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Sammendrag 

 

Innenfor malerkunsten er Wold Torne (1867-1919) senere blitt beskrevet som en norsk 

etterfølger av Cèzanne og fransk impresjonisme. Han har derfor ofte blitt sett på som en 

formalist og en av pionèrene innenfor modernismen i norsk kunst på begynnelsen av 1900-

tallet. Oluf Wold Torne reiste til København og var elev ved Zahrtmanns malerskole hvor han 

samtidig kom i kontakt med de danske symbolistene på 1890-tallet. 

Sommeren i Vågå 1894 fikk stor innflytelse på norsk kunst og flere norske kunstnere arbeidet 

videre med symbolistiske motiver i en periode fra cirka 1894 -1896. Symbolismen varte ikke 

lenge i Norge på grunn av det «nasjonale program» hvor man skulle støtte opp om de typisk 

norske motiver. Det dekorative tok etterhvert over rollen  i malerkunsten med inspirasjon fra 

Paris og mange kunstnere arbeidet også sammen med håndverkere for å skape helhet og 

kvalitet i arbeidet sitt. Etter 1900 ble Oluf Wold Tornes malerkunst naturlig nok forbundet 

med koloristiske problemer og det «dekorative formspråk». 

Målet med denne oppgaven har vært å undersøke hvordan symbolismen påvirket Oluf Wold 

Tornes malekunst på 1890-tallet og om det fikk noen betydning for kunsten hans etter 1900 

ved at han videreførte et symbolistisk innhold i malerkunsten og til de dekorative arbeidene. 

Som eksempel har jeg trukket frem veggdekorasjonene som ble gjort i Fridjof Nansens hus 

«Polhøgda» på Lysaker. Her hadde Erik Werenskiold (1855-1938) og Oluf Wold Torne et 

samarbeid om veggfrisen Liti Kjersti i spisestuen. Denne frisen har jeg brukt for å illustrere 

hvordan den dekorative kunsten kunne forenes med det nasjonale norske og allikevel bevare 

et symbolsk innhold. I de senere årene arbeidet Oluf Wold Torne mest innenfor dekorativ og 

anvendt kunst og var inspirasjonskilde for mange elever på Kunst- og håndverksskolen hvor 

han var overlærer i Håndverksklasse II fra  1912-1917. Samtidig arbeidet han som kunstner 

selv og malte mange interiørmotiver, portretter, stilleben og landskaper, mest fra Holmsbu og 

Telemark. Oluf Wold Torne ble kalt «Nordens Cèzanne», og i hans maleri; Innseilingen til de 

lykkelige øyer, som ble malt i Holmsbu sommeren 1911, kan man se likhetstrekkene med den 

franske impresjonismen,- i tillegg til at bildet skjuler et dypere meningsinnhold. 

Det er flere utsagn og tekster som tyder på at Oluf Wold Torne var opptatt av det åndelige og 

religiøse og at det å male var en måte å kommunisere med det gudommelige: «Men kan jeg 

ikke få lov å tale med hver en blomst og selve naturen - å male det er mitt eneste middel å 

komme i Guds favntak her på jorden ».1 

 

 
1 Reidar Revold, Oluf Wold-Torne, Oslo: Gyldendal, 1961, s. 127. 
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Oluf Wold Torne het egentlig Wold til etternavn, men tok i tillegg navnet Thorne etter 

stefaren. I 1909 endret han navnet til Wold Torne og fortsatte med det både med og uten 

bindestrek. I denne fremstillingen vil jeg bruke navnet Wold Torne konsekvent som var den 

vanligste omtale blant venner.
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KAPITTEL 1. TITTEL, INNLEDNING, MÅL, KILDER OG METODER 

 

1. 1.  Tittel 

 Oluf Wold Tornes malerier sett i relasjon til symbolismen på 1890-tallet og i 

overgangen til den dekorative retning i norsk kunst etter 1900 

 

1. 2. Innledning. Symbolismen i 1890-årene og Oluf Wold Tornes tilknytning til 

denne 

 

Oluf Wold Torne ble født 7. november i 1867 og var en sentral person i Norges kunstliv rundt 

århundreskiftet og frem til sin død 19. mars 1919. Han er i ettertid blitt mest kjent for sine 

dekorative arbeider og sine verv og lærergjerninger i norsk kunstliv. Han var blant annet 

overlærer på Kunst- og håndverksskolen fra 1912-1917 og grunnla undervisningen i 

Håndverksklasse II hvor han underviste i dekorativ kunst. Han var også en av dem som var 

med og startet Kunstnerforbundet i Oslo i 1910.  

 

Innenfor malerkunsten er Wold Torne senere blitt beskrevet som en norsk etterfølger av 

Cèzanne og fransk impresjonisme. Han har derfor ofte blitt karakterisert som en formalist som 

var mest opptatt av de ytre egenskaper ved maleriet. Oluf Wold Torne var en av de første som 

innførte modernismen i norsk kunst rundt århundreskiftet. Sammen med blant andre Thorvald 

Erichsen (1868-1939) og Henrik Sørensen (1882-1962) reiste han rundt i Norge og utlandet 

blant annet til København, Italia og Paris hvor han fikk inspirasjon til sine malerier og 

dekorative kunst. De unge kunstnere på 1890-tallet malte gjerne norske motiver og natur, men 

med et nytt kunstnerisk syn som de skaffet seg i utlandet. Norge hadde ikke så store 

utviklingsmuligheter for kunstnere på 1880 og 1890-tallet da vi ikke fikk eget kunstakademi 

før i 1909. Kunstnerne dro derfor ofte til utlandet for å skaffe seg utdannelse og inspirasjon. 

Danmark var det nærmeste reisemålet for høyere kunstutdannelse og Oluf Wold Torne reiste 

dit og begynte på kunstakademiet i København i 1889.  Etter hvert fant han ut at denne skolen 

ikke passet for ham på grunn av den gammeldagse akademiundervisningen. Isteden begynte 

han i 1890 på Zahrtmanns malerskole i København hvor han var elev helt frem til 1906. På 

1890-tallet kom Oluf Wold Torne i kontakt med symbolismen i København og Paris og 

begynte å interessere seg for den, i likhet med flere andre skandinaviske kunstnere.  
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Hovedfokus i min oppgave har vært å undersøke hvilken betydning symbolismen fikk for 

Oluf Wold Tornes kunst, og hvordan dette viser seg i maleriene hans. På 1890-tallet var det 

konteksten, den indre mening og det symbolske som var viktig. Han skal også ha hatt en 

religiøs side som gav kunsten hans et dypere meningsinnhold. Symbolismen ble et kortvarig 

fenomen i Skandinavia på 1890-tallet og den viktigste perioden varte fra 1894 -1896. Etter år 

1900 var den alminnelige mening at Wold Torne interesserte seg mest for koloristiske 

problemer og det «dekorative formspråk». Og at det var kun de formale egenskaper i 

maleriene som betydde noe. Det som ville være interessant å finne ut, var om han brakte med 

seg det symbolistiske inn i maleriet og den dekorative kunsten også etter 1900. 

 

Oluf Wold Torne hadde i de senere årene en lang karriere innenfor dekorativ og anvendt kunst 

og var inspirasjonskilde for mange av sine elever blant annet på Kunst- og håndverksskolen. 

Mange mener dette er det viktigste han har gjort for kunsten i Norge. Jeg vil derimot trekke 

frem billedkunsten hans og hvordan Oluf Wold Torne, som en av pionèrene innenfor 

modernismen i Norge, gjorde noen av sine første skritt i symbolistisk retning. For å sette det 

hele inn i en historisk sammenheng må man også se på kunstlivet i Norge i perioden, og 

hvordan de norske kunstnerne lærte av det som skjedde ute i Europa. Det har ikke vært 

mulighet for å trekke inn alle påvirkningskilder for Tornes kunst på 1890-tallet,- men jeg har 

brukt noen eksempler og trukket frem enkelte hendelser som jeg mener var av betydning for 

Oluf Wold Tornes utvikling og veivalg: 

 

• Zahrtmanns malerskole i København 

• Innflytelse fra reiser til Paris og Italia 

• Vågåsommeren 1984 

• Samarbeidet med Werenskiold om dekorasjonene på Polhøgda 

 

Kristian Zahrtmann (1843-1917) var Oluf Wold Tornes lærer i mange år. Hans påvirkning på 

sine elever er interessant, og hadde mye å si for Wold Tornes utvikling. Utenlandsreiser var 

også viktig for utdannelse og inspirasjon, og Vågåsommeren 1984 var en spesiell hendelse 

som fikk mye å si for symbolismen i Norge. Disse temaer har jeg derfor viet ekstra 

oppmerksomhet i denne oppgaven. For å illustrere overgangen  til det «dekorative skiftet» 

etter 1900  har jeg som eksempel brukt spisestuedekorasjonene hos Fridjof  Nansen på 

«Polhøgda» hvor Oluf Wold Torne assisterte Erik Werenskiold i arbeidet. 
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Oluf Wold-Tornes kunst var en sammensetning av mange ulike forhold og påvirkninger. I 

løpet av livet var kunsten hans i stadig forandring.  For å komme frem til en bedre forståelse 

av hans kunstnerskap i forhold til det som skjedde ute i Europa, vil jeg trekke frem den 

symbolistiske siden ved kunsten hans på 1890-tallet som er mindre kjent. Mitt bidrag vil 

forhåpentlig være å komme frem til en klarere forståelse av hvilken betydning symbolismen 

fikk for Oluf Wold Tornes kunst, hva han ble inspirert av, og hvordan dette viser seg i 

maleriene hans, samt hvorvidt dette hadde betydning for hans dekorative kunst etter 1900. 

 

 

1. 3.  Problemstillinger 

 

 

Hovedproblemstilling 

 

• Hvordan var Oluf Wold Tornes interesse for symbolismen på 1890-tallet, hvor 

kom denne interessen fra, - og hvordan kom dette til uttrykk i maleriene hans? 

 

Del-problemstillinger 

 

• Hvilke symbolistiske kunstnere, forfattere m.fl. kan Wold Torne være inspirert 

av i samtiden?  

• Hva finnes av skriftlig/billedlig materiale som tilkjennegir dette? 

• Hvilken påvirkning kan disse ha hatt på Wold Tornes kunst på 1890-tallet? 

• Hvordan kan man identifisere symbolismen i maleriene hans i form av stil, 

form og innhold? 

• Kan Wold Torne ha påvirket andre med sine symbolistiske/nyromantiske 

ideer? 

• Hvordan er overgangen i stil, form og innhold fra før 1890 og etter 1900? 

• Kan man se symbolistisk innflytelse på kunsten hans etter 1900 i maleriene 

eller de dekorative arbeidene? 
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1. 4.  Undersøkelsesmateriale, skriftlige kilder, billedmateriale 

 

Eksisterende forskning og litteratur 

 

Det er tidligere ikke skrevet noen hovedoppgave/masteroppgave om Oluf Wold Torne, men 

det finnes stoff om ham for eksempel i masteroppgaver og hovedoppgaver som omhandler 

Wold Tornes nærmeste kunstnerbekjentskaper.  

For eksempel; 

 Zahrtmanns malerskole 1885-1908 sett i relasjon til samtidens kunstmiljø og med 

hovedvekten på de norske elevene, av Gunnar Sørensen, 

Kirsten Holbø 1869-1953. Kristen Holbøs utvikling som maler fra 1890 til 1914 sett på 

bakgrunn av hans elevforhold til Kristian Zahrtmann, av Anne Holbø Wendelbo,  

«Min brud og mitt hjerte!» Henrik Sørensens forhold til Telemark og Telemarkstradisjonene i 

norsk kultur,- skrevet av Målfrid Ravnåsen Vangen, 

Thorvald Erichsens nakne menn: «Naken mann og to kvinner» & «Gul gutt» av Tale Sofie 

Weber, 

Angst og vold i Henrik Sørensens kunst med hovedvekt på hans arbeider frem til 1940, av 

Svein Olav Hoff, 

Matisse elevene av Marit Werenskiold og 

Henrik Sørensen i skandinavisk kunstliv frem til 1925. av Jorunn Sanstøl Wollebæk.  

 

Av bøker har vi Reidar Revolds biografi; Oluf Wold Torne, som har vært en viktig kilde til 

innsikt i Wold Tornes liv og har vært basis for min historisk-biografiske metode. Henrik 

Sørensens lille bok; Oluf Wold Torne, gir også en god karakteristikk av ham som venn og 

kunstnerkollega. Resterende stoff finnes i form av annet materiale som utstillingskataloger, 

artikler og brev. Bøker som omhandler Zahrtmannskolen i København har vært viktig da 

Wold Torne var elev her i mange år. For eksempel; Zahrtmanns skole av Hanne Honnes de 

Lichtenberg har vært nyttig å bruke. Også stoff relatert til opphold i Paris og Italia har vært 

aktuelt, - foruten noen lokalhistoriske bøker fra Holmsbu. Litteratur om symbolismen og 

nyromantikken har vært nyttig å lese,- særlig i forhold til Norge og Danmark. De unge 

kunstnernes interesse for symbolismen på 1890-tallet ble tatt opp blant annet i utstillingen og 

katalogen utgitt av Nasjonalgalleriet; Tradisjon og fornyelse, Norge rundt århundreskiftet 

(1994-1995) som var et bra utgangspunkt for nærmere studier. 

Tidsskriftet Taarnet har også vært en sentral kilde med Johannes Jørgensen som redaktør. 
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Katalogen utgitt av Lillehammer Kunstmuseum i anledning utstillingen i 1994; 

Vågåsommeren 1894 har vært en viktig kilde, da den tar spesielt opp de maleriene som ble 

gjort i Vågå, og historien rundt denne sommeren.  

Marit Werenskiolds foredrag for Det norske vitenskaps akademi (9.september 1999), har vært 

en viktig inspirasjonskilde for meg. Werenskiold belyser her blant annet Oluf Wold Tornes 

interesse for symbolismen, og at han under et opphold i Paris våren 1893, sammen med 

Thorvald Erichsen, havnet midt i symbolistmiljøet hvor ord som: «mystisisme, okkultisme, 

wagnerisme og anarkisme» svirret i luften. Werenskiold hevdet i sitt foredrag at både Wold 

Torne og Erichsen skal ha vært opptatt av slike temaer på 1890-tallet. Ellers har jeg brukt 

artikler fra Kunst og Kultur om dekorasjonene i Nansens spisestue og Lysakerkretsen. Oluf 

Wold Tornes barnebarn Cecilia Wahl har også velvillig lånt meg brev og skriftlige 

dokumenter i arbeidet. 

 

Billedmateriale 

 

De maleriene jeg har fokusert på i min oppgave er de som i hovedsak knytter Oluf Wold 

Torne til symbolismen. Som utgangspunkt har jeg brukt noen eksempler fra de som ble malt 

Vågåsommeren 1894. Av bilder som er malt før og etter denne perioden, har jeg også brukt 

noen til sammenlikning eller illustrasjoner. Jeg har også trukket inn noen malerier fra 

samtidige kunstnere i Wold Tornes omgangskrets, og et portrett malt av hans kone Kristine 

Laache (1867-1946). I tillegg har jeg brukt frisen Liti Kjersti, hvor Oluf Wold Torne var 

assistent til Erik Werenskiold, som eksempel på den dekorative kunst etter 1900. Innseilingen 

til de lykkelige øyer som er et av Wold Tornes hovedverk har jeg brukt som hoved eksempel 

på hans malerkunst etter 1900.  

 

1. 5.      Fremgangsmåter og metoder 

 

 

Min masteroppgave har hovedsakelig basert seg på den historisk-biografiske metode og en 

drøfting og tolkning av innsamlet stoff. Det viktigste tema har vært å se på Wold Tornes 

malerier fra 1890-tallet og sette de inn i en historisk sammenheng i forhold til samtidens 

symbolisme. Jeg har også benyttet den ikonologisk/ikonografiske metode på det litterære 

innhold. Stil og formanalyse har vært et utgangspunkt for den ikonografiske metoden og for å 

plassere maleriene inn i en stilhistorisk sammenheng.  



6 

 

Det har vært nødvendig å sette seg inn i de symbolistiske idèer som Oluf Wold Torne hadde 

kontakt med på 1890-tallet,- særlig i Norge og i Danmark da han oppholdt seg mye der. Den 

berømte Vågåsommeren 1894 var en viktig hendelse som fikk stor betydning for 

symbolismen i Norge. Oluf Wold Torne kom fra København denne sommeren, og han var 

sannsynligvis opptatt av de danske syntetist-symbolistene  Mogens Ballin (1871-1914) og 

Ludvig Find (1869-1945). Wold Torne hadde også med seg tidsskriftet Taarnet som ble 

studert og diskutert flittig i Vågå. Jeg har derfor sett på dette tidsskriftet for å undersøke om 

det kan være noen påvirkningskilder her. Thorvald Erichsen (1868-1939) hadde vært i Italia 

sammen med Ludvig Find og Gad Fredrik Clement (1867-1933), og Erichsen var også i Vågå 

sommeren 1894 hvor han brakte med seg inntrykk fra symbolismen. 2 

Videre ble det naturlig å prøve finne ut om symbolistiske idèer også eksisterte i Oluf Wold 

Tornes malerier og dekorative kunst etter 1900. Som eksempler har jeg trukket frem 

Innseilingen til de lykkelige øyer og dekorasjonene i Fridjof Nansens spisestue, Liti Kjersti 

hvor han assisterte Erik Werenskiold. 

 

Hovedoppgaven ble å se på hvilke hendelser som kan ha ført til at Oluf Wold Torne ble 

opptatt av symbolismen på 1890-tallet, og om det også kan ha eksistert i arbeidene hans etter 

1900. 

 

Historisk biografisk metode 

 

I den historisk biografiske metode er man opptatt av konteksten, - og hvordan man kan tolke 

kunstverket ut ifra kunstnerens livshistorie. Dette oppfattes gjerne som løsningen til å forstå 

kunstverket. Den historisk-biografiske metoden forbindes ofte med romantikken, ved at 

kunstneren er identisk med kunstverket og det individuelle får derfor en stor betydning. Man 

leter etter årsakene til at kunstverket ble laget som for eksempel kunstnerens meninger, 

livssyn, kunnskaper, arv, opplevelser eller erfaringer. Tolkningen av verket blir et slags 

uttrykk for, og et resultat av, livet og meningene hans. I denne oppgaven valgte jeg å bruke 

den historisk-biografiske metode da den kunne gi opplysninger om årsaken til hvorfor Oluf 

Wold Torne ble opptatt av symbolismen på 1890- tallet, og hvordan kunsten hans ble påvirket 

i denne retningen. Spørsmålet som meldte seg videre var om symbolismen fikk noen 

 
2 Symbolismen i Danmark ble formidlet gjennom tidsskriftet Taarnet. Her ble de danske symbolistenes manifest 

  offentliggjort i desember 1893 med Johannes Jørgensen som redaktør.  
  Revold, Oluf Wold-Torne,s.30. 
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betydning for kunsten hans etter 1900. De hendelser og det miljøet som Oluf Wold Torne 

befant seg i kunne kanskje gi svar på spørsmålene. 

 

Stil og formanalyse  

 

For å utdype verkenes formale egenskaper har jeg brukt stil- og formanalyse. 

Formanalysen skal gjøre rede for hvordan kunstneren har brukt de visuelle virkemidlene i 

forhold til komposisjonen. Den skal være en objektiv analyse av sammenhenger mellom de 

visuelle virkemidlene i verket.  Jeg har brukt denne metoden for å prøve å finne de fellestrekk 

som kan karakterisere symbolismen på 1890-tallet. Ved å sammenlikne enkelte av Wold 

Tornes malerier med samtidige verk innenfor symbolismen og se på utviklingen av Tornes 

egen stil/form vil man forhåpentligvis kunne skille ut de med symbolistisk innhold og 

analysere dem. 

 

Ikonografi som metode 

 

Ikonografien undersøker innholdet, idèene og betydningen i et kunstverk. I en tre-punkts 

analysemetode identifiserer man først verket i en pre-ikonografisk analyse, deretter beskriver 

man det i en ikonografisk analyse, og til sist fortolker man bildets innhold i en ikonologisk 

tolkning. Metoden brukes for å undersøke betydningen av kunstverket på det det 

innholdsmessige, tematiske og symbolske plan, og for å plassere det i et kunsthistorisk 

perspektiv. Med denne metoden vil man finne sammenhengen mellom kunstner, 

oppdragsgiver, motiv, kultur og samfunn.3 Metoden som ble utarbeidet av Erwin Panowsky 

på 1920-1930 tallet fokuserer på innhold og mening. De ytre formelementene er derfor lite 

behandlet i den ikonografiske metoden.4  Jeg har brukt Panowskys ikonografi som en metode 

for å fortolke innholdet i Oluf Wold Tornes malerier, og forhåpentlig få en bedre innsikt i 

hans  symbolistiske kunst. 

 

 

 
3 Lars Olof Larsson, Metodelære i kunsthistorie. (Oversatt av Finn B. Larsen) Oslo: J. W. Cappelens forlag a.s., 

  1997, s.32-37. 
4 Erwin Panofsky. Født Hannover, Tyskland 1892- død Princeton, USA 1968. Studerte i Berlin, Munchen og 

  Freiburg/Breslau. Doktorgrad i 1914, professor ved universitetet i Hamburg 1926-1933, senere ved Princeton. 

  Mest kjent for begrepene ikonografi/ikonologi og skrevet omfattende verk særlig om middelalder og 

  renessansekunst. https://arthistorians.info/panofskye 26.05.2020. 

 

https://arthistorians.info/panofskye
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KAPITTEL 2. FRA REALISME TIL SYMBOLISME 

 

2. 1.  Modernismen  

 

Modernismen i Europa begynte allerede i 1880-årene og det medførte store forandringer 

i den europeiske kulturen. Den endret også forståelsen av kunst og mange kunstneres 

arbeidsmetoder. Selv om den sosiale og politiske situasjonen var svært ulik i de europeiske 

landene, var de grunnleggende regler og oppfatninger av kunst ganske like. 

Industrialiseringen og teknologien, den positivistiske og materialistiske 

tankegangen medførte at det oppsto motstandsbevegelser. Disse opprørerne mente at det 

egentlige menneskelige ble undertrykket og at materialismen hadde seiret over ånden. Dette 

viste seg også i kunsten hvor realistene var først ute til å kritisere hvordan kunsten viste et 

falskt bilde av virkeligheten. Realismen oppsto som et resultat av den franske revolusjon og 

man ville nå vise frem den virkelige verden og skape mest mulig naturtrohet. 

 

På slutten av 1800-tallet rettet kunsten seg mer mot det metafysiske og åndelige, og som et 

resultat av dette ble nyromantikken og symbolismen nye retninger i kunsten. De ulike og 

ustabile forhold i Europa viste seg også i kunsten på forskjellige måter, og modernismen ble 

en radikal protest mot de eksisterende kunst- og kulturformer. Man ble også klar over den 

negative effekten industrialiseringen hadde på kunst og håndverk, og det oppsto estetiske 

reformbevegelser i flere land som Arts and Craft og Bauhaus. Norske og andre skandinaviske 

kunstnere, som i hovedsak tok sin kunstutdannelse ute i Europa, tok til seg mye av dette og 

brakte de nye retninger og tanker med hjem. I Norge var det hovedsakelig Gerhardt Munthe 

som bygget på gamle norske tradisjoner i stil og form. Oluf Wold Torne ble også en del av 

dette programmet, men han lot seg også inspirere av andre kulturer i sine dekorative arbeider. 

