariserte 

nasjonalstater i Europa krevde lojalitet fra egne befolknings-populasjoner. I Langes kunst 

speiles oppmerksomhet mot den begynnende sosialismen og opprør fra samfunnets 

arbeiderklasse eksplisitt i Ropet (1907-1908), den største fargeraderingen han lager og som 

han stiller ut på München Secessionen i 1908201. Dette motivet som han skal ha fått 

inspirasjon til etter folkets revolusjon, som nådeløst ble slått ned, i Russlands St. Petersburg i 

1905202. Det er altså ikke kun det som skjer i München som skaper usikkerhet. Den 

underliggende uroen i det moderne fin-de-siécle samfunnet i Europa var et interessefelt for 

mange kunstnere. Obstfelders skrifter bærer som nevnt tydelig preg av dette. Og i følge 

teorien burde da også den internasjonale jugendstilens samlede stil-aspekt speile denne 

dobbeltheten i fin-de-siécle tidens livsoppfatning. 

 

3.2 Symbolisme og dekadanse i Münchens Schwabing 
 

Münchens ”Montpernasse” var Schwabings bohemske miljø (Figur 24) , der dekadanse og 

symbolisme var de fremste kjennetegn. Den tyske forfatteren Stefan George (1868-1933) 

nevnes som en dominerende skikkelse innenfor Schwabing miljøet, og han tilbrakte deler av 

året i München og Paris. George bidro til å oversette dekadansens og symbolismens litterære 

verk fra fransk til tysk, og slik ble flere av  jugendstilens litterære inspirasjonskilder lettere 

tilgjengelig203. Oversettingen inkluderte i tillegg enkelte av Ruskins skrifter. Schwabing-

kunstnernes ”program” var i følge forfatteren Max Halbes tilbakeblikk:” Det var presis det 

																																																																																																																																																																												
Skyld, thi de var saa elskverdige som de paa mulig Maade kunde være og gjorde alt for at gjöre det saa godt og hyggeligt, som stod i deres 
Magt, men det laa i mine egne Forhold.” 
198	Statsarkivet	i	Stavanger.	P0481	Stavanger	Kunstforeinges	avisutklipp	H	1032	B/7:	Stavanger	Morgenavis	11.02.1965.	Intervju	
med	Lange	i	anledning	hans	90	års	dag.	Der	han	forteller	at	han	vendte	tilbake	til	Dachau	etter	1.	Verdenskrig	etter	først	ett	opphold	
i	Syd-Schwarzwald.	I	Dachau	”hadde	han	mange	gode	venner	og	kollegaer	i	kunstenerkolonien.”	
199 Metzger, 2009:65 
200 Merriman, 1996:s. 882. 
201 Katalog fra Munchen Secessionen fra 15. Mai 1908. 
202 Lange, 2005:s. 33 
203 Fahr-Becker, 2007:s. 223 
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eiendommelige, det grelle, det bizarre, det groteske, det dekadente, fin-de-siécle, som man 

strebet etter og solidariserte seg med”204.   

Flere ting taler for at det er dette miljøet Lange knyttet seg til spesielt de første to årene, 

1903-1905, da han selv bodde i Schwabing området i München.205 Langes adresse, 

Schellingstrasse 103, lå et et par kvartaler unna den legendariske kunstenerkafeen 

Simplicissimus206, som for øvrig åpnet i 1903 (Figur 24), samme år som Lange ankom 

München. I en av artiklene Lange skrev til Stavanger Aftenblad er temaet Münchener 

karneval. Her forklarer han hvordan karnevalet feires i de forskjellige områder av München, 

men det er først når han kommer til beskrivelsen av hvordan feiringen er i Schwabing 

området at Lange omtaler karnevalet som den delen som han kjente best, der kunstnerne 

holder hus.207 Lange mimrer om slik det var før 1. Verdenskrig da Schwabing var herlig. I 

området like nord for Museumskvartalet og Kunstakademiet var Schwabing-miljøet 

kjennetegnet med et spesielt rikholdig utvalg av cafeer, teatre og cabaret lokaler. Metzger 

påpeker at i denne smeltedigelen av kunstnere fra hele Europa oppstod det en bevegelse mot 

det ”fantastiske, et karakteristisk element i det nye århundret med dens aspirasjon mot det 

åndelige”. Avant-garden hentet næring fra det esoteriske, det mystiske og okkulte.208 Et 

eksempel på banebrytende skaperkraft som fikk sin grobunn i Schwabing-miljøet i Fin-de-

siécle tiden, er da russiskfødte Kandinsky skapte det som innenfor kunsthistorien regnes som 

det første abstrakte maleri. Kandinsky skriver om sine minner fra München: 
”Schwabing was a spiritual island in the great world, in Germany, mostly in Munich itself. There I lived for 

many years. There I painted the first abstract picture. There I concerned myself with thoughts about ”pure” 

painting, pure art”209 

 

Herman Obrist tanker og teorier210 skal ha vært en inspirasjon for Kandinsky. Kunstneren 

Kandinskys abstrakte fargekomposisjoner skulle kunne oppleves som musikk, et rent 

klangbilde, der hver farge representerte en tone. Jugendstilkunstnere forsøkte også å 
																																																								
204 Fahr-Becker, 2007:s. 224 
205 Meldekort i München Statsarkiv,….. adresse Schellingstrasse 103/3. 
206 Metzger, 2009:s. 228, 236-239. 
207 ”Men ute i Scwabing holdes det i hvite ansikter, omslynger forføreriske Columbiner og solide valkyrier. Her er bronsemalte indere og 
rødmalte indianere, groteske negrer og cowboys fra det ville vesten, prangende riddere fra Dühringes utlånsforretning, - alt dreier sig og 
vugger sig til blikkinstrumentenes toner. Her flyter ølet i bredere strømmer enn secten, fordi den nasjonale drikk er lettere overkommelig for 
slakke portemonéer. Her blåser musikken op til en uforfalsket Münchener ”Frassa”, en variasjon som er vanskelig å beskrive, men som 
består i at det trampes med føttene og klaskes i hendene, og som slutter med at damene løftes op på strake armer og snurres rundt 
under skrik og hvin og overdøvende jubel. …Her finner vi den overslanke kunstnerinne med en ikke klassiske nese, men 
ellers a la Boticelli, - her er den moderne kunstdoktor med psykoanalyse og øvrig tidsmessig tilbehør, deri innbefattet de 
uundgåelige hornbriller, og det hele innsvøpt i en kinesisk badekappe, - her er kunstynglingen som just har fått sitt nyeste 
billede refusert, kort og godt, det er Schwabing i sin langsomt gjenopstigende herlighet.”   
208 Metzger, 2009: s. 205 
209 Klar, 2011: s. 183. Klar viser til e brev fra Kandinsky til Paul Westheim skrevet i 1930, ref.: Kansindsky in Munich, p. 27.   
210 Fahr-Becker, 2007: 221 Obrist så en forening i Münchens to ulike kunstneriske strømminger. Hos naturalistene (floralistene) og 
tilhengere av det absolutte ornamentet finnes en felles trang til stilisering. Dermed finnes det et felles kontemplativt utgangspunkt for 
ornamentet benyttet som individuell uttrykksform og den abstrakte funksjonelle linjen, selv om det stilmessig vil oppleves som polariteter.	
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inkludere musikk og klang i sine bilder, å trigge flere av betrakterens sanser.  For øvrig har 

undersøkelsen avdekket at Lange har eksperimentert med farger, mer enn tidligere antatt. I 

1910 vises Langes Blå og Gul Salammbô211, en versjon som i følge kritikk i Illustrierte 

Zeitung tydeligvis vekker oppsikt som nytt og moderne da det ble vist på i en utstilling i 

1910. 

”hos Münchenerne træder sort og hvidt kunsten mer i baggrunden og farveglaeden i forgrunnen, navnlig hos de 

siste individuelthet. Hvad Olaf Lange byder i fine farveraderinger i sin Martyrerske (rødt, sort og gul) og i 

Salammbo (blaat og gul) hører til de betydeligste frembringelser paa den moderne farveraderingens område.212.” 
 

Tilsynelatende har fokus på farge og abstraksjon også påvirket Lange i denne perioden, og 

det peker mot et nytt aspekt av hans kunstnerskap. Lange synes også å ha opplevd møtet med 

kunstlivet i München som svært stimulerende for sin kreativitet, noe følgende brevsitat 

underbygger: ”Jeg som før i Tiden havde Ideer og Indfald mer end jeg kunde forarbeide213”.   

Langes lesning av Schopenhauers filosofi og symbolistisk preget litteratur som Flaubert og 

Poe røper at Schwabing-miljøet kan ha tiltrukket ham. En annen grunn til at det er 

nærliggende å regne med at Lange knyttet seg til Schwabing-miljøet da han kom til 

München, er at tidligere forskning214 antyder at Lange ble påvirket av symbolistmiljøet i 

Paris. Det taler for at Lange ville oppsøke et lignende miljø når han igjen reiste utenlands og 

hadde frihet til å finne nye uttrykk. På grunn av at motivene på hans tidlige raderinger er 

inspirert av symbolistisk litteratur, blant andre Salammbô, Herodias(Figur 20) og Kvinner 

spiddet på sommerfugler, styrkes teorien ytterligere. De to førstnevnte av den franske 

forfatteren Gustave Flaubert og den sistnevnte av Edgard Allen Poe. Lange kan ha sett Carl 

Strathmanns (1866-1939) overdådig215 dekorative kunstverk kalt Salammbô (Figur 4)  som 

ble malt rundt 1894, men som ble omtalt216 i 1903 av Lovis Corint (1858-1925), en av 

Münchens bohemmiljøs frontfigurer217.  Langes øvrige tidlige produksjon vil også kunne 

passe inn i Schwabing-miljøet218. 

																																																								
211 Det omtalte bildet er ikke ennå gjenfunnet, men det finnes flere eksempler i Stavanger Kunstmuseums samling som viser en 
ekperimenterende holdning til fargebruk. Salammbo fargeradering med kun de to fargene blått og gult høres ut til å være mer moderne i sitt 
uttrykk en den opprinnelige Salammbô som analyseres i denne oppgaven. 
212 Stavanger Aftenblad, 06.02.1911 ref. til artikkelen i Illustrierte Zeitung , 19. Des. 1910, hvor utdraget er hentet fra og oversatt til norsk. 
213 Uttdrag fra brev fra Lange til Windfeld-Hansen, datert 10. Mars 1928.  Utdraget fortsetter med:….”mig falder intet mer ind min Hjerne 
har nu i aarevis været uden en enste Idé og jeg ser Forklaringen hovedsagelig i de Plager, jeg som en senlig Erindring bærer med fra 
Fredriksberg og den gode Vermeksen.… Tiden Lange her henviser til er  før 1. Verdenskrig og før han ble syk rundt 1918 i København,  
Vermerksen var hans lege i København. 
214 Lange, Marit, Jugendstilkatalogen, 2005:s. 15. 
215	Wolf,	2016:s78.	Strathmanns	Salambo	maleri	er	suppert	med	bladgull	og	edelsteiner.		
216 Fahr-Becker, 2007:s. 224. 
217 Fahr-Becker, 2007: s. 223. Strathmans Salammbo ble fullt påkledd etter først å ha vært naken.  
218 Langes Sort hvitt raderingen ”Hunger” også kalt ”de Peruvianske mumier” viser motiv i som kan karakteriseres som grotesk og nærmest 
skrekkinngytende uttrykk. Da de to menneske-skjelettene som er avbildet fortsatt har menneskelige trekk som om de skulle være i live. Selv 
den sort hvit raderingen som har tittelen Varietè, som synes å være tatt direkte Pariserscenens Can-Can Cabareter, kan være laget tidlig i 
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Den symbolistiske bevegelsen som preget 1880 og 1890-årene hadde et litterært og filosofisk 

utgangspunkt i ”en søken etter noe bakenforliggende, etter avgrunner og drømmer.” 219. 

Langes nevnte interesse for filosofen Platon peker også mot at han er interessert i å finne 

sannheten bak den observerbare virkeligheten. Symbolistisk inspirerte bilder appellerer til 

fantasien, som om de inneholder gåter. Forfatteren Edgard Allen Poe (1809-49) var en av 

forfatterne som inspirerte Lange i hans fargeraderingsperiode220. Poe ble sett på som en tidlig 

moderne dikter og hans dikt skulle fremkalle drømmelignende inntrykk som fra en annen 

virkelighetsverden. Den enhetlige effekten som skulle vekkes hos leseren kunne spille på 

leserens skjønnhets-sans. For Poe var skjønnhetssansen nært knyttet til tristhet, det bizarre og 

tap eller verk som kunne vekke frykt, lidenskap eller skrekk. Langes Kvinner på 

Sommerfugler (1905) peker i retning av at Lange har forsøkt å bruke Poes fremgangsmåte.  

Elliot understreker at Poes diktning var en viktig inspirasjonskilder for de franske 

symbolistene Charles Baudelaire, Stephane Mallarmè (1842-1898) og Paul Verlaine221. 

Sistnevnte skrev en sjelfull skildring av kongen av Bayern som en ”martyr for 

kunstreligionen”. München hadde skapt en av de store symbolene på dekadanse i kong 

Ludwig II. Lange skriver en artikkel om myten kong Ludvig II:  
”Kong Ludvig II hvis liv tegnet sig som et romantisk eventyr og hvis død i Starnbergersjøen blev en rystende 
tragedie, var en av de legender som mengden – ikke bare i hans eget rike – omfavner med takknemlighet og den 
begjærlige trangen til å beskjeftige tanken med noe som ligger utenfor det daglige, nære idealer, glemme sig 
selv og en grå virkelighet222.”  
 

Lange reflekterer over hvorfor myten om Kong Ludvig IIs liv ble omfavnet. Dette var noe 

som folk elsket å høre om, både eventyr og stor tragedie. Langes påvirkning fra 

Schopenhauers filosofi vises gjennom understrekningen av at folket lever i en ”grå 

virkelighet” og trenger noe som kan engasjere dem sterkt følelsesmessig. Schopenhauer anså 

kunsten som et middelet for å oppnå denne lykke, og for ham var musikken den mest 

effektfulle223.   Kunsten ansås å kunne gi en åndelig opplevelse, noe i likhet med en 

”religion”, noe nytt å tro på i et sekularisert samfunn. Men Ludvig den II ville leve i eventyret  

og mistet livet. Metzger viser til at Ludvig II224 og hans levesett var som hentet ut i fra en 

symbolistisk roman, som en manifestering av dekadansen. Kongen skapte sin egen 
																																																																																																																																																																												
Langes München opphold.Varieté er skrevet på den tyske måten  og vi vet at i Schwabing område var kjent for sitt rikholdige tilbud av 
cafeer, kabareter, teater og kunstnerkneiper 
219 Fahr-Becker, 2007_s. 131 
220 Ref intervju med Lange i Stavanger Aftenblad 18.10.1919 
221 Poe, 1995:s. VI ref. T.S. Elliot 
222 Stavanger Aftenblad, 6. Februar 1926 
223	Bale&Bø-Rygg:	2008:114.	Fra	Schopenhauer	(1819)	§52	(3.	Bok)	
224 Kong Ludvig II er kjent for sitt berømte Neuschwanstein, slottet som stod ferdig i 1886, og som fortsatt trekker tusenvis av turister fra 
hele verden. Kongen var en kunstelsker og en stor beundrer av Richard Wagners operaer. Noe som fortsatt er godt synlig inne i dette hans 
idealiserte ridderslott. Motiv fra Wagners opera Tristan og Isolde pryder veggene i kongens soverom og Wagners Tannhäuser og Paricifal 
operaener.   
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drømmeverden og omgav seg med en ”kunstig verden av luksus og unaturlig melankoli”225. 

Ludvig IIs levde ut avant-gardens ideal om forening av liv og kunst gjennom det dekadente 

og sofistikerte levesett der estetikken var satt i høysetet. Lange gir uttrykk for sin egen 

mening i artikkelen.  Lange skriver at  kongens  største bragd var at han støttet komponisten 

Wagner økonomisk, slik at musikkhuset Bayreuth, og flere av Wagners operaer ble en realitet 

og fremført. Langes ytring peker mot at han var opptatt av musikk og spesielt Wagners 

Gesamtkunstverk operaer. 

  Symbolistiske og fantasifulle tekster som utgangspunkt for billedkunsten er ikke noe 

nytt fenomen innen kunsthistorien. Fahr-Becker vektlegger symbolistiske tekster som en 

sentral inspirasjonskilde innenfor jugendstilen. I et brev til Windfeld-Hansens skriver Lange 

om en bok226 av forfatterinnen, George Sand (1804-1876) han nylig hadde lest om igjen. 
 ”Det er mærkeligt hvor selv store Talenter kan bli forældet. Naar det aldri blir Tilfælde med store 
maleriske Talenter ligger det vel deri at selve Stoffets Realitet bringer den mest fantasifulde bildende 
Kunstner til ikke at slippe Virkeligheden, til ikke at flygde ud. Litteratene har ingen saadanne 
automatiske reddende Skranker”227.  

 

Langes kunstneriske betraktning vedrørende tekst og bilde peker mot at materialiseringen av 

en fantasi i et bilde vil måtte skape et synlig uttrykk (stofflig realitet),  ved hjelp av noe som 

er gjenkjennbart. Lange røper en holdning som ikke åpner for den rent abstrakte 

billedkunsten. Forfatteren trenger ikke formidle hvordan det han forteller vil manifestere seg, 

og har derfor ikke denne begrensningen. Lange uttrykker en tydelig beundring for den 

sveitsiske symbolist maleren Arnold Böklin (1827-1901). I en omtale vedrørende bilder i den 

retrospektive delen av München Glaspalass utstillingen i 1928 skriver Lange: 
 ”Til tross for at en viss kritikk for lengst har erklært Böchling for død og forvist hans billeder til kategorien 

litterær kolportasje, lever han fremdeles videre fordi hans livsverk er en verden for sig, en fantasiens virkelighet 

som er blitt ny virkelighet”228.  

 

I Böchlins bilde Im spiel der wellen  (Figur 15) avbilder han havfruer/kvinner og tritoner i 

havets bølger. Spesielt slående var å se den fremste havfruen som med et svært utgrunnelig 

og engstelig blikk ser direkte ut mot betrakter229. Gjennom en realistisk fremstilling av 

menneskelige følelser og gester hos fabel-figurene,  skaper Böchlin en troverdig ny verden 

som vi kan se inn i og gjenkjenne. De er plassert i et kjent terreng – havet. Lange selv synes å 

																																																								
225 Metzger:2009:s. 50     
226 George Sands egentlige navn ver Amandine-Aurore-Lucile Dupin. Hennes bok Consuelo, utgitt i 1842, omhandlet tidens idealistiske og 
religiøst orienterte sosialisme.   
227 Brev fra Lange til Windfeldt-Hansens, 24.02.1945:s. IV. 
228 Stavanger Aftenblad, 21.08.1928 
229	Men	uten	å	møte	betrakterens	blikk.	
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ha gjort et liknende metode når han har malt tang-kvinnene med svært realistiske 

ansiktsuttrykk og gester. 

 

Det er først under arbeid med denne oppgaven at informasjon om at Obstfelders skrifter 

hadde viktig innflytelse inn i kunstmiljøet som Lange møtte i München og Dachau. 

Symbolisten Obstfelder var en uttalt inspirasjonskilde for forfatteren Rainer Maria Rilke230. 

Forfatteren Rilke blir av Fahr-Becker karakterisert som skaperen av jugendstilens teologi231. 

Rilke fant opp det nye begrepet ”Weltinnenraum  – indre-verdensrom232”. Forfatterens 

begeistring for Obstfelders skrifter medførte at han lærte seg norsk233. Det gir grunn til å anta 

at Obstfelders temakrets, symbolbruk og uttrykk er inspirerende for jugendstil kunstnerne, en 

likhet som allerede er påpekt mellom Lange og Obstfelder (Biografi s.25-26). Fra Obstfelders 

tekster som blant annet forklarer atomene i menneskesjelen som stjerner, er det ikke så langt 

til Rilkes indre-verdensrom. I Obstfelders drama De røde dråper(1897) 234 kan teksten tolkes 

dithen at når mennesket dør vil dets sjel frigjøres til en annen dimensjon, men kunne vise seg 

som mørke skygger eller stråleskinn i menneskenes tre-dimensjonale virkelighetsverden. Og 

den frigjorte ”atomsjelen” eller stjernestøvet vil kunne påvirke et annet menneskes intuisjon 

og ta plass i annet organisk liv. Obstfelders tanker gjenspeiles i hans skrift ”En Præsts 

dagbok (1900)” blant annet i dette utdraget: 
”Og der kan være nætter, når det er stille derude, stille i hele verden, og alt synes at sove, menneskene 
og dyrene og ånderne og Gud selv, - da farer det i mig – jeg synes jeg inde i meg mærker en susen, som 
ikke er inde i mig, som måske engang bag mørke evigheder var der, men som nu er uendelig langt inde 
i rummene, - og det farer igjennom mig: Gud sover ikke! I dette øieblikk skaber han!”235  

 

I tekstutdraget kan den panteistiske holdningen gjenkjennes, Gud er i alt og alt har tilknytning 

til Gud. En tilknytning mennesket ikke er bevisst, men som kan anes gjennom intuisjon eller 

underbevisstheten. Kanskje er det da mer forståelig at den nye tilnærmingen til naturen, her 

som en form for naturmystikk, viser at kunstneren også forsøker å gripe tak i hva 

Darwinismens teorier vedrørende den nære sammenhengen mellom alt liv på jorden 

innebærer, og om Gud lenger har noen rolle. Mennesket og alt liv er av samme stoff (åndelig 

og materielt), og ånd-stoffet (sjelen) frigjøres ved døden, tilsvarende Obstfelders ”atomer”. 

Det samme stoffet som blant sekelskiftets kunstnere fikk betegnelsen ”urkraft”236. Det Ernst 

Haeckel (1834-1919) i sin lære om monismen forklarte som ett enkelt –åndelig og materielt- 
																																																								
230 Bjercke, 1970:9 
231	Fahr-Becker,	2007:s.	224.	Rilkes	Stundenbuch,	kan	leses	som	en	slags	jugendstilens	flytende	og	diffuse	teologi.	
232	Bjercke,	1970:s.	26		
233 Bjercke, 1970:9 
234	Obstfelder	I,	1917:s.	150-199.	
235	Obstfelder	II,	1917:s.	197-198	
236 Fahr-Becker, 2007: 12 
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prinsipp.”237 Naturens evige livssyklus inkluderer dermed også menneskenes sjel. Og da blir 

det kanskje mer forståelig at naturalist poeten Arno Holz (1863-1929), påstår at: ”Sju 

milliarder år før min fødsel var jeg en iris”238. 

Lange og Obstfelder har til felles å være sensible observatører plassert i  fin-de-siécle tidens 

storbymiljø på kontinentet. Obstfelders drama De røde dråber  dreier seg rundt karakteren 

Odd,  vitenskapsmannen i det han erkjenner at hans drøm om ”den store fabrik er død. Rige 

kan den måske gjøre eder, nogle af eder, - glade, aldrig239”. Han hadde forstått at den 

materielle rikdom alene ikke ville gi menneskene det de higet etter i livet – lykke. 

Vitenskapsmannen hadde oppdaget på sine reiser i de store byene at :”blant disse sorte 

menneskeflokke, der vrimler omkring som trællende krybdyr240” at ”der er noget sygt hos 

menneskene241”. Obstfelders vitenskapsmann tror dette syke kommer av at atomene 

(stjernene inne i kroppen), er kommet i ulage, de ”skjelver” istedenfor å ”svæve” og ”bølge”. 