 

Innhold, emne og budskap hadde tidligere vært viktig i kunsten blant annet i form av religion, 

filosofi og historie, men i det nittende århundre ble problemstillingene gradvis flyttet fra det 

metafysiske over til det estetiske plan. Storbritannia, Tyskland, men særlig Frankrike og Paris 

var den ledende makt på det kunstneriske området i andre halvdel av 1800-tallet og spesielt 

innenfor modernismen. Nyromantikken og symbolismen var en del av den tidlige 

modernismen på 1890-tallet, og viste seg også hos de unge kunstnerne i Skandinavia.5 

 
5 Magne Malmanger, «Betryggende modernitet». I Tradisjon og fornyelse, Norge rundt århundreskiftet, 

  Katalog  til utstilling i  Nasjonalgalleriet 22.oktober 1994 - 15. januar 1995, Sverige: Skogs Boktryckeri AB, 
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2. 2.  Nyromantikken 

 

I 1880-årene var realismen den ledende retningen innen kunsten i Norge, noe som hadde 

utviklet seg fra Dresden med I.C. Dahl, via Düsseldorf og Hans Gude, Münchenmalerne og 

frem til den franske friluftrealismen med Paris som sentrum for dette. Den unge generasjon 

kunstnere i Norge adopterte raskt denne stilen og gjorde den norsk. Erik Werenskiold var en 

av de fremste representanter for dette. Som en reaksjon mot realismens friluftsmaleri, og etter 

fransk påvirkning, utviklet enkelte norske kunstnere seg videre, og skapte en ny periode i 

norsk kunstliv kalt nyromantikken. Impresjonistene banet også vei for en friere fargebruk med 

sine kjølige friluftsmalerier. I nyromantikken skulle det males større fargeflater i dypere og 

mere klangfulle farger som skulle brukes som et middel for å skape sinnsstemninger. 

Motivene skulle betraktes gjennom «romantikkens blå briller». «Blåmaleriet» var et 

internasjonalt fenomen med Whistlers musikalske farge som inspirasjon. Hans blå 

fargesymfonier som i Nocturne, Blue and Silver eller Old Battersea Bridge ble beundret i 

1880-årne og hans profilportretter ble også en inspirasjon for norske kunstnere.6 

 

Sommeren 1889 samlet kunstnerne fra München-tiden seg på Fleskum gård i Bærum. Det var 

Eilif Petersen, Kitty Kielland, Gerhard Munthe, Harriet Backer, Erik Werenskiold og 

gårdeieren Christian Skredsvik. Flere av disse malte her stemningsmalerier som ofte 

kjennetegnes av dempede farger, blå og grønntoner, skumrings- eller nattbilder, med større 

enstonige fargefelt og utviskede detaljer, som ga rom for tilskuerens subjektive fantasi og 

drømmer. Fargene ble stemningsbærende og vannspeilet som ofte var avbildet, ble et symbol 

på menneskenes sjelsliv. Eksempler på den nye stilen er Kitty Kiellands Sommernatt (Fig.1) 

fra 1886 og Christian Skredsviks Seljefløyten fra 1889. 

 

I Nordisk Tidsskrift fra1889 brakte den danske kunstkritiker Julius Lange et nytt begrep inn i 

kunstdiskursen med artikkelen Studiet i marken. Skilderiet. Erindringens kunst. Han snakket 

om en endret innstilling i kunsten som kunne spores tilbake til romantikken. Det var en ny 

oppfattelse av virkeligheten i billedkunsten: 

 
 

 
6 Henning Alsvik og Leif Østby. Norges billedkunst i det nittende og tyvende århundre, Bind 1, 

  Oslo: Gyldendal  Norsk Forlag, 1951. s.409- 410. (Ordet «Nyromantikk» ble først brukt i en artikkel i 

  Kunstbladet i 1888.  
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(Stor kunst fødes ikke om dagen når lyset skjærer en blendende i 

øyet),… men i stillhet og mørke, eller i hvert fald medens det ytre øye 

ikke ser, men sindet får ro til at gøre sit udvalg af hvad erindringen 

gemmer, da dukker der billeder frem for det indre øye, halvt klare, 

halvt dunkle billeder fra det ubevidste sjælelivs fødende nat, dets 

mørke, grødefulde bund. 7 

 Det var dette som senere gikk under betegnelsen nyromantikk. Han beskrev en stil hvor det 

realistiske ikke hadde så stor betydning lenger, og hvor det subjektive og utrykksbærende ble 

viktig i kunsten. Julius Langes artikkel vekket oppsikt og ble sett på som et angrep på 

friluftsmaleriet. «Erindringens kunst» ble ansett som lite egnet for å fremme de norske verdier 

og det «dekorative» ble isteden foretrukket som et uttrykk for dette. Nyromantikken varte 

derfor en kort periode i norsk malerkunst og kan i etterkant betraktes som en overgangsfase 

mellom naturalismen, realismen og de mere modernistiske kunstformer på begynnelsen av 

1900-tallet. Formspråket gikk gradvis bort fra å kopiere naturen, til en mere personlig og 

unaturalistisk form. Maleriet ble mer stilisert eller «dekorativt» med flere lag av betydninger 

og de formale elementene ble viktige enn før.8  

 

Julius Langes artikkel skapte stor kunstdebatt i Norge og ble drøftet av både Andreas Aubert 

og Lorentz Dietrichson. Lange mente også at den skapende fantasien, erindringen og arbeidet 

i atelièet måtte få sin plass i det kunstneriske arbeidet igjen. Aubert som var på de franske 

naturalisters side, presiserte at Lange ikke mente den gamle tyske romantikken, - men «en ny 

idealisme». Aubert mente at den tyske romantikken sto for en «kunstskjønnhet» og ikke for en 

«naturskjønnhet» og ikke viste sannheten om verden slik den franske naturalismen gjorde det.  

«Utlendigheten» til de norske kunstnere mente han forsterket bildenes usannhet. Den 

virkelige naturen var vakrere enn Gudes «usanne» natur. Det var viktig å finne frem til et 

uttrykk som umiddelbart skulle oppfattes som ærlig og sant i forhold til naturen, - med rom 

for individualitet og personlighet. Julius Lange ble imidlertid beskyldt for å fremme en slags 

objektiv og upersonlig kunst ved å kopiere virkeligheten. Slik kritikk mottok han fra den eldre 

generasjon.9 

 
7 Malmanger, «Betryggende modernitet». I Tradisjon og fornyelse, s.34. 
8 Malmanger, «Betryggende modernitet». I Tradisjon og fornyelse, s.34-35. 
9 Nils Messel, »Andreas Aubert om kunst, natur og nasjonalitet». I Tradisjon og fornyelse, s. 52-53. 
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Aubert som var kristen og utdannet teolog trodde på Guds tilstedeværelse i naturen og mente 

at naturvitenskapelige fenomener var en bekreftelse på dette. Naturalismeoppfatningen hans 

hadde en sterk åndelig dimensjon. 

Dietrichson mente at naturalismens tomhet og interesseløshet måtte vike, og han ville ha en 

kunst med mere poesi, fantasi, sjel og ånd. Munchs ønske om å «male det man så og ikke det 

man ser» er et betegnende uttrykk for denne erindringens kunst. 

 

Det var et angrep på naturalismen på 1890-tallet blant de unge og gamle romantikere. 

Naturalismen ble beskrevet som en følelsestom, fotografisk og åndløs retning, - mens 

nyromantikken og symbolismen ble beskrevet som sjelelig og stemningsfull. Diskusjonene i 

samtiden gikk stort sett ut på hvor man skulle sette grensen mellom fantasi og observasjon, - 

og mellom natur og subjektiv oppfattelse, - og om det i det hele tatt gikk an å sette noen 

grenser. 10  

 

2. 3.  Dekorativ kunst 

 

Dekorativ kunst og teori har en lang historie utenfor Norges grenser, og med Julius Lange 

(1838-1896) kom det til Norge via Danmark med hans interesse for dekorativ kunst. Allerede 

i 1865 stilte han det dekorative prinsipp opp mot det maleriske. Europeisk innflytelse innenfor 

dekorativ kunst var nok allikevel det viktigste.11  

Flere teoretikere var opptatt av den dekorative estetikk,- og naturalisme var ikke bra for den 

dekorative kunst som måtte bygges på et annet grunnlag. Pierre Puvis de Chavannes innførte 

en ny type maleri hvor man tilpasset form og teknikk som i de dekorative arbeider, den 

såkalte dekorative estetikk. Dette førte igjen til en ny stil innenfor maleriet i Norden.12 

Chavannes dannet forutsetningen for den fremvoksende symbolismen og syntetismen som de 

norske kunstnere etter hvert kom i kontakt med på sine utenlandsopphold.13 

 

 
10 Messel, «Andreas Aubert om kunst, natur og nasjonalitet». I Tradisjon og fornyelse, s.55-57. 
11 Storbritannia (kunsthåndtverk, kunstindustri og interiør) og Frankrike (maleri og teori) og Tyskland/Østerrike 

   (Alois Riegels «Stilfragen» 1893) Malmanger, «Betryggende modernitet». I Tradisjon og fornyelse, s.39. 
12 Eksempelvis Akseli Gallèn-Kallela i Finland, Joakim Skovgaard i Danmark og Gerhardt Munthe i Norge. 

    Malmanger, «Betryggende modernitet». I Tradisjon og fornyelse, s.41-42. 
13 Pierre Cècile Puvis de Chavannes (1824-1898). Fransk symbolistisk maler som fikk innflytelse på en hel 

    generasjon kunstnere. Av skandinaver var prins Eugen, Anna Ancher, Marie Triepcke (Krøyer Alfvèn) og 

    Mimi Falsen var elever av han.  
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I Norge var det nasjonale prosjektet viktigst på 1890-tallet og det skulle helst uttrykkes 

gjennom realismen og den dekorative kunsten. Impresjonismen hadde noe betydning, - men 

det var i det store og det hele ingen store forandringer i den naturalistisk/realistiske tradisjon. 

Norsk kunstliv var hovedsakelig splittet i to leire; «Lysakerkretsen» med Erik Werenskiold i 

spissen sto for realismen og den dekorative disiplin, - og «Kristianiabohemen» med Christian 

Krogh som den ubestridte leder for den sosialrealistiske retning. Krogh ble ansatt ved det nye 

Kunstakademiet som direktør og professor i 1909, og Oluf Wold Torne fikk stillingen som 

lærer i dekorative komposisjoner ved SHKS. Kunstnere som Edvard Munch og Harald 

Sohlberg tok også stilling til det dekorative på sin egen måte. Det dekorative var knyttet til et 

verks bundne funksjon og det rent visuelle. I Norge skulle man helst fremme norsk folkelig 

tradisjon og kultur gjennom det dekorative.14 

 

I følge Andreas Aubert overtok betegnelsen dekorativ kunst mye av rollen til «erindringens 

kunst». I artikkelen Dekorativ kunst og billedfremstillingens kunst fra 1901  forklarte han 

hvordan den greske billedkunst kom fra erindring og at man i dekorativ kunst måtte søke det 

enklere og mindre sammensatte, øve opp hukommelsen og fantasien, og ikke bare bygge på 

sanseinntrykk. Dekorativ kunst hadde også ifølge Munthe en videre betydning som han 

beskrev i sitt essay Stilarter og Illustrering af Oldtid. Her beskrev han de abstrakte krefter 

som grunnleggende i kunsten og at naturalismen hadde hatt en ødeleggende virkning. 

(Imidlertid studerte han naturen nøye i sine egne malerier.) Aubert ville beholde begge 

kunstsyn; det realistisk-naturalistiske og det dekorative-abstrakte.15 

 

Det inntrykk man får er at denne generasjonen kunstnere stort sett hadde et uavklart forhold 

mellom realismen og det abstrakt/formalistiske kunstsyn. Det kan derfor være vanskelig å 

plassere kunstnerne i en bestemt kategori i denne perioden, da de ofte arbeidet på flere 

områder samtidig og var under stadig utvikling og påvirkning. Det kan også synes som om det 

var glidende overganger mellom naturalismen, realismen, nyromantikken, symbolismen og 

den dekorative kunst. Ofte kan man finne elementer fra flere av disse kategoriene i samme 

bilde. For Erik Werenskiold skal «naturalisme» ha betydd omtrent det samme som «fransk 

realisme», og den «dekorative side» i kunsten skal ha vært det trygge grunnlag for fremtidens 

 
14 Messel, «Andreas Aubert om kunst, natur og nasjonalitet». I Tradisjon og fornyelse, s.44-45. 
15 Malmanger, «Betryggende modernitet». I Tradisjon og fornyelse, s.35-36. 
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maleri. 16 Man kan ifølge dette allikevel tenke seg at malekunsten og det dekorative også 

kunne inneholde elementer av symbolisme.  

 

 

 

2. 4.  Fantasi mot natur 

 

Symbolismen var en viktig del av fantasikunsten og uttrykte fornemmelser, stemninger og 

forestillinger som ikke direkte lot seg uttrykke med ord eller maleriske midler. Den måtte 

leses «mellom linjene» og maleriet skulle tolkes av betrakteren. I symbolismen skulle man 

male sterke øyeblikk etter hukommelsen. Fargene var viktige, fordi bestemte farger vekker 

bestemte stemninger og assosiasjoner. Objektenes form og størrelse ble ofte endret for å øke 

uttrykket. Det vesentlige i motivet ble gjerne forsterket og uviktige elementer ble fjernet. 

Stemningen i maleriet var det som skulle fremheves og naturstudier var derfor ikke så viktig 

lenger. Det utviklet seg også en mystisk fargefilosofi. 17 

 

I 1890 skrev Maurice Denis artikkelen Dèfinition du nèo-traditionnisme som man kan 

betrakte som det symbolistiske manifest. Man skulle arbeide med uttrykksfulle former og 

farger uavhengig av kunstens avbildede funksjon. Han banet dermed vei for den moderne 

nonfigurative forståelse av maleriet og la dermed det teoretiske grunnlaget for den abstrakte 

kunsten. Dette ble snart fanget opp av kunstnere på ulike vis med forskjellige teoretiske og 

ideologiske tilnærminger.18 

 

Fantasikunst og symbolisme var nødvendigvis ikke det samme da fantasikunst kunne være 

nær sagt hva som helst hentet fra mytologi, eventyr, sagn, utenomjordiske vesener, døden, 

spøkelser og andre fantasi-skikkelser. Fantasikunsten hadde også en lengre historie bakover i 

tid, men var i 1880-årene representert ved; Burne-Jones, Watts, Moreau, Chavannes, Bôcklin, 

Feuerbach, Thoma og Klinger. Særlig de tyske med Bôcklin i spissen får stor betydning i 

Norge med sine mytologiske fantasier. Hans Heyerdal som tilbragte to år med Bôcklin i 

Firenze ble tydelig påvirket av ham og i 1880-årene malte han en rekke mytologiske 

 
16 Malmanger, «Betryggende modernitet». I Tradisjon og fornyelse, s.34-37. 
17 Leiv Østby, Fra naturalisme til nyromantikk. En studie i Norsk malekunst i tiden 1888-1895. 

    Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1934, s.116. 
18 Malmanger, «Betryggende modernitet». I Tradisjon og fornyelse, s.42. 
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fantasibilder. Otto Sinding og Munch hadde også en svakhet for Bôcklin. Av andre norske 

kunstnere med fantasimotiver hadde vi Christian Krogh, Gustav Wentzel, Johan Jacob 

Benetter, Jacob Bratland og Theodor Kittelsen. Alle disse kunstnere hørte innunder denne 

kategorien med mange fantasimotiver.19 

 

 

2. 5.   Fransk innflytelse 

 

Ved utstillingen i Paris høsten 1883; L` Exposition nationale fikk de franske kunstnere vist 

frem sin følelsesmessige side. Jules Breton, Jean Francois Millet og Jules Bastien-Lepage og 

Pierre Puvis de Chavannes var kunstnere som blant andre gjorde inntrykk på Andreas Aubert. 

Han var imot sen-romantikernes usanne bilder og det gamle idealistiske kunstsyn, - men 

mente også at det var fantasi og idealisme nok i den nye naturalismen som kom til Norge. 

Særlig impresjonismen mente han var en videreføring av naturalismens subjektivitet. Aubert 

var positiv til 1890-årenes nyromantiske maleri, - når det kunne oppfattes som en videreføring 

av 1880-årenes realisme og innenfor naturalismens og impresjonismens prinsipper.  

I Norge var man bekymret for det nasjonale kunstprogram hvis kunstnerne ble for opptatt av 

hva som skjedde i utlandet. Munch hadde en egen posisjon, - men symbolismen hans i 90- 

årene ble litt for problematisk i Norge. Werenskiold derimot, var et forbilde for å skape en 

«ekte» norsk kunst. Verdensutstillingen i Paris 1889 ble et gjennombrudd for den norske 

nasjonale kunsten og var representert med malerier av blant andre Erik Werenskiold, Hans 

Heyerdahl, Eilif Petersen og Fritz Thaulow. De norske kunstnerne hadde lært mye av de 

franske realistene og klarte å overføre det til norsk kultur og natur. Norge var en ny nasjon 

med nye fremtidsmuligheter, og nordmenn ble sett på som uskyldige, naive, ekte og naturlige. 

I Norge var man også redd for den europeiske bykultur og det var viktig at man skulle holde 

seg «sunn». Derfor var man bekymret for at de norske kunstnerne skulle bli for opptatt av 

symbolismen. Den var for ubestemt, tvetydig og tilfeldig i forhold til den realistiske kunst. 

Kunsten skulle helst ha en tilknytning til det norske og til naturen.20 

 

2. 6.   Prerafaelittene og Pont-Aven skolen/Syntetismen 

 

 
19 Østby, Fra naturalisme til nyromantikk, s.114-120. 
20 Messel: «Andreas Aubert om kunst, natur og nasjonalitet». I Tradisjon og fornyelse,57-65. 
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Prerafaellittene var en annen viktig impuls som ga inspirasjon til 1890-tallets kunstnere. De 

fikk sitt gjennombrudd i 1889 på Verdensutstillingen i Paris med kunstnere som Burne Jones, 

George Frederick Watts, Walter Crane med flere. Disse oversatte renessansekunsten til et 

mere moderne formspråk. Puvis de Chavannes hadde også flere norske malerinner som elever 

på 1890-tallet; Marie Tannæs, Signe Sceel, Helga Ring, Ingerid Dahl og Betsy Berg.21 

  

Van Gogh og Gaugin ble utstilt i København i 1893 og 1898, og Gaugin, som også var svoger 

med Fritz Thaulow, introduserte syntetismen for nordmennene. I Gaugins Bretagne bilder 

som innledet Pont-Aven-skolen i 1888-89 kan man se de faste konturene, store dekorative 

fargeflater, forenklede former og dype mystiske lysende farger i dristige kombinasjoner. Den 

gule Kristus og Jakobs kamp med engelen er eksempler på disse. Gaugin brukte linjer og 

farger til å skape symfonier og harmonier som ikke skulle gi noen bestemt ide, - men få en til 

å tenke på maleri på samme måte som i musikk. Det primitive og eksotiske kom også sterkt 

inn i europeisk kunst med hans Tahiti-bilder. 22 

 

2. 7.  Symbolismen og Oluf Wold Tornes forhold til kunsten som «religiøs» 

 

Symbolismen eksisterte parallelt med impresjonismen på 1880-90 tallet i Frankrike både i 

litteraturen og i billedkunsten. Man kan si at den oppsto på grunnlag av Charles Baudelaires 

lyrikk og kritikk.23 Man skulle se igjennom virkeligheten for å finne en skjult betydning og 

det vil si en dypere, uklar og mystisk virkelighet som skulle avbilde det moderne, menneskes 

sammensatte sjeleliv. Ofte ble dette uttrykt med symboler, tegn og mystikk som i en 

fantasiverden. Form og motiv ble skapt av kunstneren med personlige ideer, uttrykk og 

teknikker for å formidle egne personlige følelser. Billedkunsten hadde derfor ikke noe bestemt 

egenartet formspråk, - men felles for alle var at de formidlet en subjektiv kunst hvor 

kunstnerens visjoner ofte ble forvandlet til symboler. Blant andre var Gustave Moreau og 

Odilon Redon viktige symbolister i Frankrike. I norsk kunsthistorie blir 1890-tallets 

symbolisme regnet som en del av nyromantikken og blir ofte brukt som et generelt navn på 

 
21 Alsvik og Østby: Norges billedkunst i det nittende og tyvende århundre, Bind 1, s.410. 
22 Alsvik og Østby: Norges billedkunst i det nittende og tyvende århundre, Bind 1, s.410-411. 
23 Charles Pierre Baudelaire (1821-1867) oppfant begrepet «moderne» (modernitè), som henvisning til det 

    moderne urbane og dekadente storbylivet og kunstens ansvar for å gjengi denne erfaringen. Pioner i å benytte 

    symboler i sin diktning. Les Fleurs du mal (Ondskapens blomster) er hans mest kjente verk. Forbilde for 

    senere symbolister som Paul Verlaine og Stèphane Mallarmè. I Norge ble blant annet forfatterne Sigbjørn 

    Obstfelder (1866-1900) og senere Gunnar Reiss- Andersen (1896-1964) påvirket av symbolismen. 

    https://snl.no/Charles_Baudelaire 26.05.2020. 

    https://www.ub.uio.no/fag/sprak-litteratur/romansk/utstilling/fransk2/2.html 26.05.2020. 

https://snl.no/Charles_Baudelaire
https://www.ub.uio.no/fag/sprak-litteratur/romansk/utstilling/fransk2/2.html
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perioden. I Norge ble symbolismen mest brukt for å beskrive tanker eller naturbegreper 

personifisert i mytologi- eller for fremstilling av fantasivesener.  

Christian Krogh var den første som skrev en større artikkel om norsk symbolisme utgitt 

11.6.1894.24 Krogh satte den menneskelige tanke i sentrum og tillot kunstneren å anvende den 

som han ville. Det var den subjektive oppfattelsen og helheten som var vesentlig. Stilisering, 

forenkling og den fulle frihet var viktig, - og det var symbolet som til sist ble kunstens 

uttrykk. Jens Thiis og Andreas Aubert var mere skeptiske til symbolismen.25  

 

Symbolismen i Norges kunstverden ble innledet med Edvard Munchs malerier Aften og 

Melankoli fra 1891/92. Disse maleriene må tolkes på bakgrunn av Munchs private tanker og 

samtidige hendelser. Ideen om geniet og det unike individet hadde mye å si for 1890-tallets 

kunst. Munch oppholdt seg mye i Berlin som var sentrum for nyromantikken i Tyskland. 

Munch formidlet personlige opplevelser og erfaringer i kunsten sin, og han hadde ingen idèer 

om å lage dekorativ kunst uten meningsinnhold slik mange samtidige kunstnere hadde. 