Han vil derfor finne opp en væske (de røde dråber) som kan helbrede denne sykdommen hos 

menneskene: 
”Det vandet (av Røde dråber) skal fylde opp alle de tomme hullerne, så atomerne kommer til at svæve 
og bølge på dem akkurat som skibene på sjøen. For livet er musikk, ser du. Men menneskene har glemt 
at høre den242.”  

 

Ut av dramateksten kan det tolkes at de røde dråpene er det som kan hjelpe menneskene til 

igjen å få kontakt med sine emosjoner. Igjen å føle hvordan det er å være menneske243.  

Interesse for utforskning av det menneskelige og det moderne menneskets komplekse 

virkelighetsverden  gjenspeiles i Langes tekster både i brev og i artikler. Og hans billedspråk 

viser en fortsatt fascinasjon for verdensrommet og det uforklarlige. Han betegner det 

moderne mennesket som en ”astronaut” i et av sine brev244. Hengende og svevende i løse 

luften.  I denne teksten viser det konkret til et av hans mange skifter av bosted245, men det 

kan også ha underliggende betydning, en opplevelse av rotløshet og stadige endringer. I et 

annet brev sammenligner han seg selv ironisk med en stjerne, som styrter mot en avgrunn.: 
”Jeg er jo en Fixstjerne- desværre- men De ved at Videnskaben er kommet undervis med at 
Fixstjernene ikke er saa fixe endea, men i Virkeligheden styrter ned mod en ubekjendt Afgrund. jeg for 
øieblikket har en stærk fornæmmelse af Bevægelsen, det vil sige, oversat til et mindre billedligt Sprog, 
at jeg er meget ræd for at jeg ikke vil kunne holde mig her i Rambergstrasse 246”  

																																																								
237 Fahr-Becker, 2007:12 
238 Fahr-Becker, 2007:12. Fra Wien Secessionens magasin ”Ver Sacrum”, bind 2, 1898. 
239 Obstfelder, 1917:s. 136 og 137. 
240 Obstfelder, 1917: 136 
241 Obstfelder, 1917: 136 
242 Obstfelder, 1917: s. 156 
243 Obstfelder, 1917:136. ”Har I da nogensinde følt, hvad det er at være menneske?” 
244 Brev fra Lange til Windfeld-Hansens, 26.november 1930;6 
245	Kunstnerekteparet Windfeld Hansens var et eksempel på de moderne menneskene som reiste rundt om i Europa og bodde på pensjonater 
eller hoteller. Og som nærmest hjemløse inntil de slo seg ned i Kristiania først på 1930 tallet.  	
246	Brev	fra	Windfeld	Hansen,		10.	Oktober	1931,	s.	1	og	2	
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Her er et eksempel der Langes tanker om vennskap som røper hans grunnleggende tro på 

mennesket i seg selv: 

”Og desuden, dette med forskjellige Meninger har dog intet med et Venskab at gjøre som fortjener 
Navnet. At den ene holder Maanen for en gul Ost, den anden for en grøn, er dog nærmest en optisk 
Tilfældighed af liden Betydning. Den er for alt hvad jeg ved maaske slet ikke nogen Ost, maaske en 
Champion, maaske noget helt andet. Dens Beskaffenhed kan i allfald ikke influere paa hvad jeg maatte 
føle for andre Mennesker. Over et vist primitivt Standpunkt, regner jeg at alle Folk maatte føle saa. I et 
Venskab sætter man Pris paa Mennesket, ikke paa Meninger!”247 

 

Dette sitatet kan tolkes som om det er det menneskelige ved mennesket som er det viktige for 

Lange. Og at han ikke dømmer en person ut i fra dets uttrykte meninger. Verdier, holdninger 

og handlinger som ligger til grunn for deres omgang som medmennesker er det viktige. Et 

annet eksempel er Langes omtale av kunstneren Karl Konow som nylig var død. Her viser 

han en oppriktig beundring for hans menneskelige godhet: 
”Sjokket Ogsaa for mig var Konows Død et Tab og en opriktig Sorg…., jeg ved ikke at ha kjendt noget 
bedre, noget snildere, noget mer opofrende Menneske. Han havde virkeligt et Hjerte af det rene Guld 
og et Barnelyste, som jeg ikke har fundet hos nogen. Den Maade han i aarevis bar sine mange Byrder, 
alltid glemmende sig selv, alltid tænkende paa andre og ganske naivt og selv-forstaaeligt, satte mig 
stadig paa nyt i Forbauselse.”248 

 

På samme tid kan Langes sensibilitet spores i denne teksten,  hans analytiske og granskende  

blikk og interesse for menneskene han møter. Kvinnen er mennesket i Langes raderinger, og 

kvinnen er jugendstilens instrument. 

 

3.3 Kvinnerollen i endring  
 

Forfatteren Stefan George (1868-1933) kalte Fin-de-Siecle München for ”folkets og 

ungdommens by. Vårt hjem er plassen der kvinnene reiser tårn249”. Kvinnene George sikter 

til er nok både den kjente ”Frauenkirche” som raget over gamlebyen med sine tvillingtårn, og 

en intensivering av kvinnefrigjørings bevegelsen. Byen var i 1894 vertskap for den inter-

nasjonale kvinnekongressen. Foto studioet i Hof-Atelier Elvira250 ble drevet av to kvinner 

som gikk i mannsklær.  Juristen Anita Augspurg og kunst-fotograf Sophia Goudstikker. 

																																																								
247	Brev	fra	Lange	til	Windfeld-Hansen,	2.	Mai	1930,	s.	6og7.	
248	Brev	fra	Lange	til	Windfeld-Hansen,	10.	mars	1928,	s.	11		
249 Metzger, 2009:s. 244. Utdrag fra Georges ”Sevent ring” publisert i 1907.  
250 Metzger, 2009:s. 131-134. Elvira Foto studio ble etablert i 1887. Et eksempel som kan illustrere hvordan kvinner i München stod opp for 
sine rettigheter var eierne av Hof-Atelier Elvira, en bygning som med sitt jugendstil fasade-ornament Kunstneren August Endell stod for 
fasadeutsmykningen som representerte den nye kunstuttrykket, jugendstilen, med sin dynamiske asymmetriske bølge 
påkalte oppmerksomhet. 
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Augspurg var en forkjemper for kvinners rettigheter og en profilert lesbisk kvinne251. 

Augspurg og Goudstikker demonstrerte at kvinnen er på likefot med mannen, men på den 

annen side kan maskeringen i mannsklær tyde på at de ikke opplevde full frihet som kvinner. 

To andre kvinner, Franziska zu Reventlow og Lou Andrea-Salomè, kalte seg  ”de gale 

grevinnene”, og stod bak en artikkel som krevde kvinnenes fristilling fra å bli betraktet som 

kjønnsobjekter252. Kunstbyen München var tilsynelatende en by som var attraktiv for kvinner. 

Det var for eksempel hit mødrene til både dikteren Thomas Mann og  kunstmaleren Giorgio 

de Chirico reiste til da de ble enker og eneforsørgere for sine barn253. München og Wien var 

nært knyttet gjennom Secessionene og et felles språk. Luisa Ziaja argumenterer for at den 

pågående kvinnefrigjørings-diskursen254 var en viktig drivkraft for modernismen i Wien 

rundt 1900. Den revolusjonerende  utviklingen innenfor psykologi-vitenskapen rundt 1900, 

med Sigmund Freud i spissen, hadde blant annet stor innvirkning på forståelsen av den 

kvinnelige psyke. Freuds forståelse av den kvinnelige psyke resulterte i at flere nye 

kvinnetyper ble identifisert255.  Dette influerer sannsynligvis også Langes kunst, da det i hans 

raderinger synes å være representert kvinner i forskjellige roller.  Skjønnhetskulten hersket 

også i Schwabing-miljøet og kvinnen var det evige symbol på skjønnhet. Lange reflekter over 

kvinnen og skjønnhet etter et besøk i  Kong Ludvig Is skjønnhets-galleri ved Nymphenburg 

slottet i München: 
”Alt veksler, skjønnhetsbegreper, idealer. Alt er kaleidoskop, skiftende billeder som stiger op i 
erindringen og forsvinner igjen – et ubestemt utvisket ” det var en  gang”. Bare kunsten klarer å 
fastholde og virkelig prege for vårt øie.  Kvinnen som drøm. Som evig lengtende, evig higende poeters 
drøm om kvinnen. En uvirkelighet, fabulert inn i en fantasiløs virkelighet, hvis platthet og filistrøse 
middelmådighet, drev ånden på flukt mot fjerne kyster og fremmede land, mot en tilværelse i lidenskap 
og ekstase, mot et hinsides, et aldri funnet. Den romantiske kvinne, Flora, Aurora, Eos med laurbær og 
lyrer.. Den romantiske kvinnen som Flaubert sa farvel til, da han skrev Madame Bovary.256”  

 

Kunsten har mulighet til å fange skjønnheten, og Ludvig I laget en samling av ”sine257” 

skjønnhetstrofeer. Lange røper et pessimistisk syn på forholdet mellom kjønnene i denne 

teksten. Den romantiske moderne kvinnen synes å være en utopi, eksemplifisert med 

Flauberts Madame Bovary. Lange viser i tekstutdraget til kvinneidealene som blant annet var 

å finne i Boticellis verk fra renessansen. Boticelli som fremstilte kvinnen som en drøm, 

vakker, stilisert, svevende og ofte i nær kontakt med naturen, og ofte som en allegori. Med 

																																																								
251 Fahr-Becker, 2007:s. 217 
252 Fahr-Becker,	2007:224		
253	Metzger,	2009:s.297.	Thomas	Mann	var	19	år	da	moren	flyttet	dit	fra	Lubeck,	og	Chirico	var	17	år.	
254 Belvedere, 2015:s. 10. Diskriminering av kvinner er et transnasjonalt fenomen i alle moderne samfunn i andre halvdel av 1800-tallet.  
255 Belvedere, 2015:s. 6. 
256	Stavanger	Aftenblad,	19.03.1932	
257	Stavanger Aftenblad, 19.03.1932. I artikkelen forteller Lange at etter hvert som kong Ludvig I skjønnhetsgalleri begynte å fylles opp, 
Var foreldre til vakre unge kvinner svært tilbakeholdne med å sende sin datter til slottet for å bli malt.	
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langt slyngende hår og omgitt av bølgende gevanter.  Lange reiste flere ganger til Firenze og 

Roma og han hadde en stor ”kjærlighet til vakre fresker258”. En kvinne fra virkeligheten som 

tilsynelatende kunne passet inn i en ”vakker freske”  beskriver Lange i en annen artikkel .259 

Madame Récamier, synes å være Langes eget kvinne ideal. Lange beskriver hennes portrett  

malt av ”mesteren” Jacques-Louis David (1748-1825): 
”Fra den stille klostergang nådde Madame Rècamier den høieste berømmelse på grunn av den 
skjønnhet og ynde en galant tid visste å verdsette. Ombeilet og omstrålet gled hun som en yndefull 
guirlande gjennom samtidens historiske begivenheder.” 
 
”.. de yndefullt svungne lepper spiller et åndfult smil og fra de store strålende øine taler et blikk, som 
beskueren ikke kan unndra sig. Det er malt med den store kunstners hele mesterskap. Penselstrøket er 
fritt uten anstrengelse og komposisjonen elegant. ..Det dirrer ennu av liv, det er i dag friskt som i går, 
som for hundre år siden.”  
 
”Hun diktet ikke som sin veninde madame de Stiel, hennes liv var selv et dikt. Hennes åndfulle 
skjønnhet, hennes godhet og opofrende hjertelag speiler sig ennu i den hyllest samtiden la for hennes 
føtter og lever videre i andres verk.  
.. Tross de strømmer av blod revolusjonen hadde forvoldt, var sinnene den gang følelsesfulle og 
sværmeriske, de bankende hjerter talte i Rousseaus og Goethes stil. Bonapartene var alle romantiske.  .. 
” Hvor naturen er svak sammenlignet med kjærligheten.” 

 

I denne artikkelen drømmer Lange seg tilbake til den tiden han kaller ”galant”, en tid med 

andre verdier. Romantikkens verdier, formidlet av filosofen Rousseau og forfatteren og 

humanisten Goethe.  Frihet og følelser, godhet og respekt og omsorg for andre og kunne se ut 

over egne behov, glemme seg selv.  Langes tekst impliserer at dette er en type verdi-sett som 

det moderne mennesket har mistet.  

Et eksempel på en mann med langt i fra en galant holdning er sjefen for det Romerske politiet 

i Tosca operaen260, som første gang ble fremført i år 1900, og således representant for noe av 

tidsånden. Den vakre sangerinnen og skuespilleren Tosca er forelsket i kunstneren Marco. 

Men den korrupte sjefen for det Romerske politiet vil utnytte Toscas kjærlighet til Marco for 

å selv forføre henne. I scenen mens politisjefen venter på at Tosca skal komme for å fullføre 

avtalen de har, røper monologen noen av hans tanker: Politisjefen forteller  publikum at han 

har stor glede av at der er så mange vakre kvinner i verden. Han ønsker ikke å drive kur til 

dem, men dersom han vil ha en vakker kvinne, utnytter han henne for deretter å være ferdig 

med henne. Ingen kjærlighet, kun tilfredstillelsen av å ha fått henne til sin, ”crave on her”, det 

er det han vil med vakre kvinner261. Denne karakteren viser at han har makt og frihet til å 

gjøre hva han vil. Han er både egoistisk og ondskapsfull. Men til skrekk og advarsel for 

																																																								
258 Brev fra Lange til Windfeld-Hansens, 14. Des. 1931:s3og 4 ”Doctorens Visdom hviler ikke alltid paa de rette og ulykkelig Kjærlighed er 
ogsaa en  Sygdom; hvorfor  ikke ogsaa ulykkelig kjærlighed til skjønne Frescer?  --- 
259	SA	13.	Februar	1932:	En	artikkel	av	Lange	i	Stavanger	Aftenblad	kalt:	Madame	Récamier	
260 Tonesatt av Giacomo Puccinin (1858-1924). 
261 Opera:Tosca sett i Wien statsopera 2. Desember 2015. Tosca av Giacomo Puccini. 
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tilskuerne i salen, blir han drept av Tosca før han får sin vilje. Både Langes artikkel og Tosca 

operaen peker således mot at det moderne mennesket, mannen, ikke lenger vet hvordan 

åndfull skjønnhet og ynde skal verdsettes. I tillegg kan artikkelutdraget fortelle noe om 

Langes kunstsyn. Lange beundrer spesielt friskheten, bevegeligheten og livfullheten i dette 

100 år gamle David maleriet av Madame Rècamier. Det makter fortsatt å gripe betrakteren, i 

dette tilfellet Lange selv.  Hele teksten taler for at  Lange selv var en romantiker, som 

fortviler over det moderne samfunnets manglende dannelse og verditap. Forfatteren Goethe 

var i følge denne uttalelsen en av Langes største helter: 
”..da Goethe har befattet seg med alt mellom himmel og jord og derom sagt de dypeste og klokeste 
ting,....”Men de få vil atter og atter vende tilbake til den evige kilde som heter Goethe, en av de største 
og dypeste som noensinne er sprunget fra åndens verden”262.   

 

Symbolistisk litteratur utforsker fantasier og følelser og jugendstilen synes manifestere det 

samme, i visuelle medier. Faust karakteren i Goethes Faust-roman263, får alt han kan tenke 

seg når han inngår en pakt med djevelen, men ingenting gjør ham lykkelig. Det er først når 

Faust finner et formål utenfor seg selv at han blir lykkelig. Langes refleksjoner vedrørende 

menneskene med romantiske sinn i Rousseaus og Goethes stil, ender med  et hjertesukk fra 

Lange: ” Hvor naturen er svak sammenlignet med kjærligheten.264. 

Dette utsagnet kan leses som om Lange mener at Madame Recamier symboliserer den sanne 

ekte sterke kjærligheten. Hennes ”åndfulle skjønnhet, hennes godhet og oppofrende 

hjertelag”. Men på tross av hennes uimotståelige tiltrekning på de som svermet rundt henne 

med følelsesfulle sinn og bankende hjerter, omgikk de hverandre med dannelse.  Det kan 

tolkes som  at dersom mennesket fritt skal følge sine naturgitte fysiske behov, uten å ta 

hensyn til andre enn seg selv, oppnår de ikke den åndelige tilfredsstillelse.  Den åndfulle 

kjærligheten som transenderer alt.  

 

3.4 Franz von Stuck 
 

Kvinnen var jugendstilens gjennomgående motivelement, men ikke bare som den yndefylle 

og skjønne. Münchenbaserte Franz von Stuck (1863-1928) var i følge Metzger den som 

brakte Symbolismen til München.265 Stuck var opptatt av å utforske menneskenes og naturens 

																																																								
262 Stavanger Aftenblad, 7. 11. 1931. Langes artikkel i forbindelse med feiring av Goethe´s 100 års dag etter hans død. 
263	Goethes:	Faust.	Første	del	utgitt	i	1808,	annen	del	fullført	i	1831.	
264 Stavanger Aftenblad, 13. Februar 1932. 
265 Metzger, 2009: s. 95 
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urkraft ved å presentere klassiske myter og fortellinger på nye måter266. Stuck bidro med en 

ny vinkling på Fin-de-siècles kvinneikonografi gjennom den teatralske femme fatal 

introdusert i maleriet Synden (1893). Den utfordrende kvinnen med en slange kveilet rundt 

sin nakne skimrende kropp, skapte skandale og fikk stor oppmerksomhet. Stuck malte samme 

motiv flere ganger267, og det fikk også titler som Sanseligheten og Lasten.268  Synden kan i 

følge Brandlhuber leses både som  en personifikasjon på ikke bare den bibelske Eva, men 

heller en arketype for mennesket, ”ein Urgeschöpf”, en urkraft269. Lange mimrer om Stuck i 

sin artikkel om Münchener skolen: 
”Utrustet med en stor evne, en i ungdommen overskummende kraft, en sjelden formsans fant Stuck – 
efter kort nølen ved det dengang herskende valeurmaleri – straks sig selv og helt ferdig, med egen 
håndskrift, uten å bli ør av tidsstrømningen. Han skapte i hurtigste følge verk efter verk: ”Krigen”, 
Synden, Adam og Eva, Sfinxen, Orfeus, Fauner og kjempende kentaurer …. Problematikken gav 
akkurat det mål av dypsindighet, at den kunne tydes av alle. Suksessen var like fra begynnelsen 
overstrømmende; den første kunsten til Villa Stuck, det prunkende Palé som den fattige møllesønn fra 
landsbygda bygde sig for sitt talents verker. I Lenbachs fotefar virkeliggjorde han sin drøm om den 
fyrstelige kunstner. 270”. 

 

Lange trekker frem Synden, Eva og Sfinxen som kvinnelige rolle-fremstillinger i Stucks 

temakrets. I tillegg kan femme fragil, jomfruen Innocentia med lilje attributt, og Salome som 

en femme fatal inkluderes i Stucks kvinnetemakrets271. Stucks søken etter en enhet mellom 

kunsten og livet kan vi fortsatt oppleve i hans Villa Stuck i München, der han også hadde sitt 

studio.  I ”Villa Stuck”, som nå er blitt museum, finnes fortsatt Stucks bøker i et av husets 

bibliotek. Der er bøker blant annet av forfatterne Edgard Allen Poe272og Oscar Wilde. En stor 

bok vedrørende verdensutstillingen i Paris 1900, samt en hel rekke av kunsttidsskriftene ”The 

Studio” og ”The Yellow book” utgitt i bokform.  Dette vitner om at Stuck i likhet med Lange 

hadde interesse for den symbolistiske litteraturen. Det minner også om at noen få felles 

kunst-magasiner for hele Europa rundt århundreskiftet bidro til raskere informasjonsflyt som 

formidlet kunstneriske trender internasjonalt, og var viktige i det omtalte nye stilskapnings-

prosjektet. ”Tidsstrømningen” som Lange impliserer at Stuck ikke entydig hengav seg til. Det 

er stor sannsynlighet for at Lange fikk oppleve Synden maleriet i Paris, der Stuck ble premiert 

med gull for sitt bidrag på Verdensutstillingen i år 1900273. Lange omtaler i sine brev Franz 

von Stuck som en kunstner han hadde respekt og sans for274, men  at Stucks malerier etter 1. 

																																																								
266 Brandlhuber, 2008: s. 100 
267 siste gang i 1912 
268 Fahr-Becker, 2007: s. 223 
269	Brandlhuber,	2008:s.	107.	
270	Stavanger	Aftenblad,	31.	Mai	1929.	Langes	artikkel:	Münchener	skolen.	
271	Brandlhuber,	2008:s.	107	
272	Edgard	Allen	Poe/Ligeia	og	Edgard	Allen	Poe/Hans	Pfaalls,	Mondreise	
273 Brandlhuber, 2008:s. 123. 
274 Brev fra Lange til Windfeld-Hansen, München, 20. juni 1929:s.5. ”En større Erindringsudstilling av Stuck, som skal være god” 
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Verdenskrig har tapte seg.275 Da Lange ankom München i 1903 var Frans von Stuck 

Secessions-rebellen som hadde oppnådd professortittel (1895) på Münchens Kunstakademi. 

Lange trekker frem det han mener var det fremste karakteristiske kjennetegnet for München-

skolen: ”Effekten, pompen, alt blikktøiet i orkestreringen er ofte felles på tross av at 

forskjellige midler tas i bruk. Alt for virkningen og ofte bare for den ytre276”. Noe Lange 

sannsynligvis ikke identifiserer seg selv med. Med sine fargeraderinger vil også han gripe tak 

i betrakteren, men budskapet kan oppleves som dypere tilslørt. Stucks Synden (1893-1912) 

og Salome (1906)(Figur 13&14) kan begge minne om Langes Salammbô (Figur 1). 

Budskapet i Langes Salammbô kan ut i fra kunstnerens intensjon være vanskeligere 

tilgjengelig.  

 

3.5 Jugendstilen (München og Wien, Klimt) 
 
Metzger forteller277 at i 1897 på Den 7ende Internasjonale Kunstutstillingen i München 

Glaspalass, kom representanter278 for en helt ny estetikk på banen, og stilen skulle snart bli 

kjent som jugendstil. Klarere enn tidligere demonstrerte Jugendstil kunstnerne den gamle 

kjærligheten til Gesamtkunstwerket – totalkunstverket som fra det året, 1897,  ble det 

offisielle estetiske policyen i München279. Jugendstilen tok opp i seg det teatralske og 

atmosfæriske som alltid hadde kjennetegnet kunsten i München. Men med jugendstilen 

utvidet også kunstkonseptet seg til å omfatte kunsthåndverk og design av andre funksjonelle 

objekter. Fahr-Becker kaller München endog for kunsthåndverkets hovedstad280. Peter 

Behrens (1868-1940) var en av Fin-de-siécle tidens mest fremstående pioner innenfor 

Jugendstilens utvikling i München. Behrens fremstår som et mønstergyldig jugendstil-

kunstner som typisk startet med jugendstilmaleri. Tresnitt og jugendstilornamentikk for 

deretter å gå videre til kunsthåndverket og deretter til arkitektur. I 1897 deltok Behrens i 

grunnleggelsen av ”Vereinigte Werkstätten für Kunst im Handwerk” i München. Denne 

sammenslutningen mellom kunsten og håndverket ble betraktet som et moderne fenomen.  

Grafikk og tresnitt utgjorde en kunst som kunne mangfoldiggjøres og dermed nå flere til en 

overkommelig pris. Flere kunne få glede av kunsten i sine hjem. Werkstätte-medlemmet 

																																																								
275 Brev fra Lange til Windfeld-Hansen, München, 10. Mars 1928:s.10. ” Stuck maler nu nogen ganske frygtelige Billeder” 
276 Stavanger Aftenblad, 31. Mai 1929. Langes artikkel: Münchener skolen 
277 Metzger, 2009:s. 121 og 122 
278	De to arkitektene Martin Düfler og Theodor Fischer presenterte en fargerik blanding av arbeider fra flere kollegaer og interiør designerer. 
August Endell hadde designet en frieze i relieffen nedenfor taket. Richard Riemerschmid hadde malt tempera maleriet Colud Ghosts (1897). 
De unge kunstnerne introduserte en spennende dynamiske former, hentet fra liv i luft og sol.	
279	Metzger,	2009:s.	123	
280	Fahr-Becker,	2007:	s.	213.	
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Bruno Paul mottok priser i på verdensutstillingen i Paris 1900. Han konstruerte ”innebygde 

møbler”, dekorative ensembler i faste arrangementer281. En tilsvarende møbelsalong designet 

av en av Pauls kollegaer Adolf Loos (1870-1933) er utstilt på kunstindustrimuseet i Wien 

(figur 21). Over sittegruppen er innbygde rammer med raderinger av Edward Burne Jones og 

Dante Gabriel Rosetti. Raderinger på størrelse med de Lange skulle lage på et seinere 

tidspunkt. Jones og Rosettis raderinger inngikk således i et totalkunstverk, omkransende de 

som skulle sitte i salonghjørnet. 

 

Det var de japanske fargetresnittene som gjorde at Behrens nokså brått brøt med maleriet og 

gikk over til grafikken, noe han ikke var alene om282. Lange malte et selvportrett283 som er 

signert og datert 1906. I bakgrunn av Langes selvportrett (Figur 18) dekker et Japansk 

kunstverk nesten hele maleriets høye side284. Lange har latt det japanske kunstverket få en 

dominerende plass i hans eget selvportrett, og signaliserer derved at kunsten fra Japan utgjør 

en inspirasjonskilde for ham på dette tidspunktet. De japanske tresnitt fargetrykkene kalt 

ukiyo-e, ”bilder av den flytende verden285”, utgjorde en viktig inspirasjon for utvikling av 

jugendstilens uttrykk. Lange omtaler en Plakat-utstilling i München i 1929 og skriver;  

”Japan - landet som har frembragt en uforlignelig dekorativ kunst286”. Langes artikkel i 

forbindelse med Secessions-utstillingen i 1928, omtaler den norske Münchenbaserte kunstner 

Olaf Gulbranssons287 karikaturtegninger: 
”Secessionens beste i år er Olaf Gulbranssons sal. En mester innen karikaturen, og alle har beundret 
sikkerheten i hans strek, komposisjonens dekorative holdning, hvor han kappes med de store japanere, 
som vel også har vært hans læremestre…. Han øser av en umiddelbarhet og en opprinnelighet som er 
sjelden”288.  
 

Forenklingen, stiliseringen, de avkuttede motivene med bevisst overraskende bruk av 

synsvinkler, samt helt rene flater. Den svungne levende streken som fanger mye følelse i all 

sin enkelhet. Det finnes i Gulbranssons karikaturtegninger og i de japanske tresnitt. Langes 

refleksjoner vedrørende det dekorative i kunsten kommer også frem i hans artikkel 

vedrørende en senere kunstutstilling i München i 1931, men der han har et tilbakeblikk til 

Fin-de-siécle tiden: 
																																																								
 Fahr, Becker, 2007:s. 229 
282 Fahr-Becker, 2007: s. 228 
283 Olaf Langes selvportrett datert 1906 er i Stavanger Kunstmuseums eie, reg nr. 236, etter at det opprinnelig ble kjøpt inn av Stavanger 
Kunstforenings Faste Galleri i 1934. Ref. Årsberetningen til Stavanger Kunstforening, vedtak om innkjøp 11.09.1934. 
284 Men motivet er kuttet av ved rammekanten og det er derfor kun noe av den gull-dekkede bakgrunnen og en eksotisk utseende figur med 
flagrende gevanter i blått og gull som er synlig. 
285 Fahr-Becker, 2001:s. 7. Den første ukiyo-e oppstod i Japan på 1600 –tallet i Edo (dagens Tokyo), hvor det som den største byen vokste 
opp en borgerlig kultur med spesiell orginalitet. Ukiyo-e bildene viser denne tidens livlige fasjonable side av livet.  
286 Stavanger Aftenblad, 21.10.1929. 
287 Nordmannen Olaf Gulbransson reiste til München i 1902 der han ble engasjert i satiremagasinet Simplicissimus. Han ble værende i 
München-området resten av livet.  
288 Stavanger Aftenblad, 21.08.1928 
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” Fritz Erler (1868-1940)…hørte til en gruppe som gikk under navn av Die Scholle og som stod Die 
Jugend289 nær. Selv var han retningens mest kjente og mest allsidig begavede representant. Det 
dekorative var trumf, det som samlet hovedinteressen. Alt underordnet sig den dekorative virkning, 
som altfor ofte nøiet sig med å være plakatens virkning – en praktfull dekorasjon, hurtig og talentfullt 
satt opp - som ramme om en kunstnerfest i Fasching. Suksessen var  stor den gang, men den varte ikke 
lenge. De som er unge nu, har helt vendt sig vekk fra denne kunsten, de fordømmer den i bunn og 
grunn, og har søkt sig andre veier. Men retningen beholder allikevel en viss kvalitet, selv om den 
efterlater et inntrykk som ikke er fritt for tomhet.” 290 

 

Jugendstilen er den kunst-”retningen” som det er grunn til å tro at Lange sikter til i denne 

artikkelteksten, og det dekorative innenfor stilen som han betegner som en ”triumf” ”med 

stor suksess”. Langes fremheving av maleren og grafikeren Fritz Erlers kunst kan 

understøttes av at Metzger trekker frem Erler som hoved-illustratøren i magasinet Jugend.291 

Den Münchenbaserte kunstnergruppen ”Scholle” ble opprettet i 1899 og bestod frem til 1911. 

Deres program gikk ut på skape ny kunst ved å stille høye krav til å fremstille sin individuelle 

opplevelse av det essensielle, og temakretsen var mennesker og natur292. Lange påpeker i sin 

tekst, at fokus på det estetisk vakre, det dekorative uttrykket var så stort at det kunne gå på 

bekostning av det innholdsmessige i bildene. En overflatiskhet som, ut i fra formuleringen 

(altfor ofte), Lange selv syntes var utilstrekkelig. Igjen indikerer teksten at Lange bifaller 

kunst som har et dypere-loddet budskap. Lange kjenner øyensynlig godt til kunstnergruppen 

de Scholle, men han røper ikke noe om hans eventuelle tilknytning til verken gruppen eller til 

jugendstilen. Lange fremhever et inntrykk av ”tomhet” som hvilende over jugendstil-plakat 

kunsten. Uttrykket som er betegnende for dekadansens følelse av at noe mangler.  

 

Fahr-Becker trekker frem Peter Behrens, Otto Eckmann (1865-1902), August Endell (1871-

1925) og Bernhard Pankok(1872-1943) som mestrene innen München varianten av 

jugendstilen. Peter Behrens  grafiske fargetresnitt, Kysset (1898)293, er blant de bildene som 

oftest trekkes frem for å illustrere  den syd-tyske jugendstilen. Hos alle de fire fremtredende 

jugendstilmestrene synes det å være en vektlegging av det dekorative estetisk vakre og 

svungne organiske former. I henhold til Langes ovennevnte kritikk er det estetiske 

tilsynelatende gått på bekostning av det innholdsmessige. Det symbolistisk narrative element 

er mindre fremtredende. Den underliggende tomheten, overflatiskheten, i uttrykket kan være 

intendert. Det kan tolkes som et uttrykk for en ren estetisk livsholdning. 1896 utgjør et viktig 

																																																								
289 Jugend tidsstkriftet, som i følge Fahr-Bekcer nærmest utilsiktet gav navn til  den tyske versjon av art nouveau , var i første rekke et 
dekorativt orientert magasin men uten progammatisk innhold. Æren for å ha skapt jugendstilens navn kan føres tilbake til 
kunstneren Hans Chrisitiansens kolorerte blad  (der hans bilde med motiv av slangekvinnen Andromeda blant annet var 
forside på et Jugend magasin i 1898) 
290 Stavanger Aftenblad, 19.12.1931   
291 Metzger, 2009:s. 142 
292	https://de.wikipedia.org/wiki/Scholle_(Künstlervereinigung)	
293 Fahr-Becker, 2007:s. 238 
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år for jugendstilen i München. Da ble både tidsskriftet Jugend og Simplicssimus utgitt for 

første gang. Jugend og Simplicissimus magasinene var på samme måte som Wienermagasinet 

Ver Sacrum dominert av dekorativ tresnittgrafikk med stiliserte former og ensfargede og få 

fargeflater. 1896 var også det året Endells fantasifulle og bisarre ornamentikk på fasaden av 

Hof-Atelier Elvira ble skapt. August Endell fant inspirasjon til sin kunst fra naturens 

organiske former, og blant annet Herman Obrists broderier var en viktig inspirasjonskilde294.  

Herman Obrist hadde studert Darwin, Haeckel og Schelling med flere. Obrist hadde kommet 

fremt til at kunstens mål ikke var naturen som sådan, men snarere å reflektere over naturens 

dynamikk, noe Obrist mente kunne manifesteres gjennom spiralformen.295 Naturens livskraft.  

Endells faglige utgangspunkt var studier i filosofi og psykologi og han var i følge Fahr 

Becker blitt preget av ”Theodor Lipps forelesninger om empati- og innlevelsesteorier”296 . 

Der det ble vektlagt hvilke emosjonelle reaksjoner ulike linjers form og retning kunne 

fremkalle hos betrakteren. Endell utviklet i løpet av 1896 en ny kunstteori med spesiell vekt 

på  den visuelle opplevelsen av kunstens former og farger med fokus på den estetiske nytelse 

som følger derav 297. Skjønnheten i kunsten, dens former og farger, kan vekke følelser hos 

betrakteren som gir ham tilgang til en ny verden, og livet og kunsten forener seg. Hvordan 

Lange stiller seg i forhold til jugendstilkunstnerne i München er usikkert. Langes 

fargeraderinger skiller seg ut i forhold til Behrens tresnitt ved å være mer detaljerte og ha en 

mindre betoning av flaten. I henhold til tidligere forskning er de konservative og 

umoderne298, noe som peker mot at Lange ikke har vært opptatt av å delta i det nye 

stilskapningsprosjektet.  En notis i Stavanger Aftenblad forteller litt om hvordan Langes 

samtid mottok hans fargeraderinger. Kritikken er gjenfunnet i den tyske kilden og verifisert: 
” Kritik av vårutstillingen i Münchener Sezessionen 1906. 
Ogsaa i afdelingen for grafikk opdager vi noget, som stammer fra nye kræfter og en original opfindelse. De 
fantastiske farveraderinger af Olaf Lange tør man vel nævne i første række, Dronningen af Saba i Stjernenatten, 
Salambö, Herodias og havfruen. Lange har i disse blade traaet ind paa endda ubetraadte veie; noget værdifuldt, 
eventyrligt er der i hans art, noget af sterke, digteriske følelser og dog en malerisk kraft299.” 

 

																																																								
294 Fahr-Becker: 2007:s. 220 
295 Fahr-Becker, 2007:s. 221. 
296	Fahr-Becker,	2007:217	
297 Fahr-Becker, 2007:s.217. Uttdrag fra August Endell:Um die Schönheit – Eine Pharaphrase über die Münchener Kunstausstellung 1896.  
”Men den som har lært seg å henge på de visuelle inntrykkene helt uten assosiasjoner, uten noen slags baktanker, den som bare en gang har 
merket seg formenes og fargenes følelsesmessige virkninger, kommer med dette til å finne en aldri uttørket kilde til eksepsjonell og uant 
nytelse. I selve verket åpner nemlig en helt ny verden seg. Og det er en stor hendelse i ethvert menneskes liv når innsikten om disse tingene 
våkner for første gang. Det er en rus, en form for galskap som da kommer over oss. Gleden truer med å tilintetgjøre oss, skjønnhetens 
overflod nærmest drukner oss. Den som ikke har opplevde dette, kommer aldr til å forstå bildekunsten. Den som ikke settes i henrykkelse av 
gress-stråenes utsøkte, vaiende bevegelse, av tistelbladenes vidunderlige urørlighet, av de sprikende bladknoppenes barske ungdommelighet 
– den som ikke blir grepet og dypt sjelelig berørt av trerøttenes mektige former, av den grove barkens urokkelighet, av bjørkestammenes 
slanke smidighet eller veldige bladmengders store stillhet – han vet ennå ikke noe om formskjønnhet.”    
298	Lange,	2005:9	”Allerede	i	sin	samtid	ble	Langes	fargeraderiner	betraktet	som	gammeldagse	og	uaktuelle.”	
299 F.D.Ostini, i ”Kunst für Alle”, maiheftet 1906:s. 366. Link via Universitetsbiblioteket i Heidelberg. 
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Denne kritikken viser at Langes fire fargeraderinger trekkes frem som nytt og originalt 

innenfor grafikken når de for første gang vises på München Secessionen i 1906 300. Dette 

understrekes ytterligere da Langes Salammbô brukes som førsteside illustrasjon på en Grafisk 

utstillingskritikk i Leipzig året etter, og der Lange omtales som ”Olaf Lange ein Homo 

novus, der in Radierungen von raffinerte Farbenreiz orientalisierende Visionen vorführt301”. 

Det indikerer at Langes fargeraderinger skiller seg fra den type raderinger de var vant med å 

se fra jugendstilmestrene i München. Det fantasifulle narrativet er sannsynligvis det som 

skiller seg mest ut i forhold til det som inntil da hadde rådet innenfor fargegrafikken i 

München, men det vises også til raffinement  og en malerisk kraft, et sterkt uttrykk. Langes 

Kvinner på sommerfugler får innpass på den nasjonale utstillingen ”Die Graphische 

Ausstellung des Deutchen Künstlerbundes” i Essen i 1907. Der blant annet Gustav Klimt 

deltar med sine ”grasiøse og raffinerte, dekadente lebendige” trykk. Mens Edvard Munch 

viser to raderinger, et portrett av Strindberg og et selvportrett som betegnes som lekende. 

Samme kritiker sier om Olaf Langes fargeraderinger (første avsnitt oversatt fra Tysk):  
”Lekende er også det treffende ordet for måten som en langneset tynn rend Olaf Lange (Dachau) har tatt et modig 

sprang inne i ”Faniastic”.  Den fargerike etskunsten på kopperplater har de franske malerraderere pleiet med særlig 

fintfølenhet i omtrent den siste 5-års periode (et ”Lustrom”). Deres  temperamentfulle smakssikre eruroforte 

colore-blader har ikke nødvendigvis dannet skole hos oss, men enkelte forsøk i denne kombinerte teknikk kan ha 

dukket opp.” ” Bei Lange scheint alles auf koloristische Phantastik gestimmt, die in orientalisch schölen Orgien 

leuchtet mit Brokat-Goldtapeten, Schmetterligsflögeln und nackten Frauenschenkeln (”Weiber auf Falter-

flögeln”)302. 

 

Denne omtalen viser til at Langes fargeraderingsteknikk skiller seg ut i forhold til det som er 

vanlig i Tyskland og blir sammenlignet med etsekunsten hos de franske (Paris) 

malerradererne, som har vært benyttet der siden ca.1902, i henhold til kritikeren. Lange blir 

trukket frem som et unntak og fargeraderingene Salammbo og Kvinner på sommerfugler blir 

fremhevet. Men her har sistnevnte fargeradering fått tittelen ”Weiber auf Falter-flögeln”, det 

vil si Kvinner på møll, ikke på sommerfugler. Det lekne og modige spranget inn i fantasiens 

rike, kan indikere at Langes fargeraderinger anses som noe nytt, både i motiv, estetikk og i 

teknikk, sannsynligvis mest gjeldende for sistnevnte radering. 

																																																								
300 Den offisielle katalogen for vårutstillingen i Munchen Secessionen 1906:s. 42. Fargeraderinger nr. 313-316.  Dronningen av Saba, 
Salammbô, Herodias og havfruen. 
301	Deutche	Kunst	und	Dekoration,	Illustrierte	momnatshefte	Bands	XX,	1097:62,	78.	Utdraget	er	hentet	fra	omtalen	skrevet	av	Dr.	
Erich	Willrich,	vedrørene,	1.	Graphiche	Ausstellung	des	Deutchen	Künstlerbundes	im	Deutchen	Buchgewerbe-Museum	Leipzig.	(9.	
Feb	–	21.	April	1907).	
302	http://www.forgottenbookes.com/readbook_text/Die_kunst_1100004104/309 printet ut 26/2015 kl. 12.15 p.298-9 Die Kunst:Monatsheft 
für Freie Angewandte Kunst (opprinnelig utgitt i 1907. Omtale av Lange i forbindelse med ”Die Graphische Ausstellung des Deutchen 
Künstlerbundes”. 
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Men Kvinner på sommerfugler ble ikke vist på München Secessionen våren 1906, og det kan 

indikere at bildet ble refusert. Det kan også tolkes dithen at Kvinner på sommerfugler blir sett 

på som et bilde med for mye nakenhet kombinert med det som kan oppfattes som både 

blasfemisk og makabert.  På Secessionen i Wien i 1911 inkluderes Kvinner på sommerfugler. 

Wien miljøet kan oppfattes som åpnere for kunstnerisk frihet enn München Secessionen. Det 

kan underbygges med at Franz von Stuck viste en helt naken versjon av Salome (1906) (Figur 

13) på Wien Secessionen 1907303. I München ble Frans von Stucks  Salome (1906) med 

samme motivet, ”påkledd” et lite skjørt (Figur  14)304.  Likheten mellom stjernenatten i 

Stucks Salomes påkledde versjon,  og Langes  samtidige Dronningen av Saba (1906) (figur 

22) i stjernenatten er slående. Gustav Klimt, som frontfigur innen Wien Secessionen ledet an 

med hensyn til utvidelse av grenser for fremstilling av feminin seksualitet og erotiserende 

nakne kropper. 

 

Münchens Franz von Stuck benytter flittig kentaurer og satyrer kjent fra den greske mytologi. 

Böchlins havfruer og tritoner er også kjente mytologiske vesener. Langes Tang-kvinner synes 

å representerer en ny sammensetning. I Gustav Klimts bilder presenteres nye halv-vesener 

som mer åpenbart spiller på kvinnekroppens sensualitet på en erotiserende måte. Dette kan 

leses som en måte å sjokkere og vekke betrakteren på, for eksempel i bildet Flowing Waters 

(1899) (Figur 16), der nakne svømmende og erotiserte kvinner er representert som om de er 

vesen fra naturens fauna. Wien Secessionisten, Otto Wagner uttalte at kunstnerne i deres 

gruppe ville, ”vise den moderne mann hans sanne ansikt”. Klimt ville gjøre opprør mot ”ikke 

tilfredsstillende holdninger og verdier og de underliggende truende farene i et fremvoksende 

masse-samfunn”. Dette blir manifestert blant annet i Klimts Der Beethovenfries (1902)305.  

 

Kompleksiteten i samfunnet og menneskenes uforklarlige reaksjoner, rettet oppmerksomhet 

mot menneskets irrasjonelle side, og en utforskning av menneskets underbevissthet. Sigmund 

Freuds psykoanalyse prøvde på en vitenskapelig måte å tilnærme seg utforskningen av det 

underbevisste i menneskene. Som en vitenskapelig måte ”å se inn i menneskenes sjæl” som 

																																																								
303	Katalog	for	XXVIII.	Ausstellung	der	vereinigung	bildender	Künstler	Österreichs	Secession	Wien.	Januar-februar	1907.	Stucks	
Salome	er	reg	nr.	4.	På	samme	utstilling	deltar	Lange	med	173.	Das	Meerweib,	174	Urvasi,	175	Salammbo	og	176	Dronningen	av	
Saba.	
304	Salome med bastskjørt versjonen er i Lenbach museets samling i München).	
305 Wien Secession, 2012:2 Starter med de  lidende menneskene (foreldre med deres unge datter) som ber helten om hjelp. De kan leses som 
en allegori for menneskeheten. Helten møter flere fristelser og utfordringer på sin vei. Allegorier for Lasciviousness, wantonness and 
Intemperance til høyre i bildet. Mens udyret i midten, apen, er den dyriske umenneskelige natur, styrt av fysiske drifter.  Mens de 
kvinnegruppen til venstre i bildet er allegorier for sykdom, galskap og død. Helten finner tilslutt svaret i kjærligheten. Og frizen ender med 
en omfavnelse og ett kyss ”til menneskeheten”. 
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Lange selv uttrykker det306.  Freud påstod blant annet at mennesker ikke er rasjonelle, men de 

er styrt av irrasjonelle mentale prosesser i underbevisstheten307.  

 

I München ved århundreskiftet finnes alle de felles forutsetningene som Fahr-Becker viser til  

som grunnleggende drivere for å skape den nye stilen, her kalt ”ung” stil; Jugendstil. Den 

spesielle tidsbevisstheten ved århundreskiftet gjenspeiler fremtidsoptimisme. En ny kunst 

skulle skapes for den nye tiden. Den rådende estetiske misnøye med det som hadde vært, 

skapte Secessesionen (Løsrivelsen) der også kunsthåndverkstradisjonene ble inkludert. Men 

også i kunstbyen München var det en underliggende uro som følge av politiske bevegelser og 

foregangskvinner begynte åpenlyst å kreve sin rett til frihet og likestilling. Situasjonen i 

München rundt 1900 kan derfor sies å være ladet med nyanser.  En ekspanderende by i 

endring, der bohemene og avant garden trivdes spesielt i byens Schwabing område, og flere 

ting tyder på at det var her de første fargeraderingene ble skapt. Symbolismens litteratur ble 

tilgjengelig på tysk, og Kong Ludvig den II ble etter sin død erklært som en personifikasjon 

på dekadansen og en kunstreligionens martyr. Byen hadde tiltrekningskraft både for 

kunstnere og kunstelskere og for publikum som ville oppleve livets lyse sider og delta på 

byens mange festivaler som nærmest avløste hverandre året rundt. Byen var et rent eventyr, 

et Gesamtkunstverk. Feststemningen og fokus på estetisk fornyelse var med å dekke over det 

som hadde begynte å bygge seg opp av uromomenter også i kunstbyen München. Franz von 

Stuck skapte med sitt ikon Synden (1893-1912) en ny kvinneikonografi, den dødelige 

kvinnen (femme fatal). Stucks bilde inneholder det som var typisk for München, det 

teatralske og effektfulle men lettfattelige uttrykket. Klimt fulgte opp i Wien Secessionen med 

å spille på kvinnekroppens sensualitet på en erotiserende måte. Freuds vitenskapelige 

tilnærming til utforskning av menneskets underbevissthet ble fulgt opp av fin-de-sicele 

kunstnerne. Haeckel, Endell og Obrist var blant kunstnerne som rettet fokus mot naturen som 

inspirasjonskilde. Det menneskelige liv i naturens kretsløp utgjorde nærmest et ledemotiv for 

den nye stil-skapningen. Og det dekorative nye formspråket med inspirasjon fra Japansk 

kunst fikk stor oppmerksomhet. Nietzsche og Schopenhauers hersket også i Schwabing 

miljøet. Langes fargeraderinger blir i følge kritikkene ansett som noe nytt. 