Thorolf Holmboe var en av de første norske som viste tydelig påvirkning fra tysk høy-

romantikk og Caspar David Friedrich fra 1894. Han var også en nær venn av Munch. Disse to 

er noen av de første som var i kontakt med symbolismen etter å ha tatt en tradisjonell 

utdannelse innen naturalismen i 1880-årene. De yngre kunstnere som var rundt 20 års alder i 

1890-årene var lettere å forme og mere mottagelige for de nye impulsene.26 

 

Harald Sohlbergs Natteglød (Figur 2) som ble stilt ut på Statens kunstutstilling i 1894 ble 

forbildet for den yngre generasjon. Bildet ble konstruert ut ifra detaljer plukket fra ulike 

steder. Han brukte ulike typer perspektiv og bygget opp bildet i adskilte sjikt og flater.27 I 

følge Øyvind  Storm-Bjerke er Natteglød en kombinasjon av tre forskjellige impulser; fransk 

syntetisme, nordisk naturalistisk stemningsmaleri og ungrenessansen/flamsk kunst- og skaper 

på 1890-tallet en avart av symbolismen. Oluf Wold Torne, Thorvald Erichsen og Lars Jorde 

kom også med sine bidrag til dette. Landskapssymbolismen ble gjerne komponert som et 

motiv hvor bildet ofte ble delt i to av en horisont. Øvre del er himmel og nedre del er hav eller 

sletter, og hele bildet fikk gjerne ensartete blåfarger. Whistler videreførte dette sent på 1890-

 
24 Christian Krogh, «Symbolisme i Nordisk bildende kunst», Verdens Gang, 11.6.1894, gjenopptrykt O. 

    Thue, H.  Koefoed (red.), Kampen for tilværelsen, Oslo 1989, s.61-62. 
25 Storm Bjerke: «Symbol og fantasi møtes i mørket». I Tradisjon og fornyelse, s.97. 
26 Storm Bjerke: «Symbol og fantasi møtes i mørket»: I Tradisjon og fornyelse, s.100-104. 
27 (Nabienes slagord om at «et maleri er farger arrangert i en viss orden på en flate fremfor noe bestemt motiv», - 

    ser vi brukt av Sohlberg i dette bildet.) Storm Bjerke: «Symbol og fantasi møtes i mørket». I  

    Tradisjon og fornyelse, s.105. 
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tallet. Billedflaten liknet en hinne hvor bildet ble projisert på den, gjennom den eller dekket 

den til. Solbergs komposisjoner leder betrakteren fra en detaljert fremstilt forgrunn, - inn mot 

en uendelig bakgrunn og man får denne «evighetsfølelsen» som er felles for mange av bildene 

hans.28 

  

Thorvald Erichsen  var en av de som tidligst bearbeidet inntrykk fra symbolistisk kunst og han 

arbeidet med dette helt frem til 1907. Før sommeren 1894 hadde han tilbragt et og et halvt år i 

utlandet, og våren 1893 var han i Paris sammen med Wold Torne. Høsten tilbragte han 

sammen  med de danske symbolistene Ludvig Find, Gad Frederik Clement og Carl 

Frydensberg. De danske kunstnerne hadde også vært i Frankrike og Italia og skaffet seg 

impulser fra Pierre Puvis Chavannes, Gaugin/Nabis-kretsens syntetiserende flatemalerier og 

florentinsk ungrenessanse. Denne blandingen av fransk samtidskunst og 1400-talls maleri tok 

Wold Torne og Erichsen med seg til Vågå 1894, denne sommeren som fikk så stor betydning 

for kunsten i Norge.29 

 

I norsk landskapsmaleri på 1890-tallet var det bare en liten del som ble beskrevet som 

symbolistiske i den forstand at det var åpent for ulike tolkninger. Munch, Solberg og Erichsen 

var de som tydeligst ble preget av landskapssymbolismen i perioden. Men flere andre var også 

i kontakt med symbolismen, - blant annet Oluf Wold Torne, Halvdan Egedius, Wilhelm 

Wetlesen og Lars Jorde. Gerhardt Munthe arbeidet med en videreføring av det nasjonale syn 

og ble ikke betraktet som symbolist. Symbolismebegrepet ble i Norge sett på som en 

«impuls» i perioden og ikke som noe viktig begrep for kunstforståelse.30 

 

Det er flere utsagn og tekster som tyder på at Oluf Wold Torne var opptatt av det åndelige og 

det religiøse. Det å male var visstnok en slags religiøs handling for ham,- en måte å 

kommunisere med det gudommelige: «Men kan jeg ikke få lov å tale med hver en blomst og 

selve naturen - å male det er mitt eneste middel å komme i Guds favntak her på jorden».31 

Zahrtmann beskrev også Torne som sunn, ekte og opprinnelig,- en idealist, med en «nesten 

religiøs innstilling til kunsten».32 

 
28 Storm Bjerke: «Symbol og fantasi møtes i mørket». I Tradisjon og fornyelse, s.104-108. 
29 Lillehammer kunstmuseum; Svein Olav Hoff, Øyvind Storm Bjerke m.fl. Vågå sommeren 1894, 

    Katalog til utstilling 1994, s.32. 
30 Storm Bjerke: «Symbol og fantasi møtes i mørket». I Tradisjon og fornyelse, s.93-109. 
31 Reidar, Oluf Wold-Torne, s. 127. 
32 Revold, Oluf Wold-Torne, s. 16-22. 
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Reidar Revold beskrev også Wold Torne i sin biografi om ham som en; «dypt religiøs person, 

gjennomsyret av en mild og grundtvigiansk preget kristendom». Han hadde en naiv og sterk 

barnetro som han beholdt hele sitt liv. Brevene hans sluttet ofte med en bønn om Guds 

velsignelse. Hver side i Wold Tornes dagbøker ble merket med bokstavene «G.v.d. Aar i 

J.N.» som står for «Gud velsigne dette år i Jesu navn». Han merket også ofte baksiden av 

maleriene sine med et kors. 33 

  

Dette vitner om Wold Tornes innstilling både til kunsten og livet og bekrefter hans interesse 

for det åndelige og religiøse. Det gir også grunn for å tro at han ville formidle dette gjennom 

kunsten.  

 

2. 8.  Symbolismens «formspråk» Symbolismen som teori  

 

Det er vanskelig å gi noen beskrivelse på noe entydig formspråk innenfor symbolismen. 

Symbolismen representerte på 1890-tallet en reaksjon bort fra impresjonismens og realismens 

synlige motivverden. Det var kunstnerens personlige oppfattelse av formspråk og innhold som 

ble viktig. På noen måter kan man allikevel beskrive symbolismen. Ofte er det snakk om et 

unaturalistisk maleri hvor motivet gjerne er utformet på en dekorativ måte. Formene er 

forenklet og uvesentlige detaljer er fjernet. Det er ofte brukt rene, unaturlige farger i enstonige 

fargeplan, gjerne i blå- eller grønntoner. Bildene er ofte bygget opp av flater som er satt opp 

mot hverandre til en dekorativ komposisjon. De formale virkemidlene er viktige som linje, 

rytme, farger, komposisjon og lys. Symbolistiske bilder har gjerne flere betydninger, og for å 

forstå det må man sette seg inn i miljøet, historien rundt kunstneren og hans hensikter med 

kunstverket. Det er ofte kunstnerens personlige oppfattelse av verden som blir fremstilt, hans 

visjoner og drømmer,- og det inneholder derfor ofte sterke følelser. I symbolistisk kunst 

forsterker uttrykksformen innholdet, - og det blir derfor ikke det samme som et bilde av et 

litterært innhold.34 

 

Jens Thiis definerte symbolistbegrepet i 1893 som man fremdeles kan si er gyldig :  

 

 
33 Revold, Oluf Wold-Torne, s. 127. 
34 Storm Bjerke: «Symbol og fantasi møtes i mørket». I Tradisjon og fornyelse, s.93. 
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Symbolet er omskrivning, omskapelse til fast og sanselig form, det 

som ikke kan sies og fremstilles likefrem. Symbolisme maa ikke 

forveksles med allegorisering. Symbolisten bruker til sit øyemed det 

anelsesvækkende og antydende for riktig at styrke og utvide 

fremstillingen av sine personlige fornemmelser. Og han anser sig 

berettiget til at meddele ikke bare de klare og almindelige 

fornemmelser, som mere eller mindre er alles eie, men ogsaa det som 

er uklart og mystisk og ikke forstandsmæssig kan oppfattes, naar det 

bare griper ham intenst.35.  

Thiis mente at symbolet ikke skulle forklares med en bestemt betydning, men at det måtte 

tolkes på en individuell og personlig måte. Kunstneren skulle bruke symbolenes uklare 

betydninger på en bevisst måte og som et kunstnerisk prinsipp. Ved å bruke symboler kunne 

man assosiere i det uendelige, - i motsetning til tegnet som hadde en fast og bestemt 

betydning. Bilder ble symbolistiske når man fant en indirekte betydning i det.36 

  

I symbolismen plukket man fra hverandre og satt sammen elementer fra ulike stilretninger 

som egentlig ikke passer sammen for å skape et nytt meningsinnhold. Man behøvde derfor 

ikke å ha en bestemt stil , - da det var det individuelle hos kunstneren og betrakterens 

oppfatning som var viktig.37 Dette brøt med de tradisjonelle kravene til estetikk og ble derfor 

ofte kritisert. I symbolistisk kunst var det innholdet og uttrykket som var viktig og ikke 

estetikken. Mytologi og drømmebilder preget ofte den symbolistiske kunsten. Det var det 

sjelelige som skulle avbildes; ofte personlige, obskure og flertydige motiver,- noe som senere 

ledet frem mot surrealismen. 

Symbolbegrepet er ikke beskrevet som en egen retning i kunsten men som et «fenomen» eller 

en «holdning» som kan opptre i alle kunstverk uavhengig av stil eller periode. Det er derfor 

mange ulike stiler innenfor den romantiske tradisjon som i prinsippet inneholder symbolisme. 

Det symbolistiske bilde forutsetter en aktiv betrakter som kan tolke det på sin personlige 

måte. Symbolet forbindes med en åpen, romantisk, subjektiv holdning til kunstverket mens 

tegnet derimot knyttes til en lukket, klassisistisk estetikk.38  

  

 
35 Jens Thiis, Samlede Avhandlinger om Nordisk Kunst, Kristiania og København: Nordisk Forlag. 

    Gyldenske Boghandel. 1920, s.10. 
36 Lillehammer kunstmuseum; Svein Olav Hoff, Øyvind Storm Bjerke m.fl. Vågå sommeren 1894, Katalog til 

    utstilling 1994, s.30. (Det henvises til Kant og tysk estetikk og senere i Frankrike på slutten av 1800-tallet). 
37 Permutasjon det vil si forening av det uforenelige og deformasjon; endring av form ved ytre påvirkning, 

    er elementer som ofte karakteriserer symbolismen.  
    https://naob.no/ordbok/permutasjon 26.05.2020. 

    https://naob.no/ordbok/deformasjon  26.05.2020. 
38 Storm Bjerke: «Symbol og fantasi møtes i mørket». I Tradisjon og fornyelse, s.94. 

https://naob.no/ordbok/permutasjon
https://naob.no/ordbok/deformasjon%20%2026.05.2020
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Det finnes flere varianter av symbolistisk kunst som Gedankenmalerei (tankemaleri) og 

allegorisk symbolisme. I symbolismen betegnes symbolet som «ubestemmelig» og kan opptre 

på mange måter. Kunstverket behøver ikke å imitere naturen, men kan fremstilles naturalistisk 

som i et velregissert bilde. I landskapsmaleriet kunne man forene både realisme og 

symbolisme, og gi kunstverket et skjult innhold. Fransk og tysk symbolisme var  imidlertid 

forskjellig. Den tyske var subjektiv, formidlet følelser og identifiserte seg med naturen, - den 

franske bygget mere på de klassiske mestrene, var syntetisk, logisk og rasjonell.39 En annen 

teori er ifølge Robert Rosenblum, at i modernismens historie er det jakten på den sublime 

naturopplevelse og lengselen etter noe hellig som danner grunnlaget for symbolismen i 

moderne tid.40 

KAPITTEL 3. OLUF WOLD TORNE 

 

3. 1.   Begynnelsen 

 

Oluf Wold Torne ble født 7. november 1867 i Son ved Oslofjorden. Han var barn nummer to 

av Therese Ottesen og Oluf Emil Wold. Faren døde før Oluf ble født og moren giftet seg igjen 

senere med Søren Thorne som var en onkel av faren. Da Oluf var 16 år gammel ble han sendt 

til Christiania for å begynne i malerlære hos Wilhelm Krogh, hvor han skulle hjelpe til. 

Senere fikk han jobb hos kjøpmann Anton Larsen hvor han traff Johan Fahlstrøm. Begge 

hadde de en drøm om å bli kunstnere. I 1883 malte Oluf sine første bilder i en naiv og 

naturalistisk stil. Tante Ragna i København oppdaget snart hans interesse for kunst og ville 

hjelpe til økonomisk så Oluf kunne begynne på Den kongelige tegneskolen i Christiania 

vinteren 1887-88. Her ble han sterkt preget av undervisningen og begynte å male i en nesten 

fotografisk karakter som for eksempel Vinterbilde fra Soon  og Soonselven. Høsten 1889 

malte han et portrett av moren hvor man kan se at han er i ferd med å fjerne seg fra 

naturalismen på tegneskolen.41 

 

Kunstnerens mor/Portrett av Therese Torne 

 

 
39 Storm Bjerke: «Symbol og fantasi møtes i mørket». I Tradisjon og fornyelse,  

   (Henvisning til Margaretha Rossholm, -skillet mellom fransk og tysk symbolisme). s.95-96. 
40 Storm Bjerke: «Symbol og fantasi møtes i mørket». I Tradisjon og fornyelse, s.94-96. 
41 Revold: Oluf Wold-Torne, s.9-13. 
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Maleriet fra 1889 som ble innkjøpt av Nationalmuseet i 1949 er et portrett av Oluf Wold 

Tornes mor Therese Torne (Figur 3). Bildet er malt i tunge mørke jordfarger og med et sløret 

preg i toneovergangene i tråd med tidens nyromantiske stil. Moren sitter og lener seg ved et 

bord med en mørk brun kjole med en brosje i halsen og oppsatt hår. Bildet har også en mørk 

bakgrunn. Lyset faller inn fra høyre og lyser opp hennes ansikt og hender som hun hviler i 

fanget. Bildet viser en middelaldrende kvinne som ser med et direkte men vennlig, bestemt og 

alvorlig blikk på iakttakeren. Man får et innblikk i morens personlighet gjennom maleriet og 

det blir derfor til en psykologisk fortolkning av modellen. Moren ser ut som en nøktern 

jordnær kvinne, snill men også bestemt. Det er også noe litt melankolsk og trist over henne 

som gir inntrykk av at hun også har opplevd motgang i livet. Antakelig hentet Oluf Wold 

Torne her inspirasjon gjennom høstutstillingene i 1887 og 1888 hvor de unge kunstnerne fikk 

vist frem den nye malestilen. Her kunne man betrakte hvordan en kunst med fotografisk 

nøkternt preg forandret seg til en kunst med et dypere meningsinnhold liknende de 

stemningsmalerier som Erik Werenskiold og Fleskummalerne; Kitty Kielland, Harriet Backer 

og Eilif Petersen sto for. De danske naturalistene Krøyer, Ancher, L.A. Ring og romantikerne 

Vilhelm Hammershøi, Julius Paulsen, Viggo Johansen og Joacim Skovgaard gjorde nok også 

inntrykk. Torne begynte også å interessere seg for det håndverksmessige i maleriet, - og 

Høstutstillingen i 1888 med dansk kunst fikk Torne til å dra til København for å studere. 

Munchs symbolistiske malerier ved en utstilling våren 1889 gjorde antagelig også et sterkt 

inntrykk på ham.42 

3. 2.   København 

 

Høsten 1889 reiste Torne til København med sin venn fra tegneskolen Wilhelm Wetlesen. Her 

begynte han på Kunstakademiet hvor Johan Fredrik Vermehren underviste. Akademiet her 

underviste på gammel måte og det liknet mye på skolen i Christiania. De gamle akademiske 

undervisningsmetodene ble kritisert fra 1880-årene av unge radikale kunstnere. Isteden ble det 

dannet kunstskoler etter franske forbilder. Tuxen, Krøyer og Zahrtmann ble lærere på disse 

skolene og de var knyttet til Den Fri Udstilling fra 1891. For de norske kunstnerne ble 

Zahrtmanns skole i København den viktigste. Oluf Wold Torne var den mest trofaste av de 

førtifem norske elevene her, og besøkte skolen jevnlig over et tidsrom på femten år. 

København, med sine rike tradisjoner, sto nærmere resten av Europa i kunst og kultur og tok 

tidligere imot impulser herifra, i motsetning til Christiania, som hadde vanskeligere 

 
42 Revold, Oluf Wold-Torne, s.11-13. 
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leveforhold for kunsten. Høsten 1889 var det en stor fransk impresjonistutstilling i 

Kunstforeningen i København. Her var det malere som Degas, Manet, Monet, Pissarro, 

Cèzanne, Gaugin. Sisley, Guillaumin, Forain og enda flere med. Disse må Torne mest 

sannsynlig ha sett. Så mye ny radikal kunst hadde man ikke sett maken til før i Norden.43 

 

I April 1891 kom Torne tilbake til Son. Her malte han flere bilder; Stefaren som røker 

langpipe, Den gamle konen og den blå døren, En sommerstudie fra Son og Hus ved sjøen. 

Werenskiold ville nå at Torne skulle begynne på den frie malerskolen som han og Eilif 

Petersen hadde tenkt å få i stand. I oktober 1891 dro Torne til hovedstaden hvor han delte 

husrom med Wetlesen. De fikk i gang et ateliè med ni malere og fikk korrektur av 

Werenskiold og Petersen. Werenskiold var en streng lærer, og både Torne og Wetlesen fikk 

kritikk av ham for at de var impresjonistiske. Snart ville de reise tilbake til København, og i 

januar 1892 dro Torne sammen med Wilhelm Wetlesen, August Eiebakke og Thorvald 

Erichsen. Harald Sohlberg og Thorvald Torgersen var også i København samtidig.44 

 

Agna med riven / Endt arbeid. 

 

Sommeren og høsten 1892 tilbragte Oluf i Son sammen med moren, stefaren og hans nye 

venn Thorvald Erichsen. Her malte han Agna med riven eller også kalt Endt arbeid som er det 

viktigste maleriet fra denne perioden (Figur 4). 

Maleriet viser en ung  bondejente sittende på et grønt jorde i en skråning. Hun har en rive i 

hånden og ser ut over fjorden hvor man kan se noen øyer og horisonten i det fjerne. Hun har 

blått skjørt og et brunt sjal over skuldrene og det brune håret er satt opp i en knute i nakken. 

Hun sitter med siden til og man skimter så vidt profilen hennes. Fargene består for det meste 

av grønne og blå toner og overgangene er myke og utviskede. Motivet forestiller en ung jente 

som hviler seg etter endt arbeidsdag, eller som tar seg en pause fra arbeidet. Hun sitter og 

tenker og skuer ut over landskapet og Sonsfjorden og man må bruke fantasien for å tenke seg 

det litterære innholdet. Kanskje hun venter på noen, eller lengter seg bort fra arbeidet på 

gården. Her kan man tydelig kan se innflytelse fra Werenskiolds realisme som hadde liknende 

motiver med bondejenter.45 

 
43Andre av Zartmanns elever som Torne var i kontakt med: Karl Schou, Tycho Jessen, Svend Hammershøy, 

   Nic. Lûtzhøft, Larsen-Stevns, Syberg, Johs. Larsen, og Peter Hansen. Revold, Oluf Wold-Torne, s.14-1 
44 Erik Werenskiold var i fjern slekt med Torne. Revold: Oluf Wold-Torne, s.18-20. 
45 Revold, Oluf Wold-Torne, s.20-23 
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3. 3.   Paris, Aman Jean og Rosenkreutzordenen 

 

 

I februar 1893 dro Torne og Erichsen til Paris for første gang. Først bodde de sammen en kort 

periode og deretter flyttet Torne til Gustav Vigeland hvor han kom nærmere hovedkvarteret 

for de norske kunstnere; Hotel Champagne. Mange norske kunstnere var i Paris og de møttes 

ofte hos Jonas Lie, hos Vigeland eller på «Champagnehotellet». Torne var på atelieret til Roll 

og ble oppmuntret til å fortsette å male. Han fortalte senere at han besøkte noen atelièer, - fikk 

se atskillige utskeielser men også «storartede ting»,- som Aman Jean (1858-1936) som han 

ble særlig begeistret for.46  

Under dette oppholdet havnet Wold Torne  og Thorvald Erichsen midt i symbolistmiljøet i 

Paris. Aman Jean hadde vakt særlig oppsikt som en av lederne for Rose-Croix- salongens 

kunstnere som igjen var tilhengere av Josèphin (Sar) Pèladan (1858-1918). 47 Her tok man 

avstand fra all naturalisme,- og temaer som «mystisisme, okkultisme, wagnerisme og 

anarkisme» ble ofte diskutert. De lyse farger og stemninger i maleriene til Aman Jean kan ha 

inspirert Torne og sammen med de norske hadde franskmennene en utstilling på «Champs de 

Mars».48 

  

Rosenkreutzere var et hemmelig tysk samfunn stiftet på begynnelsen av 1600-tallet med tidlig 

opprinnelse i Rosenkorsets brorskap fra 1400-tallet, stiftet av Christian Rosenkreutz (1378-

1484). Brorskapet skulle fremme «menneskehetens foredling og lykke». Opprinnelig stammer 

dette fra Egypt og skal være innført i Tyskland av Karl den store (742-814) og senere 

reformert av Christian Rosenkreutz. Fra 1700-tallet fikk de en fastere og mere 

ordenslignenede form. Sent på 1800-tallet ble ordenen fornyet igjen med Josèphin Pèladan.49 

Peladan var en fransk, forfatter, kritiker, mystiker, yppersteprest og stormester for 

rosenkorsordenen «Ordre de la Rose + Croix du Temple et du Graal ou de la Rose + Croix 

 
46 Torne besøkte antagelig mange museer og gallerier som Louvre, Luxembourg-museet, Sorbonne, 

    Panthèon   (Puvis de Chavannes) og Ècole de Pharmacie (Besnard). 
47 Josèphin (Sar) Pèladan (1859-1918) var skribent, kunstkritiker, okkultist, dramatike og  maler. Skrev ca. 20. 

    romaner og ca. .30 teoretiske skrifter. Ville bekjempe naturalismen. Startet i 1893: Ordre Kabbalistique de la 

    Rose-Croix og kalte seg Le Sar etter de babylonske konger. Virket ved fantastiske kunstsalonger og 

    teaterstykker, for gresk og italiensk renessanse, for den katolske kirke og for Ricard Wagner. Han hadde stor 

    innflytelse i kunstnerkretser på1890-tallet.  

    http://peladan.net/symbolist-art/who-was-josephin-peladan-3/26.06.2020. 

    https://www.guggenheim.org/audio/track/about-rules-of-the-salon-de-la-rosecroix-by-josephin-peladan 

    26.06.2020. 
48 Revold, Oluf Wold -Torne, s. 25. 
49 Aschehougs og Gyldendals Store Norske Leksikon, Bind 11, Oslo, 1992, s.563. 