 

 
																																																								
306 Brev fra Lange til Windfeld Hansen. 14.01.1931: s. 5: ”De har Modellen lige ved Haanden, kan studere i alle Detaljer, vil ikke som ved 
det norske Jeget – tænker jeg i det mindste – være generert af Haarfylden, som hindrer Dem fra at se ind i Sjælen, og da et sedant Mørkr i 
vore Dage ubetinget maa behandles psykologisk og den moderne Psykologi for en væsentlig Del bestaar i Haartælling maatte dette danske 
motiv falde megt lettere end det norske.” 
307 Belvedere, 2015:s. 19 
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4 Analyse av tre fargeraderinger 
	
	
4.1 Salammbô  
Salammbô (Figur 1) er blant Langes første kobberstikk fargeraderinger. Salammbô ble vist 
første gang i Norge på Høstutstillingen i Kristiania i 1905308. Mens i München er den første 
gang funnet registrert vist på Secessions utstillingen i 1906. Salammbô raderingen er den 
eneste som det også foreligger en akvarell309 av med samme motiv. Akvarellen er nesten 
identisk med motivet på raderingen og derfor sannsynligvis en skisse som Lange benyttet før 
raderingen ble laget.  
 

I fargeraderingen Salammbô, danser en vakker ung kvinne med en mørk slange kveilet rundt 

langs hele sin lyse nakne kropp. Hun beveger seg på et fliselagt gulv foran et nærmest 

vibrerende, glødende rødt og gull-glitrende klede som danner en eksotisk kulisse. Over 

kanten av klede-forhenget skimtes en stripe av mørk, men stjernebesatt himmel.  Den smidige 

glinsende, blåsorte slangens hode peker mot den unge kvinnens ansikt. Kvinnens ansikt sees i 

profil, hun bøyer hodet ned mot slangen, hun har nedslått blikk og øyet lukket. Kvinnen 

bærer et rødt lys-skimrende hodeplagg som skjuler håret. Kroppen hennes er svært slank, 

hudfargen blek og de sorte konturene angir noen kantete former. En faretruende mørk skygge 

tegner seg bak henne. De sorte spirallinjene i gulvflisene starter fra et midtpunkt dannet av en 

skinnende blå perleform.  Spiralformen gjentas i mønsteret i forhenget bak henne, 

opptegnede rader med rødt og gullfarge sirkler rundt hver sitt hvitt midtfelt. Men de 

gjentakende spiralene både i kledet i bakgrunnen og i gulvflisene er hver og en forskjellig 

fase i omdreiningen. Spiralformen gjentas av den unge kvinnens serpetinata stilling 

omkranset av slangen. Men det er noe der som ikke helt stemmer med denne unge 

slangedanserinnen i denne hete nattescenen. Noe urovekkende hviler over det vakre eksotiske 

motivet. Oppmerksomhet trekkes også mot et melkehvitt felt på den unge kvinnens 

brystregion som skiller seg fra resten av kroppens hudfarge. Det kan se ut som om bildet er 

blitt litt misfarget. 

 

Salammbô kan umiddelbart vise oss enkelte trekk som kjennetegner jugendstilen. Helhets-

inntrykket er sanselig eksotisk prakt og raffinement. Kvinnen og den nakne svungne 
																																																								
308	Høstutstillingen i Kristiania i 1905, der Salammbô ble innkjøpt av Nasjonalgalleriet. En versjon som var unummerert men merket 
”Prøvetrykk” og signert av Olaf H. Lange. Lange viste til at alle prøvetrykk bildene var noe dyrere enn de øvrige nummererte eksemplarene. 
Dette på grunn av at de var unike (ref. unummerert brev i Nasjonalmuseets håndskriftsamling, Kunstforeningen i Kristiania 
korrespondanse).	
309	Akvarellen	Salammbô	finnes	i	dag	privat	eie	hos	Bjarne	Uldal	i	Stavanger.	Se	Lange	har	gjort	noen	justeringer	på	motivet	som	
fremkommer	på	fargeraderingen.		
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kvinnekroppen utgjør hovedmotivet, og i og med at slangen er inkludert antydes at det er 

kvinnens rolle som fristerinne og femme fatal som presenteres. Bruk av gull og dekorativ 

ornamentering i teppemønster og på gulvet er med å peke mot innflytelse fra den Japanske 

kunsten. Den asymmetriske komposisjonen og utstrakt bruk av synlige sorte konturstreker  

peker i samme retning. Inspirasjon fra symbolistisk litteratur er identifisert. Hvordan  

eventuelt flere jugendstiltrekk viser seg i kunstverket, må det en nærmere analyse til for å 

identifisere. Den symbolistiske litteraturkilden benyttes som innfallsvinkel til analysen. Det 

legges deretter vekt på å på undersøke det som skiller Langes Salammbô fra den litterære 

kilden og fra enkelte relevante samtidige kunstneres fremstilling. Da vil kunstnerens 

intenderte virkemidler lettere kunne identifiseres, og peke mot hvilket innhold og budskap 

som vektlegges. 

 

Tittelen Salammbô røper Langes litterære kilde til inspirasjon.  Salammbô er en 

kvinnekarakter i forfatteren Gustave Flauberts310 roman med samme tittel og utgitt første 

gang i 1862, oppfølgeren til suksess-skandale boken Madame Bovary (1857). Salammbô er 

Flauberts fantasifigur plassert inn i en ramme av kjent krigshistorie. Gjengivelsen av 

Flauberts historie gir også innblikk i foranledningen for slangescenen, som kan gjenkjennes i 

Langes Salammbô, fordi det kan være relevant for å forstå symbolikken i bildet.  

Romanens handling finner sted i det Karthanske imperiets hovedsete, havnebyen Karthago, i 

dagens Tunis.  Den mektige Karthanske hærføreren Hamilcar måtte hanskes med flere av 

sine barbariske leiesoldater, ledet av Libyeren Matho, som gjorde opprør da de ikke fikk 

betalt for sin innsats i den første Puniske krigen311. Salammbô var datter av Hamilcar og hun 

hadde vokst opp i en beskyttet tilværelse og kun sett vakre ting der hun beveget seg innenfor 

palassets murer.  Hun tjente som prestinne for månegudinnen Tanit, en Gud og en religion 

som den lærde øverstepresten, evenukken Schahabarim selv hadde funnet på312.  Salammbô 

er ung og strålende vakker og det hersker en mystikk rundt hennes person som gjør hennes 

karakter noe uhåndgripelig og diffus. Hver natt tilbringer den unge prestinnen tid ute på 

terrassen i bønn med blikket opp mot den skinnende månen, der Salammbô er blitt fortalt av 

sin øversteprest at sjelene til de døde befinner seg; ”The souls of the dead, he said, are 

dissolved in the moon as corpses are in the earth313”. Opprørslederen Matho blir besatt av en 

																																																								
310 Gustave Flaubert, født i Rouen i 1821, sønn av en doktor. Han brøt av sine Jusstudier til fordel for å vie sitt liv til kunsten – til 
litteraturen. Etter Flauberts død i 1880 økte hans berømmelse og han står i ettertid frem som en markant forfatter i 1800-tallets Frankrike. 
311 Den første Puniske krigen (264-241 f.kr.) mellom Romerriket og det mektig Karthanske imperiet. 
312	Flaubert,	1985:	168	
313	Flaubert,	1985:	169	
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destruktiv314 forelskelse etter så vidt å ha møtt den skjønne Salammbô. Forfatteren beskriver 

hvordan hun i Mathos hode blir selve femme fatal, som har tatt kontroll over ham. I 

desperasjon stjeler Matho månegudinnes Tanits hellige kappe for å få makt og en inngang til 

Salammbô. Den unge, naive jomfruen kjenner ikke til det altoppslukende og brennende 

begjæret som barbarernes leder føler for henne. Men hun blir av øverstepresten beordret til å 

gå til Matho for å få tilbake den hellige kappen. Øverstepresten gav en detaljert beskrivelse 

over alle renselsesritualene hun skulle gjøre som en forberedelse i forkant av møtet315. Ett av 

disse ritualene kan gjenkjennes i Langes Salammbô motivvalg. Salammbôs trofaste 

tjenerinne har hengt opp store ”babylonske tepper” som er strukket over liner rundt 

Salammbo, fordi hun ikke ville bli sett, ”not even by the walls”316. Månen stod opp og lyden 

fra en gitar og en fløyte kunne høres på den andre siden av teppe-innhegningen. Salammbô 

lot plagg for plagg falle ned mens hun bad til den hellige månegudinnen:.  

 
”The heavy tapestry shook, and above the cord holding it up the phyton´s head appeard. It came down 
slowly, like a drop o water running alon a wal, crawled among the scattered garments, then, its tail 
stuck against the ground, reared ut straight; and its eyes, more briliant than carbuncles317, fixed on 
Salammbo. Horror of the cold or perhaps a certain modesty at first made her hesitate. But she 
remembered Schahabarim´s orders, came forward; the python fell back, and putting the middle of its 
body round her neck, it let its head and tail dangle, like a borken necklace with its two ends trailing on 
the ground. Salammbo wound it round her waistt, under her arms, between her knees; then taint it by 
the jaw she brought its little triangular mouth to the edge of her teeth and half closing her eyes, bent 
back under the moon´s rays. The white light seemed to envelop her like a silver mist, her wet footprints 
glistende on the floor, stars shimmered in the dephts of the water; it tightened round her its black coils 
stiped with golden patches. Salammbo gasped beneath this wight, too heavy for her, her back bent, she 
felt she was dying; and with the tip ogf its tail it gently flicked her thigh: then as the music ceased, it 
dropped down again”318. 

 

Langes Salammbô er ved første øyekast fremstilt som en utfordrende og syndig kvinne. 

Slangen er arketypisk symbol for synd og slangedanserinnen et åpenbart symbol på 

sekelskiftets femme fatal. Romanen gir forståelse for at Salammbô karakteren var en meget 

vakker, naiv, religiøs og ung kvinne som blir utnyttet og utsatt for andres maktmisbruk der 

religion brukes som pressmiddel.  Salammbô ble livredd, men øverstepresten overbeviste 

henne om at dette var Gudinnens vilje. Hun skulle bli ledet til barbarer-lederen Mathos 

private telt utenfor bymurene.  ”You will be humble, do you understand, and submit to his 

desire, which is the order of Heaven!”319. 

 

																																																								
314 Matho blir helt ut av stand til å gjøre sin jobb som opprørsleder. 
315	Flaubert,	1985:172	
316	Flaubert,	1985:173	
317	carbuncles	skal	være	det	samme	som	en	skinnende	rød	edelsten.	
318	Flaubert,	1985:174-175.	
319 Flaubert, 1985 s. 172 
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Ved nærmere ettersyn ser kvinnen som danser veldig ung ut, en effekt som oppnås både 

gjennom den svært slanke litt kantete og hårløse kroppen og de små brystene. Lite 

modellering av kroppsformen med syntetisering markerer at kvinnen er tegnet symbol, og 

bidrar til at det erotiske tilsnittet blir mindre påtrengende. Leppene som er rødfargede på 

Langes Salammbô akvarell-skisse er valgt bort i det endelige resultatet, noe som underbygger 

dette poenget ytterligere. Hele kroppsholdningen hennes virker usikker, der hun vrir seg 

framover og bort i fra slangens hode med overkroppen, mens hun vender hodet slik at hun 

nærmest bukker i underdanighet til slangens blikk. Hennes forsiktighet visualiseres 

ytterligere gjennom de lukkede øyne, den sammenknepne munn og det forlegne ansikts-

uttrykket gestaltet gjennom en sort konveks konturlinje under øyepartiet. Det skinnende hvite 

transparente feltet på Salammbôs overkropp, viser seg å være bevisst intendert fra 

kunstnerens side. Dette feltet skal representere ”sølvtåken” som Flaubert beskriver dekker 

henne, og som han forklarer er månestråler. Ved nærmere ettersyn kan det anes at nesten hele 

kroppen hennes er farget med dette skimrende hvite stoffet. Månen, som er det viktigste 

naturfenomenet for tjenerinnen av månegudinnen, visualiseres som sølvglimmer på hennes 

nakne hud. Hennes renhet og jomfruelighet blir på den måten understreket. Til sammen gir 

dette nå et annet inntrykk av kvinnen enn førsteinntrykkets femme fatal. Hun er representert 

som en strålende, ung, jomfruelig, usikker og skjør kvinne, et symbol på femme fragile.  

 Langes Salammbô inneholder få motivelement, og er således svært forenklet i forhold 

til for eksempel den tyske Carl Strathmanns (1866-1939) (figur 4) og tjekkiske Alphonso 

Muchas (1860-1939)(figur 5). Salammbô bilder fra henholdsvis 1894 og 1897. Lange viser 

ikke alle de eksotiske klær og smykker som de to andre kunstnerne fremhever, men til 

gjengjeld inkluderer Lange et prangende eksotisk bakgrunnsteppe. Strathmanns bilde viser 

Salammbô liggende på en seng ute i naturen, med en tykk sort slange som kveiler seg rundt 

henne, i det øyeblikket den kysser henne (Munchen s 39). Strathmann turde ikke å gå så langt 

som Franz von Stuck hadde gjort året før, i 1893, da han malte sin første versjon av 

”Synden”. Stucks slangekvinne kan ha vært inspirert av Flauberts Salammbô historie. Den 

tykke tunge fryktinngytende stirrende slangen i Stucks ”Synden” synes å tilsvare slangen som 

Flaubert beskriver, som er så tung at  Salammbô  holder på å segne om. Det samme kan sies 

om Salammbôs lange mørke hår som bølger seg helt ned til midjen320. Både Stucks og 

Langes kvinne har sølvskimrende og glinsende lys hud, men Stucks kvinne strutter av 

selvsikkerhet. Det er femme fatal Stuck vil presentere, den farlige fristerinnen som bruker sin 

																																																								
320 Flaubert, 1985:174. 
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seksualitet for å lure mannen. Både kvinnen og slangens blikk er rettet direkte ut mot 

betrakteren, en femme fatales blikk forsterket av slangens stirrende onde øyne. Flauberts 

tekst beskriver kun slangens blikk og Salammbôs redsel.  

 

Flere punkt skiller Langes billedlige fremstilling fra slangescene-beskrivelsen i Flauberts  

tekst. Dette vil også kunne være med å identifisere om Lange benytter virkemidler som er i 

overensstemmelse med Fahr-Beckers teori om jugendstilen. For det første er Pyhton slangen 

fremstilt svært slank og smidig i forhold til tekstens beskrivelse. Lange har dermed tonet ned 

slangens dominans og det bizzarre og vulgære aspektet kan oppleves noe mindre 

iøynefallende.  Ungpikekroppens noe kantete former blir understreket, da den jevne bølgende 

slangekroppen skjuler minimalt av Salammbôs kropp. For det andre er håret til Salammbô 

pakket inn i et rødgyllent klede. Løsthengende hår ville kunne tolkes som et symbol på frihet. 

Lange har valgt å skjule håret og understreker derved både kvinnens renhet  og hindrer 

inntrykket av at Salammbo er fri og trygg i denne situasjonen. Det røde hodeplagget kan 

minne om en rød glorie321, som indikerer  hennes offerrolle.  Salammbô blir et offer for 

kjærlighetens mysterium. Hun ofrer seg i hengivelse overfor sin månegudinne, men hun blir 

også et offer for Mathaos sykelige begjær. Hodeplagget muliggjør også formen på den store 

mørke slag-skyggen bak Salammbô, en tredje ting som Flauberts tekst ikke omtaler. Hennes 

plassering like til høyre for bildets midtpunkt,322  fremhever kvinnens høyre fritt bølgende 

arm og hånd nær bildets midtpunkt. Slagskyggen ruver høyere enn kvinnen, og indikerer at 

belysningen må komme fra et lavt punkt i høyre forkant av bildet. Den urovekkende 

stemningen den ruvende skyggen skaper, aksentueres når slagskyggens markante avtegning 

analyseres. Håndens tagger minner om en dyrelabb og den markante hodeavtegningen kan 

ligne en egyptisk sfinks323. Den er med å underbygge inntrykket at skyggen av kvinnen 

symboliserer et annet vesen enn den synlige kvinnen.  Sfinxen, den mystiske gåtefulle og det 

dødelige vesenet. I følge Fahr-Becker var ”Sfinxen et sinnsbilde på mannens forvirrede 

seksualitet324”. I denne forbindelse et symbol på Mathos irrasjonelle begjær som gjør ham 

syk. Salammbô representerer en uoppnåelig kvinne som trollbinder ham.  

																																																								
321	Det	røde	hodeplagget	kan	minne	om	Edvard	Munchs	Madonna(1895-1902)	s	røde	glorie.	På	Langes	skisse-akvarell	av	Salammbo	
skjuler	ikke	det	røde	klede	alt	det	mørke	håret.	Munchs	madonna	sammenlignes	med	Frans	von	Stucks	Synden	i	Thoman	Manns	
novelle	Gladius	Dei	(1902)	(ref.	Fahr-Becker,	2007:287	)	
322	Salammbô har dermed skiftet plassering i forhold til opprinnelig akvarell-skisse, der hun var på motsatt side. 	
323	Flaubert,	1985:121.	Ett	annet	sted	i	boka	beskriver	Flaubert	menn	med	”sphinx-like	headdresses”.	
324	Fahr-Becker, 2007: s. 18	



	62	

En fjerde ting som Flaubert ikke spesifiserer i teksten er spiralmønsteret i gulvflisene og i 

teppeforhenget. Teksten viser til at det er ”Babylonske325” tepper og ”glatt” gulv. 

Gullstrekene som gjentar de røde sirkelformene i teppemønsteret gir i sammen med den gul-

oransje bunnfargen en varm og glødende effekt på hele forhenget bak Salammbô. Det kan 

tjene som et symbol for det brennende begjæret som har besatt Mathao. Teppeforhenget i 

varme gyldne farger og organisk buktende former skaper en kontrast til gulvet i de kaldere 

fargene, hvitt, sort og blått. Blant de ensfargede flisene i et mer stringent rutenett, finnes  

innslag av sorte spiralformer. Den blå skinnende perleformen kan gi assosiasjoner til et øye. 

Perspektivet synes manipulert slik gulvet sees fra en høyere synsvinkel enn resten av motivet. 

Det bidrar til at gulvflisene er ekstra godt synlige, og slik fremhevet som viktig. Hver form 

og hvert mønster i jugendstilen skulle oftest symbolisere noe ut over seg selv. Den sorte 

spiralformen kan tolkes som en stilisert slangeform. Med slangens hode i profil i midten av 

spiralen, og med det overdimensjonert iskalde øyet.  Gulvfliseornamentet speiler således 

tekstens beskrivelse av slangens brilliante, fikserte og skrekkinngytende blikk. Men kald blå 

farge er benyttet og ikke rød326 som teksten indikerer.  Teppets ornamentale mønster 

tiltrekker også oppmerksomhet. Raderingsteknikken, der raderingsnålen risser inn streker av 

gull på den røde spiralformen, skaper en taktil overflate, med struktur og skinnende intensitet. 

Selv i det mørke skyggepartiet kan vi se det sirkelformede ornamentet på teppet bak 

Salammbô. Hver av sirkel-formene avsluttes med en endetupp inn mot de lysere midtfeltene. 

Endetuppen kan minne om en slanges hodeform. Hver sirkel kan da se ut som en sammen-

kveilet slange327 rundt et hvitt tomt felt. Bevegelsene i disse røde gull-stripete 

”slangeornamentene” går i forskjellige retninger og er med både å lage bevegelse og 

motbevegelser i bakgrunnen av kvinnen og slangen. Det skaper en vibrerende uro.  

Spiralformen gjentas både i kvinnekroppen og i slangen som kveiler seg rundt henne. Og 

bevegelsen i spiralformen aksentueres i gulvflisens mønster. Her er bevegelse og dynamikk, 

men vendingene varierer og er i utakt. Hele motivet er som ladet med kraften fra 

spiralformens dynamiske bevegelse328, og det er nesten som vi hører musikken som leder an 

dansen. Betrakteren ser et frosset øyeblikk i all denne bevegelsen, og kan dermed oppdage 

utakten.  

 

																																																								
325	Betegnelsen	”Babylonske”	gir	assosiasjoner	til	den	Babylonske	spiral.	Og	det	spiralformede	bygget	som	ble	
konstruert	for	å	nå	opp	til	himmelriket.		
326	Flaubert,	1985:174.	Carbuncles=	en	skinnende	rød	edelsten	
327	Et mønster som Lange tar opp igjen i raderingen Martyrerinnen i 1911. De grønne slangene i venstre ornamentsrekke..	
328	Fahr-Becker,	2007:220.	Herman	Obrists	teori	om	spiralformen.	Omtalt	i	oppgavens	Munchen	del.	
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I Salammbô romanen beskriver forfatteren Flaubert eksempelvis månegudinnens hellige 

kappe som har skimrende fargesjatteringer som han sammenligner med libelle-vingenes 

iriserende fargeskinn329.  Jugendstilkunstnerne hentet ofte også sin farge-skala inspirasjon fra 

vakre insekter som sommerfugler og libellevinger330. Både den rødglødende fargeprakten 

med gullskimmer i teppet bak Salammbô og den blå øyeformen i gulvflisene kan gjenkjennes 

hos dagpåfugløye-sommerfuglen. Henholdsvis i bunnfargen på dens skjøre vinger og i de 

spesielle blå øyeformene (Figur 7). Det kan indikere at det lånes inspirasjon fra sommer-

fuglen som et naturens symbol på skjønnhet. De intense blå øyenformene som av 

sommerfuglen brukes til å skremme bort rovdyr, gir også en avskrekkende effekt i gulvflise-

ornamentene.  Kontrasten mellom de kalde, stiliserte og rasjonelle formene og symbolikken i 

gulvmønsteret, mot den mer organisk, følelsesladde og irrasjonelle symbolikken i teppet kan 

være intendert. 

En femte ting som fraviker fra den litterære kilden er at Lange iscenesetter Salammbô som 

om hun danser med slangen i en forestilling foran et publikum. Men i teksten beskrives ingen 

dans, og Salammbô er nøye med at ingen skal kunne se henne 331. Dansebevegelsene kan 

tolkes som et visuelt symptom på musikken som ikke er synlig i bildet. Lange har således 

valgt en annen strategi enn Mucha 332 (figur 5) og Strathman (Figur 4) som begge inkluderer 

synlige instrument for å alludere lyden av musikk i deres Salammbô bilder. Alle tre har 

sannsynligvis samme mål: å skape et klangbilde, som et forsøk på å appellere til flere av 

betrakterens sanser, både via syn, kropp og hørsel. Mucha inkluderer med de synlige 

røkelsesbeger, også lukt.  

 

Tolkningen av Salammbô som en usikker ung kvinne, en femme fragile,  stemmer til dels 

overens med Flauberts litterære tekst. I teksten virker Salammbô resolutt og kysser slangen 

med hodet hevet opp mot månen, like etter at hun har viklet den om sin kropp. Langes 

fremstilling understreker Salammbôs uskyld ytterligere, og det kan tyde på at Langes 

humanistiske holdning gjør seg tilkjenne. Det er nærliggende å trekke parallell mellom 

Langes Salammbô og Frida Hansens Salomes dans (1900)333(figur 6). Begge de to kvinnene 

																																																								
329	Flaubert,	1985:74	
330	Fahr-Becker,	2007:s.	12	
331	Lange har også valgt å tette igjen glipen mellom to tepper som var tegnet inn i hans akvarell-skisse av samme motiv.	
332	Jugendstilkunstneren Alphonse Muchas fremstilling fra 1897 presenterer Salammbô med praktfulle smykker og florlette gevanter. 
Slangen kan bare anes som formen av ett av hennes slør. Musikk og lukt er inkludert i bildet igjennom en kvinnelig lyrespiller og 
duftekrukker med synlig hvit røkelse sivende oppover.  	
333	Frida	Hansens	Salomes	dans	teppe	ble	stilt	ut	på	verdensutstillingen	i	Paris	år	1900,	og	Lange	som	møtte	sin	kusine	i	den	
anledning,	vil	ha	sett	dette	6	meter	lange	billedteppet.	
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er fremstilt som nakne, vakre, unge kvinner som har slanger rundt seg334. Begge ser uskyldige 

ut med sine nedslåtte blikk og forsiktige fremtoning. Renheten hos Hansens Salome er 

understreket med hvite perlekjeder rundt kroppen. Den røde fargen og spiralformen i teppet 

bak Hansens Salome kan gjenfinnes i Langes Salammbô. Spesielt gulvflisenes spiralform 

minner om Hansens dekorative spiraler335 som kveiler seg som slanger bak Salome.  Hansens 

Salome blir fremstilt som utnyttet av sine nærmeste, sin mor Herodias.336 Begge de to 

kunstnerne har valgt å fremstille Salome og Salammboô, som vanligvis er representert som 

vulgære og farlige kvinner337, som uskyldige og rene. Det indikerer at Hansen og Lange har 

samme mål. I oppgavens tidligere diskusjon (s.18 og 46) fremkommer Langes interesse for 

filosofen Platon. Slagskyggen, den farlige femme fatal, sfinxen, er det bildet som vi i følge 

Platons hulelignelse ser og tror er virkeligheten. Dermed er den egentlige sannheten, ideen og 

formen som ligger til grunn for skyggen, skjult for oss. Kunstneren viser oss en scene som vi 

ellers ikke ville kunne ha sett, det bakenforliggende. Det er ikke en sfinks, men en ung og 

uskyldig kvinne, en femme fragile, som er i ferd med å bli manipulert av ondskapens slange. 

Salammbôs øversteprest, evenukken Schahabarim tenker; ”But in the arid desert of his life 

Salammbô was like a flower growing for a crack in a tomb”338. Men allikevel opplevde han 

denne nagende irritasjonen fordi: ” he found her so beautiful and above all so pure”339. 

Slangen kan således tolkes som et symbol på øversteprestens onde intensjoner, fordi 

øverstepresten vet at han sender Salammbô i døden340.  

Scenen viser en slags overgang fra uskyldens renhet til å bli tilknyttet den jordlige realitet. En 

tematikk som påminner om Langes tidligere maleri ”Barnehode”(1901)(figur 17)(Biografi s. 

29). I avbildningsøyeblikket innehar Salammbô fortsatt en åndelig helhet, en direkte 

tilknytning til naturens helhet, symbolisert gjennom sølvtåken som omkranser henne. 

Musikken som Lange fremstiller som et symptom materialisert av den dansende kroppen i 

dette ”klangbildet”, er i følge Schopenhauer det som gir menneskene muligheten til å 

transendere til andre dimensjoner – og oppleve denne helheten341 med universets urkraft, slik 

Salammbô implisitt gjør i denne scenen. Tilknytning til universets enhet manifesterer seg 

gjennom denne detaljen, denne pan 342i bildet, sølvtåken.  

																																																								
334	Hansens Salome har slangemønster på skjørtet og slanger som slynger seg i borden rundt hele billedteppet.	
335	Thue,	1974:101-102.	Denne	likheten	er	blitt	påpekt	av	i	Thue	magistergradsavhandling	om	Frida	Hansen.	
336	Lange laget en fargeradering av Herodias samme år som Salammbô ble skapt, og det er med å underbygge at han kan ha hentet 
inspirasjon fra sin kusine for disse to verkene. Hansens Herodias har to sfinx på sin tronestol. 
337	Salome	av	Oscar	Wilde	kan	tjene	som	ett	eksempel.	Og	Frans	von	Stucks	omtalte	maleri	av	Salome(1906).	
338	Flaubert,	1985:169	
339	Flaubert,	1985:169	
340 Alle som tok i Månegudinnens hellig kappe var dødsdømt.  
341	Denne type helhet som filosofer som Schopenhauer mente at menneskene lengtet etter.	
342	Didi-Huberman,	2005:248.	En	pan	er	noe	i	bildet	som	slår	deg	som	noe	uvanlig	i	bildet,	og	som	tiltrekker	din	oppmerksomhet	og	
ikke	gir	slipp	når	først	oppdaget.	



	 65	

 

Salammbos kropp er tegnet som et symbol, med sin stiliserte og kontur-innrammede kropp. 

Jeg finner at Lange i stor grad tolker Flauberts tekst og ved hjelp av et visuelt fortettet uttrykk 

greier å formidle flere av budskapene i teksten. Både i teksten og i bildet kan Salammbô 

tolkes som en personifikasjon av dekadansen. En sensibel sjel som levde i en 

virkelighetsfjern vakker drømmeverden, der det hersker en unaturlig melankoli (Munchen s. 

41).  Salammbô raderingen kan også leses som en visuell manifestasjon av fin-de-siècle, da 

det gjennom den sensuelle Salammbo omgitt av overdådig, gullforgylte ornament fanger inn 

tidens dekadanse og estetiske livsholdning 343. Men også fin-de-siècles underliggende uro 

vekkes ved hjelp av flere av bildets symboler, slagskyggen, slangen og gulvflisene. De 

irrasjonelle, lidenskapelige følelsene er symbolisert i det ildfulle organisk dekorative 

bakgrunnsteppet som en kontrast til den rasjonelle og beregnende fornuft i de stiliserte kalde 

stiliserte gulvflisene.  Underliggende budskap kan derfor være at det i Fin-de-siècle 

samfunnet foregikk en kamp mellom det humane og det som opplevdes som inhumant, noe 

som ville kunne skape en underliggende uro i samfunnet. Det moderne mennesket var blitt 

opptatt av egen behov-tilfredstillelse. Egoismen fikk, mennesket her representert med 

øverstepresten, til å handle, bevisst og beregnende ondt. Lange prøver med sin Salammbô 

representasjon å gripe betrakteren først med et eksotisk og vakkert, men urovekkende motiv. 

Litt etter litt åpenbarer sannheten seg og kanskje vil medfølelse fremkalles, fordi betrakteren 

glemmer seg selv et øyeblikk.  

 

Oppsummerende kan jugendstilen sies å kommer til uttrykk i Salammbô gjennom alle 

kategoriene som Fahr-Becker har pekt på som typiske fellesnevnere for jugendstilkunsten. 

Formelement er påpekt og viser til inspirasjon fra den japanske kunstens formspråk, spesielt 

stilisering, bruk av sorte konturer og gull. Motiv og innhold er inspirert av en symbolistisk 

litterær kilde. Kvinnen er hovedmotiv og i raderingen blir både hennes rolle som femme 

fatale, sfinx og femme fragile belyst. Den nye tilnærmingen til naturen vises gjennom slangen 

som besjelet symbol på menneskenes ondskap. Men kan også være konkret ved at 

sommerfuglen dagpåfugløye kan være direkte inspirasjonskilde for raderingens farge og 

mønstervalg. Hver form synes å være bærer av stemningsgivende symboler som underbygger 

innholdet. Både i de stiliserte gulvfliser og ornamenter i teppemønster, kvinnen selv, 

hårtørkleet, slangen, slagskyggen og stjernehimmelen. Den spesielle forbindelsen mellom 
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Salammbô og månen viser til jugendstilens monisme og til filosofen Schopenhauers 

transcendentale univers. Lange forsøker å oppnå synestesi effekt gjennom synssansen, 

kroppslige gjenkjennelige gester og lyd-fornemmelse visualisert gjennom dansen. Lange 

prøver å vekke betrakterens emosjoner og vil vise sannheter om livet som finnes immanent i 

bildet. Sannheter om livet i samtidens fin-de-siecle tid. Kunsten og livet forsøkes forent. 

 

4.2 Kvinner på sommerfugler  
 
 
Kvinner på sommerfugler (Figur 2) ble vist første gang på Kristiania på høstutstillingen i 
1905. Etter gjennomgang av utstillingene i München er dette det eneste som jeg ikke har 
funnet i utstillingskatalog i München Secessionen. Men jeg finner den som ”Weib auf 
Schmertslingen” i utstillingskatalogen for Wien Secessionen i 1911344  der bildet høstet 
suksess345 i sammen med Martyrerin (1911) og Herodias (1905) (Figur 20) og Der Ruf 
(1908)(Figur nr. 19).  
 
Et skrekkinngytende skue slår imot betrakteren fra Langes fargeradering med tittelen Kvinner 

på sommerfugler346. To nakne kvinner synes å være naglet til hver sin enorme sommerfugl. 

Den ene kvinnen er plassert opp imot høyre hjørne av bildekanten og nesten hele kroppen 

hennes er synlig. Hun ligger på midten av to vingeformer med  høyre armen stukket ut og en 

stor spiker eller nål med knappehode er stukket igjennom hennes åpne håndflate. En 

tilsvarende nagle er stukket igjennom oversiden av begge fotbladene og inn i sommerfuglens 

haleformede kropp. Den andre kvinnens overkropp kan sees utydelig. Hodet i profil, hennes 

lange hår som faller nedover skuldrene og ett av hennes nakne bryst og armhule kan skimtes. 

Begge hennes overarmer ser ut til å strekke seg ut mot midten av denne sommerfuglens 

vinger, på samme måte som for kvinnen på sommerfuglen ved siden av.  Begge kvinnenes 

ansikt gir inntrykk av at de er i søvn eller livløse. Begge kvinnene har  sammenknepet munn 

og lukkede øyne og ansiktstrekkene ellers er nesten hvisket ut av sort skyggelegging. Den 

øvre kvinnens ansikt har lyse felt som markerer undersiden av øyenbrynene, nesetippen og 

haken, som får ansiktet til å ligne en uhyggelig maske. Fargene er i gul, grå, blek-rød og sort, 

og gir en avdempet, blek og mørk fargeharmoni. Kroppenes lyse hudfarge rammes inn av 

sorte konturstreker, og sort skyggelegging markerer kroppens former. Ved den  naglede 

håndflaten og fotbladene siver rødfarget blod, slik at også sommerfuglens vinge og kropp blir 

																																																								
344 Arkiv D. 1.33. i Wien Secessionsbyggets bibliotek. 38. Ausstellung. XXXVIII. Ausstellung der Verenigung Bildender Künstler 
Österreichs Secession: Wien April-Juli 1911. 
345 Brev fra Olaf Lange datert 6. Juli 1911, arkivert i Wien Secessionsbyggets bibliotek. Bekrefter at han går med på det foreslåtte oppgjøret 
for salg av Weib auf Schmertslingen og to blad av Martyrerin.  
346 Stavanger Kunstmuseum reg. Nr. 466, innkjøpt i 1919. Registrert som ”Kvinner på sommerfugler”. 
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farget rødt.  En rød flekk som ser ut som blod på den andre kvinnens brystregion er litt 

besynderlig, siden det ikke er noen synlig nagle. Bakgrunnen, det vil si alle feltene som er 

utenfor de store sommerfuglene og kvinnene, består av grå-rosa flater ispedd enkelte 

sjatteringer av sort. To utflytende markante sorte streker skjuler kvinnens kjønn, i tillegg til å 

sive inn bak denne kvinnens kne. Første inntrykk er at disse sorte flekkene er en feil med 

bildet, som om noe er gått galt i raderingsprosessen. Til sammen uttrykker bildet en dyster og 

drømmeaktig stemning hentet fra et mareritt.  

  

Kvinner på sommerfugler har enkelte umiddelbare trekk som er typiske for jugendstilen. 

Den uvanlige komposisjonen i bildet kan og tyde på at Lange har hentet inspirasjon fra de 

”Japanske mesterne” (Munchen s.50). Komposisjonen trekker motivet mot betrakters verden 

både ved den brutale beskjæringen av motivelementene og det uvanlige perspektivet og 

overlappende motivelement. Avskjæring av motivet danner et asymmetrisk utsnitt som 

perspektiv-messig gir de nakne kvinnene en plassering nært inntil billedflaten. Den abrupte 

avskjæringen av både den nederste kvinnekroppen og sommerfuglvingene gir et brutalt 

inntrykk som forsterker scenens morbide aspekt. Lange kan ha valgt dette kompositoriske 

virkemiddelet for å minske grensen mellom kunstverket og betrakteren og som for å 

understreke sammenheng mellom kunsten og livet. Men hva er det Lange vil fortelle om livet 

i denne uhyggelige scenen? Bruk av sorte konturstreker og forenklet mønstertegning og  

understrekning av bildeflaten kan også være inspirert av det japanske formspråket.  Et annet 

åpenbart jugendstiltrekk er at kvinnene er i fokus som sensuelt motiv, og at de denne gang 

åpenlyst visualiserer rollen som offer eller martyrer. Sommerfuglen var et ofte benyttet 

jugendstilelement, som et symbol for skjønnhet. Skala-forholdene er manipulert slik at vi 

ikke vet om det er sommerfuglene som er  blitt overdimensjonert eller kvinnene forminsket.  

To gjenkjennelige element er således satt sammen på en uvirkelig måte,  og minner om at 

dette er et syn hentet fra fantasiens verden.  I et intervju i forbindelse med Langes 

raderingsutstilling i hjembyen i år 1919347, nevnes forfatteren Poe som en av inspiratorene for 

Langes raderingsmotiv. Forfatteren Edgar Allen Poe var en viktig inspirasjonskilde348 for 

symbolistene og kunstnere i Fin-de-siècle (Munchen s.40). Etter å ha lest i Poes skrifter og 

																																																								
347 Stavanger Aftenblad, 22. oktober 1919.  
348 Poe, 1995:s.VII. I følge T.S. Elliot var Forfatteren Edgard Allan Poe (1809-1849) var en viktig inspirasjonskilde for de 
franske symbolistene som Baudelaire, Mallarmè og Vallèry spesielt fordi han talte for poesien for poesiens skyld, og 
vektlegging av poesiens rene estetiske side. Poe var kjent for å vektlegge stil fremfor innhold og lyd fremfor fornuft, i et 
forsøk på å påføre en intens begeistring  i sjelen.””  
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dikt har jeg plukket ut diktet Fairyland som den mest sannsynlige og relevante 

inspirasjonskilden til motiv og stemning i Kvinner på sommerfulger. 

Poes Fairyland dikt omhandler et dunkelt fantasirike ute i verdensrommet, et sted omkretset 

av flere store måner. Landet er bebodd av ”Fairies” – feer, små gjennomskinnelige vesener 

med menneskelig form og bærere av magiske krefter som de kan påvirke menneskene på 

jorden med. Ved midnatt svever de ned til jorden kamuflert av månens stråleskinn, og 

påvirker mennesker med sin magi:   ”And buries them up quite in a labyrint of light”.  Det er 

ikke bare menneskene som blir påvirket av feenes magi, men også ”spirits on the wing” og 

”every drowsy thing.”  Feenes magiske krefter har fått dem alle til å falle i en dyp søvn: ”And 

then, how deep!- O, deep! Is the passion of their sleep.”. De som opplever feenes magi 

befinner seg da i drømmenes verden, og magien gir dem pasjoner, dypt intense emosjoner. 

Etter at feene har vært nedom jorden om natten, stiger de opp igjen til sitt rike. Der frigis 

deres ”atomies”, og her i  diktets siste strofe omtales det som kan kjennes igjen i  Kvinner på 

sommerfugler.  
”Its atomies, however, 
 Into a shower dissever,  
Of which those butterflies 
Of Earth, who seek the skies, 
And so come down again 
(Never-contented things!) 
Have brought a specimen 
Upon their quivering wings.349” 

 

”Its” refererer sannsynligvis til feene, men  ”atomies”  kan bety flertall av atom, små kropper, 

skjelett eller emansiperte kropper.  I dette tilfelle er det nærliggende å sammenligne med 

William Shakespeares bruk av det samme begrepet i skuespillet Romeo og Julie (1594-1595). 

Hos Shakespeare er dronning Mab, en ondskapsfull fe som er ansvarlig for menneskenes 

drømmer. Dronningen reiser ved hjelp av en vogn ”drawn with av team of little atomies”350.  

Dette følget er til sammen så lite at dronning-feen for eksempel kan kjøre : ”Through lovers 

brains, and then they dream of love.”  Det kan tenkes at Poes  ”atomies”, på samme vis som i 

Shakespeares historie, har en medhjelperrolle til feene, ”their moony covering”. På en eller 

annen måte synes ”atomies” da å være tilknyttet månens stråleskinn, som feene ikke lenger 

hadde behov for: ”They use that moon no more.” Det peker mot at de er svært små kropper 

som frigjøres når magiens slør oppløses. Sommerfuglene som søker mot himmelen, men som 

alltid returnerer utilfreds ned igjen til jorden, kommer de små frigjorte kroppene (atomies) til 

unnsetning. Denne gangen daler sommerfuglene ned fra himmelen med et ”eksemplar”, en 
																																																								
349 http://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poems/detail/48627#about kilde om Edgar Allan Poe. 
350 Shakespeare´s Romeo og Julie (1.4.57-98) Gjengir Mercuitos fortelling om Dronning Mab. 
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kropp, på deres skjelvende vinger. Diktet kan om enn svært diffust forklare et bilde av 

kvinnene som er så små at de får plass oppå sommerfuglenes vinger, i det de er i ferd med å 

dale ned til jorden igjen, gir også stemningen til den dunkle mørke koloritten på bildet og 

forklare inntrykket av at de svever. De sorte flekkene kan da gi mening som skydotter som 

omgir dem i nattens mørke, kun opplyst av månens bleke stråleskinn. De sorte skyene kan 

gjenfinnes i et annet av Langes fargegrafikk bilde Urvasi351 (1906)(figur 23), der dette klart 

fremkommer som skyer, om enn i en lysere valør.  

Poes tekst beskriver disse utenomjordiske ”atomies” som lette, gjennomskinnelige 

små kropper eller sjeler, svært forskjellig fra de ”realistiske” kvinnekroppene representert i 

bildet. Viderer er det ikke i overenstemmelse med teksten at kvinnene fremstilles som spiddet 

fast på sommerfuglene. Dog kan ordet ”pasjon” som her beskriver den dype søvnen (the 

passion of their sleep), gi assosiasjoner til  ”the Passion of Christ” som betegner Jesus 

martyrium og korsfestelse. I teksten er sommerfuglene i stand til å fly.  Og hvilke 

sommerfugler er det egentlig som flyr om natten? Lange kan som typisk for jugendstil-

kunstnerne, ha hentet inspirasjon direkte fra naturens fauna, da sommerfuglene i motivet har 

mønster og koloritt nærmest identisk med en Saturnica pavonia , en keiser-møll352 (Figur 9). 

Den hunnkjønnede keiser-møllen flyr bare om natten og er dermed en såkalt nattsvermer353. 

Nattsvermerens vingemønster kjennetegnes av de sirkelformede øynene, med blått midtpunkt 

omkranset av en gul sirkel som igjen omkranses av en rødlig sirkel. Formen sluttes av en 

markant mørk konturstrek. Denne øyenform som kan gjenfinnes i nedre bildekant i Langes 

radering. Mønsteret fraviker noe, spesielt ved det ujevne,  bølgende, skisseaktige mønsteret 

på den øverste sommerfuglens vinger. Mønsteret kan være bevisst endret for å forsterke 

inntrykk av bevegelse, som skjelving i vingen som teksten beskriver som  ”quivering 

wings354”.  Keisermøllen blafrer og rister med vingene dersom den føler seg truet og det kan 

også høres. Det må også fremheves at akkurat denne møll-typen har noen få røde striper og 

flekker tilsynelatende vilkårlig plassert på vingene sine.  De har dermed en rød utflytende 

flekk på vingene som kan påminne om spor av blod, og det kan ha gitt Lange ideen til 

naglingen som medfører rødfarge på møllens vinger. Det er grunn til å tro at Lange har 

studert et bilde av en keisersommerfugl, når han ganske nøyaktig har gjengitt mønsterform og 

farge til sitt Kvinner på sommerfugler. Lange kan ha studert et eksemplar i en 

																																																								
351 Reg. nr. 464 hos Stavanger Kunstmuseum. Fargeraderingen med tittelen Urvasi kan dateres til 1906, og  ble kjøpt inn til 
musees i 1919. 
352 Emperor møll eller Keiser møll, Saturnica pavonia. Den kvinnelige Emperor møllen flyr om natten, mens den mannlige flyr dag og natt.  
353 http://www.wildlifeinsight.com/british-moths/emperor-moth-and-caterpillar-saturnia-pavonia/	
354	Poe,	1995:	s.	88	
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insektsamling355, der de er spiddet med nåler gjennom kroppen. Lange kan også ha funnet ut 

at den hunkjønnede nattsvermeren flyr ut kun om natten, og den tiltrekkes lyset356. I Poe´s 

dikt kan nattsvermeren stemme godt overens med Poes dikt; en ”butterfly…of Earth, who 

seek the skies”. Et jordlig naturvesen som søker mot månelyset på himmelen, som om den 

søker lykken. Nattsvermerene (”Spirits on wings”), kan jo i følge Poes dikt også blitt påvirket 

av feenes magi,  men de gjentakende nattlige utfluktene til tross, blir nattsvermeren aldri 

fornøyd  ”(Never – contented things!)” og daler ned igjen til jorden, til sitt skjul. De røde 

merkene på keisermøllens vinger kan tolkes som at de er blitt et offer for sin egen 

gjentagende søken mot lyset på himmelen. Kvinnene på sommerfuglene fremstilles som ekte 

kvinner fra det virkelige liv. Analogt kan kvinnene i sine drømmer ha blitt påvirket av feenes 

magi,  slik at også de higer mot lyset og lykken. Naglingen indikerer at selv i drømme 

opplever de å ha blitt frarøvet sin frihet, som om de er blitt ett offer, en martyr for søken etter 

lykken i livet.  Kvinnene er som keisermøllen stadig på søken etter en høyere åndelig lykke. 

Nattsvermeren opplever dette i den virkelige natten,  mens kvinnene som sover, opplever 

dette i drømmen, i deres underbevissthet. Kvinnene våkner til en realitet der de opplever å 

ikke være tilfredsstilt med det livet de lever. Fra deres underbevissthet kommer det en 

nagende følelse av lengsel etter noe som mangler i livet. De føler en tomhet og de føler at de 

ikke har frihet.   