    Salomonsens leksikon, Bind 20, København, 1926, s.404-405. 

http://peladan.net/symbolist-art/who-was-josephin-peladan-3/
https://www.guggenheim.org/audio/track/about-rules-of-the-salon-de-la-rosecroix-by-josephin-peladan
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Catholique» som han stiftet i 1890. Fra 1892 til 1897 organiserte Pèladan årlige utstillinger 

med mer enn to hundre deltagere.50 Det er høyst sannsynlig at Wold Torne og Thorvald 

Erichsen besøkte flere av disse utstillingene og de kan muligens også kan ha sluttet seg til 

denne gruppen. I Henrik Sørensens artikkel fra 1911 om Oluf Wold Torne og Thorvald 

Erichsen beskriver han vennene sine slik; 

  

Det skjønne, det sterke og det klare- dette grækernes og renaisancens 

høye motto, synes mig at kunne sættes til overskrift over de to. Deres 

kunst, dens indhold, er ikke for «folket», men for de faa – den kan 

ikke bringe nogen tysker i ekstase, dertil er den for høy og ulitterær – 

deres liv gir ingen anledning til anekdoter – det er demonstrativt 

borgerlig – de er at ligne ved de gode mestre i Rosenkreuzernes 

hellige og hemmelige selskap – gode borgere i staden, der lever ene 

for sin kunst og gir denne alt, men som i det stille nærer en ild, der har 

tændt og tænder de store brande.51 

 

Ordenen knyttet seg senere til den antroposofiske bevegelse som utgikk i 1913 fra teosofen 

Rudolf Steiner (1861-1925), og som eksisterer videre også i dag. Rudolf Steiners bok om 

Rosenkreutzere er fylt med snakk om eterlegemer, astrallegemer, karma, gjenfødelse og med 

henvisninger til Christian Rosenkreutz og Goethe.52 

 

Sven Oluf Sørensen som skrev en biografi om sin far Henrik Sørensen, kjente Thorvald 

Erichsen godt og visste at han var opptatt av Rudolf Steiners antroposofi og overnaturlige 

fenomener, spiritisme og liknende temaer. Thorvald Erichsen bodde også på Lillehammer 

som var okkultismens senter i Norge. Henrik Sørensen var også ofte på besøk her. Kjøpmann 

Einar Lunde (1875-1951) fra Lillehammer var en ledende person i antroposofibevegelsen i 

Norge. I følge Sven Oluf Sørensen skal Erichsens landskaper fra rundt århundreskiftet ha en 

okkult forestillingsverden og «auraer» rundt levende mennesker. Han skal også ha brukt 

Goethes fargelære i sine malerier. Henrik Sørensen beskrev også Wold Torne som en  

impulsiv fantast som søkte fargenes mystikk,- hver enkelt farges vesen og individualitet.53 

 
50 Jane Turner, The Dictionary of Art , London/New York 1996, s.333-334, vol. 27, s 639. 

    Salomonsens leksikon, bd., 18, København, 1924, s. 1043-1044. 
51 Henrik Sørensen, «Thorvald Erichsen og Oluf Wold Torne», Kunst og Kultur,Vol.12, 1911/12, 

    Bergen: John Griegs forlag,1911, s. 242. 
52 I følge boken av  Rudolf Steiner: («Rosekreutzernes teosofi». 14 foredrag holdt i Munchen fra 22. mai til 

   6.  juni 1907), i  Die Theosophie des Rosenkreutzers utgitt av «Vidargruppen det almene Antroposofiske 

   selskap», Oslo, 1977.  
53 Sven Oluf Sørensen, Søren. Henrik Sørensens liv og kunst., Oslo: Andresen og Butenschøns forlag, 

    2003. s.242-244. 



25 

 

Thorvald Erichsen og Oluf Wold Torne var nære venner og diskuterte og delte sannsynligvis  

mange tanker og idèer rundt disse temaene. 

 

3. 4.    Gad Frederik Clement   

 

Det var mange ulike utstillinger i Paris i 1893, men de fleste ble ikke nevnt. Den Torne ble 

interessert i var særlig Gad Frederik Clement (1867-1933) som var en yngre dansk syntetist. 

Clement var preget av de danske malerne Ludvig Find og Mogens Ballin som introduserte 

ham for moderne fransk kunst, og spesielt Paul Gaugin som han traff i Frankrike. Clement var 

i en kort periode også påvirket av symbolismen via Taarnet og Johannes Jørgensen, i tillegg 

til renessansekunst fra sine Italiareiser i 1890 årene. Clement var en av 

«Nymindegabmalerne» som dannet en kunstnerkoloni mellom 1880-1960 årene, hvor også 

Ludvig Find og Carl Frydensberg oppholdt seg. Etter 1900 malte han mere naturalistisk, og 

det  var impresjonismen og Paul Cèzanne som ble den viktigste inspirasjonskilden. Etterhvert 

ble maleriene hans friere og med en lysere koloritt. Motivene til Clement var landskap fra 

Skagen, Italienske landskap, blomstermotiver, portretter og interiører med personer. Gad 

Frederik Clement hadde mye tilfelles med Wold Torne både i de kunstneriske interesser, 

motiver og utvikling og Clement var også elev hos Zahrtmann i 1901. Eksempler på hans 

kunst har man for eksempel i maleriene; Bretonsk landskap (Figur 5) hvor man ser inspirasjon 

fra Paul Gaugin og hans syntetisme, Dekorativt bilde og Visjonen om Saint Francis med de 

tre hvite jomfruer som er inspirert av fransk symbolisme, syntetisme og italiensk 

renessansekunst. Av eksempler på landskap av mere naturalistisk karakter har man for 

eksempel En pige i klitterne speider udover havet og av portretter Italienerinde stående ved 

vindu og blomstermotiver og interiører hvor flere har mange fellestrekk med Wold Tornes 

senere malerier.54  

 

I Mai 1893 var Torne tilbake i Son, men det var få bilder han tok med hjem fra Paris, det var 

stort sett modellstudier og maleriet Drømmeren/Gustav Vigeland i Paris. Fra Son samme år 

malte han; Sommeraften, Solnedgang, Skumring, Son, Agna og Sommernatt som representerer 

stemningsmaleriet. Vinteren 1893-94 var Torne hos Zahrtmann i København igjen, og om 

våren begynte han å eksperimentere med nye farger.55 

 
54 https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=6258&wsektion=alle. Oppsøkt 02.06.2020. 
55 Nye farger dvs. en kaseinblanding som Viggo Pedersen lanserte som egnet seg bedre for stilsøkende kunst. 

    Revold, Oluf Wold-Torne, s.24-28. 

https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=6258&wsektion=alle
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KAPITTEL 4. ZAHRTMANNSKOLEN 

 

4. 1.   Kunstneriske strømninger i København 

 

Den norske kontakten med Frankrike var noe mindre på 1890- tallet, og de unge kunstnere 

reiste heller til Danmark og Italia i en periode. Den friere stemnings- og fantasikunst som 

oppsto i Danmark ble kalt nyromantikk og var mindre naturalistisk - noe man kunne se på 

Den Fri Udstilling i 1892. Disse tendensene kunne man se i hele Europa i forskjellige 

variasjoner. I København bar det preg av bykultur og interiører med tradisjon tilbake til 

Eckersberg. Hammershøi var en representant for dette. Ved siden av fantes også andre 

strømninger som for eksempel Skovgardbrødrenes religiøse og dekorativ form, Zahrtmanns 

historiemalerier og Fynboernes folkelivsskildringer. Danmark hadde et nærmere forhold til 

Italia og klassisk kunst og den gamle klassiske estetikk blomstret nå opp igjen til fordel for 

det naturalistiske. «Syntetisme» var et ord som gikk igjen i København på den tiden, og det 

omfattet også radikale impulser fra ny fransk kunst. Symbolismen var populær med Gaugin 

og van Gogh som forbilder. Både Willumsen, Ballin og Clement hadde vært i kontakt med 

kunstnerkretsen i Pont Aven med Gaugin i spissen.  

Man vet ikke om Oluf Wold Torne hadde kontakt med disse mest revolusjonære i dansk kunst 

til å begynne med. I starten var han mest opptatt av de unge norske og danske kunstnere og 

Zahrtmanns og Skovgaards idealer. Man kunne heller ikke se noe som tydet på det i maleriene 

hans.56 

  

4. 2.   Kristian Zahrtmann og hans skole. 

 

 
56 Revold, Oluf Wold-Torne, s.21-22. 
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Kristian Zahrtmann ble født i Rønne på Bornholm 31. mars 1843 og døde 22. juni 1917. Han 

underviste cirka 200 elever fra Skandinavia mellom 1885 og 1908 og var med på å fornye 

dansk maleri på begynnelsen av 1900-tallet. Kunstnernes studieskole, som det het til å 

begynne med, oppsto fordi de unge kunstnerne var misfornøyde med Akademiet i 1880- 

årene. Grunnen var den «tørre og uinspirerte undervisning» og den makten som Akademiet 

hadde over det danske kunstlivet. Kunstnernes studieskole ble dannet i 1882 i København 

etter flere andre forsøk på skoler og grupperinger. Yngre kunstnere som hadde vært i Paris 

kom med nye idèer, og disse motsetningene gjorde at det ble behov for en alternativ skole. 

Kristian Zahrtmann var en av de som kom med idèen om et alternativt akademi. Han begynte 

å undervise i forberedelsesklassen som han etterhvert tok over. Studieskolen ble ledet av 

Tuxen, Krøyer og Zahrtmann. De to første hadde vært elever hos Lèon Bonnat, men 

Zahrtmann derimot hadde en klassisk utdannelse. Han hadde ikke vært i Paris og var redd for 

at fransk kunst skulle ha for mye innflytelse på elevene sine. Høsten 1885 ble Zahrtmanns 

avdeling en selvstendig skole. Studieskolen ville videreutvikle det elevene hadde lært på 

Akademiet, og ga elevene den frihet og selvstendighet som skulle til for å skape nye retninger.  

Studieskolen ble en hard konkurrent til Akademiet, og dette førte til en strid mellom dem som 

pågikk i alle år Zahrtmann hadde skolen. Uenighetene dreide seg i hovedsak om tap av 

bevilgninger og at mange av studentene valgte studieskolen isteden, noe som skapte stor 

misnøye på Akademiet. Studieskolen holdt utstillinger hvert år for å beholde den økonomiske 

støtten og disse utstillingene fikk ikke alltid en god mottagelse. Resultatet av dette var at 

bevilgningene ble kuttet ned i 1903 og at undervisningen ble redusert.57 

 

Zahrtmanns skole hadde i begynnelsen bare et par norske elever, men på 1890- tallet utgjorde 

de norske omtrent halvparten av elevene. Johan Kristian Kongstad, Edvard Petersen og 

Vilhelm Tetens var sterkt knyttet til nordmennene som begynte rundt 1890-tallet; som 

Wetlesen, Torne og Erichsen. Svenskene var i mindretall på 1880-90 tallet, men fra 1900 kom 

det flere.58  

 

Zahrtmann ville inspirere elevene sine og utvide deres kulturelle horisont med reiser om 

sommeren til Tyskland, Sveits og Italia. Han unngikk helst museer med fransk samtidskunst. 

Reisene var ofte slitsomme med 4-5 byer på en uke, et tett program på museer og ofte teater 

eller opera om kvelden. Våren tilbrakte han ofte ved kysten i nord-Italia og om høsten var han 

 
57 Hanne Honnens de Lichtenberg, Zahrtmanns skole, København: Forum, 1979. s.5-41. 
58 Honnens de Lichtenberg, Zahrtmanns skole, s.42-44. 
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gjerne et par uker ved Amalfikysten. Så tidlig som i 1875 reiste Zahrtmann til Italia, - og 

sommeren 1883 dro han for første gang til landsbyen Civita d`Antino sammen med Joacim 

Skovgaard. Den lille fjellandsbyen ligger i Abruzzo i regionen L`Aquila - cirka 10 mil øst for 

Roma. Zahrtmann oppholdt seg her i alt sytten somre sammen med elever og venner helt frem 

til 1911. Her bodde han hos familien Cerroni ved inngangen til bymuren. Civita d`Antino ble 

det viktigste oppholdsstedet i Italia for Zahrtmann og mange av motivene hans er herifra. 

Mange av elevene ble også invitert med hit for å male og få undervisning. Motivene deres 

forestiller innbyggere, hverdagsliv, religiøse prosesjoner og fjellandskap rundt denne byen 

som etter hvert ble et stort innslag i dansk kunst, -noe byen fortsatt er preget av i dag. 

I Danmark bygget Zahrtmann seg et hus på Fuglebakken i Fredriksberg som fikk navnet Casa 

di Antino oppkalt etter fjellandsbyen. Zahrtmann døde 22. juni 1917. I 1902 ble han hedret 

som æresborger av Civita d` Antino og det ble satt opp en minneplate ved byporten til ære for 

ham.59   

 

Studieskolens elever holdt mange utstillinger; både i Charlottenberg, ved Forårsudstillingen, 

Desemberudstillingen, «Salon de Rèfusees» og Den Frie Udstilling. Kunsthandler Kleis holdt 

også utstillinger for elevene fra 1892 og fremover. Kunstforeningen hadde en utstilling fra 

Civita d`Antino i 1908. Torne var med i 1906 i Charlottenberg. Skoleutstillinger ble holdt 

jevnlig mellom 1890 og 1901, men anmeldelsene og omtalene av utstillingene var ofte fulle 

av kritikk.60  Zahrtmann ble anklaget for å ha for lite påvirkning på elevene både åndelig og 

teknisk sett. Han ville heller ikke ha kvinnelige modeller på skolen da han mente de forstyrret 

undervisningen. Elevene ble mere og mere irriterte over dette, - og det ble etter hvert større 

interesse for å reise til Paris for å utdanne seg. Mot slutten av 1907 sluttet Zahrtmann som 

lærer på skolen og Johan Rohde overtok de siste fire årene skolen eksisterte.61 

 

Kristian Zahrtmann hadde en sterk personlighet,- med både positive og negative sider. Hans 

homoseksualitet og dominante mor preget kunsten hans til å begynne med. Etter hvert var det 

Leonora Christinas dagbok; Jammers minde som ble hans «bibel», og han malte motiver fra 

hennes liv over 100 ganger.62  Det fortelles at Zahrtmann var sosial, blid, underholdende og 

elsket mennesker og livet. Han var en god lærer og var kjent for å  stille strenge krav om 

 
59 Honnens de Lichtenberg, Zahrtmanns skole, s.45-50. 
60 Honnens de Lichtenberg, Zahrtmanns skole, s.53-71. 
61 Honnens de Lichtenberg, Zahrtmanns skole, s.50-51og 181. 
62 Leonora Christina Ulfeldt, Jammers  Minde (Org. Fra 1680-tallet).Trykt 1. gang i København 1869.(Dagboken 

   skildrer hennes liv i fangenskap i Blaatarn i årene 1663-1685). 
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oppriktighet og engasjement hos sine elever. Han blir også beskrevet som et 

renessansemenneske; inspirerende og energisk, men også noe sær og eiendommelig.63  

 

Det var mange ulike meninger om Zahrtmann, og det blir senere fortalt at han var en sterk og 

innflytelsesrik person som hadde et nært og personlig forhold til elevene sine. Han hadde en 

egen måte å undervise på hvor han fokuserte på elevenes personlige utvikling, og hvor han 

ville få frem originaliteten i hver enkelt person. Han mente at teknisk kunnskap og talent var 

mindre viktig.64 

 

Zahrtmann ville at elevene skulle ha et personlig følelsesinnhold, egen vilje og uttrykk i 

bildene sine. Han kjente elevene sine godt, og ga de både lyst og energi til å arbeide.  

Undervisningen hans beskrives som sprudlende, eggende og åndfull. Det var skjønnheten i 

motivet som var viktig, og ikke eventuelle tegnefeil. Modellstudier var viktigst i 

undervisningen, og man skulle forme modellen i rene, sterke, varme og kalde farger uten 

valører. Han ville ha bevegelse i motivet og harde og kantete fasetter i formene.  Andre 

elementer som rom og komposisjon var det lite av i undervisningen. Zahrtmann underviste i 

klassisk gresk kunst og italiensk renessanse hjemme hos seg selv av og til. Her fikk elevene 

tatt til seg en del kunnskap om harmoni, proporsjoner og romoppbygging, som de ikke fikk 

med seg i den ordinære undervisningen. Elevene ved Zahrtmanns skole kom fra alle kanter av 

Danmark og fra alle samfunnslag. De utenlandske elevene kom med impulser fra de andre 

nordiske land, Frankrike og Tyskland. Eldre kunstnere som L.A. Ring, Joacim Skovgaaard og 

særlig Theodor Philipsen, som var influert av ny fransk kunst; Gaugin og Pissarro, tilførte 

elevene nye idèer. Det første møte med fransk kunst fikk elevene ved den franske utstillingen 

i 1888. Millet, Puvis de Chavannes, Monet og særlig Rafaêlli interesserte elevene ved 

utstillingen.  På impresjonistutstillingen 1889 i Kunstforeningen var bilder av Gaugin og 

Cèzanne utstilt og på Den Frie i 1893 var det mange malerier av Gaugin og van Gogh. Her var 

det spesielt van Gogh som gjorde inntrykk på elevene. Hos Kleis var det samtidig en utstilling 

av Les Nabis med Gaugin, Emilie Bernard, Bonnard, Ranson, Roussel, Sèrusier og Vuillard. 

De symbolistiske tendenser fremover kan ha kommet som et resultat av dette, - men de 

danske symbolister kan også ha påvirket Zahrtmannelevene som Mogens Ballin og Gad 

 
63 Bornholms Kunstmuseum, Kristian Zahrtmann, 1999. s.7-16.  
64 Honnens de Lichtenberg, Zahrtmanns skole, s.53-85. 
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Frederik Clement.65 Oluf Wold Thorne og Thorvald Erichsen hadde akkurat vært i Paris 

høsten 1893 og skal der ha blitt opptatt av symbolistiske idèer.66 

Edvard Munch hadde også en utstilling hos Kleis i februar/mars 1893 med femtifire verk og 

kan ha påvirket elevene i denne retningen. Elevene ved skolen var også interessert i litteratur, 

teater og musikk og kan ha hentet inspirasjon herfra.67  

 

Zahrtmanns elever ble stadig mere interessert i fransk kunst blant annet gjennom Edvard 

Brandes samling, men dette var læreren lite begeistret for. Merkelig nok var det mange 

elementer i Zahrtmanns undervisning som allerede eksisterte i Frankrike, - og skolen ble 

etterhvert en plattform for elevenes videre utdanning i Paris. Det er få negative uttalelser om 

Zahrtmanns undervisning, men noen mente at han prøvde å påtvinge elevene sitt fargesyn.68 

Fargebruken hos elevene ble stadig dristigere med kontrastfarger og fargekomposisjoner 

imens formene ble stadig mere forenklet og fasettene ble til flate komposisjoner i lys og 

skygge.  

Zahrtmann ville utvikle elevenes personlighet og gi dem kultur, men elevene fikk for lite 

tekniske kunnskaper og resultatene ble derfor ofte mislykket. Han ville først og fremst gjøre 

elevene til individualister. Zahrtmann hadde en varm personlighet, et stort engasjement og en 

interesse for hver enkelt elev og dennes muligheter. Men han hadde også høye forventninger 

og krevde stor arbeidsinnsats av dem. De fleste av elevene ble preget av undervisningen hos 

Zahrtmann og ble senere noen av de beste kolorister i Norden på begynnelsen av 1900-tallet. 

Mange av elevene søkte til Paris etter Zahrtmannskolen og spesielt Cèzanne fikk stor 

innflytelse. Enkelte ble også elever av Matisse (ingen danske). Gjennom dette kan man si at 

Zahrtmanns skole fikk stor betydning for det moderne maleriets gjennombrudd i Norden.69 

 

I Danmark var symbolismen mest synlig i begynnelsen av 1890-tallet og blusset litt opp igjen 

etter 1900 på grunn av kontakten de unge hadde med det internasjonale symbolistmiljøet. 

Mange utenlandske kunstnere deltok på Den frie utstilling som de unge fikk inspirasjon fra. 

Senere ble symbolismen mindre viktig også på grunn av Zahrtmanns-skolens innflytelse. 

  

 
65 Honnens de Lichtenberg, Zahrtmanns skole, s.95-96. 
66 Honnens de Lichtenberg, Zahrtmanns skole, s.147. (Brev til Wold Torne   15/6-1901. Den Hirschprungske 

    samling, 2,IX b, 639). 
67 Honnens de Lichtenberg, Zahrtmanns skole, s.95-96. 
68 Honnens de Lichtenberg, Zahrtmanns skole,. s.86-89. 
69 Honnens de Lichtenberg, Zahrtmanns skole, s.179-182. 
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4. 3.   Oluf Wold Torne og Zahrtmann 

 

Oluf Wold Torne var en av Zahrtmanns mest trofaste elever og var elev på skolen i hele femten 

år mellom 1890 og 1905. På 1890-tallet var nyromantikken og symbolismen mest synlig i Wold 

Tornes malerier, men etter at han begynte hos Zahrtmann kan man etter hvert se påvirkning 

herfra. I maleriet Guttene (Figur 6), som er et stort aktbilde malt i 1905, ser man en sterk 

innflytelse fra Zahrtmanns undervisning. Her er det mørke kantete konturer, reflekser og 

glanslys, sølvaktig bakgrunn og blågrønne skygger i kontrast. Man kan ane Zahrtmanns 

vitalistiske idealer bak motivet. Også i portrettet; Maleren Thorvald Erichsen (Figur 7) malt i 

1898 ser man kantete konturer og tykke lag av farge. Zahrtmann la sterk vekt på fargebruken 

og sterke kontraster i undervisningen. Overflatene ble ofte malt i fasettvirkninger. I Oluf Wold 

Tornes malerier; Fra Tanum (1901) og Pers hus (1903) kan man også se resultater fra 

Zahrtmanns undervisning. Oluf Wold Torne var med Zahrtmann til Civita d`Antino sommeren 

1905 og malte her bildene; Interiør-Civita d`Antino (Figur 8) og Sommervarme som er 

eksempler på  malerier etter 1900 med et lysere, og mere impresjonistisk preg.  

Oluf Wold Torne var begeistret for Zahrtmann som lærer, men forbeholden om kunsten hans: 

«Zahrtmann maler nå bedre enn noensinne før - det er en alminnelig mening blant kameratene. 

Han har liksom stått stille noen år, men er nå i full blomst igjen».70 

 

Etter 1905 mistet Zahrtmanns-skolen og dens virkemidler mye av betydningen for Wold Torne. 

Allikevel var det videre arbeidet hans med farger sannsynligvis et resultat av denne 

undervisningen. 