 

I Firda Hansens Libellenes dans (1901)(figur 10)(biografi 22&32), er motivet dominert av de 

vakre libelle-kvinnene i transparente slør og skjørt som er farveløse som libellevinger. De 

svever i dans på havets overflate i en fargesprakende orangerød solnedgang. Kvinnene ser 

melankolske ut, som om den lyrespillende ynglingens toner fører dem inn i en transe, mens 

han lokker dem til seg. Dette er kanskje også ment som scene som viser noe som skjer i en 

drøm, i underbevisstheten. Ornamentene i borden i nedre bildekant ligner stiliserte onde 

uhyrer med lange knoklede klør og en mengde øyne som stirrer opp på dem. Hansen har 

dermed også inkludert et faretruende element – kvinnelibellene er i stor fare for å bli fanget, 

trukket ned i havdypet og dø. Til sammenligning er kvinnene i Kvinner på sommerfugler 

også lokket av en magisk kraft, ikke fra den spillende ynglingen, men fra feene i ”Fairy-

land”.  Kvinnene er allerede fanget og spiddet, og tilsynelatende i ferd med å dø. De ligner 

hverandre, er nakne og avindividualisert og nakenheten er med å gjøre motivet universelt. 

																																																								
355	Fahr-Becker,	2007:s.	12.	Det var svært populært med insekts-studier, og som inspirasjonskilde for jugendstilkunstnerne.	
356	Naturvitenskapen	kan	allerede	på	den	tiden	1905 ha funnet ut at den kvinnelige keisermøllen på samme tid tiltrekker seg flere 
keisermøller av motsatt kjønn. Dette skjer fordi den kvinnelige keisermøllen sender ut et feromon, et luktstoff som kan sanses på flere 
kilometers avstand.	
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Komposisjonen er med å underbygge antakelsen at det synlige kun utgjør ett utsnitt, bare to 

synlige kvinner av flere, implisert at bildet omhandler noe som skjer med mange kvinner.  

Lange nevner Flauberts karakter Madame Bovary (Munchen s 45). Bovary er et eksempel på 

kvinnen som drømmer om den store kjærligheten og et annet liv. Hun blir et lett bytte da en 

beiler, aktivt og utspekulert, erobrer henne, slik at hun bedrar sin mann. Hun blir sveket av 

denne elskeren og sønderknust av kjærlighetssorg. Hun fikk et stikk i hjertet, som den 

nederste kvinnen på Kvinner på sommerfugler, visualisert som et blødende sår i 

hjerteregionen. Samtidig lengter Bovary, som kvinne, hele tiden etter frihet. En frihet slik 

som hun ved flere anledninger påpeker at menn er prisgitt357.  Hun blir et offer for 

lidenskapens mysterium, for hun blir ikke fornøyd selv om hun får en ny elsker. Bovarys 

romantiske drømmer om hva livet skal eller burde være, kombinert med manglende 

realitetssans, ender i tragedie og død358.  

De vakre og sensuelle kvinnene i Kvinner på sommerfugler har fått samme behandling som 

skjønne sommerfugler som blir fanget og spiddet med nåler for at menneskene som samler 

dem kan nyte deres skjønnhet og bevare dem i sin innsekt-samling. Her setter kanskje Lange  

fokus på at noen menn hadde en holdning til kvinner som sine trofeer. Som for eksempel Fru 

Bovarys første elsker som kun erobret henne på grunn av hennes skjønnhet. Eller kong 

Ludvig Is skjønnhetsgalleri (Munchen s.45). Et annet tidstypisk eksempel er den utspekulerte 

karakteren fra Tosca operaen (premiere år 1900), som forteller publikum at hans mål er å 

erobre de mange skjønne kvinner kun for sin egen tilfredstillelses skyld (Munchen s.46&47). 

I operaen tar Tosca revansj og dreper politimesteren før han får forgrepet seg på henne. 

Intensjonen bak Kvinner på sommerfugler kan være å vise frem en åpenbarende sannhet, som 

vil sjokkere og ryste den borgerlige selvforståelsen. Fin-de-siècle samfunnets endringer kan 

ha medført at den moderne mann ikke lenger bryr seg om å være ”galant”359 (Munchen s.52) 

del). Kvinnene har ikke den samme frihet som mannen og kan som Madame Bovary bli 

martyrer for sin søken etter lykke.  

 

Münchens Schwabing miljø (Munchen s.37-38) var tilsynelatende det rette stedet for 

kunstnere å eksperimentere med vågale kunstuttrykk.  Kompleksiteten i det å være menneske 

var noe som Fin-de-siecle kunstnerne utforsket. Flaubert påstod at Madame Bovary var et 

bilde på ham selv, og kanskje var det en tendens i tiden som flere kjente seg igjen. Helt i tråd 

																																																								
357	Flaubert,	1994:77.	Madame	Bovary:	”En	mann	er	i	hvertfall	fri;	han	kan	lære	alle	lidenskaper,	alle	land	å	kjenne,	bryte	alle	
stengsler,	vinne	lykken	hvor	fjern	den	er.	Men	en	kvinne	er	hindret	på	alle	kanter”.	
358	Personlighetstrekket å tro at virkeligheten er som vi ønsker at den skal være, ble som følge av boken kalt Bovarisme.	
359	Sitat	fra	Langes	Münchener	brev:	en	galant	tid	da	skjønnhet	ble	verdsatt….	
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med  Schopenhauers pessimistiske livsanskuelse. Kvinnene på keisermøllene kan ha fått 

samme skjebne som Madame Bovary. De er blitt lurt av magien fra månens stråler, for på 

samme vis som månen virker på naturens sykluser og er så sterk at den kan skape ebbe og flo, 

virker den på den menneskelige natur og livskraft. Månen får også ”saftene til å svulme360” 

for å bruke Langes egne ord (München s.35). Livskraften kan indikeres i Kvinner på 

sommerfugler gjennom de sensuelle og yppige kroppene med gester som ikke stemmer 

overens med den morbide situasjonen de befinner seg i,  tilsynelatende uanfektet av 

”korsfestelsen”. Det eneste menneskeskapte element i bildet er naglene, resten er naturlig. 

Mennesket har bevisst valgt noe som påfører andre mennesker lidelse. Flaubert tok i følge 

Langes tolkning farvel med den romantiske kvinnen da han skrev Madame Bovary (München 

s.45). En lignende idè kan ligge bak valget av den dunkle og bleke fargeharmonien 

manifestert både i nattsvermerens vinger og på kvinnekroppene. Skjønnheten og romantikken 

er i ferd med å forsvinne. Puccinis Tosca opera kan ha hatt en lignende intensjon som Langes 

Kvinner på sommerfugler, en avskrekkings-effekt. Likeledes viste Richard Strauss opera 

Salome (1905) med den skandalebefengte librettoen av Oscar Wilde (1891), et liknende 

skrekk senario. Den yndige Salome krever død over Johannes døperen som ikke vil elske 

henne. Siste linje i denne vakre, men bisarre og morbide operaversjonen var at:  

”Kjærligheten er et større mysterium enn døden”.  

 

Oppsummert kan det sies at jugendstilen kommer til uttrykk i Kvinner på sommerfugler på 

alle punkt som Fahr-Becker trekker frem som karakteristika for jugendstilen, selv om det 

mangler noe av den raffinerte og prangende glansen.  Inspirasjon fra japansk kunst er 

fremtredende gjennom den dramatiske komposisjonens asymmetri og brutale beskjæring av 

motivelementene og overraskende perspektivbruk. Virkemidler som er med å forsterke 

innholdet og søker å engasjere betrakteren emosjonelt. Forenkling, gjennomført synlige sorte 

konturer både for å ramme inn kvinnekroppene og sommerfuglene, er alle typisk for den 

japanske kunsten. Symbolistisk litteratur er benyttet som inspirasjonskilde, og Poe er med å 

videreføre Schopenhauers pessimisme når det gjelder synet på det jordlige livet. Orientering 

mot naturen virker for å illustrere noe av menneskets psyke og menneskenes naturgitte 

irrasjonelle drifter. Sannsynligvis er keisermøllen benyttet som et konkret 

inspirasjonsmoment fra naturen og naturen blir besjelet. Kvinnens rolle som martyr for 

kjærligheten er her i fokus, men som et fantasibilde fra en drøm. Alle motivelementer er 

																																																								
360	”saftene til å svulme” ble da benyttet til å beskrive hvordan om vårstemningen under München-karnevalet virket på menneskene.	
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benyttet symbolsk for å underbygge flere lag av innhold i raderingen. Skjønnhetskulten viser 

seg gjennom de vakre sensuelle kvinnene som er avbildet, og ikonografisk understreket av 

sommerfuglene. Kunsten er med for å fortelle noe om livet,  og vil vise noe som vanligvis er 

skjult i menneskets underbevissthet. Bildet gjenspeiler fin-de-siècles fokus mot det 

underbevisste og irrasjonelle som en naturgitt livskraft som ofte kommer i konflikt med det 

rasjonelle. Bildet følger tilsynelatende symbolisten Poes oppskrift, og vil vekke betrakterens 

emosjoner gjennom å spille på det bisarre, skrekk og morbide element. Aspekter som flere av 

kunstnerne i Münchens Schwabing avant-garde utforsket i denne nye tiden. 

 
4.3 Tang 
 
Tang (1912) (Figur 3) fargeraderingen er registrert vist første gang på München Secession 
utstillingen i 1912, da som det eneste kunstverket fra Lange361.   
 

Bildet viser to nakne vakre kvinner som med flagrende rødt tang-tentakel-hår flyter inn mot 

billedeflaten. Mesteparten av motivet sees under havoverflaten, som øverst danner et 

horisontalt skille. Kvinnekroppene befinner seg under vann, med unntak av hodene med det 

rødeflammende håret og armene som strekker seg oppover mot den blå himmelen. Hvitt 

skum dekker havoverflaten og omkranser dem. Beina knipes sammen og er også vokst 

sammen fra knehøyde og ned til de ender opp i to delvis overlappende rotkranser. Føttene er 

dermed erstattet av røtter som klamrer seg fast i steingrunnen. Fra rotkransene glir de to 

kvinnekroppene fra hverandre, den ene mot høyre og den andre mot venstre side. Hodene er 

bøyd og de har lukkede øyne, som om de sover. Den ene kvinnen dypper nese og munn under 

havoverflaten. På havbunnen bak de to kvinnene sees den mørke silhuetten av et skip med 

mast, frontmast og tauverk tilsynelatende intakt. Skipsvraket ligger med fronten kilt inn 

mellom to undervanns-bergformasjoner. Mens deler av masten med tauverk stikker opp over 

havoverflaten. Bergformasjonene kan vi se strekker seg oppover i bakgrunnen. Havbunnen er 

for øvrig dekket av gul gylden sand. I enden av undervannsberget klamrer tang-røttene til 

ytterligere tre tang-kvinneskikkelser seg fast. En fisk kommer svømmende fra høyre nedre 

kant. De vakre sensuelle tang-kvinnene svaier med strømmene i vannet, og en stemning av 

melankoli preger bildet. 

 

																																																								
361 München Secessionen 15. Mai – 31. Oktober 1912. Tang registrert som nr. 254 i den offisielle utstillingskatalogen.  
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Langes Tang kan umiddelbart vise enkelte typiske trekk som kjennetegner jugendstilen i 

henhold til Fahr-Beckers teori. For det første er det kvinnen som utgjør hovedmotivet. 

Symbolet på skjønnhet åpenbares gjennom de nakne vakre kvinnekroppene. Den røde 

hårmanken antyder at det er kvinnens rolle som femme fatal som presenteres, understreket av 

det forliste skipet som ”fristerinnene” har lokket mot et undervannsskjær. Det erotiske og 

sensuelle aspektet blir tydeligere åpenbart gjennom den virkelighetsnære fremstillingen av 

kvinnekroppene, i kontrast til de mer abstraherte formene i omgivelsene. Kroppenes åpne og 

ettergivende gester og de røde kjønnshår manifesterer dette aspektet ytterligere. Den mørke 

silhuetten av skipet i bakgrunnen kan symbolisere det maskuline motparten. Den utstikkende 

frontmasten borer seg frem på tvers av billedflaten like bak de to tang-kvinnene i 

billedfronten.  Det potente maskuline aspektet understrekes i tillegg med den enslige fisken, 

forførersymbolet362, fremstilt nærmest som et stemplet ornament på skipsskrogets mørke 

flate. Bildet kan tolkes som en fremstilling av den forføreriske mannen som til skrekk og 

advarsel er blitt lokket av de ”dødelige kvinnene”. Men Lange har sannsynligvis inkludert 

flere meningslag også i denne raderingen (Munchen s. 52). For det andre kan påvirkning fra 

den Japanske kunsts formspråk gjenkjennes i bildets asymmetriske komposisjon med 

motivelement trukket helt opp i billedflaten og beskjæringen av motivelementene. De nakne 

kroppene i billedflaten blir påtrengende, insisterende og proporsjonsmessig store i forhold til 

skipsvraket i bakgrunnen. Det overraskende perspektivet gir en synsvinkel som gir et 

tverrsnitt av havet. Den japanske kunstens respekt for den tomme flate kan gjenkjennes i det 

gule sandlandskapet applisert som en flat bakgrunn, men på samme tid representerer denne 

gyldne flaten også en uendelighet som omgir de andre motivelementene i bildet. Den 

intensive uttrykkskraften i de forenklede konturene er spesielt iøynefallende i de røde 

ornamentale tang-tentaklene.  Mens den spettete blå-hvite rev-formasjonen gir inntrykk av en 

abstrahert form som trekker oppmerksomheten mot billedflatens to-dimensjonalitet. Det 

samme understrekes av den mørke silhuett-opptegningen av skipsvraket. Innflytelsen fra det 

japanske fargetresnitt  kan også spores gjennom ”de flette-eller spilelignende forgrunns-

formene” her dannet av kvinnekroppene i front i tillegg til silhuett opptegningen av skip, 

master og tauverk som ”rammer inn et videre lanskapsutsyn363”.  Den kraftfulle fargebruken 

inkludert få og sterke farger, og ofte med tydelige mørke konturstreker, var også typisk for de 

japanske tresnittene. I Tang dominerer de tre primærfargene i tillegg til hvitt, samt  

konturstreker som understreker den dekorative holdningen. Det tredje elementet innenfor 

																																																								
362 Fahr Becker, 2007: s.131. I henhold til jugendstilteorien symboliserte fisken forføreren 
363 Fahr-Becker, 2007:s. 258  
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Fahr-Beckers definisjon av jugendstilen som tydelig fremtrer i Tang motivet, er den besjelede 

naturen. Tittelen peker på at det er sjøveksten tang som representeres, men disse tangvekstene 

er utformet med vakre kvinnekropper som erstatning for tang-stengelen og er således 

eksplisitt besjelet. Fremstillingen appellerer til fantasien, fordi det bryter med betrakterens 

virkelighetsoppfatning364. Besjelet natur skulle tjene som en ”materialisering av 

menneskesjelens atmosfære”365.  Allerede antydet er stemningen av melankoli. Hvordan 

denne emosjonen fremkalles kan ikke umiddelbart fastslås. 

Hvordan eventuelle flere jugendstiltrekk kommer til uttrykk i Tang, må det en utdypende 

analyse til for å identifisere. Det er til nå ikke funnet litterære kilder som kunstneren selv har 

henvist til, tilsvarende de to foregående verks-analysene. Langes egen lille tekst om 

”elvepigen” fra ungdommens skissebok kan være relevant da den blant annet kan 

symbolisere dragningen mot havet (Biografi s.18). En annen liten symbolistisk tekst kan ha 

relevans som innfallsvinkel, fordi den er skrevet av den engelske modernistiske natur-poeten 

D. H. Lawrence (1885-1930). Lawrence reiste til München området rundt 1912366. I 

Lawrences korte dikt med tittelen Seaweed, kan tangen tolkes som et symbol for å forklare 

noe om det moderne menneskets ”sjelelige atmosfære”: 
”Seaweed sways and sways and swirls 
As if swaying were its form of stillnes; 
And it flushes against fierce rock 
It slips over it as shadows do, without hurting itself” 367. 

 

Tangen som svaier og tidvis blir snurret rundt med strømmen, er nærmest konstant i 

bevegelse. Analogt kan dette tolkes som en henvisning til det moderne menneskets følelse av 

å forholde seg til konstante endringer, både fysisk og psykisk. Spesielt en påtrengende 

opplevelse blant de urbane moderne menneskene. Fysisk i form av øket transport- og 

kommunikasjonsmessig mobilitet og tiltakende nomadetilværelse. Psykisk i form av å måtte 

forholde seg til stadig skiftende sannheter og endrede virkelighetsbilder som følge av blant 

annet store fremskritt innenfor vitenskap, industri og teknologi. Tangen som uten å yte 

motstand blir slengt mot den harde steingrunnen, greier å unngå å bli skadet. Tangen, lar 

vann-strømmen beskytte den, og reise den opp igjen, og tangens slimete og glatte overflate 

gjør den mindre sårbar. Menneskene på sin side, møter vanligvis stadig utfordringer og 

vanskelige valg i livet.  Sjansen for å få være i fred (”stillnes”) og unngå å bli såret er større 

dersom menneskene lar være å tenke fritt og ta egne standpunkt, men velger motstandsløst å 

																																																								
364 Fahr-Becker, 2007:s. 15 
365 Fahr-Becker, 207:s. 13 
366  https://en.wikipedia.org/wiki/D._H._Lawrence#Early_career. Lawrence reiste til München området i 1912. 
367 http://www.babelmatrix.org/works/en/Lawrence,_D._H.-1885/Seaweed 
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følge majoritetens meninger. Analogt med det Lange fremhever som Goethe har uttalt om 

majoritetens makt368. Mennesket som bevisst unngår konflikter og unngår å engasjere seg 

emosjonelt, kan oppleves som feige, glatte og resignerte. Og de kan oppfattes som de 

benytter samme overlevelsesstrategi som den glatte og sleipe tangen. De unngår 

tilsynelatende å bli såret, men oppfattes da som bare en skygge av seg selv, slik tangen bare 

glir som en skygge over revet. Mennesket blir da som de ”syge ...sorte menneske-flokke369” 

som Obstfelder forteller om i De røde dråber (München s.43-44). De får ikke ”følt hva det er 

å være menneske” 370, med livets emosjonelle opp og nedturer:  

” For livet er musikk, ser du. Men menneskene har glemt at høre den371.”  

 

Det kan tenkes at Lange forsøkte å uttrykke noe av den samme tematikken i Tang bildet 

visuelt, som både Lawrences dikt og Obstfelders drama uttrykker skriftlig. Relevante 

paralleller kan trekkes som følge av deres samtidige historiske kontekst og at Lange på 

samme vis som Lawrence og Obstfelder, i denne tiden levde som en urban nomade med 

sensible kunstnersinn (Biografi s. 13). Langes Tang uttrykker en billedlig helhetlig stemning 

av melankoli.  En stemning som også vil kunne være en nærliggende beskrivelse av det 

resignerte følelseslivet til det moderne mennesket tolket ut i fra Lawrence og Obstfelder.  

Lange har manifestert dette uttrykket gjennom å besjele naturen.  

Naturfilosof og zoolog Ernst Haeckel var spesielt opptatt av det han selv beskrev som ”midt i 

mellom-vesenene” som var så ”herlig ornamentaliserte”, 372  og  hav-tang var nevnt som et 

eksempel på et slikt ”vesen”373.  Blæretang, brunalgen Fucus vesiculosus374,  er den mest 

vanlige tangen utenfor norskekysten der Lange vokste opp. Arten er lett å kjenne igjen da den 

har flyteblærer som sitter parvis på begge sider av en midtribbet flate og gaffeldelte skudd. 

Blæretangen er særbo og har derfor egne hunnkjønnsvekster,375 og den er å finne festet på 

berg eller steingrunn i kystnære strøk.  Blæretangens kjennetegn er visualisert i Tang bildet, 

men da som bryst på en kvinnekropp, og som tang-hår.  Blæretangen er glatt og sleip og har 

en ettergivende myk stengel. Det visualiseres i raderingen ved at de utstrakte slanke kroppene 

med sammenknepne lår og sammenvokste legger er modellert slik at kroppene ser skinnende 
																																																								
368 Stavanger Aftenblad, 7.11.1931.  I Langes artikkel fremhever han dette som Goethe har skrevet angående majoriteten: 
”Inet er motbodeligere enne majoriteten; den består av noen få kraftige fortravere av skjelmer som akkodomoderer sig , av 
svake som  assimilerer sig. , og av den masse som løper efter uten i minste måte å vite had den vil.” 
369	Obstfelder,	1917:136	
370 Obstfelder, 1917:136. Vitenskapsmannen Odd: ”Jeg har set på eder i aften. Jeg har set eder le. Si mig. Er I da glade? Ha I da nogensinde 
følt, hvad det er at være menneske?” 
371 Obstfelder, 1917: s. 156 
372	Fahr-Becker,	2007:	s.	12.	
373	Fahr-Becker,	2007:s.	12	
374 Fakta om blæretang i store norske leksikon 
375 Store norske leksikon fakta om blæretang. 
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og glatte ut. I tillegg flyter de tilsynelatende viljeløst i vannet med en knekk i knærne. 

Blæretangens trådlignende festeanordning til steingrunn ligner ikke på de tilsynelatende lite 

funksjonelle festeorganene i Tang, der de korte rotgreinenes ornamentale form minner om 

stiliserte fingre eller tær.  Gro- og feste-forholdene på det nakne undersjøiske berget synes 

vanskelige. Den kalde blå og hvitspettede berggrunnen kan tolkes som et tegnet symbol. Fjell 

og berg assosieres med det faste og bestandige, og vedtatte sannheter er i så måte det som 

danner det sikre grunnlag for det en som menneske skal tro på. De spettete hvite flekkene på 

berget er uvanlig og kan implisere at berggrunnen er i ferd med å løse seg opp, og minke i 

størrelse, implisert at sannhetsgrunnlaget er i oppløsning. Mer konkret kan berget 

symbolisere et kaldt, rasjonelt samfunn som mangler gode betingelser for å finne seg til rette 

og få rotfeste.  Dette kan bringe assosiasjonene over på den uttalte rotløsheten og følelsen av 

fremmedgjøring spesielt i det urbaniserte moderne samfunnet (München s. 44)376. Dette er 

følelser som menneskene kan kjenne på kroppen og som knytter seg til underbevisstheten, 

manifestert i Tang ved å være under havoverflaten. Mens røttene prøver å få feste, og slik 

symboliserer at menneskene ønsker å finne seg til rette, er de samtidig et hinder for det 

motstridende ønsket om full frihet. Frihet til blant annet å reise og til handle, tro og mene det 

de selv ønsker377. De motstridende følelsene kan anes i tang-røttenes røde farge, som er gått 

varme og brenner. Det understrekes ytterligere av at rotgrenene holder på å løfte på grepet de 

har i fjellgrunnen, der den ene nesten utelukkende holder et løst tak i den andres rotkrans uten 

selv å komme i kontakt med berggrunnen. 

 

Over havoverflaten tiltrekker den markante friske røde fargen på tang-tentaklene 

oppmerksomheten. Rødfargen er enda klarere enn på rotfestet, da alle fargene over 

havoverflaten er klarere og sterkere enn den tilsvarende fargen som brytes av vannets 

slørende effekt. Denne forskjellen kan indikere at det over havoverflaten er tanker og følelser 

som gjør seg gjeldende i bevisstheten. Tang-tentaklene utgjør et ornament som sannsynligvis 

også skal symboliserer noe i seg selv. Blæretangens tentakler fester seg gjerne til fot og 

legger dersom du vasser nær den, som et kjærtegn som forsøker å holde taket. De røde 

flagrende tangtentaklene kan tolkes som symbol på den lidenskapelige kjærligheten, da rødt 

blant annet er kjærlighetens farge. Den voldsomme strømmende bevegelsen i de hårliknende 

tangtentaklene kan tolkes som et symptom på sterk vind på overflaten.  Tang-kvinnenes 

																																																								
376 Den store befolkningsveksten i byene medførte at menneskene  bryter opp fra familie og slekt, røttene og samholdet de 
opprinnelig kom fra, for å forsøke å slå rot blant mange ukjente i de voksende bymiljøene 
377 Blant annet til å benytte seg av alle de nye mulighetene til rask forflytting blant annet tog-utbyggingen bød på.  Bedret 
økonomi og mer fritid blant en stadig voksende middelklasse i et stadig mer sekularisert samfunn. 
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løftede armer med tang-tentakler signaliserer at de lengter opp til lyset og luften, og de viser 

en kraft og vilje som står i konflikt med gestene for øvrig. De bøyde hodene og ansiktene 

med lukkede øyne, som om de sover, er innesluttet i seg selv.  De stormfulle og 

lidenskapelige elementene på havoverflaten står i kontrast til det svaiende, ettergivende, 

glatte og kalde under havoverflaten. Analogt kan dette tolkes som en visualisering av 

menneskenes higen og søken etter den lidenskapelige kjærlighet og opplysning. De er festet 

til bunnen og mennesket har dermed en følelse av at de ikke er fri til å komme bort i fra den 

tilstanden de er i. Det vannrette bruddet mellom det som er over og under havnivået kan 

indikere at mennesket har mistet kontakt med sine følelser og emosjoner. Den glatte 

tangkroppen med den ettergivende stengelen, inklusiv den indikerte innesluttetheten, kan 

analogt tolkes som om de har mistet verdier og holdninger som kan få dem til å fokusere på 

annet enn egne behov. Den tidstypiske Madame Bovary kan tjene som ett eksempel på 

akkurat det (Munchen s. 45).  Hennes lengsel mot å finne den lidenskapelige kjærlighet fører 

all bevisst oppmerksomhet mot å nå det målet. Det hvite skummet på havoverflaten i Tang 

kan symbolisere den dag-drømmende tilstanden hun etterhvert befinner seg, og som  hindrer 

henne å se realitetene rundt seg378. Familien rundt henne betyr etter hvert ingenting, hun føler 

tomhet og blir som en ”skygge” av seg selv. Hennes opplevelse og frustrasjon over som 

kvinne å ikke ha frihet, slik som mannen, synliggjøres av uroen i de rødflammede tang-

røttene379. Lange kan med Tang bildet ha ønsket å synliggjøre en problematikk som først og 

fremst gjelder for de kvinnelige moderne menneskene. Dette kan underbygges med at Lange 

har valgt å inkludere til sammen fem tang-kvinner i motivet. De to kvinnene i billedfronten er 

fremstilt nærmest identiske, og dermed avindividualisert. Skipsvraket og fisken kan da også 

på dette tolkningsnivået symbolisere den moderne mannlige beileren,  som med sin pågående 

framferd har spilt fallitt. De påpekte spenningsforholdene og kontradiksjonene manifestert i 

Tang er med å fremkalle stemningen av melankoli;  brytninger mellom forventninger og 

maktesløshet. 

Det komposisjonsmessige grepet Lange har valgt kan gjenkjennes fra Frida Hansens 

havfruetepper (figur 12). Kunstneren velger å vise både det vi vanligvis kan se over 

havoverflaten og det som vanligvis er skjult for oss, under havoverflaten. Betrakteren kan 

granske begge bevissthetsnivåene og oppdage de motstridende spenningene visualisert. Frida 

																																																								
378 Madame Bovary brydde seg etter hvert ikke om noe eller noen rundt seg. Selv ikke hennes datter. Hun var kun opptatt av 
sine egne behov, og viklet seg etter hvert inn i et liv med løgner for ikke å bli avslørt.  
379	Det var fortsatt en reell forskjell på grad av frihet mellom menn og kvinner også da Tang ble skapt .Året etter i 1913 fikk 
kvinnene stemmerett i Norge, og således utgjorde kvinnefrigjøring en tidsaktuell diskurs både i Norge og i München.	
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Hansen forteller i 1913 om sine intensjoner da hun fremstiller havfruen som strekker sine 

armer opp imot lyset, mens hun holdes nede av to andre havfruer.  
”Jeg har tænkt mig at Havfruerne nede fra Dybet begynder at længt opp og vil stige mot Lyset. En av 
dem er alt naadd opp og rækker armene mot Solen, men hun holdes nede av de mer jordbundne, hun 
kommer aldrig løs fra Dyndet380…” 

 

Tangkvinnene blir på samme måte som Hansens havfrue et symbol på menneskenes higen 

mot lyset og den åndelige lykken, og bort fra et trivielt liv i ufrihet.  Dette pessimistiske syn 

på tilværelsen illustrert både i Tang, Hansens Havfruer, Lawrences Seaweed og Obstfelders 

”sorte menneskeflokker”, indikerer at de har en felles Schopenhauersk verdensanskuelse som 

kommer til uttrykk i deres kunstverk. Der menneskenes liv dreide seg om en stadig higen 

etter å bli tilfredsstilt ikke bare fysisk, men åndelig (Biografi s. 22). I øvre venstre hjørne av 

Tang bildet avtegnes en form i det hvite skummet, en form lik en hvit due som flyr over den 

ene tangkvinnens bøyde hode. Duen kan være et symbol for håp og ånd. 

Monismen gjør seg tilkjenne eksplisitt i Tang, på grunn av at Tang-kvinnen kan tolkes som 

en halvt gjennomført metamorfose. Eksemplifisert i Gerhard Munthes: Den onde stemor 

(Figur 11)(Biografi s. 25-26 ) og Berninis skulptur: Appolon og Daphne381. Der kvinnedelen 

av tangen symboliserer selve livskrafts-prinsippet.  ”Urkraften”382, som mennesket har til 

felles med alt liv i naturen, var tilknyttet menneskets underbevissthet. Den samme urkraften 

som Frans von Stuck utforsket i sine mange verk med mytologiske figurer som kentaurer og 

satyrer (Munchen s. 48, 54). Langes vektlegging av erotiserende, sensuelle 

kroppsfremstillinger i Tang kan være intendert, på samme vis som Klimts 

kvinnerepresentasjoner for å sjokkere og vekke emosjoner hos betrakteren, men også for å få 

betrakteren til å reflektere over egne reaksjoner, holdninger og verdier (München s. 54). 

Böchlins fremstilling av havfruer med svært talende gester kan som Tang-kvinnene gi 

betrakteren en opplevelse av menneskelig identifisering (Munchen s.41-42). Lange forsøker 

ikke som Böchlin å skape en ny enhetlig virkelighet i bildet (Figur 15), men plasserer 

tilsynelatende virkelige kvinner inn i et symbolladet landskap, mer i samsvar med Klimts 

metode. På den måten impliseres det at kunsten vil fortelle noe om livet. Mennesket og det 

menneskelige fremheves som det virkelige, mens alt i omgivelsene er utpreget stilisert og 

uvirkelig. Tang bildets kombinasjonen mellom det figurative og det abstraherte virker 

gjensidig forsterkende. Skillet tydeliggjøres for betrakteren, kanskje for å påvirke til 

																																																								
380 Thue, 1986:s. 119.  
381	Lange	er	registrert som medlem i den Skandinaviske Forenings i Roma, 
Medlemsbok den 4. Februar 1909. Olaf H. Langes signatur i boken, sett 23. Mai 2015. På den tiden var Villa Borghese blitt museum, og 
derfor var det mulig å se Berninis skulptur.	
382 Fahr-Becker, 2007:s. 12 
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refleksjon. De sensuelle og erotisk ladede kvinnekroppene i Tang  kan trigge flere sanser hos 

betrakteren, både gjennom syn og gjennom gjenkjennelse og sansning av kroppslige gester. 

Det menneskelige blir fremhevet og tang-kvinnenes ansiktsuttrykk og kroppsspråk kan 

gjenkjennes som trist og melankolsk. Som om de sørger over forliset som har skjedd like ved 

deres side, uten at deres forsøk på å varsle om fare ble hensyntatt. Betrakteren blir også vitne 

til at natur og det menneskeskapte braker sammen. De rasjonelle menneskene som tror at de 

ved hjelp av stadig nye oppfinnelser kan herske over naturen, her symbolisert med seilskip-

silhuetten som er blitt stanset av undervannsrev. Tang er laget i 1912, samme år som Titanic 

forliste,383 det store passasjerskipet som ikke skulle kunne synke, men som måtte gi tapt for et 

isfjell. Naturen er sterk. Naturen med sin iboende livskraft, lever videre i det evige kretsløpet.  

I overført betydning kan dette tolkes som at det rasjonelle fornuftsstyrte ikke kan overse 

kreftene i det menneskelige irrasjonelle, uforklarlige naturgitte instinkt og emosjoner.  Dette 

faktum som Obstfelders vitenskapsmann fikk en åpenbarende erkjennelse av i dramaet ”De 

røde Dråber.” Industrialismens ”fabrik” kunne gi dem rikdom, men ikke et lykkelig liv 

(München s.43).  

 

Dekorative element  løfter verket hinsides tid og rom, og faktum at kvinnene er nakne 

medvirker til å gjøre bildene mer tidløse.  På den annen side er skipsvraket i Tang med å sette 

kunstverket inn i en tid, da det fortsatt fantes store seilskip. Fregattene og hav og tang som 

Lange kjenner fra sin oppvekst i sjøfartsbyen Stavanger. Langes egen lille tekst om elvepigen 

fra skisseboken i tenårene kan også vise hans fascinasjon for ”ånder” i tilknytning til havet 

(Biografi s. 18). ”Væstlendingen” Langes evige følelse av tiltrekning til havet, den hjemlige 

naturen, kan ha satt sine spor i sjelen hans (Biografi s. 25). Tang farge-raderingen er 

sannsynligvis også det eneste raderingsmotivet som Lange overførte til monumentalt 

format384, og det impliserer at dette Tang er det motivet Lange selv ville fremheve. Det 

monumentale Tang maleriet (1914-1918) er nå gjenfunnet.  I Tang-maleriet er alle de 

varmgulfargede feltene i Tang raderingen malt med gullskimmer i  temperaen. Havbunnen er 

dermed farget av gullskimmer og samme stoff som kvinne-tang kroppene og fisken. Dette 

minner om Hansens Semper Vadentes (1905)385 billedvev, der havet er fremstilt som en flate 

som skinner av gull. I Hansens billedteppe indikerer den innvevde teksten at det 

																																																								
383 Store norske leksikon vedrørende Titanic, da antatt å være verdens største skip sank på sin første reise, den 15. April 
1912. 
384 Tang tempera maleriet er målt til ca. 155x170 cm, og finnes i privat eie i Norge. 
385 Frida Hansens: Semper Vadentes eies av Stavanger Kunstmuseum.  
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gullskinnende havet symboliserer evigheten386.  Lange kan med dette ville vise at i alt som 

lever (tangen og fisken) finnes det et gjenskinn av det evige.  Det kan implisere en teosofisk 

og monistisk idè. Langes tidlige fascinasjon for eksistensielle tema, spesielt døden, finnes 

tilsynelatende også i Tang, der skipsvraket kan symboliserer døden og kvinnen i tang-drakt 

representerer livet.  Der mennesket inngår som en bestanddel i naturens evige kretsløp. 

Sandbakgrunnen i Tang kan dermed visualisere den hellige evigheten. Gud er i alt. 

De svaiende bevegelsene i tang-kvinnekroppene under vann synliggjør vannets bevegelse. I 

overført betydning kan det vise til de flytende og strømmende kvalitetene i menneskets 

underbevissthet, emosjonene. Visualisering av en tilstand eller en neddempet følelse av 

melankoli i dette tilfellet. Menneskets underbevissthet er vitne til det rasjonelle 

menneskeskaptes forfall og verditap, og det golde basis av usikre sannheter som de moderne 

menneskene skulle feste sin lit til. En trøstesløs tilværelse i øde sandlandskap, som kan 

symbolisere følelsen av ”tomhet” som synes å forfølge det dekadente liv (Biografi s 22). 

Tilsynelatende ute av stand til å fri seg fra sin skjebne.  Men den utydelige visualiseringen av 

den hvite dueformen i havskummet kan være en viktig detalj, en pan. I så fall kan et 

underliggende budskap i denne raderingen være at den opplevde ufriheten kun er en illusjon. 

At der finnes håp for menneskeheten, fordi mennesket, i motsetning til tangen har mobilitet 

og mulighet til å handle.  Mulighet til å stå opp for det de selv mener og fullføre sitt 

brennende ønske om å nå lyset og føle hva det er å være menneske. Betrakteren befinner seg 

jo allerede på det nivået som tangen-kvinnene higer opp mot. Mennesket har ikke tangens 

glatte sleipe kropp i utgangspunktet, han/hun kan bevisst velge hvilke verdier og holdninger 

de vil stå for. Hvert menneske må velge om de vil se utover egne behov eller ikke. Lange selv 

skriver som med et hjertesukk:  ”Hvor naturen er svak i forhold til kjærligheten”.  

Lange selv fant svaret i Madame Récamier (München s. 47). Goethes Faust fant til slutt 

svaret (München s.48) og det samme gjorde Obstfelder med sine røde dråper (München s.43-

44).   

 

Langes Tang radering innehar oppsummert flere element som kan knyttes til jugendstilen. 

Det er ikke funnet en sikker kilde som viser at Tang raderingen har fått inspirasjon fra 

symbolistisk litteratur. Lange kan ha tatt utgangspunkt i egne erfaringer fra Vestlandet, da 

inspirasjon direkte fra naturens blæretang alge kan tolkes manifestert i raderingen. Kvinnen 

																																																								
386 Det gullskimmrende havet kan tolkes som et symbol på evigheten, som følge av tekst-inskripsjonen i dette kunstverket. 
Teksten: Alltid ilende, aldri hvilende, bort fra vuggen, ut i livet, inn i evighteten O Gud, og det kan dermed også tenkes at 
det gullskimmrende havet symboliserer evigheten og gud på samme tid. I samsvar med teosofisk filosofi. 
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står igjen frem som fremtredende motiv i rollen som femme fatal og den dekadente kvinnen 

eksemplifisert med Madame Bovary. Spenningen mellom kjønnene finnes i raderingens 

sensuelle og erotiske symbolikk, både hos tang-kvinnene og i skipsvrakets form. Innflytelse 

fra den japanske kunstens dekorative formspråk er identifisert. Bildet er ladet med symbolikk 

der spesiell oppmerksomhet rettes mot ornamentale elementer. Naturen er eksplisitt besjelet 

og kan vitne om inspirasjon fra den monistiske lære. Kvinnekroppene utgjør også en 

manifestasjon av livskraften, urkraften i all natur. Den realistiske utformingen av den 

sensuelle nakne kvinnekroppen i et ellers stilisert landskap er med å redusere skillet mellom 

verk og betrakter. Sannsynligvis som et forsøk på å trigge flere av betrakterens sanser og som 

et sjokk-moment. Tang kan ikke betegnes som et lydbilde. Men symptomet på den kraftige 

vinden over havoverflaten kan være et forsøke å frem-mane lyden av havets sus, og at 

synestesi er målet. Schopenhauers pessimistiske livssyn setter sitt preg, men en liten due 

varsler håp for menneskeheten.  

 

Spenning mellom det oppadstrebende ildfulle tang-håret og de røde stiliserte røttene som 

klamrer seg fast til grunnen kan symbolisere motstridene dragninger. En illustrasjon på det 

moderne mennesket i fin-de-siecles kamp mellom ønsket om frihet og ønsket om tilknytning 

og sikkerhet. Spenning som følge av motstridene dragninger i higen mot lyset, det åndelige, 

men samtidig en tilknytning til det jordlige og materialistiske. Brudd mellom fornuft og 

følelser, mellom det rasjonelle og det irrasjonelle bevissthetsnivået. Fin-de-siécles svinnende 

grunnbase av vedtatte sannheter, og vitne til det rasjonelle menneskeskaptes forsøk på 

overkjøring av naturen og det menneskelige, gjenspeiles i Tangs fremtredende helhetlige 

stemning av melankoli og innadvendte selvopptatthet hos de vakre kvinnene. Dekadansen gir 

seg dermed tilkjenne også i Tang. 
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5 Oppsummering og perspektivering  
 

Tesen som tok utgangspunkt i at Lange ble påvirket av de modernistiske strømningene i  

kunstmetropolene Paris og München har som et resultat av denne oppgaven blitt styrket. 

Fordi analysen av Langes tre fargeraderinger bærer preg av å være påvirket av de 

modernistiske strømningene i Europas fin-de-siècle. Langes fargeraderinger representerer den 

nye tidens kunst, som er preget av estetisk fornyelse der det dekorative var en ”triumf”. Blant 

annet symbolistisk litteratur inspirerte til innhold omhandlende livets store spørsmål. 

Dekadansens sensitivitet og virkelighetsflukt gjenspeiles i motiv som representerer sensuell 

eksotiske prakt,  drømmelignende fantasier og vakker melankoli. Men samtidig bryter mørke 

elementer inn og ødelegger den overflatiske idyllen. Fin-de-siècle samfunnets akselererende 

sekularisering og oppløsende krefter førte både med seg større frihet for enkeltindivider og en 

økende grad av fremmedgjøring.  Politisk uro var i tillegg en voksende tendens. De 

menneskelige reaksjoner, som melankoli og virkelighetsflukt, stod i kontrast til den rasjonelle 

fremtidsoptimismen i de ekspanderende byenes tillit til industrielle, teknologiske og 

vitenskapelige nyvinninger. Dette spenningsforholdet gjenspeiles i fargeraderingenes 

motstridende estetikk, både i form- og fargevalg, motivelement og innhold. Både gjennom 

slående effekter og gjennom subtile element. I lys av Behrens stildefinisjon vil denne 

analysen peke mot at den internasjonale jugendstilens motstridende estetikk kan tolkes som et 

symbol for fin-de-siècles livsoppfatning. Opplevelsen av stadige motstridende spenninger. 

Det sanselig poetiske raffinement, men med en underliggende urovekkende motsats.  

 

Langes tre raderinger vitner spesielt om den Sentral-Europeiske kunsts fokus på utforskning 

av det moderne menneskets sinn, underbevissthet og følelsesliv der kvinnen er det 

fremtredende instrument. Münchenskolens hang til det teatralske gjenspeiles i det iscenesatte 

Salammbô. Mens Schwabing-miljøets interesse for den symbolistiske litteratur der blant 

annet Poes bisarre og skrekkinngytende virkemidler blant idealene, kommer til uttrykk i 

Kvinner på sommerfugler. Den noe senere Tang raderingen er den som mest eksplisitt 

gjenspeiler granskningen av menneskets underbevissthet. Symbolbruk preger bildene, og 

hver form og farge kan tolkes som bærere av betydning ut over seg selv. Inspirasjon fra den 

japanske kunsten demonstreres både i formspråk og i bildenes dekorative og raffinerte tilsnitt. 

Naturen er benyttet som konkret inspirasjonskilde og vises både eksplisitt og implisitt i 

verkene. Representasjon av de tidstypiske kvinnerollene i sammenstilling med inspirasjon fra 
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naturen, bringer med seg overraskende momenter, som inviterer til tolkning av flere 

meningsslag og dyptloddende iboende budskap.  

 

Det er nettopp forsøket på å skape ett fortettet uttrykk, der sannheten bak den oppleve 

virkelighet kan åpenbare seg for betrakteren, at kunstneren Lange setter sitt særpreg på 

kunsten han her har skapt. Langes humanistiske engasjement med sympati for den svakeste 

part viser seg i Salammbo og Kvinner på sommerfugler. Tang kan tolkes som et forsøk på å 

få betrakteren til å våkne opp og innse hva som må til for å komme seg ut av melankolien 

som tilstand.  Gustav Klimt og Frans von Stucks kunst er nærliggende å sammenligne Langes 

fargeraderinger med. Men det er i sammenstilling med deres kunst at Langes kunsts særpreg 

gjør seg tilkjenne. Monismens lære om urkraften, som betegner en felles livskraft for alt i 

naturen, tjener som en felles ideologi for jugendstil kunstnerne. Det er også et felles 

interessefelt for Stuck, Klimt og Lange.  Urkraften gjør seg tilkjenne på forskjellige vis i 

hvert av de tre analyserte Lange verkene. Sølvtåken knytter Salammbo til universets enhet. 

Analogien mellom nattsvermeren og kvinnen i Kvinner på sommerfugler. Sist i Tang 

gjennom synliggjøringen av likheten mellom menneskets og tangvekstens vegetative 

egenskaper.  En viktig innflytelseskilde for jugendstilen var dessuten Schopenhauers 

pessimistiske livsanskuelse og filosofi som er assimilert inn i hvert av de tre bildene. 

Fargeraderingenes uttrykksfullhet henvender seg både til blikk, kroppen og også øret. 

Nettopp forsøk på synestetisk omfavnelse synes å være et viktig mål i seg selv, som om 

raderingen vil gripe inn i betrakterens liv.  Fargeraderingene fremstår som gjenspeilinger av 

ikke bare spenningsforholdet mellom mennesket og samfunn, men også rent menneskelige 

spenningsforhold som dragninger og kamp mellom det rasjonelle og det irrasjonelle. 

Motstridende spenninger som økte som følge av modernitetens oppløsende tendens. En 

tendens som kanskje kan parallelliseres med opplevelsen av vår tids samfunn og utfordringer 

hos dagens mennesker.  

 

Med utgangspunkt i Fahr-Beckers begrepsapparat vedrørende den internasjonale jugendstilen 

har analysen av de tre Lange verkene: Salammbô,  Kvinner på sommerfugler og Tang, 

dermed vist at samtlige av de felles ideer og idealer for jugendstilen kommer til uttrykk i 

hvert av bildene, både gjennom form, symboler og innhold/budskap. Derav følger at de tre 

fargeraderingene kan tjene som eksempler på den internasjonale jugendstilen.  Selv om Tang 

skiller seg ut da det ikke er identifisert en symbolistisk litteraturkilde, kan Langes egne lille 

tekst om ”Elvepigene” fra tenårenes skissebok tjene som et eksempel. Koblingen til litterære 
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verk for Salammbô og Kvinner på sommerfugler benyttes som innfallsvinkel spesielt for å 

identifisere Langes egne tilføyelser og virkemiddelbruk. Det som billedlig skiller seg ut fra 

den tekstlige kilden blir vektlagt. Således belyses det mer særegne uttrykket som avhenger av 

en kunstnerisk, historisk og personlig kontekst.  

 

Den internasjonale jugendstilens fellestrekk og felles utgangspunkt har fungert som  

omdreiningspunkt for hele oppgaven. Det felles utgangspunktet387 for jugendstilen speiles 

også i struktureringen av både den biografiske og historiske oppgavedelen. Den historie 

biografiske analysen har hjulpet tolkeren til å bedre forståelsen av hva som kan tolkes som 

visualisert. Utstrakt bruk av tekstsitater fra kunstneren er et forsøk på å trekke kunstneren 

selv inn i diskusjonen rundt den nye stilskapningsprosessen som pågikk i tiden fra 1890-

1914. De fleste sitatene er hentet fra tiden etter at fargeraderingene er laget, men de ansees 

som relevante da de ofte har et tilbakeblikk til denne viktige og suksessrike tiden388 av 

Langes kunstneriske liv i München. Dog må det presiseres at det er en umulig oppgave å 

kunne sette seg inn kunstnerens verden rundt år 1900 og selv det Lange har skrevet er 

gjenstand for tolkning389. Fortiden vil alltid bli sett gjennom nåtidens blikk. Den biografiske 

og historiske analysen gav tolkeren et kunnskapsgrunnlag som muliggjorde avdekking av 

flere av meningslagene i hvert av bildene, men det uttrykkes ikke eksplisitt til enhver tid i 

analysedelen. Dette aspektet krever derfor en kort redegjørelse nå som alle tre verk er 

analysert, og sammenhenger og konsekvens kan gi et bedre grunnlag for å vurdere tesen om 

at kunstneren selv gjennom sin unike livshistorie har satt sitt særpreg på de tre 

fargeraderingenes uttrykk. 