 

KAPITTEL 5. 1894-1896 

5. 1.  Den berømte Vågå sommeren 1894 

 

Sommeren 1894 kan man si var det store gjennombruddet for symbolismen i Norge da ti unge 

kunstnere møttes i Vågå.  Det begynte med at Halvdan Egedius tidlig på sommeren ble med 

Kristen Holbø hjem til slektsgården. Senere på sommeren ankom Lars Jorde, Oluf Wold 

Torne, Thorvald Erichsen og Alfred Hauge. De bodde på Sve, som var en gammel skysstasjon 

på 1800-tallet. Fire malerinner; Kris Laache, Alice Phil (Salvesen), Ragnhild Hvalstad og 

 
70 Honnens de Lichtenberg, Zahrtmanns skole, s.92.  

    Revold: Oluf Wold Torne, s.50-52. (Sitat brev fra O.W. Torne til Werenskiold i brev vinteren 1899-1900). 
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Johanna Bugge (Berge) var innlosjert på gården Storvik. Det ble en sommer med mye fest og 

moro, men også tid til kunstnerisk arbeid. Wold Torne og Thorvald Erichsen kom fra 

Zahrtmann, Lars Jorde fra Paris og Kristen Holbø, Halvdan Egedius og Alice Phil kom fra 

Harriet Backers skole. Torne og Egedius, som var den yngste av dem, hadde også vært elever 

hos Erik Werenskiold. De nye kunstformene; naturalisme, symbolisme, idealisme, stilisme og 

syntetisme ble ivrig diskutert denne sommeren.71 

  

De fleste av de begrepene som ble diskutert forteller at kunstnerne ville prøve å uttrykke et 

skjult budskap og indre meningsinnhold i kunsten sin. Maleriene skulle være en kombinasjon 

av det idèbaserte og det materialistiske, og betrakteren skulle tolke det symbolske. Denne 

sommeren dreide diskusjonene seg om det mystiske og underlige. Wold Torne skrev brev til 

en venn om Gudbrandsdalen: «Her er meget nasjonalt med trær og løv, smilende dal og ikke 

så trangt som lenger nede, så her slår jeg meg ned like til høsten. Å gid du fikk se en slik 

underlig natur en gang…».72  

Det sies at Wold Torne var opptatt av de danske syntetist-symbolistene Mogens Balling og 

Ludvig Find og at han hadde med seg flere utgaver av det danske tidsskriftet Taarnet fra 

København som ble lest og studert flittig. 

  

5. 2.  Taarnet 

 

Det danske symbolistiske tidsskriftet Taarnet ble utgitt fra 1893-94 med Johannes Jørgensen 

som redaktør. Tidsskriftet forteller om de åndsstrømninger som regjerte i Europa, og særlig i 

Paris, i samtiden. Det fortalte om hvordan man skulle leve og skape kunst med kvalitet og 

talent. Naturen ble fremstilt som en sinnsstemning og et symbol på den indre verden gjennom 

forfattere og billedkunstnere.  

 

I Taarnet ble symbolismen sett på som en holdning, en tanke og idè, og ikke som noen teori. 

Den var en reaksjon mot naturalismen hvor enhver kunne gjøre som en ville, uten noen form 

for tvang eller begrensning. Det var kunstnerens talent som betydde noe, og det ble sagt at 

symbolismen holdt for mye av naturen til å ville etterligne den. Symbolismen skulle være 

 
71 Henning Alsvik og Leiv Østby, Norges billedkunst i det nittende og tyvende århundre, Bind 1, 

    Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 1951,s. 409-422. 
72 Lillehammer kunstmuseum; Svein Olav Hoff, Øyvind Storm Bjerke m.fl. Vågå sommeren 1894, 

    Katalog til utstilling 1994, s.28. 
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uvirkelig, fantastisk, sjelelig, hemmelighetsfull, og opphøyd og formidle skjønnhet og 

stemning i tillegg til innhold og et element av det «dekorative». Den skulle være uttrykk for 

en tilstand i kunstnerens sjel; en bevegelse, en besettelse og en villskap. Kunstnerens 

nødvendige forutsetning var  «sjelens bevegelighet». I Simon Kochs kapittel i Taarnet om 

symbolisten og maleren Ludvig Find  beskriver han forholdet mellom naturalismen og 

symbolismen slik; 

 

Denne ny retning er, hvad der siges, den theoriløseste Kunst man kan tænke 

sig. Dens første Bud tilsiger enhver at gøre ganske hvad han vil. Ingen 

Tvang. Ingen Begrænsning. Intet «Adgang forbudt». Ingen anden Fordring 

end Talent. Det er klart, at denne Frihedsdyrkelse maa vise sig som en 

omhyggelig Reageren mod Naturalismen. Deraf den klare, synthetiske 

Malemaade, i Modsetningtil Naturalismens kedsommelige Smaaspilleri og 

Detaljfremstilling, der medførte disse dejlige Undersøgelser af, om nu ogsaa 

den Paraply var korrekt tegnet, eller om den Spyttebakke var sand i Farven. 

Naturalismen var en Slave af Naturen, Symbolismen holder for meget af 

Naturen til at efterabe den. Deraf ligeledes Tendensen mod det uvirkelige og 

fantastiske. Symbolismen giver Sjælens Syner den Plads, der tilkommer dem 

i al Kunst, som stræber mod det hemmelighedsfulde og ophøyede.73 

Det ble sagt at symbolismen oppdaget og fornyet malerkunstens gamle sunne lover. Den 

skulle skildre kunstnerens personlige, mangfoldige, vekslende og samtidige åndsliv etter egen 

føle- og synsmåte. Symbolismen brakte noe nytt inn i kunsten hvor personen og tiden var 

avgjørende. Symbolismen var ifølge samtidens syn i Taarnet ikke noen teori men en praksis. 

Den var et eiendommelig, naturlig sterkt uttrykk for tidens kunstbehov og poetiske 

skaperevne.74 

 

I Johannes Jørgensens kapittel; Symbolisme skriver han om den filosofiske og kunstneriske 

symbolisme, troen på en metafysikk, en annen verden,- et hinsides. Og grenseskillet mellom 

realistene som forholder seg til den synlige virkeligheten, og mystikerne som tror på en annen 

verden. Symbolistene tror at de ytre fenomener er de samme som lever i menneskets sjel: 

  

Den sande Kunstner er derfor  nødvendigt Symbolist. Hans Sjæl 

genkender bag de timelige Ting den Evighed, hvoraf hans Sjæl er 

udsprungen. ……… Virkeligheden bliver for ham bare kun en høyere 

Verdens Symbol…. Disse Sjælstilstande er de kunstneriske 

Øyeblikke, dem, enhver ægte Begavelse kender. Det er de Øyeblikke, 

da den evige Virkelighed bag Tingene synes paa Nippet til at sprænge 

 
73 Simon Koch, I Taarnet. Illustrert i Red. Johannes Jørgensen, (oktober 1893- mars 1894)  

    Grafisk kunst &Forlagsanstalt, Illustrert maanedskrift for kunst og literatur. København.1894. s. 23. 
74 Koch, I Taarnet. s. 22-30. 
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den illusoriske Realitets Ham; det er de Timer, da vore Sansers og vor 

Fornufts stadige Bedrag er nær ved at briste, og kun et tyndt Slør af 

Illusjon, af Maja, skiller os fra at erkende den evige Verdenssjæl, at se 

Gud……… Disse extatiske Øyeblikkes Syner er det, Kunsten søger at 

gengive.75 

Johannes Jørgensen mente at all ekte kunst var og ble symbolsk. At man overalt hos de store 

mestere fant naturen som et symbol på det indre sjeleliv, og at deres verk ofte virket dunkelt 

og vanskelig på utenforstående. 

 

 

 

5. 3.   Maleriene fra Vågå 

 

Oluf Wold Torne og Thorvald Erichsen var de to som var sterkest preget av de danske 

symbolistene denne sommeren. Det var også Wold Torne som brakte det symbolistiske 

maleri, de drømmeaktige og stillferdige kvelds- og nattelandskapene med seg til Vågå og 

dermed gjorde kunstnerne oppmerksomme på natte-stemninger.76 Oluf Wold Torne dro hjem i 

slutten av september med flere malerier fra denne sommeren; Jente fra Vågå (Figur 9) som 

likner mye på fransk symbolisme, De dansende 13 mennesker/Aftenfred (Figur 10) Døende 

mann,(Truls og Inger) og Kveld (Figur11)77 Han oppsummerte noe av produksjonen i et brev 

til Tetens: 

Ja nu har jeg færdig med portrettet av mor, jeg tror jeg har truffet 

hende nu, så har jeg 13 mennesker som i aftensfred danser under trær 

ved en strand. Og så har jeg holdt på i hele sommer med en døende 

mand, et stort plaster som jeg naturlivis ei blev færdig med og det blev 

vemodigt. Jeg underer på om Zahrtmann er sint på mig jeg thi han 

skrev noget til mig om symbolisme og gav mig lidt ind for det 

portrættet av dig. Jeg skrev et brev igjen som kanskje kan kaldes 

næsevist, men jeg blev ærgerlig den gang.78 

Døende mann skal være identisk med Truls og Inger, det Jørgen Moe inspirerte bilde som 

senere ble delt i to.79 Wold Tornes bilder fra Vågå gjengir en stille og drømmende atmosfære 

 
75 Jørgensen, I Taarnet. s. 54-55. 
76 Lillehammer kunstmuseum, Hoff, Storm Bjerke m.fl. Vågå sommeren 1894, s.16-18. 
77 Revold, Oluf Wold-Torne, s.28-32 
78 Brev O. Wold Torne -V. Tetens, 1.10.1894.U.B. Oslo. Brevs.nr. 280. 
79 Revold, Oluf Wold-Torne, s.32. 



35 

 

og Jente fra Vågå er et typisk eksempel på dette. I Oluf Wold Torne og Thorvald Erichsens 

bilder fra sommeren 1894 kan vi tydelig se påvirkningen fra de danske symbolistene. 

 

 Jente fra Vågå 

 

Maleriet Jente fra Vågå (Figur 9)forestiller en bondejente som sitter på en benk med et brev i 

hånden med et innadvendt og drømmende blikk. Motivet er malt i mørke farger, jenta har sort 

jakke over en hvit bluse og et brunt skjørt med forkle over. Det er få detaljer i omgivelsene 

men det er antydet enkelte trestammer og vegetasjon. Bakgrunnen er i mørke brunlige og 

grønnlige toner. Symbolismen i motivet ligger i brevet og pikens tankefulle blikk der hun 

sitter og ser tomt ut i landskapet. Man kan tenke seg at noe spesielt er skjedd og at hun har fått 

en trist beskjed. Kanskje et brutt forhold med en kjæreste. Bildet får dermed et litterært-

symbolsk innhold hvor man må bruke fantasien og tenke seg til en handling. Jentas 

innadvendte blikk og den melankolske stemning i bildet kan minne om Sørensens Tone Veli 

bilder tredve år senere.80  Bildets former har til dels tydelige konturer og bryter med 

perspektivets romoppbygning. Vegetasjonen strekker seg helt opp til øvre billedkant og 

skaper en nøytral, temmelig flat bakgrunn. I maleriet Jente fra Vågå knytter Wold Torne 

sammen nordisk naturalistisk stemningsmaleri med syntetisme og italiensk/flamsk 1400-talls 

maleri. Bildet kan minne om Gaugins bilder fra Bretagne med bondejenter i et landskap. I 

motsetning til Gaugin modellerer Oluf Wold Torne fargene og skaper en følelse av 

tredimensjonalitet hos personen og til en viss grad landskapet bak. Dette skiller ham fra de 

franske syntetistene og er et eksempel på et symbolistisk maleri som Wold Torne malte 

sommeren 1894.81 

 

Aftenfred / De dansende 13 mennesker 

 

Bildet Aftenfred eller De dansende 13 mennesker (Figur 10) som det også er kalt, er kanskje 

det viktigste arbeid av Wold Torne som ble gjort i Vågå denne sommeren. Tretten unge 

kvinner og menn holder hverandre i hendene og danser stillferdig i ring på en slette. I 

bakgrunnen ser vi en ås og et vann. Mennene har mørke dresser og kvinnene lange kjoler i blå 

og rødlige toner. Fire høye mørke trær rager i silhuett bak de dansende menneskene og bildet 

har en dunkel skumrings- eller kveldsstemning. Landskapet er preget av mørke jordfarger, 

 
80 Lillehammer kunstmuseum, Hoff, Storm Bjerke m.fl. Vågå sommeren 1894, s.18. 
81 Lillehammer kunstmuseum, Hoff, Storm Bjerke m.fl. Vågå sommeren 1894, s.34. 
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bortsett fra sollyset som er i ferd med å svinne hen bak åsen. Det er lite detaljer både i 

landskapet og personene som er avbildet, så man kan ikke identifisere dem. Man kan anta at 

motivet forestiller en St. Hansfeiring eller en dansetilstelning ute på landet. Halvdan Egedius 

beskrev sommernattsfeiringen slik: «St. Hans aften var alle malerne (…) samlet ved et lite 

vand, Gjæsingvatnet i Storviksmarken ovenfor Storvik. Alle var begeistret over stedets 

skjønhet og den underlige fine stemning. Der var fest hele den lyse sommernat igjennem.»82 

Det er godt mulig det var denne hendelsen Wold Torne hadde i tankene da han malte 

Aftenfred, men bildet formidler også en stemning og har noe mystisk og hemmelig over seg. 

Maleriet har derfor fått en generell betydning og en syntetiserende form. Det fremstår som 

dunkelt, fredfullt og melankolsk, og man kan tolke det på forskjellige måter.  Motivet minner 

om en rituell dans rundt trærne i senter av bildet og kan også tolkes som et symbol for 

samhold blant menneskene hvor de går i ett med naturen. Motivet skulle sannsynligvis 

forestille en bestemt hendelse, men man opplever både stemningen og handlingen i bildet. 

Øyvind Storm Bjerke mener at maleriet har en del til felles med Sohlbergs Natteglød da han 

forenklet motivet til å bli et symbol. Wold Torne fjernet motivet fra det naturalistiske, 

forenklet og skapte et rom for fantasien: 

 

Det formale grepet er en komposisjon som er strengt symmetrisk og 

frontal, og dermed «unaturlig», og en oppbygging av rommet basert 

på sjikt, hvor passasjen fra sjikt til sjikt gir en opplevelse av rom. 

Wold Torne gjennomfører også en konsekvent stilisering både i 

landskap og figurer…….Også Wold Torne arbeider i et naturalistisk 

rom, men han makter på en mer overbevisende måte enn de øvrige 

malerne i Vågå å fortolke dette rommet ut fra en bevissthet om flaten 

opplevd som plan. 83 

Bildene fra Vågå er fulle av atmosfære og er senere blitt sett på som noe av det beste av Wold 

Tornes produksjon. Han maler her etter de symbolistiske forbildene i samtidskunsten og 

knytter det opp mot et lokalt norsk miljø. På vårutstillingen i 1895 fikk de imidlertid sterk 

kritikk fra Andreas Aubert: «Enda mer svevende (enn Erichsen) enda mindre stedbundet og 

landfestet er Tornes kunst. Fine tanker han har sendt for tidlig ut i verden. De bærer bud fra et 

følsomt sinn, men de har enda ikke tatt form nok til å gi en hel og virkelig glede.»84 

Aubert kritiserte Wold Torne for ikke å følge det nasjonale programmet som på 1880-tallet 

var knyttet til naturalismen og Munthes dekorative stilisering. Han forbandt symbolismen 

 
82 Lillehammer kunstmuseum, Hoff, Storm Bjerke m.fl. Vågå sommeren 1894, s.34. 
83 Lillehammer kunstmuseum, Hoff, Storm Bjerke m.fl. Vågå sommeren 1894, s.36. 
84 Lillehammer kunstmuseum, Hoff, Storm Bjerke m.fl. Vågå sommeren 1894, s.36. 
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med forfall fordi den brøt med dette kravet og heller ikke Erichsen og Jorde fikk 

anerkjennelse for at de prøvde å følge med i utviklingen.  

Eksempler på symbolistiske landskaper malt denne sommeren er Thorvald Erichsens; Allèen 

ved Klones (Figur 12) og Lars Jordes; En sen høstkveld, En sommernatt og Fra 

Vågåsommeren (Figur 13) som alle skildrer de mystiske kvelds og natte -stemningene. 

Alfred Hauge malte Omfavnelse og Skaldet munk i hvit dragt. Halvdan Egedius var den 

yngste av kunstnere i Vågå denne sommeren og han malte senere de fleste av sine motiver fra 

Telemark. Kirsten Holbø og Nikolai Astrup blir også regnet til landskapssymbolistene, - men 

med det mere lokale særpreg også kalt «hjemstavnskunst».85  

 

Senere ble det sagt at Wold Torne ble avsporet fra å følge det beste i sin kunst, det å kunne 

forenkle og plassere elementene i et plan. Hans senere impresjonisme oppløser disse planene 

og den faste komposisjonen han var ute etter på 1890 -tallet.86 

 

Alfred Hauge og Oluf Wold Torne 

 

Portrettet av Alfred Hauge og Oluf Wold Torne (Figur 14) ble malt av Thorvald Erichsen 

sommeren 1894 og er nærmest en definisjon av ideen bak et symbolistisk maleri. Det ble malt 

i mørke farger og gir en spesiell og dunkel stemning. Wold Torne er malt i mørkere 

fargenyanser som om han står i skyggen, - han lukker øynene og vender blikket konsentrert 

innover. Alfred Hauge er malt i lysere toner, han har åpne øyne og holder den ene hånden på 

hjertet. Maleriet kan tolkes som et symbolsk uttrykk for den nye kunstnertypen som ikke er 

opptatt av det nasjonale program eller sosiale samfunnsproblemer, - men sitt indre sjeleliv og 

følelser. Wold Torne ser inn i sin egen sjel for å finne de indre følelser, mens Hauge vender 

blikket utover og observerer det ytre i naturen. Dobbeltportrettet kan tolkes som et symbol på 

kunstnerens spesielle evner til å bruke sitt indre og ytre blikk til å formidle et budskap som er 

en kombinasjon av begge disse egenskaper. 

 

Thorvald Erichsens produksjon på 1890-tallet ble i samtiden omtalt som «ungdomssynder» og 

ble i likhet med Wold Torne kritisert for sine symbolistiske tendenser. Senere gikk Erichsen 

bort fra dette da han sommeren 1900 i Kviteseid i Telemark gikk over til en mere 

 
85 Storm Bjerke, «Symbol og fantasi møtes i mørket». I Tradisjon og fornyelse, 107-109.  
86 Lillehammer kunstmuseum, Hoff, Storm Bjerke m.fl. Vågå sommeren 1894, s.36. 
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impresjonistisk stil som er beskrevet som lyrisk og intim landskapskunst.87 Erichsen blir 

senere omtalt som impresjonist, - men flere hevder at han alltid beholdt en romantisk holdning 

til motivet hvor kunstneren er et medium for universelle krefter i naturen. Alf Rolfsen hevder 

om Erichsens friluftbilder, at de; «er hverken topografi eller estetikk. De er manifestasjoner av 

en tilstand (..) nemlig kunstnerens funksjon som det medium hvorigjennom naturen taler til 

oss…»88 Erichsens tidlige bilder er mørke og strenge i formen, - senere blir de mer oppløste 

og lyssterke og koloristiske. Den nye maleteknikken er allikevel ikke til hinder for at bildene 

kan ha et psykologisk eller symbolsk innhold som uttrykkes gjennom maleriske midler, - og 

ikke gjennom figurer. Rolfsen hevder videre at; «Hans malerier kan oppfattes som symbolske 

uttrykk for enn sammensmelting av sjel og landskap i et ekstatisk øyeblikk i en lukket verden 

med egne lover.»89 

5. 4.  Tilbake i hovedstaden 

 

Høsten 1894 var Erichsen og Torne tilbake i Son. Torne fikk Finnes legat og dro i desember 

til hovedstaden hvor det ble det ble malt akt med vennene fra Vågå; Holbø, Erichsen, 

Wetlesen og August Eiebakke. På vårutstillingen 1895 deltok Torne med fire bilder; to 

portretter, Aftenstemning (mulig forestiller Tornes mor med hunden Lejon) og et dekorativt 

bilde. Om sommeren var Torne, Erichsen og Jorde i Kongsberg hvor  de ble sett på som 

radikale kunstnere og de egentlige representanter for den moderne kunsten i Norge (i tillegg 

til Munch) som vi ser av et brev fra malerbonden Erik Skog til Lars Jorde: «Jeg har megen 

tilbøyelighet for den nye retning som I kara representerer, når den bare ikke plagierer 

florentinerne eller Bôcklin eller andre. Holmboe og I Kongsberg-gutter er jo kommet over 

realismen og opp i noe annet; det er I som representerer den moderne kunst».90 

I brevveksling mellom Torne, Tetens og Jorde ble også «den nye tiden», nyromantikken og 

stilismen diskutert.91 

5. 5.  Fra København, München og Roma til Telemark 

 

Sommeren 1895 reiste Torne ut igjen både til København, München og til Roma hvor han 

oppholdt seg sammen med Wetlesen, Erichsen og Aabye. I München roste han de litterære 

romantikerne Böcklin og Moritz von Schwind.  I Roma bodde han ved Villa Borghese og 

 
87 Lillehammer kunstmuseum, Hoff, Storm Bjerke m.fl. Vågå sommeren 1894, s.28-32. 
88 Alf Rolfsen, Kunst og kultur, 1969, hefte. 1.s.7. 
89 Storm Bjerke,«Symbol og fantasi møtes i mørket» i Tradisjon og fornyelse, 107. 
90 Revold, Oluf Wold - Torne, s.33. 
91 Revold, Oluf Wold - Torne, s.33-34. 
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gikk på det franske akademi, men undervisningen der var han ikke særlig fornøyd med. Den 

moderne kunsten i Roma likte han heller ikke og beskrev den som «reddsom».  Antikken og 

renessansens kunst var han derimot veldig begeistret over. I februar 1896 gikk turen til 

Orvieto og Arezzo hvor han studerte fresker og videre til Firenze. Wetlesen, Eiebakke og 

Zahrtmann var i Firenze omtrent på samme tid på vei til Civita d‘Antino.  Torne mente etterpå 

at denne italiaturen hadde hatt stor innflytelse på ham, at han hadde lært mye og at den brakte 

ham nærmere den dansk-italienske kunstretning. De følgende arbeider viste også at han fulgte 

de gamle stilidealer etter denne reisen.92  

 

I mai 1896 dro Torne tilbake til Son hvor han traff Erichsen som hadde vært i Paris og 

København og sett bilder av Vuillard og van Gogh. I pinsen dro de sammen på sykkeltur over 

Porsgrunn til Bø i Telemark og videre til Gvarv hvor de bodde på hotellet til Torkil Granheim. 

Egedius, Jorde, Akrann og Stadskleiv oppholdt seg også i Bø, så de treftes innimellom til fest 

og diskusjoner. Torne malte to dører i stuen på Gvarv som ble noe av det første 

dekorasjonsarbeid han utførte. Av malerier malte han Sommerkveld i Telemark og Fra Gvarv. 

Disse minner om Egedius stil, som han nok ble inspirert av denne sommeren, samt et portrett 

med tittelen; Jente fra Bø 93 

 

Sommerkveld i Telemark. 

 

Maleriet fra 1896 med tittelen Sommerkveld i Telemark (Figur 15) viderefører det samme 

tema som i Aftenfred,- men motivet er tatt fra Telemark. Maleriet viser syv personer som 

danser i ring på nesten samme vis som i Aftenfred. I bakgrunnen er det to trær sentralt i bildet. 

Bakenfor engen de danser på ligger fjellene og en dal med grønne trær. Dette bildet forestiller 

også en sen kveldstime hvor sollyset er i ferd med å forsvinne bak trærne og fjellene,- men det 

er malt i vesentlig lysere toner enn i det forrige bildet. Antall mennesker og trær er redusert i 

antall og i dette  maleriet kan man skimte ansiktstrekk, selv om det også her er vanskelig å 

identifisere personene. Alle har hvite bluser og mørke folkedrakter og alle er kvinner,- til 

forskjell fra Aftenfred. Bildet er malt i duse jordfarger,-brunt, oker, grønt. Fjellene har et lilla 

skjær og himmelen er dus blå med et par rosa skyer. De mørke trærne sentralt i bildet har en 

rosaliknende «aura» rundt seg. Dette maleriet er malt to år senere enn Aftenfred og har det 

 
92 Revold, Oluf Wold - Torne, s.34-37. 
93 Revold, Oluf Wold-Torne, s.37.  
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samme mystiske over seg,- men har også fått et mer naturalistisk, lettere og lysere preg med 

flere detaljer . Oluf Wold Torne var tydelig opptatt av motivet med de dansende menneskene, 

men man kan se her at han er på vei bort fra den symbolske antinaturalistiske stil og faller 

tilbake til det mere naturalistiske og gjenkjennbare. Valørene og skyggene skaper dybde, i 

motsetning til i Aftenfred, hvor de ulike flatene er satt opp mot hverandre, skaper rommet og 

dermed gir et mer syntetistisk og dekorativt preg. 

I  maleriet Sommerkveld i Telemark kan vi allerede se hvordan Wold Torne begynte å fjerne 

seg fra symbolismen, de forenklede former og plan i maleriet og male mere naturalistisk. I 

Aftenfred ser vi at Wold Torne prøver å forene disse elementene,- symbolisme, syntetisme og 

samtidig det nasjonale norske. I Sommerkveld i Telemark er han på vei bort fra dette selv om 

motivet fremdeles er typisk norsk.  

 

Jente fra Bø 

 

Maleriet Jente fra Bø (Figur 16) forestiller en ung jente sett i trekvart profil og er malt i duse 

brune og blå toner. Figuren har tydelige konturer og ansiktet er forsøkt malt i plan med ulike 

nyanser av hudfarge. Overkroppen er malt i ganske enstonig malte flater uten detaljer. Hun 

har rødt oppsatt hår, mørk vest med en lys bluse innenfor. Jenta ser ut mot høyre av bildet 

med et alvorlig og ettertenksomt blikk. Maleriet er tydelig inspirert av dansk-italienske trekk 

men også med innflytelse fra de franske symbolistene med sine enkle former og konturer. 

Under sitt opphold i Italia 1894-96 studerte Wold Torne ungrenessansens mestere, og i 

museer og kirker fant han inspirasjon til de følgende bilder. Den dansk-florentinske 

kunstretning viser seg i maleriene; Jente fra Vågå, Jente fra Bø og portrettet av Alfred Hauge 

hvor man tydelig kan se påvirkningen fra Italia. Jente fra Bø har også en viss likhet med Gad 

Frederik Clements maleri fra 1892; Bretonne à Pont Aven som Oluf Wold Torne kan ha hatt 

kjennskap til. 

 

5. 6.   Symbolismens tid var forbi? 

 

I slutten av september 1896 dro Torne fra Gvarv til Son og videre til København i desember 

og begynte etterhvert hos Zahrtmann. Oluf Wold Torne malte her portrettet av Alfred Hauge 

og begynte med sin første dekorative jobb skaffet av Werenskiold; permen til boka av Lars 

Swanström Norge i det nittende Aarhundrede.(utgitt 1900). Werenskiold kom til å bli en god 

venn av Torne og de brevvekslet ofte vinteren og våren 1897. 
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 Torne reagerte nå både mot Zahrtmann og mot symbolismen og lette etter mere stabile og 

grunnleggende kunstverdier. Han uttrykte begeistring for Max Klinger og Hans Thoma men 

mente også at symbolismens tid var forbi og beklaget seg over de dårlige forhold for 

kunstnere i Norge. Torne ønsket at han hadde vært elev av Werenskiold tidligere og fått en 

mere grunnleggende kunstutdannelse. I en kommentar til Zahrtmanns undervisning forklarte 

Torne at det maleriske ikke var hovedsaken i et maleri, men at form, bevegelse, linjer hang 

sammen, at de «forstod alt i antikken» og at stemningsmaleri var «farlig å komme innpå». 

Brevene til Werenskiold forteller hvilken betydning Italia hadde for Torne. Han hadde her fått 

se Zahrtmanns prinsipper og oppdaget det grunnleggende formstudium, noe Zahrtmann ikke 

hadde undervist i. I et brev fra Zarhtmann skrev han at Tornes tegninger liknet noe på 

Michelangelos med et «uskyldig skjønnhetspreg». Her siktet han sannsynligvis til portrettet; 

Alfred Hauge fra 1897 (Figur17).94 

 

KAPITTEL 6. NYE TIDER  

 

6. 1.   Torne gifter seg 

 

15. mai 1897 giftet Oluf Wold Torne seg med Kris Laache og bryllupsreisen gikk til 

Kviteseid, hvor de bodde på gården Haukom. Erichsen var også i Kviteseid denne sommeren 

pluss to-tre malerinner samt Erik Werenskiold med kone. Denne sommeren malte Torne; 

Jenter på en vei og begynte på et portrett av Kris Wold-Torne. I tillegg laget han en 

kulltegning av Thorvald Erichsen. Det ble ikke mange malerier han fikk tid til da han hadde 

fått i oppdrag av Werenskiold å tegne pengesedler til Norges Bank.95 

 

Jenter på en vei /fra Kviteseid 

 

Sommeren 1897 malte Oluf Wold Torne Jenter på en vei (Figur 18). Det er i hovedsak et 

naturlandskap fra Kviteseid i Telemark med bølgende åskammer og frodig grønn vegetasjon. 

Seks bunadkledde jenter spaserer ifølge nede i dalen på vei til en fest eller sammenkomst av 

et eller annet slag. Naturen, åskammene og vegetasjonen er det dominerende i bildet, men 

jentene blir et blikkfang selv om de kun utgjør en liten detalj i motivet. Hvem som er avbildet 

er ukjent og ikke mulig å identifisere. Man kan skimte et lite hus og noen gjerdestolper ved 

 
94 Revold, Oluf Wold-Torne, s.38-42. 
95 Revold, Oluf Wold-Torne, s.42. 
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veien. Himmelen er overskyet av mørke skyer, men man kan skimte en sol som er i ferd med 

å gå ned. Symbolikken i bildet består i den  ukjente fortellingen. Hvor skal disse jentene som 

målbevisst går nedover veien? Kanskje det er en dansetilstelning de er på vei til, eller et 

bryllup? De litt tunge mørke fargene i bildet skaper en noe dyster stemning selv om hendelsen 

i seg selv er munter nok. Natursymbolikken trer frem i dette motivet med det lille mennesket 

overfor den store naturen. Det er jenter på en vei med en ukjent fremtid foran seg. Maleriet er 

en blanding av naturalisme og flatemaleri hvor Wold Torne utprøver de ulike maleteknikker, 

og man kan se tendenser til forenkling av former og fasetter etter undervisningen hos 

Zahrtmann. 

 

Etter et opphold i Son dro Wold Torne 1. november til London for å gravere pengesedlene til 

Norges Bank. Her fikk han også se mye moderne kunst, men satte større pris på gresk, 

assyrisk og egyptisk kunst i British Museum. Han beundret også malerier av Gainsborough og 

Constable i South Kensington Museet. 

I desember dro han tilbake til Son hvor det nygifte paret skulle bosette seg. Her malte han 

Landskap fra Son og Kvinne i skogen og fortsatte videre på Portrettet av Kris.  

Ved siden av å male var Wold Torne  opptatt med dekorative arbeider og vårutstillingen.  

 

Sommeren 1898 var Torne og Erichsen på Mysuseter i Sel kommune i Gudbrandsdalen. På 

grunn av dårlig vær ble det stort sett malt portretter innendørs. Erichsens portrett av Torne er 

visstnok ødelagt, men Tornes av Thorvald Erichsen (Figur 7) malt i 1898 tilhører nå 

Nasjonalmuseet. Høsten oppholdt Torne seg i Son med oppgaver fra Werenskiold og Munthe, 

samtidig som han arbeidet videre med portrettet av sin kone. Sommeren 1899 var Torne på 

Ringerike med Gerhard Munthe, Jo Bugge og Lalla Hvalstad hvor han endelig ble ferdig med 

portrettet av Kris.96 

 

Kris /Kunstnerens hustru 

 

Portrettet av Kris/Kunstnerens hustru (Figur 19) malt i tidsrommet 1897-1899 er et av de mest 

gjennomarbeidede bilder av Wold Torne. Det forestiller Kris som sitter på en sofa i et rom 

som ser ut som en stue. Hun er plassert sentralt i bildet og ser rett på tilskueren med foldede 

hender i fanget. Rommet er i ganske mørke farger med grønn, mønstret tapet og tre bilder på 

 
96 Revold, Oluf Wold-Torne, s.44-48. 
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veggen i bakgrunnen. Kris er iført en rød bluse med vide ermer, blått sidt skjørt og en sølje i 

halsen, og hun sitter på en mørk sofa i biedermeierstil. Lyset faller inn fra venstre i bildet og 

lyser opp hennes ansikt og hender. Den frontale og symmetriske plasseringen av figuren og 

Kris` direkte blikk gjør at bildet virker stivt og iscenesatt.  

Maleriet ble påbegynt da paret var nygift og det tok to år å gjøre det ferdig. Wold Tornes 

ønske om å avbilde den nygifte hustruen kan sies å være en hyllest til henne. Senere ble det 

mange bilder med Kris som modell. I maleriet kan man merke Wold Tornes interesse for den 

klassiske kunst som han hadde blitt inspirert av i London. På høstutstillingen i 1899 ble 

Portrettet av Kris utstilt sammen med maleriene; Treet, Om ettermiddagen  samt en tegning. 

Her vekket Torne oppsikt og ble omtalt som en «omhyggelig og pietetsfull tegner med sterkt 

stiliserende anlegg» noe som er ganske karakteristisk for dette maleriet av hustruen. I hans 

senere portretter har modellene mere naturligere stillinger og er malt i lysere, lettere og mere 

impresjonistisk stil. 

 

Portrett av Lalla Hvalstad  

 

Flere av hustruene til de mannlige malere var også dyktige kunstnere. Kris Laache Torne (1.2. 

1867-24.4.1946) var Olufs hustru og en dyktig malerinne før hun gikk over til å bli 

tekstilkunstner og begynte å veve tepper og brodere etter Wold Tornes skisser. Hun hjalp til 

med å forsørge familien de første årene ved å male og selge portretter, men hun laget også 

figurbilder og landskaper. Portrettet Lalla Hvalstad (Figur 20) malt av sin gode venninne og 

kollega Ragnhild (Lalla) Hvalstad malt i 1895 er et godt eksempel. Kris var elev av Eilif 

Petersen og Harriet Backer i 1890-årene og hun hadde også flere studieopphold i Paris og 

Italia. Fra 1899-1900 var hun elev hos J.F. Willumsen i København. Maleriet av Lalla 

Hvalstad er malt i 1895 - året etter Vågåsommeren og to år før Wold Tornes portrett av Kris. 

Det forestiller den unge Lalla sittende på en stol i et mørklagt rom. Hun sitter iført en hvit 

langermet kjole som blir en sterk kontrast til den mørke bakgrunnen hvor man kan skimte et 

vindu. Bakgrunnen er malt i mørke duse farger og med grove penselstrøk til forskjell fra 

modellen som er gjennomarbeidet i lyse og mørke valører. Lyset faller inn fra venstre og lyser 

opp den hvite kjolen som er fint modellert i lys- og skyggevirkninger i draperingene. Ansiktet 

er i halvprofil og hun sitter stillferdig og kikker på tilskueren med hendene i fanget. Hun er 

fremstilt som en uskyldig lyshåret ungpike med oppsatt hår og i hvit kjole, men maleriet har 

også noe mere uttrykksfullt og personlig preg. Modellen har et oppmerksomt, spørrende og 

tankefullt uttrykk. Hvis man sammenlikner portrettet med Oluf Wold Tornes av hustruen et 
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par år senere så gir dette et mykere og mere sjelfullt uttrykk uten unødige detaljer, og kan 

minne om Harriet Backers kvinneportretter. Wold Tornes portrett av Kris er stilisert, detaljert 

og bundet til en bestemt dekorativ form.  

Lalla Hvalstad var bare tjue år gammel da hun satt modell og Kris var tjueåtte år da hun malte 

sin yngre venninne. Lalla var en av de kvinnelige kunstnerne som tilbragte sommeren i Vågå i 

1894 og som dannet grunnlaget for et langt vennskap med flere kjente malere. Etter 

Vågåsommeren dannet de kvinnelige kunstnerne «Den dekorative forening» høsten 1894.97 

Lalla Hvalstad malte selv portretter, interiører og landskap men gikk etter hvert over til 

keramikk som hun holdt på med i nesten førti år sammen med Lili Scheel. 

Portrettet av Lalla Hvalstad var med på Verdensutstillingen i Paris i 1900 hvor det ble 

belønnet med en pris. Bildet er nylig kjøpt inn av Nasjonalmuseet i Oslo. 

6. 2. Ny inspirasjon – Året 1900 

 

Arbeidet med pengesedlene var Oluf Wold Tornes første dekorative oppdrag og pengene han 

fikk for arbeidet ble brukt til å reise. I november 1899 dro ekteparet til København hvor Oluf 

hadde det siste oppholdet hos Zahrtmann. Undervisningen var han nå mindre fornøyd med. 

Erichsen, August Jacobsen og Søren Onsager var samtidig hos Zahrtmann, mens Kris Torne, 

Jo Bugge og Lalla Hvalstad hadde Willumsen i korrektur. Oluf Wold Torne viste nå 

begeistring for Philipsen og Willumsen, og maleriet; Stående kvinneakt vitnet om en ny og 

friere fargebruk. 98 

 

I mars våren 1900 var Oluf Wold Torne og Kris med på Verdensutstillingen i Paris hvor han 

fikk bronsemedalje og Kris fikk god omtale for sine arbeider. Torne ville også studere eldre 

kunst i museene med tanke på de dekorative oppgavene, men fremfor alt var han opptatt av 

den «moderne kunst». Det sentrale på Verdensutstillingen var den retrospektive utstilling av 

fransk kunst gjennom hundre år som ble besøkt sammen med Lars Jorde. Her studerte han 

blant annet Millet, Manet og de store impresjonistene. 

Det har blitt sagt at det var impulsene fra moderne fransk kunst og særlig Cèzanne som var 

årsaken til Tornes nyorientering sommeren 1900.  Men det er ikke sannsynlig at Torne har 

festet seg ved Cèzanne og andre nye kunstnere i Paris som pointillistene eller Nabisgruppen 

ved dette oppholdet. Gaugin, Seurat og Cèzanne var lite representert (kun med tre bilder) og 

 
97 https://nkl.snl.no/Kris_Torne, Oppsøkt 05.06.2020. 

    https://nkl.snl.no/Lalla_Hvalstad, Oppsøkt 05.06.2020. 
98 Revold, Oluf Wold-Torne, s.42-52. 

https://nkl.snl.no/Kris_Torne
https://nkl.snl.no/Lalla_Hvalstad
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Van Gogh ikke i det hele tatt. Torne uttrykte derimot i 1905 at han «endelig fikk se Cèzanne». 

Impresjonistene på verdensutstillingen hadde nok en betydning, men Københavnoppholdet 

hadde vært viktigere som en kilde til inspirasjon. 

Sommeren var Torne i Kviteseid sammen med Erichsen som malte det kjente landskapet fra 

Kviteseid En fjelldal som representerte bruddet med det gamle og ble begynnelsen på en ny 

tid.99 

 

  

En Fjelldal / Fra Kviteseid 

 

Maleriet En fjelldal/fra Kviteseid (Figur 21) som er malt av Thorvald Erichsen er blitt sett på 

som starten på en ny periode i norsk malekunst. Bildet ble malt sommeren 1900 da Torne og 

Erichsen var i Kviteseid. Maleriet forestiller en dal i Telemark med frodig grønn vegetasjon. 

Nede i dalen kan man skimte et hus og en vei som snor seg gjennom dalen. I bakgrunnen er 

det mørke fjell og på himmelen spredte skyer. Alle elementene i bildet er abstrahert og 

detaljene er fjernet. Det er malt i sterke farger og formene er stiliserte og forenklet. De 

kunstneriske uttrykksmidlene spiller dermed en viktig rolle i maleriet. Erichsen sto som en 

representant for det «rene maleri» og var for Werenskiold den som var mest i takt med det nye 

og innledet modernismen i Norge. Alf Rolfsen hevdet i sin bok om Erichsen at hans 

Kviteseidlandskap var det mest radikale her i landet. Erichsen videreførte imidlertid to linjer i 

den 19. århundres norske tradisjon. Det ene var å formidle det norske landskapet og det andre 

var å fokusere på de kunstneriske uttrykksmidler i henhold til skjønnhetsbegrepet og det 

dekorative. Thorvald Erichsen var imidlertid også opptatt av symbolikk og innhold i kunsten 

sin,- og hans formale grep i maleriene var ikke til hinder for dette.  

 

Torne selv fortsatte på et stort bilde påbegynt i 1897 med åtte figurer som han ikke ble ferdig 

med. Han malte også en versjon av Unghesten og Aspetreet. 

 

Aspetreet 

 

Motivet til maleriet Aspetreet (Figur 22) fra sommeren 1900 er fra Kviteseid og forestiller, 

som tittelen sier, et stort aspetre ved kanten av en vei i et grønt sommerlandskap. I 

 
99 Revold, Oluf Wold-Torne, s.52-53. 
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bakgrunnen ser man bølgende åskammer og et hvitt hus i det fjerne. Bildet er malt i grønt, 

blått og noen rødtoner og er et naturalistisk malt bilde, i motsetning til treet i for eksempel 

Innseilingen til de lykkelige øyer malt i 1911. Det frodige sommerlandskapet er direkte 

observert og redegjør saklig for detaljene. Det har luftperspektiv og myke overganger. Bildet 

har en bevisst komposisjon og fargesammensetning, og formelementene som grenene og løvet 

står klart og dekorativt mot den lyse blå himmelen. Aspetreet ble et slags gjennombrudds- 

bilde uten stemningsromantikk og stilisering, og det er mere inspirert av Werenskiold enn 

Cèzanne.  

 

Høsten 1900 var Torne og Erichsen tilbake i Son. Torne laget teppemønstre og malte Portrett 

av Erichsen. Torne ville ikke lenger bo i Son, og flyttet til gården Bjerke i Asker rundt 

nyttårstider. Erichsen fulgte med og tilbragte mye tid med ekteparet Torne når han ikke var 

ute og reiste. 

 

6. 3.   Kunstnerstriden 1901 

 

I 1901 kom Torne og Erichsen i sentrum av en strid som markerte et generasjonsskille blant 

kunstnerne. Norske kunstnere ble innbudt til å delta ved utstillingen i Kunstforeningen i 

København. Men de unge; Erichsen, Torne, Jorde, Wetlesen, Holbø og Egedius foretrakk å 

være med på Den frie Udstilling isteden. Den eldre generasjonen likte ikke dette da de mente 

man burde stå samlet i internasjonale utstillinger. Torne fikk imidlertid ros for sine dansk- 

inspirerte portretter av Alfred Hauge og hustruen Kris. I 1901 malte han et landskapsmaleri 

Fra Tanum og Kris med syriner, og i 1902 malte han Krokus som også er et interiørbilde fra 

Tanum samt Kris og to blomsterpotter, Landskap fra Hallingdal og en versjon til av 

Unghesten.100 

 

Våren 1903 flyttet Torne igjen til Son og fikk besøk av Erichsen som var kommet fra Paris.. 

Erichsen malte her et bilde fra hagen med syv katter inspirert av Bonnards bilde Familien 

Terasse fra 1902. Torne malte også en katt i sitt bilde fra 1903 Alice Phil med roser. Han 

hadde nå en klar dekorativ plan og begynte for alvor å oppdage maleriets problemer. Pers hus 

og Vinteraften ble også malt i denne perioden.101 

 

 
100 Revold, Oluf Wold-Torne, s. 58-62. 
101 Revold, Oluf Wold-Torne, s. 62. 
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Vinteraften 

 

I portrettet Vinteraften (Figur 23) som ble malt i 1903 ser vi hustruen Kris som sitter foran et 

vindu fylt med grønne potteplanter og hvite gardiner. Utenfor lyser en skarp og kald blå 

vinterhimmel. Kris er iført en mørk drakt og sitter inntil et gyllenbrunt trebord med en hvit 

byste oppå. Figuren er stilt opp frontalt på bordet og Kris er gjengitt sittende i profil. 

Skulpturen er blikkfanget i bildet og den spiller en viktig rolle i motivet. Bildet bærer preg av 

en usikker penselføring og et noe uferdig resultat. Fargene i dette maleriet mangler fremdeles 

den dekorative og romskapende rollen som de skulle få senere. Valørene er også fremdeles til 

stede. Oluf Wold Torne hadde ennå ikke fått de impulsene fra fransk kunst som skulle 

forandre bildene hans. Den hvite skulpturen av en mannsfigur i egyptisk stil er gjengitt i flere 

av Wold Tornes og Thoralf Erichsens interiørbilder. For eksempel i Tornes; Syriner (1909), 

Kris og to blomsterpotter (1902) og Erichsens; Interiør med kunstnerne Oluf og Kris Wold-

Torne (1900-1904) finner vi en liknende skulptur. De to skal ha vært opptatt av egyptisk kunst 

og mystisisme, og skulpturen kan man derfor tro spiller en viktig rolle, siden den opptrer i 

flere av Wold Tornes og Erichsens bilder. 