 

Kunstnerens livshistorie kan gjenspeiles i fargeraderingene på flere vis, men det er spesielt 

Langes interesse for det humanistiske aspektet som setter et særpreg på alle de tre 

fargeraderingene. Uroen og utryggheten som spredte seg som følge av den omfattende 

økonomiske krisen i hjembyen, kan ha gjort varige inntrykk på den sensible unge gutten. 

Langes lesning av Dickens og etter hvert Goethe indikerer at også blant andre forfatteren 

Kielland kan tidlig ha påvirket Olaf til å innta en og humanistisk og samfunnskritisk 

holdning. Langes plan om å studere jus indikerer at rettferdighet er en verdi han setter høyt. 

																																																								
387	Fahr-Becker,	2007:	9.	Fahr-Becker	definerer	følgende	felles	utgangspunkt	for	jugendstilens	fremvekst:	Tidsbevissthet,	estetisk	
misnøye	og	estetisk	bevegelse,	dekadanse	og	begynnende	sosialisme	i	samfunnet.	
388	Lange,	2005:	33	Tidligere	forskning	har	vist	at	Lange	ble	hedret	med	flere	internasjonale	priser,	der	æresmedaljen	i	Panama-
Pacific	International	Exposition	i	San	Fransisco	i	1915	var	et	høydepunkt.			
389	Alle	de	siterte	brev	er	eid	av	Knud	Hemming	Arbo	Windfeld-Hansen,	som	sa	til	meg	at	brevene	ville	bli	gitt	til	
nasjonalbibliotekets	håndskiftssamling	og	således	tilgjengeliggjort	for	almennheten.	
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Langes livslange interesse for litteratur gjenspeiles i hans evne til å visualisere de fantasifulle 

fortellingene både hos Flaubert og spesielt Poe, med sin tolkning av underliggende budskap i 

et fortettet billedlig uttrykk.  Langes bevisste endringer i forhold til teksten vitner både om 

hans sans for Platons sannhetssøkende filosofi og Goethes, Dickens og Kiellands humanisme.  

Lange vil i sin kunst vise sannheten for det moderne mennesket, kanskje med håp at det vil 

hjelpe menneskeheten. Han vil gjennom sine bilder gripe betrakterens oppmerksomhet, og få 

ham til å kjenne på egne emosjoner. Få betrakteren til å glemme seg selv, men også til å 

reflektere over egen holdninger og verdier. Langes bilder røper at han sympatiserer med de 

ufrie og svakeste, de som er utsatt for manipulering av maktmisbrukere.  Mennene390 er i de 

tre fargeraderingene tolket som maktmisbrukere, som følge av at kvinnene ikke har den 

samme frihet som menn på denne tiden. Den pågående kvinnefrigjøringsdiskursen som 

Lange tidlig har blitt introdusert til blant annet via forfatteren Kielland og selvstendige 

kvinner som Hansen og Kitty L. Kielland. Et grunnleggende humanistisk engasjement 

inklusiv engasjement for kvinnenes frihet kan spores i hans fargeraderinger. Det 

humanistiske engasjement med fokus på kvinnene også et gjennomgående tema i hans kusine 

Frida Hansens billedvev.  

 

Tesen om at Frida Hansen og Olaf Lange har vært i nærmere kontakt enn tidligere antatt og at 

Hansen har hatt innflytelse på sin unge nevø kunstnerisk er blitt styrket også i denne 

oppgavens analysedel. Da hver at de tre fargeraderingene ble speilet mot liknende tematiske 

Hansen verk, en øvelse som ytterligere stryket antakelsen av Hansen som en viktig 

inspirasjonskilde. Langes kusines pågangsmot og håndverksmessige grundighet og 

nyskapning kan ha inspirert til at Lange satset på teknisk raffinerte kobberstikk 

fargeraderinger, men miljøet han møtte i München var nok utslagsgivende for dette valget. 

Dog gjør Lange det på sin særegne grundige måte. Oppgaven kan sies å ha styrket antakelsen 

av at Lange hadde god kjennskap til internasjonal jugendstil, det dekorative fra japansk kunst 

og til symbolismen allerede før Langes møte med Münchens Schwabing miljø. De fire årene 

med studier på akademi i Paris styrket nok Langes selvtillit, og mer tid i nærheten til en av 

den internasjonale jugendstilens suksessrike utøvere, Frida Hansen, styrket ham ytterligere. 

Lange hadde dermed et grunnlag som åpnet for en modig kunstnerisk satsning, en ny stil, da 

han møtte de mange fritenkende kunstnerne i München. Den nye oppstarten i München 

sammenfalt med farens død, som kan ha medført både større ansvar, men også en større grad 
																																																								
390	I	Salammbo	er	slangen	et	symbol	for	ondskapen	og	maktmisbruket	utøvet	av	øverstepresten	.	I	Kvinner	på	sommerfugler	er	
mennene	symbolisert	gjennom	naglene,	da	det	er	de	som	har	utøvet	maktmisbruk.	I	Tang	er	mannen	symbolisert	med	fregatten	som	
har	spillt	fallitt	med	sin	pågående	holdning.	
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av frihet til å gå egne veier. Lange tilførte tilsynelatende noe nytt som vakte oppsikt, ikke 

bare da hans første raderinger ble vist i München i 1906, i Essen og Leipzig i 1907, men også 

da han seinere eksperimenterte med ny fargebruk i 1910. Den eksistensielle temakretsen 

rundt kvinnen, liv og død har fulgt Lange fra hans første skissebok i tenårene, og det trekkes 

også med som et av tolkingsnivåene i hver av de tre fargeraderingene. Tang motivet skiller 

seg ut, og kan ha vært en nærliggende idè å hente frem fra sine tidlige erfaringer under 

oppveksten ved havet og fjæresteinene i Stavanger. Et motivvalg som kan vise til Langes 

stadig forlokkende lengsel mot havet. Tang er kanskje det viktigste motivet for ham 

personlig. Oppsummert viste Lange tidlig interesse for eksistensiell filosofering, for kvinnen, 

livet og døden, for fantasi, for litteratur og mytologi, for det estetisk sensible, det skjønne og 

for nyskapning. Dette er interessefelt som kan spores i tolkningen av hans fargeraderinger 

flere år senere. Lange ville som Goethe, Obstfelder og Hansen uttrykke noe om menneskets 

indre sjeleliv. Det var mennesket og universelle eksistensielle spørsmål som engasjerte 

Langes interesse. Da Lange kom til München møtte han kunstnerisk frihet, et yrende kunstliv 

og blant annet Freuds nye teorier om menneskesinnet. Lange fikk endelig mot til å uttrykke 

sitt humanistiske engasjement og bruke sin evne til emosjonell innlevelse. Det lidenskapelige 

engasjement for saken, det som forfatteren Kielland beskriver som et karaktertrekk for 

Lange-blodet, synes å ha funnet sin misjon. Langes ønske om å fortelle mye kan også ha 

bidratt til å gjøre hans fargeraderinger mindre forståelige. Lange valgte bevisst å skille seg ut 

fra Frans von Stucks bilder som han beundret, men der han fant budskapet for åpenbart. I så 

måte ligger han nærmere Gustav Klimts fin-de-siècle kunst, og Frida Hansens billedvev. Men 

først og fremst har Lange i de tre fargeraderingene funnet sitt eget kunstneriske uttrykk som 

kan grupperes innenfor den internasjonale jugendstilen. 
 

Oppgaven bidrar til å åpne opp litt av fargeraderingenes kontekstuelle univers. Og den bidrar 

til utdypende og ny tolkning av de tre fargeraderingene: Salammbô, Kvinner på sommerfugler 

og Tang. Konkrete andre oppdagelser som kan trekkes frem er at sikre kilder definerer tid for 

Langes ankomst til München Schwabing-miljø og etter hvert Dachau.  Samtidig at Lange da 

hadde et lengre tidsrom i Kristiania mellom Paris og München. Funn som skisseboken og de 

23 brevene som Lange hadde skrevet til kunstnerekteparet Windfeld-Hansen kom flere av 

Langes synspunkter frem fra glemselen. De ni fargeraderingene er nå blitt datert etter første 

registrerte offisielle utstilling, og dermed er også rekkefølgen mer klarlagt.  Langes 

monumentale Tang maleri og hans spesielle Téte d´enfant er også gjenfunnet, som resultat av 

denne oppgavens datainnsamling. Langes egne artikler sendt fra München i mellomkrigstiden 
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ansees som opplysende og relevante. Fortsatt gjenstår utdypende analyser av de øvrige av 

Langes fargeraderinger, noe jeg ønsker å ta fatt på etter denne oppgaven er levert. Alle 

Langes fargeraderinger er representert i Stavanger Kunstmuseums samling, da disse ble kjøpt 

inn i 1919. I tillegg testamenterte Lange til samme museum, fargeraderinger som gjenspeiler 

forskjellige stadier av trykke-prosessen, noe som kan egne seg som et eget forskingsprosjekt 

rundt prosess og teknikk. Langes øvrige produksjon av tempera malerier, oljemalerier og 

akvareller og tapet og vev-mønster utgjør andre områder som krever ny forskning391. Langes 

periode i Kristiania fra 1901-1903 kan kartlegges nærmere, spesielt med hensyn til Langes 

tilknytning til Frida Hansen og Det norske billedvæveri. Det samme gjelder Langes fire år i 

Paris og første Verdenskrigsårene i København. Denne oppgavens studium av Langes 

fargeraderinger åpnet opp et nytt aspekt ved Frida Hansens billedvev. Den gjennomførte 

symbolistiske holdningen i Hansens produksjon er tydeligere enn tidligere antatt og åpner 

opp for en nytolkning også av hennes verk. Flere norske kunstnere som ble betegnet som 

symbolister, ny-romantikere eller eventyrkunstnere ved århundreskiftet kan anbefales å gis en 

ny tolkning med støtte i Fahr-Beckers internasjonale jugendstilteori. Det kan åpne opp nytt 

sider ved deres kunst som til nå er oversett.  Ett tverrfaglig forskningsområde som har 

åpenbart seg i løpet av oppgaven er å undersøke nærmere forfatteren Obstfelders påvirkning 

på jugendstilen. Forskning vedrørende dekadanse som fenomen ville kunne blant annet 

benytte Langes fargeraderinger som visuelle uttrykk for dette fenomenet. En idè til et annet 

forskningsprosjekt er å vurdere betegnelsen internasjonal jugendstil.  Fahr-Beckers 

betegnelse favner transnasjonalt og inkluderer mangeslungenhet i kunstnerisk uttrykk, men 

betegnelsen assosieres med Tyskland. Selve betegnelsen kan vurderes å forandres til Fin-de-

siècle kunst for samtidig å koble kunsten til den allerede eksisterende historiske Fin-de-Siècle 

tidsepokens konnotasjoner.  

 

Sett i relieff mot modernismens utvikling, har den rådene kunsthistorien bygget myten om 

den modernistiske kunstens ensidige dyrking av den rene kunsten. Langes fargeraderinger 

kan tjene som ett eksempel på at flere uttrykksformer har utviklet seg parallelt. Langes 

raderinger gjenspeiler spesielt den Sentral-europeiske kunsts fokus på utforskning av det 

moderne menneskets sinn, underbevissthet og følelsesliv. Et aspekt som kan sies å peke frem 

mot blant annet både den kommende Ekspresjonismen og Surrealismens interessefelt. 

																																																								
391	Etter krigen drog Lange tilbake til Tyskland det han bodde frem til tidlig 1943. Igjen stoppet han i Kjøbenhavn, før han reiste til Norge 
der han ble resten av sitt liv, og døde i sin hjemby 90 år gammel. Det siste brevet fra Lange til Windfeld-Hansen er datert 30.09.1950, og der 
forteller at mange av hans malerier som ble stående igjen i Dachau var blitt stjålet. Etter gjennomgang av Stavanger Kunstforenings gamle 
arkiv er det registrert over 50 maleri som er solgt via foreningen. Og flere malerier er gjenfunnet allerede.	
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Tolkningen av Langes tre verk viser en speiling sin samtids samfunn ikke passivt, men aktivt 

og bevisst gjennom sitt uttrykk som vil gripe betrakter til emosjonelt engasjement gjennom 

estetisk sansning og til erfaring av åpenbarende sannheter. Det impliserer at resultatet av 

oppgaven har øket verkenes aktualitet, som representative visuelle kilder for en historisk 

tidsepoke. Fin-de-siécle epoken med kjennetegn som kan minne om utfordringer som fortsatt 

er aktuelle i dagens samfunn. Mennesket i dag lever fortsatt i en fremskrittsrettet tid, der alt 

fortsatt er i endring, og med uromomenter som kan skape usikkerhet. Kombinert med at folk 

har frihet til å velge blant en uendelighet av muligheter som til sammen utgjør et kompleks 

virkelighet. Dekadansen som fenomen er kan hende like aktuell i dag som i fin-de-siécle. 

 

Alle synes de å ville formidle det samme budskapet; Frida Hansens Salomes dans (1900), 

Obstfelders Røde dråber (1899), Klimts  Beethovenfriese (1902), Langes Kvinner på 

sommerfugler (1905) og Goethes Faust (1814).  Kjærligheten er svaret, men det er også et 

mysterium392. Kjærligheten og lykken er det alle synes å hige mot, men få finner utav, et av 

livets store spørsmål i fin-de-siécle som ikke vil tape sin aktualitet. Lange leverte kanskje sitt 

svar i Tang. Der han eksplisitt forsøker å vise hvordan forskjellige motstridende krefter virker 

innad i hvert individ. Ved å sammenligne mennesket med tangveksten vil betrakter kunne 

oppdage likhetene, men dermed også oppdage at friheten mennesket har, gir helt andre 

muligheter enn alt annet i naturen. Friheten er fravær av tvang. Friheten er full av muligheter, 

men den er også tom393. Hvert individ må selv ta ansvar for å fylle sitt liv. Alle må velge hva 

de skal tro på, hvilke verdier som er viktige for dem, og hvordan de skal forholde seg til 

andre mennesker.  Mange finner ut at selv om de får alt de kan tenke seg av materielle goder, 

så higer de etter lykken. Lange skrev som et hjertesukk; ”Hvor naturen er svak i forhold til 

kjærligheten”, i sin artikkel om Madame Récamier. Dersom mennesket utnytter friheten til å 

følge sine naturgitte instinkt og sitt irrasjonelle følelsesliv er det ingen garanti for å oppnå 

kjærlighet og lykke. Langes tekstlige svar indikerer at kjærligheten er et bevisst valg fordi 

den er ikke-egosentrisk. Det samme forsøker Lange gjennom sine fargeraderinger å legge til 

rette for at betrakteren selv skal oppdage.  

																																																								
392	”Kjærligheten	er	et	større	mysterium	enn	døden”	skrev	Oscar	Wilde	i	librettoen	til	Richard	Strauss	opera	(1905).	
393 Jørgensen, Jørg Arne. Stavanger Aftenblad, 24.feb.2015. Lektor og religionshistoriker Jørgensen skriver i sin kronikk at ”Det europeiske 
prosjektet er nært knyttet til ideen om frihet. ..Frihet er nettopp fravær av tvang, frihet til selv å velge. Ytrings- og religionsfrihet, og andre 
liberale idealer er på en besynderlig måte tomme. I kjernen av det moderne prosjektet ligger altså noe tomt, i beste fall åpent. Vi har i praksis 
kjempet for fravær av felles verdier, vi har nedkjempet religionen i vår midte, og skapt historiens eneste kjente gjennomsekulære kultur. Og 
når kollektivet verken skal eller kan tilby mening, og vitenskapen forsikrer oss om at verden ikke har noen mening, har hver enkelt fått sin 
personlige eksistensielle krise i borgergave. Et slikt meningstap måtte få konsekvenser. Enkeltindividet er blitt både middel og mål. Sanselig 
og seksuell tilfredsstillelse, konsum og rastløs selvrealisering har blitt de egentlige moderne verdier. Men det vi holder frem er Frihetens 
fane. Den åpne og tomme Friheten. Jørgensen viser til den franske filosofen Rémi Brague som kaller det europeiske prosjektet for en 
selvødeleggende suksesshistorie.”  
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Vedlegg / Appendiks 
 

 
Figur nr. 1 

 

Salammbô (1905) av Olaf H. Lange 

Kobberstikk fargeradering (39,5x36,5) Olaf H. Lange 

No. 33. Reg.nr. 467. Innkjøpt 1919 av Stavanger Kunstforening 

Nåværende eier: Stavanger Kunstmuseum   

Foto: Arnhild Sunnanå 
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Figur nr. 2 
 

Kvinner på sommerfugler (1905) av Olaf H. Lange 

Kobberstikk fargeradering (35,5x45,5)   

No. 3. Reg. nr. 466. Innkjøpt 1919 av Stavanger Kunstforening 

Nåværende eier Stavanger Kunstmuseum 

Foto: Arnhild Sunnanå 
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Figur nr. 3 

Tang (1912) 

Kobberstikk fargeradering (44x49) av Olaf H.Lange 

No. 12. Reg. nr. 465. Innkjøpt 1919 av Stavanger Kunstforening 

Nåværende eier Stavanger Kunstmuseum 

Foto: Arnhild Sunnanå 
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Figur	4.		
	
Salambo	(1894)	av Carl Strathmann	
 
Olje på lerret, edelstener og bladgull (187,5x287 cm)  
 
Kilde: 
http://arsarteetlabore.tumblr.com/image/103907115872 
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Figur nr. 5 
 
Salammbô (1896)   av Alphonse Mucha 
 
Privat eie 
Kilde:  
https://www.wikiart.org/en/alphonse-mucha/salammbô-1896 
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Figur 6. 

Detalj, Salomes Dans (1900) av Frida Hansen 

Billedteppe ull  

193x682 cm 

Museum Bellerive, Zürich 

Kat. Nr. 14 

Foto: Arnhild Sunnanå 
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Figur 7. Dagpåfugløye sommerfugl (Aglais io) 

http://www.rolflund.dk/Dagpaafugleoeje.htm 

	
Figur 9.  

Keiser møll (Saturnia pavonia) 

Hunnkjønn eksemplar av nattsvermeren keisermøll. 

http://www.wildlifeinsight.com/british-moths/emperor-moth-and-caterpillar-
saturnia-pavonia/	  
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Figur 8. 

Skisse av Medizin (1898-1904)  av Gustav Klimt   

Rekonstruksjon av Gustav Klimts – Fakultetsbildene i festsalen, Universitetet i Wien 

Leopold samlingen, Wien 

Foto: Arnhild Sunnanå 
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Figur 10. Utsnitt av Libellenes dans (1901) av Frida Hansen    Foto: Arnhild Sunnanå 

Billedvev ull,  (111,5x417cm) Nordiska Museet Stockholm. Kat. Nr. 16. 

 

 
Figur nr. 11Den onde stemor (1892/93) av Gerhard Munthe, Tegning (560x787mm)  

Nasjonalmuseet i Oslo, NG.K_H.B. 08240 

http://samling.nasjonalmuseet.no/no/object/NG.K_H.B.08240 
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Figur 12. 

Havfruer som tænder månen (1895) 

Billedvev, 348x150 cm, SpareBank 1 SR-Bank, deponert Stavanger Kunstmuseum 



	110	

 
Figur 13.  

Salome (1906) 

Foto fra Wien Secessionens offisielle utstillingskatalog i 1907. 

Denne versjonen av Salome var eid av Hessian State Museum, Darmstadt, men det er 

mistet siden 1945. 

Foto: Arnhild Sunnanå 

http://www.lenbachhaus.de/the-museum/research/restoration/franz-von-stuck/?L=1 
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Figur nr. 14 

Salome  (1906)  av Franz von Stuck,  

Lenbachaus museets samling i München 

 

Kilde: 

http://www.lenbachhaus.de/the-museum/research/restoration/franz-von-stuck/?L=1 
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Figur 15. 

Im Spiel der Wellen, (1883) av Arnold Böcklin 
 
Olje på lerret (180x238 cm)  
Neue Pinakotek i München  
Inv. nr. 7754 
 

Kilde: 
https://www.pinakothek.de/kunst/arnold-boecklin/im-spiel-der-wellen 
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Figur 16. 

Flowing waters (1899) av Gustav Klimt 

Kilde: 

http://www.gustav-klimt.com/Flowing-Water.jsp 
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Figur 17.  

Barnehode (1901)  også kalt Tète d´enfant 

Av Olaf H.Lange 

Olje på lerret, 26x 30 cm 

Privat eie i Norge 

Foto: Arnhild Sunnanå 
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Figur 18.  

Selvportrett (1906) av Olaf Helliesen Lange 

 

Olje på lerret (69,5x55,3) 

Reg. nr. 236 

Innkjøpt til Stavanger Kunstforening i 1934, for midler fra Klosters Legat. 

Nå i Stavanger Kunstmuseums samling. 

Foto: May Johannesen 
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Figur 19. 

Der	Ruf/Ropet	(1907/1908)	av	Olaf	H.	Lange	
	
	
Fargeradering		(80x93,5)		
Kjøpt	inn	i	1919	av	Stavanger	Kunstforening	
Reg.	nr.	462	
Stavanger	Kunstmuseum	
	
Foto:	Arnhild	Sunnanå	
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Figur nr 20 

Herodias	(1905)	av	Olaf	H.	Lange	
	
Kobberstikk	fargeradering	(30,5x27,5)		
Kjøpt	inn	i	1919	av	Stavanger	Kunstforening	
Reg.	nr.	460,	Stavanger	Kunstmuseum	
	
Foto:	Arnhild	Sunnanå	
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Figur nr. 21 

Corner Seating Ensemble from the Study of Mary and Gustav Turnowsky. 

Designet av Werkstätte-medlemmet Adolf Loos (1870-1933).  

Vienna, 1900 

Execution: unknown 

Solid and veneered mahogny, softwood, metal, brass glass; tapestry fabric: leather; silk: 

engravings after Edward Burne_Jones and Dante Gabriel Rosetti.  

Kunstindustrimuseet i Wien  

Foto: Arnhild Sunnanå 
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Figur 22. 

Dronningen av Saba (1906) av Olaf H. Lange 

	
Kobberstikk fargeradering (53x72)  

Kjøpt inn i 1919 av Stavanger Kunstforening 

Reg. nr. 572, Stavanger Kunstmuseum 

 

Foto: Arnhild Sunnanå 
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Figur 23 

Urvasi (1906) av Olaf H. Lange 

 

Kobberstikk fargeradering (55x75,5)  

Kjøpt inn i 1919 av Stavanger Kunstforening 

Reg. nr. 464, Stavanger Kunstmuseum 

 

Foto: Arnhild Sunnanå 
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Figur 24 

Simplicicissimus Kunstlerkneipe, åpnet i 1903 

Türkenstrasse 57, Scwabing, München 

Eier Käthi Kobus stående i sentralt i bildet. 

Foto: Stadtarchiv München 

 