 

KAPITTEL 7. DEN DEKORATIVE KUNST 

 

7. 1.  Oluf Wold Tornes dekorative side 

 

Oluf Wold Tornes kunst fra 1890-årene var preget av nyromantikken, - den varierte mellom 

stemningsbetonet, stiliserende, nasjonalromantisk og symbolistisk. Kunstens egne verdier var 

i fokus, det vakre og det dekorative. Den var i kontakt med fransk akademisk symbolisme og 

dansk-italiensk prerafaellisme. Etter hvert gikk Torne bort fra dette og vendte tilbake til det 

naturalistiske rundt 1900. Samtidig arbeidet han med den dekorative kunsten.102 

 

I 1890- årene ble det over hele Europa arbeidet med de dekorative og ornamentale stilformer 

og med å blande de ulike kunstarter som i Jugend-stil og Art-Noveau. Torne beundret blant 

annet Joacim Skovgaard som arbeidet med dette i Danmark. Gerhard Munthe fikk stor 

betydning for Torne når det gjaldt dekorative arbeider i Norge. Munthe flettet inn elementer 

av Jugendstil i norsk middelalderkunst og bygdekunst. Torne var imidlertid mer påvirket av 

 
102 Revold, Oluf Wold-Torne, s. 64. 
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Werenskiold, som han sto nærmere i stil, enn Munthe. Det kan man se i illustrasjonene til 

Snorre, i Nansens spisestue og broderitegningene som Torne laget til sin kone. Torne var 

interessert i kunst fra alle kulturer, og studerte ivrig middelalderkunst, japansk, indisk, 

persisk, egyptisk, babylonsk og kinesisk kunst og ornamentikk med tanke på sine elever hos 

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, men også av egen interesse. Tornes dekorative 

kunst bygget ofte på naturinntrykk med dyr, havfruer og eventyrvesener, og var mindre 

abstrakt enn ornamenter pleide å være.  Torne fikk mange dekorative oppgaver som for 

eksempel spillkort, pengesedler, emblemer, skrivepapir, teppemønstre og bokomslag. Olufs 

kone Kris begynte også å brodere etter hans kartonger til blant annet skolefaner etter at hun 

sluttet å male bilder selv.103 

 

Høsten 1904 stilte Torne og Werenskiold ut dekorative arbeider i Kunstindustrimuseet. 

Utstillingen ble etterpå sendt til Kaiser-Wilhelm Museum i Tyskland. Torne fikk etter dette 

flere dekorative bestillinger blant annet fra Porsgrunn Porselensfabrikk og Egersund 

Fajansefabrikk. Andre oppdrag han fikk var tegninger til sølvarbeider, møbler, plakater, 

varemerker, romdekorasjoner og glassmalerier. Tornes kartong Englekor/Julesalme ble kjøpt i 

1913 av Husflidsforeningen og er vevd av Jullik Guldbrandsen. Utsmykningen av Henrik 

Wergelands Jan van Huysums blomsterstykke (1916), romdekorasjoner hos dr. Anton Sunde 

(1913) og grosserer O. O. Bull er andre eksempler. Av glassmalerier gjorde Wold Torne et 

betydelig arbeid i Bragernes kirke i Drammen.104 

 

Oluf Wold Torne brukte mye tid på dekorative oppgaver, og det man kan stille spørsmål ved, 

er om han fortsatte å arbeide med symbolismen og videreførte den i den dekorative kunsten,- 

eller var det kun formale problemstillinger som opptok ham etter 1900? I 1902 ble Torne 

engasjert av Erik Werenskiold for å arbeide med utsmykningen av Fridjof Nansens spisestue 

på Lysaker. Dette skulle resultere i et samarbeid som ble et godt eksempel på dekorativ kunst 

i Norge rett etter århundreskiftet. 

 

7. 2.   Dekorasjonene i Fridjof Nansens spisestue - Liti Kjersti 

 

I spisesalen i Fridjof Nansens hus på Polhøgda på Lysaker finner vi frisen om  Liti Kjersti 

som er malt i tidsrommet 1902-1907 etter fortellingen i den norske folkevisa av samme navn.  

 
103 Revold, Oluf Wold-Torne, s. 65-70. 
104 Revold, Oluf Wold-Torne, s. 70-71. 
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Erik Werenskiold var kunstneren bak arbeidet og han engasjerte Oluf Wold Torne som 

medhjelper. Liti Kjersti er den eneste store romutsmykning som Werenskiold gjorde og det 

beste eksempel på hans arbeid innenfor det dekorative. Frisen er inspirert av Gerhard Munthes 

arbeider med folkevisemotiver på begynnelsen av 1890-årene. 

Spisestuen er på cirka 8 x 5 meter og har en takhøyde på 3 meter. Dekorasjonene går fra 

taklisten og ned, og er malt som en frise rundt hele rommet på ca. 1,40 meter høyde, som 

dekker to langvegger og to kortvegger avbrutt av to dører på den ene siden, og ett stort vindu 

på den andre siden. (Figur 24 og 25) Handlingen i historien som er avbildet består 

hovedsakelig av tre deler; Avskjeden, Møtet/Samtalen, og Hjemkomsten. 

 

Historien begynner i et mindre felt i hjørnet på venstre side av vinduet på den ene kortveggen. 

Her ser man Liti Kjersti  som står og snakker med Bergkongen. Han prøver å overtale henne 

til å bli med hjem til berget. De står tett og holder rundt hverandre i et mere romantisk 

fremstilt bilde. (Figur 26) På høyre side av vinduet i hjørnet ser vi en bjørn ved en foss (Figur 

27). Et lite felt i hjørnet til venstre på den ene langveggen er det malt en geit. (Figur 28) Dette 

bildet ser noe skissemessig ut. De to motivene med geita og bjørnen kan være diktet opp for å 

fylle ut de mindre feltene i hjørnene. 

 

Historien fortsetter mot venstre hvor det store bildet Avskjeden befinner seg (Figur 29 og 30). 

Til høyre står familien og venner av Liti Kjersti og vinker farvel til henne, når hun rir av sted 

sammen med alvekongen på en rødbrun hest. Liti Kjersti har hvit kjole med en blå kappe over 

og en gullkrone på hodet. Alvekongen har mørke rødbrune klær med en lilla kappe over og et 

rødt skjold.  I bakgrunnen ser vi et landskap med bjørketrær i høstfarger. Til venstre i bildet 

renner det en elv som de er i ferd med å begi seg over. En liten jente i rosa kjole vinker farvel 

i midten av bildet ved siden av en svart hund (Figur 31). Faren står med en stokk og en hatt 

som han vinker farvel med, og moren står ved siden av. Alle de fjorten menneskene i følget 

ser triste ut der de ser etter Liti Kjersti og Bergekongen som rir av gårde (Figur 32 og 33). 

Lengst til høyre står en kar i svarte klær bak et tre med utviskede ansiktstrekk. Kanskje det 

skal forestille en forsmådd kjæreste. De fleste andre er kledd i sterke rene dekorative farger 

som rødt, blått, grønt og rosa. I bakgrunnen til høyre i bildet, ser vi inngangen til hulen i 

fjellet hvor Bergekongen bor. 

 

I folkevisa  Liti Kjersti tilsvarer dette fortellingen om Bergekongen som kommer til gården og 

blir møtt av faren Pål gullsmed som er gjestfri og byr ham på både øl og vin. Bergekongen er 
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ikke interessert i dette men vil ha med seg datteren hans Liti Kjersti hjem til berget og han 

lokker henne med gaver. Hun motsetter seg dette, men da han truer med å brenne ned 

farsgården, gir hun etter og må bli med han. Etter ankomsten til berget drikker hun tre ganger 

av glemselsdrikken med «villarkorn» i. Hun glemmer da hvor hun kommer fra og sitt jordiske 

liv og godtar at hun hører til hos Bergekongen. 

 

På den andre kortveggen med to dører finner vi motivet; Møtet/Samtalen (Figur 34-35). Her 

ser vi Liti Kjersti som møter foreldrene. Til venstre for de to dørene ser vi moren og Liti 

Kjersti som omfavner hverandre (Figur 34), og i midtpartiet mellom dørene kommer faren 

imot dem med foldede hender og bønnfaller datteren om å bli (Figur 35). Denne scenen kan 

Werenskiold ha blandet med folkevisa om Margit Hjukse hvor handlingen er noe annerledes 

enn i Liti Kjersti. I Margit Hjukse spør Margit om lov til å besøke foreldrene etter fjorten år i 

berget sammen med Bergekongen hvor hun har fått seks eller syv barn med ham. (Antallet 

varierer noe i de forskjellige versjonene). Om handlingen er tatt fra Liti Kjersti -versjonen, er 

motivet også et møte med foreldrene, hvor Liti Kjersti samtaler med moren (og faren) og hvor 

hun avslører at hun er blitt lokket inn i berget og har fått barn med ham. 

  

På den andre langveggen finner vi motivet; Hjemkomsten (Figur 36-41) som kan være tatt 

både fra Liti Kjersti og Margit Hjukse. Her kommer Bergekongen og henter Liti Kjersti hos 

foreldrene. Han ber henne komme hjem til barna sine og hun gråter fordi hun aldri får treffe 

foreldrene sine igjen. I maleriet Hjemkomsten (Figur 36) ser vi til høyre i bildet at hun 

kommer ridende på en hvit hest (Figur 37). Hun sitter med fronten imot oss, ser trist ut og 

holder seg foran på magen. Hun blir møtt av barna sine; to jenter og en gutt kommer henne i 

møte og «strør perler for hennes fot» (Figur 38). To hunder kommer løpende imot hesten og 

gjør. Den minste jenta i rød kjole tar tak i bisselet på hesten for å trekke den fremover. Bak 

henne kommer Bergekongen ridende på en rødbrun hest med lilla kappe over skuldrene (Figur 

39). Ansiktet hans er utvisket. I midtpartiet ser vi en av døtrene i rød kjole «smal som en 

vond» (stengel) som kommer dansende med glemselsdrikken «villarkonn» i et sølvbeger samt 

et glass (Figur 40). Hun skal snart rekke Liti Kjersti drikken som gjør at hun glemmer det 

jordiske livet, foreldrene, og hvor hun kommer fra. Til venstre ser vi en ung kvinne i 

folkedrakt med en gutt og en jente i hver hånd (Figur 41). Det kan være hennes eldste datter, 

eller en som har passet de mindre søsknene mens Liti Kjersti har vært borte. I bakgrunnen ser 

vi en rad med bjørketrær og et vann med et myrlandskap. Til høyre i bildet kan man se fjell og 
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klipper og en måne i det fjerne. Oppå klippene kan man skimte silhuetten av noe som kan 

være et troll i bakgrunnen (Figur 39). 

 

Det som går igjen i frisen er et  landskap i høstfarger med trær, figurer og med fjell og daler i 

bakgrunnen . Det er bjørketrær i en gjentagende og stilisert form, og menneskene og dyrene er 

fremstilt stiliserte enten forfra eller i profil. Man assosierer motivene til middelalder på grunn 

av ornamenter på hestenes seletøy og bordene på Kjerstis kjole. Bildet er fremstilt i flate 

former, farger og mønster i gjentagelser, noe som gir bildet et dekorativt inntrykk. 

Frisen Liti Kjersti er malt på lerret som er spent ut over store trerammer. Over dørene og 

vinduet er det dekorative utskjæringer i treverk. Over vinduet er det tre buer utformet som 

halve rosetter med bladmønster malt i gullfarge. I mellomrommene er det malt stiliserte 

mønster med prikker og ruter. Det samme mønsteret gjentar seg over de to dørene på motsatt 

side av rommet med bladmønster og små malte søyler for å fylle ut flaten. Alt er rammet inn 

av en smal gullramme. 

 

I Axel Elvins studie av Erik Werenskiold og två folkevisor forklarer han at Werenskiold til å 

begynne med skal ha arbeidet med motiver ut fra folkevisa Margit Hjukse, og at han har 

blandet sammen motivene fra de to folkevisene som likner hverandre mye i innhold.105 Til 

slutt skal han ha endt opp med Liti Kjersti-versjonen. Årsaken til dette er en skisse til Liti 

Kjersti frisen som Werenskiold har kalt for Margit Hjukse. (Figur 42) Polhøgda ble bygget i 

år 1900 og dekorasjonene i spisestuen ble planlagt rett etterpå. De første idèer til dekorasjoner 

skal ha vært  «kjempevisemotiver» fra Landstads bok om norske folkeviser, men Werenskiold 

endte istedet opp med de to «naturmytiske bergtakingsvisene». Hans inspirasjon til Liti 

Kjersti-frisen er mest sannsynlig tatt fra versjonene som er gjengitt i Landstads: Norske 

Folkeviser fra 1853.106 I et brev til Grønvold i 1901 skrev Werenskiold; «Det jeg nu skulde 

gjøre her var desuden studier til dekoration af Nansens spisestue, med 

kjæmpevisemotiv…..».107 De to visene Margit Hjukse og Liti Kjersti som står etter hverandre 

i Landstads bok,- ble antakelig blandet sammen i frisen, og mye av handlingene likner også 

hverandre i de to bergtakingsvisene. Noen forskjeller er at Margit Hjukse er knyttet til èn 

 
105 Axel Elvin skal ha sett en tegning til forarbeid av Hjemkomsten som Erik Werenskiold kalte Margit Hjukse. 

     Axel Elvin, «Werenskiold og två folkevisor»,  i Kunst og Kultur, Årgang 61, 1978, h.4. s.221-238. 
106 Magnus Brostrup Landstad: Norske folkeviser, samlede og udgivne, Christiania: Chr. Tônsbergs Forlag, 

     1853.https://www.nb.no/items/5303dec203cc169a766cf6c6ba0b2b39?page=5&searchText= 12.05.2020. 
107 (I et brev fra Werenskiold til Grønvold i oktober 1903) i Elvin, «Werenskiold og två folkevisor», 

     i Kunst og Kultur, Årgang 61, 1978, h.4. s.225. 

https://www.nb.no/items/5303dec203cc169a766cf6c6ba0b2b39?page=5&searchText=
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bestemt bygd i Sauherad i Telemark og den er også mer tragisk og dreier seg om jentas 

ulykkelige skjebne,- mens Liti Kjersti har en lysere slutt hvor hun etter hvert innfinner seg 

med livet i berget.108 

 

Planleggingen av dekorasjonene ble antageligvis gjort 1901-1902 og utførelsen påbegynt i 

årsskiftet 1902-1903. Werenskiold har nok følt seg fri til å bruke inspirasjon fra begge 

folkevisene og også diktet opp noe selv. Liti Kjerstis kjole har for eksempel ikke noen 

tilknytning til en bestemt folkedrakt, men brukes for å berike maleriet med ornamenter. 

Veggfrisen ble til slutt en fri fantasi over «bergtatt motivet» malt i en stor komposisjon med 

dekorative egenskaper hvor figurer, trær og busker skaper samklang, og gir en følelse av et 

hemmelig og skjult budskap i fortellingen. Hvorfor enkelte elementer i frisen ikke stemmer 

overens med folkevisa om  Liti Kjersti kan man spekulere over, men Werenskiold skal ha sagt 

at han hadde sin «absolut uavfhængige opfatning» av den. Ut ifra skisser og forarbeid til Liti 

Kjersti frisen kan man se hvordan han har prøvd på forskjellige tolkninger av motivet. (Figur 

42-47) Det har blitt diskutert om Werenskiold har anvendt symbolikk i sitt maleri. De 

naturmytiske visene kan tolkes på en symbolsk måte og sammenhengen mellom de 

forskjellige billedfeltene kan forklares på ulike måter hvis man regner med at Werenskiold har 

gitt det en symbolsk fremstilling av «bergtatt»-motivet. Bildene kan for eksempel tolkes som 

en fantasi over avhengighet og maktforhold mellom mennesker.109   

Fargene i frisen kan også tolkes symbolistisk, som for eksempel Liti Kjerstis hvite kjole med 

blå kappe i Avskjeden, hvor hvitt symboliserer uskyld, renhet og sårbarhet, og den blå kappen 

symboliserer trofasthet, håp, tro, - men også ensomhet og tristhet. I Hjemkomsten har hun 

brun/beige kjole som symboliserer fruktbarhet, trygghet og stabilitet, men også undergang og 

død. Den røde kappen symboliserer kjærlighet, mot og vilje. At Werenskiold og Wold Torne 

har brukt disse fargene ser ikke tilfeldig ut, da betydningen av dem understøtter fortellingen. 

 

Fra gammelt av ble gullsmeden ansett for å ha en hemmelig forbindelse med tusser og troll i 

berget. De skal ha hatt tilgang til de gylne skatter inne i fjellet, som de ikke kunne fortelle 

noen om. Man kunne høre dem hamre og banke i fjellet om natten, men man fant aldri 

inngangen inn dit.  Ifølge denne gamle folketro kan man da tenke seg at Liti Kjersti ble gitt 

 
108 Anny Bo Fremmerlid, «Liti Kjersti i Nansens spisestue» artikkel i Liti Kjersti og andre Werenskiold 

     Illustrasjoner - Katalog til utstilling i Kongsvinger Museum, 24.6.-17.9.2006. Kongsvinger: Kongsvinger 

     Museum, 2006. 
109 Axel Elvin, «Werenskiold og två folkevisor», i Kunst og Kultur, Årgang 61, 1978, h.4. s.221-238. 
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bort av faren Per gullsmed til Bergekongen i bytte mot gull og sølv. Om dette var tilfelle, ble 

hennes skjebne enda mere tragisk ved at hun aldri fikk komme tilbake igjen.110 Liti Kjersti-

frisen inneholder på denne måten et symbolsk innhold om mennesket i kontakt med 

overnaturlige vesener og hvordan det straffer seg. Werenskiold mente selv at arbeidet på 

Polhøgda; 

….er betydeligere enn noget andet, jeg har malt……. at hver figur, 

hver gjenstand-i forgrund eller bakgrunn-er et ornament- og som 

sådant skal virke med i værelsets udsmykning, så lar det seg på dette 

grundlag bygge en hel stor kunst; og derfor tror jeg vi står med 

begyndelsen avf en ny renaissance.111 

Her uttrykker han den nye tanken om den dekorative kunst og hvor viktig helhetsinntrykket 

måtte være. 

7. 3.   Werenskiold og Cèzanne 

 

Werenskiolds forbilder var flere, men han skal ha oppdaget Cèzanne for alvor i 1908 da han 

fikk se bildene hans på vårutstillingen i Berlin. Han kan også kan ha sett noe av ham tidligere 

på fotografier eller gjennom bekjente. Alfred Hauge traff Cèzanne i Frankrike 1899, og 

gjennom brev til sine venner fra Vågåsommeren  kan disse ha blitt oppmerksomme på 

kunstneren helt fra dette tidspunktet. I 1900 hadde Cèzanne tre bilder med på 

Verdensutstillingen men det var først i 1904 på Høstsalongen i Paris at han ble viet større 

oppmerksomhet. I 1908 fikk Werenskiold også se flere av hans bilder under et besøk hos 

samleren Auguste Pellerin (den norske generalkonsulen i Paris) sammen med Oluf Wold 

Torne, Thorvald Erichsen og Frederik Collett.112 

 

Det er blitt skrevet at Werenskiold tolket Cèzannes møte med naturfenomener som en 

nærmest religiøs opplevelse (hos Cèzanne) på grunn av hans «henrykkelse» og «lidenskap» 

over lyset og fargen.  Men forklarer samtidig at kunsten hans er både «robust» og «sunn», 

«storskåret» og «bred» og at han legger på fargen «fast» og «bestemt».113  

 
110 M.B. Landstad, Norske folkeviser, samlede og udgivne, Christiania: Chr. Tônsbergs Forlag, 1853. s 441. 

     https://www.nb.no/items/5303dec203cc169a766cf6c6ba0b2b39?page=5&searchText= 12.05.2020. 
111 Elvin, «Werenskiold og två folkevisor», i Kunst og Kultur, Årgang 61, 1978, h.4. s.237. (I et brev fra 

Werenskiold til Grønvold i oktober 1903). 
112 Lillehammer Kunstmuseum, Marit Werenskiold og Øyvind Storm Bjerke, Erik Werenskiold og hans krets. 

Utfordringen fra Cèzanne. 2010, s.32-34. 
113 Lillehammer Kunstmuseum, Werenskiold og Storm Bjerke, Erik Werenskiold og hans krets. s. 34-36. 

https://www.nb.no/items/5303dec203cc169a766cf6c6ba0b2b39?page=5&searchText=
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Håkon Stenstadvold beskriver hvordan Werenskiold arbeider med motivet Liti Kjersti under 

innflytelse av Cèzanne: «Der var jo rommet en funksjon av fargemessige og geometriske 

beskrivelser på flaten».114 

 

Det var først etter sin død i 1906 at Cèzannefeberen for alvor spredte seg i Paris. Fra 1908 ble 

Werenskiold  en stor beundrer av ham, men inspirasjonen han fikk fra Cèzanne kan også ha 

sin årsak i Wold Torne som hadde sett hans malerier fra 1905, og muligens også tidligere, på 

verdensutstillingen i Paris i 1900. Cèzanne har de derfor høyst sannsynlig diskutert under 

samarbeidet på Polhøgda fra starten av i 1902 og i planleggingen før. I Liti Kjersti kan man 

tydelig spore innflytelsen fra Cèzanne med de tydelige parallelle penselstrøkene og 

organiseringen av flatene i gjentagende mønster, de sterke klare fargene påsatt i felt og 

utvisking av uvesentlige detaljer. Det ser ut som at det var det formale hos Cèzanne som 

opptok Werenskiold og Wold Torne og som endte opp i den dekorative formen til Liti Kjersti. 

Symbolismen var på retur rundt 1900 og ble byttet ut  med det «dekorative» som ble et nytt 

kunstbegrep i Norge. 

  

Det man kan spørre seg, er om  Oluf Wold Torne som arbeidet med symbolismen på 1890-

tallet tok med seg dette videre i sine malerier og dekorative kunst etter 1900 og muligens 

medvirket til dette i arbeidet med Liti Kjersti ? 

  

Cèzannes innflytelse på det moderne maleri i det 20. århundre var stor også når det gjelder 

norsk kunst, men det var ulikt hvordan det gjorde utslag på den enkelte kunstner. For 

Werenskiold var det tre viktige ting som gjaldt; å male de typisk norske motiver,  holde seg 

innenfor den naturalistiske genren samt å arbeide med det dekorative. Werenskiold skrev i det 

danske Kunstbladet i 1909; «Jeg er ikke et øieblik i tvil om at jeg sætter Cèzanne høiest av 

alle moderne kunstnere»… «han er den største nord for Alpene siden Rembrandt, og den 

eneste som vækker samme følelse hos mig som denne».115 Werenskiold forklarte at 

fortellingen i et bilde oftest er likegyldig og at det er fortelling nok i seg selv om bildet er godt 

malt. Dette mente han Cèzanne var et godt eksempel på og sammenliknet ham med 

Rembrandt som også utelot detaljer og uvesentligheter for å fremheve det maleriske. Han 

 
114 Håkon Stenstadvold, Idekamp og stilskifte i norsk malekunst 1900-1919, F. Bruns Bokhandels forlag, 

     Oslo 1946, s. 104. 
115 Erik Werenskiold, »Rembrandt og Cèzanne», Kunst. Kamp. Kultur. Alb. Cammermeyers Forlag. 

     Lars Swanstrôm, Kristiania,1917, s.96-71 (1. gang trykt i Kunstbladet, København 1908, gjenopptrykt i 

     Kunst. Kamp. Kultur, 1917, s. 96-98). 
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mente at Cèzanne kun var opptatt av det maleriske og at han visste hva som var viktig i et 

maleri.116 

  

Disse uttalelsene tyder på at Werenskiold bare var opptatt av det maleriske og det dekorative i 

kunsten, og at innholdet ikke var viktig lenger. Men var dette den hele sannheten? 

Werenskiold snakket også om hvilke følelser Cèzanne og Rembrandt vekket i ham. 

Rembrandts bilder er fulle av følelser både i utførelse og innhold. Liti Kjersti-frisen består 

nesten bare av følelsesladde scener med glede, sorg og fortvilelse, og bildene kan også tolkes 

med et symbolistisk innhold. 

 

7. 4.  Oluf Wold Torne og Cèzanne 

 

Etter at Wold Torne sluttet hos Zahrtmann våren 1900 dro han til Paris hvor han for alvor ble 

opptatt av fransk kunst. Etter et opphold i Paris på 5-6 uker hvor han på verdensutstillingen 

studerte avdelingen for fransk kunst, så han antagelig de tre bildene av Cèzanne selv om det 

ikke var det som vekket størst oppmerksomhet i begynnelsen. I 1904-1906 dro Wold Torne på 

en lang studiereise og det var i 1905 på Salongen i Paris  han oppdaget Cezanne for alvor.117 

Han skriver i 1905 til Andreas Aubert: 

Cèzanne er mitt svermeri. Så fikk jeg endelig se ham. Ja en ærlig, 

strevsom kunstner der har slik makt og fylde, og en som ei slår seg for 

brystet, men klemmer hele hjertet ut. Å, hvor velgjørende var det ikke 

å treffe slikt et menneske blant alle disse sjarlatanene. 118 

Werenskiold og Oluf Wold Torne var noen  av de første norske kunstnere som tok til seg 

Cèzannes elementer i maleriet. Gjennom disse to måtte norske kunstnere ta stilling til det nye, 

og interessen for Cèzanne ble etterhvert stor hos mange norske malere. Cèzannes elementer 

var også lette å forene med den dekorative kunstdebatten som foregikk i Norge.119 

De typiske trekkene ved Cèzannes kunst var geometriske kantete oppdelinger av billedflaten, 

kraftige parallelle penselstrøk og temperamentsfull maleteknikk. Man kan beskrive kunsten 

hans som sterk, primitiv, enkel og personlig med røtter tilbake til klassisk kunst. I bildene 

hans ble motivene skapt om til farger, former og linjer i et dekorativt mønster,- uten at selve 

originalmotivet forsvant. Den enkelte kunstner satte pris på ulike ting hos Cèzanne og det 

 
116 Lillehammer Kunstmuseum, Werenskiold og Storm Bjerke, Erik Werenskiold og hans krets .s.19-20. 
117 Lillehammer Kunstmuseum, Werenskiold og Storm Bjerke, Erik Werenskiold og hans krets.37. 
118 Lillehammer Kunstmuseum, Werenskiold og Storm Bjerke, Erik Werenskiold og hans krets.s.37. 
119 Lillehammer Kunstmuseum, Werenskiold og Storm Bjerke, Erik Werenskiold og hans krets.s.36. 
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kunne variere sterkt. Wold Torne og Erichsen prøvde seg på mange forskjellige formale 

problemstillinger i maleriet før de endelig fant sin personlige form. Henrik Sørensen skal ha 

sagt om dem at de tilførte den norske landskapstradisjonen «den dekorative holdning fra 

Cèzanne». I følge ham skal de ha brukt Cèzannes dekorative maleteknikk og overført det til 

norske landskaper. 120 Mange norske og utenlandske kunstnere skal ha blitt påvirket av 

Cèzanne på ulike måter, og Matisses akademi som åpnet i Paris i 1908 kombinerte elementer 

både fra Matisse og Cèzanne. 

7. 5.  Liti Kjersti- en symbolsk vise? 

 

Er det sannsynlig at Oluf Wold Torne videreførte symbolismen fra 1890-tallet til arbeidet med 

den dekorative kunsten etter 1900 og kan Liti Kjersti, som han assisterte Werenskiold i, være 

et resultat av dette? 

 

Liti Kjersti er en naturmytisk ballade som handler om mennesket i kontakt med de 

overnaturlige makter. I folketroen fantes de ute i naturen som huldra, nøkken og bergekongen. 

Ofte prøvde de å lure folk ved å skape seg om til unge jenter eller gutter. Møtet mellom 

mennesket og disse overnaturlige vesenene fikk ofte en tragisk slutt, men historiene kunne 

også ende lykkelig. De underjordiske kunne få barn med mennesker, og nettopp dette skjer i 

denne visa. Det var helst unge kvinner som ble lokket inn i berget, og flere viser skildrer 

lengselen de underjordiske hadde etter den menneskelige verden. Liti Kjersti lever i begge 

verdener inntil hun blir tvunget til å velge Bergekongen og barna sine, og forlate foreldrene 

for godt. 

 

Dette er en av de mest kjente «bergtakingsvisene» og den finnes i mange norske varianter 

hvor de fleste er fra Telemark, men den eksisterer også i andre land i Skandinavia, på 

Færøyene, Island og i Skottland. Balladen har blitt tolket og forandret på mange måter 

gjennom tidene. Noen vektlegger det tragiske ved at Liti Kjersti blir forført og bortført av en 

som er utenfor det kjente og trygge. Han kalles «Bergekongen» eller «Alvekongen» i visa, i 

Danmark også «Havmanden», men han kan også være et symbol på en mann som ikke er 

sosialt akseptert og at Liti Kjersti derfor blir drevet hjemmefra av foreldrene. Teksten har også 

blitt tolket psykoanalytisk på den måten at man  kan tenke seg en sterk morsbinding, og at 

Kjersti ikke klarer å løsrive seg fra henne og bestemme over seg selv. Bergekongen blir da en 

 
120 Lillehammer Kunstmuseum, Werenskiold og Storm Bjerke, Erik Werenskiold og hans krets.s.40-48. 
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som befrir henne fra dette. Kjersti må bryte med moren for å treffe barna sine igjen og dra dit 

hun naturlig hører hjemme, hos Bergekongen. 

 

Man kan tolke Liti Kjersti på mange måter og tillegge den egne betydninger med et 

symbolistisk innhold. Motivet kan  inneholde mer enn det man kan se av den litterære 

handlingen. Balladen har blitt overlevert muntlig, og det fins derfor mange ulike versjoner av 

den. Werenskiold har også blandet inn elementer fra Margit Hjukse hvor han har brukt 

fantasien. Han har i tillegg tatt seg kunstneriske friheter med motivet. Mye av tolkningen av 

frisen blir dermed overlatt til betrakteren. Dette samsvarer med det som kjennetegner 

symbolismen. Liti Kjersti finnes i mange versjoner og det finnes mening og symbolikk som 

ikke er åpenbar og som betrakteren må tolke på sin egen måte.  

Av de karaktertrekk som kjennetegner symbolismen kan man finne mange i Liti Kjersti-

frisen; 

 

• Det er åpent for ulike tolkninger og meningsinnhold. Motivet kan ha flere betydninger 

og inviterer til en subjektiv oppfattelse, selv om det forestiller en bestemt hendelse. 

• Det handler om sterke følelser som savn, kjærlighet og sorg. 

• Kunstneren har stilisert og forenklet motivet og brukt sin frihet til å tolke historien. 

• Motivet beskriver tanker og naturbegreper personifisert i mytologi og fremstiller 

fantasivesener som bergekongen eller alvekongen. 

• De formale virkemidlene er viktige som linje, rytme og farge.  Det er rene unaturlige 

fargeflater satt opp mot hverandre til en komposisjon eller et gjentagende mønster. 

• Det er unaturalistisk og dekorativt malt og utrykket forsterker innholdet. 

• Liti Kjersti inneholder det mystiske, hemmelige og underlige,- drømmer og visjoner 

som troen på det overnaturlige og glemselsdrikken «villarkonn». 

• Symbolismen handlet ofte om troen på en annen verden og at de ytre fenomener er de 

samme som lever i menneskenes sjel. 

 

Det er ukjent akkurat hvilke elementer Oluf Wold Torne fysisk har vært med å skape i frisen 

Liti Kjersti, men han ble engasjert av Werenskiold til å være med å dekorere Nansens 

spisestue, og det er sannsynlig at han har vært med på hele prosessen fra planlegging til 

gjennomføring. Det er også sannsynlig at de har diskutert Cèzannes maleteknikker og 

dekorative elementer og brukt disse ved gjennomførelsen da Wold Torne var godt kjent med 

Cèzanne på dette tidspunktet og Werenskiold også hadde fått kjennskap til hans kunst 
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gjennom andre. Det er også mulig at Wold Torne har vært med å planlegge det 

innholdsmessige i frisen. Den kunstneriske frihet og diktning over Liti Kjersti motivet 

overlater mye til fantasien. Man kan si at det inneholder mange av de samme elementene som 

symbolismen på 1890-tallet, kombinert med norske tradisjoner og motiver i tillegg til den 

dekorative maleteknikken etter Cèzanne. 

 

 

 

 

7. 6.   Oluf Wold Torne som lærer 

 

Fra 1912-1917 arbeidet Oluf Wold Torne på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole hvor 

han var den første lærer i Håndverksklasse II og grunnla dermed undervisningen her. Det 

skulle være en komposisjonsklasse for dekorativ kunst, og Torne hadde mange elever i de 

årene han arbeidet her. Han var en samvittighetsfull og god lærer med mange kunnskaper om 

materialer og teknikker. Han var en populær lærer som inspirerte elevene med sin store 

lidenskap for kunst. Han skapte tradisjoner ved å føre sine kunnskaper videre gjennom elever 

som for eksempel Dagfin Werenskiold, Carsten Lien og Frøydis Haavardsholm.   

Wold Tornes dekorative arbeider fremover med border, mønster og ornamenter hadde et 

utspring i det dekorative maleriet med inspirasjon fra Cèzanne og franske modernister, 

blandet med elementer han fant fra andre kulturer på reiser og i museumsbesøk. Mange av 

figurene han brukte i sine dekorative arbeider var motiver av overnaturlige vesener som 

engler, alver og havfruer som kunne ha en symbolsk betydning. 

Noen mente at de naturalistisk malte figurene kom noe i konflikt med de abstrakte mønstrene. 

Reidar Revold mener i sin biografi om Oluf Wold Torne at han var inne på en blindveg med 

sin dekorative kuns,t og at den viktigste inspirasjonskilden kom fra hans maleriske side. Han 

mente at den kombinasjon av dekorasjon og natur Torne ville frem til måtte skapes i form av 

det rene maleri.121 Dekorasjonene i Nansens spisestue forteller at maleri og dekorativ kunst 

var mulig å kombinere, og at man også kunne ilegge det en symbolsk betydning. Det var ikke 

noe i veien for å blande disse elementene og samtidig beholde det typisk norske. 

 

KAPITTEL 8. VENDEPUNKTET 

 
121 Revold, Oluf Wold-Torne, s.71-76. 
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8. 1.    1904-1905 til Italia og Paris  

 

Oluf Wold Torne og Kris skulle bli foreldre dette året, men mistet dessverre barnet under 

fødselen. Etter dette bestemte de seg for å reise til utlandet igjen. Om høsten 1904 dro de først 

til København så videre til Berlin og Italia. I Berlin fikk Torne se Daubigny, Manet, Monet, 

Cèzanne og Degas og Goya og ble begeistret over dette. Roma var han ikke så glad for å være 

i, men de ble der likefullt hele våren 1905.  Torne så mye på kunst og malte et stort bilde av to 

nakne gutter kalt Guttene (Figur 6). I Roma var også Kitty Kielland, August Jacobsen og 

familiene Holbø, Øfsti og Eiebakke. Tornes og Holbøfamilien reiste etterpå til Zarhtmann i 

Civita d` Antino, en liten fjellby øst for Roma. Torne malte her Sommervarme og Italiensk 

interiør (Figur 8).  

 

I september gikk turen videre til Firenze og Paris som var hans favorittsted. Han studerte i 

Louvre og Bibliotèque Nationale med tanke på sin dekorative kunst, men først og fremst det 

moderne i selskap av Sørensen med flere. Med Carl V. Petersen som guide reiste de over hele 

Paris. Erichsen kom til Paris om høsten og fortalte at Torne hadde en utrolig evne til å nyte 

kunst. I brev har han uttalt seg om skulptørene Rodin og Maillol, malerne Renoir, Monet, 

Bonnard, Lautrec, Manet.  Han så bilder av Gaugin og van Gogh og besøkte Salon de 

Automne, som i 1905 viste en utstilling av Manet og fauvistene; Derain, Matisse, Vlamnic, 

Dufy og Rouault. Men det var Cèzanne han var mest begeistret over. Turen hadde gjort stort 

inntrykk på ham, og i de neste maleriene kan man se en tydelig endring i Wold Tornes 

malestil; Kris i Rue Vavin og et Selvportrett. 122 

 

Selvportrett 

 

I maleriet Selvportrett (Figur 48) fra 1905 kan man fortsatt se noe innflytelse fra 

Zahrtmannskolen selv om det er særdeles fritt og impulsivt malt. Wold Torne har malt 

selvportrettet i trekvart profil. Han ser rett på tilskueren og lyset faller inn fra høyre i bildet og 

skaper lys og skyggevirkninger i ansiktet. Det kan minne om Edvard Munchs selvportrett fra 

1895 men fargene er kjøligere og lysere og formen er mere skulptural. Stilen likner på van 

Gogh og Cèzanne, og det er tydelig at han har hentet inspirasjon fra deres impresjonisme. 

 
122 Revold, Oluf Wold-Torne, s.76-82. 
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Bildet er en personlig og intens tolkning av kunstneren selv, og viser et nytt syn på kunst hos 

Torne. I et brev til Tetens skrev han om dette;  

 

Ja jeg er sosialist, anarkist, revolusjonær og skurk og alt, ti jeg hater 

all dovenskap i kunst. Jeg skjønner hvor tåpelig den hele utvikling har 

vært. Det er som å høre nasjonalsanger og salmer på skolen og en 

kjeller og stuekunst når man reiser nedover til Italia. I Paris hadde de 

flyttet ut og var friske og raske og hverken gamle møbler eller antikke 

saker hadde tatt makten fra dem….. Meg gjorde det så godt, ti jeg 

holdt på å antikveres og synes kun de gamle var noe ved. Hvor friskt 

og levedyktig det hele ble da jeg fikk se at kunst kan lages nå. Og jeg 

som alltid har talt ille om fransk kunst, slik tosk jeg var.123  

Til Aubert skrev han også; «Det er ei sundt å leve i en annen tid enn den man lever i».124  

Utsagnene tyder på at Paris-oppholdet 1905-06 ble et vendepunkt i Tornes utvikling selv om 

han noen år fremover fortsatte med å male både flate og dybde i rommet. I stedet for å sette de 

rene fargeflatene opp mot hverandre, skapte han et luftperspektiv ved å blande hvitt i fargene 

for å øke lyseffekten. Impresjonistene ble Tornes idealer fra nå av, og særlig Cèzanne, selv 

om han også lot seg begeistre av andre som Picassos blå periode og fauvistene.125 

8. 2.   I Norge igjen 

 

17. april 1906 dro familien hjemover fra Paris med mellomlanding i København og «Den Fri 

udstilling». I Son ble eiendommen Stensløkken solgt. Deretter dro Oluf og Kris til Seljord 

sammen med Erichsen og maleren Clement med kone. Det ble malt tre bilder denne 

sommeren; På verandaen og to landskaper Fra Seljord . Om høsten flyttet familien til Nordre 

Skøyen gård ved Bryn Stasjon.126 

 

Konflikten mellom de to grupperingene av kunstnere i Norge ble sterkere. Den ene gruppen; 

«Lysakermalerne» hadde et borgerlig, tradisjonsbevisst og nasjonalt syn, mest opptatt av 

formproblemer. Til denne gruppen hørte først og fremst Werenskiold, Munthe, Torne og 

Erichsen. Den andre gruppen; «terpentinstene» var bohemer, antiromantiske, antinasjonale og 

materialistiske. Disse var opptatt av det maleriske og det spontane personlige uttrykket. Til 

 
123 Revold, Oluf Wold-Torne, s.82. 
124 Revold, Oluf Wold-Torne, s.82. 
125 Revold, Oluf Wold-Torne, s.82. 
126 Revold, Oluf Wold-Torne, s.82-86. 
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denne gruppen hørte Karsten, Onsager og Folkestad. Disse hadde Cristian Krogh og Munch 

som ideal.127 

  

Våren 1907 ble Torne engasjert av Porsgrunn Porselensfabrikk og han reiste dit sammen med 

Thorvald Erichsen. På grunn av dette oppdraget fikk han ikke malt noe før høsten og vinteren 

og da ble det to-tre landskaper fra nordre Skøyen. Han begynte også å male stilleben med 

innlevelse og alvor som for eksempel; Fajansekatten. 

 4. november 1908 hadde Torne sin første store separatutstilling i Kunstforeningen hvor han 

solgte en del. Fajansekatten og seks dekorative arbeider ble kjøpt inn av Nasjonalmuseet. Det 

var de dekorative arbeidene som fikk mest positiv omtale. De nyere maleriene ble sett på som 

eksperimenter og fikk en blandet mottakelse. 

30. desember 1907 ble Oluf Wold Torne og Kris foreldre og fikk datteren Ragna som ble 

deres eneste barn. 

Sommeren 1908 arbeidet Torne igjen hos Porsgrunn  Porselen helt frem til august da han 

reiste hjem til kone og barn. Nå malte han Høstblomster og epler (Nasjonalmuseet).  

I Oktober dro Oluf igjen til utlandet sammen med Werenskiold, Collett og Erichsen. De reiste 

til Amsterdam, Haag, Belgia og til Paris og besøkte her Saloon d‘Automne hvor de fikk 

studere verker av Tizian, Rembrandt og Cèzanne men også Manet og Ingres. 

Våren 1909 dro Torne og Werenskiold til Valdres for å lage en dekorasjon på Løken hotell. I 

juni ble Torne innbudt til å være med å konkurrere om auladekorasjonene etter forslag fra 

Werenskiold. Dette forsøket ble etter hvert gitt opp, og etter mange problemer fikk til slutt 

Munch oppdraget. Torne ble ikke skuffet over dette; - heller ikke da Halvdan Strøm fikk 

professorstillingen han selv hadde søkt høsten 1909. 

Torne hadde nå fått en mere sentral posisjon i kunstlivet i Norge da han fra 1907 ble medlem i 

Bildende kunstneres styre, og fra 1909 var medlem av Den faste jury. Denne høsten solgte 

han og Erik Werenskiold alt de hadde til Rasmus Meyers samlinger i Bergen, noe som gjorde 

økonomien tryggere i flere år fremover. Dette var derfor starten på en positiv tid. Han malte et 

landskap fra Skøyen Pæretreet,  Stilleben med blomster, Fruktstykke, Syriner, Selvportrett og 

Kris og Ragna ved pianoet. Torne var også med på flere utstillinger i Norge og Sverige.128 

 

Våren 1910 flyttet Torne fra Skøyen til en leilighet i Daaesgate 13 i Christiania og arbeidet 

samtidig litt for Egersund Fayancefabrikk. Om sommeren reiste han alene til Telemark og 

 
127 Revold, Oluf Wold-Torne, s.86-87. 
128 Revold, Oluf Wold-Torne, s.88-93. 
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Borre. Høstutstillingen 1910 ble to bilder stilt ut og Fra Kristianiadalen ble solgt til 

Nasjonalgalleriet. I september stilte han ut sine dekorative arbeider i Krefeld og arbeidet med 

en tilsvarende utstilling som skulle være i Christiania neste år. Det dekorative arbeidet, og 

arbeidet med Kunstnerforbundet som hans venner ville starte, - tok mye av tiden.  Han malte 

et portrett av Kitty Kamstrup  som var Kunstnerforbundets bestyrerinne. 

I desember dro Torne til London for å se en stor fransk utstilling men også for å oppsøke 

Londons museer, hvor William Blake gjorde et stort inntrykk på ham.129 

 

 

 

 

KAPITTEL 9. SYMBOLISME ETTER 1900?  

 

9. 1. Holmsbu   

 

15. juni 1910 reiste familien til Holmsbu for første gang. Stedet som skulle få slik stor 

betydning for Oluf Wold Torne og for den fremtidige malerkunsten i Norge. Malerkolonien i 

Holmsbu startet med at Oluf Wold Torne reiste dit denne sommeren,- og deretter strømmet 

det andre kunstnere til. Kolonien varte i over femti år helt til Henrik Sørensens død i 1962, og 

var den lengstlevende malerkolonien i Norden. Stedet var inspirerende med varierende natur. 

Her fant man sjø, skog og åkrer. Mange motiver og malerier stammer herifra som 

Innseilingen til de lykkelige øyer. 130 

 

 Innseilingen til de lykkelige øyer 

 

Innseilingen til de lykkelige øyer (Figur49) er kanskje er det mest kjente maleriet til Oluf 

Wold Torne, og det ble malt sommeren 1911 i Holmsbu. Maleriet forestiller utsikten ut mot 

Drammensfjorden sett fra Støa nede ved sjøen hvor Torne leide rom om sommeren. Maleriet 

er for det meste i lyse, lette, kjølige toner av blått og grønt. Foran i bildet har vi en gressbakke 

i varme gul-orange toner og vegetasjon i grønt. Det store treet til høyre foran dominerer i 

bildet. Tre seilbåter er på sjøen, og skogkledde landskap ender opp i de blå åsene i 

bakgrunnen på andre siden av fjorden. Bildet har en enkel og stram komposisjon med store 

 
129 Revold, Oluf Wold-Torne, s.96-99. 
130 Revold, Oluf Wold-Torne, s. 99-102. 
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fargeflater og konturer hvor man kan se referansene til Cezànne som Torne  hadde fått et øye 

for i 1905. Maleriet forestiller et motiv fra sommerstedet i Holmsbu hvor alt er bare fred og 

fordragelighet. Holmsbu var mange kunstneres ferie og fristed om sommeren, og maleriet 

illuderer nettopp dette. Et sommerparadis langt vekk fra hverdagens bekymringer. Maleriet er 

senere blitt regnet som et rent formalistisk verk, selv om tittelen; Innseilingen til de lykkelige 

øyer tyder på noe annet. 

 

9. 2.   Nord i tåkeheimen 

  

 

Fridjof Nansens bok fra 1911; Nord i tåkeheimen skal visstnok ha påvirket 

Holmsbukunstnerne med de greske myter om Hyperboreerne som bodde «nordenfor 

nordenvinden». Apollon som var kunstens og musikkens beskytter skal også ha oppholdt seg 

her i perioder. Sagnet om Hyperboreerne er en sen gresk forestilling om et lykkelig folk i 

nord: 

 

De bodde «under den strålende bane» (den klare nordhimmel), 

nordenfor den brusende Boreas så langt at denne nordenvind ikke 

kunde nå dem, og hadde derfor et herlig klima. De holdt ikke til i 

huser, men i skoger og lunder. Hos dem var uretfærdighet og krig 

ukjendt, av alder og sygdom var de, ungmøers ringdans, førte de en 

sorgløs tilværelse i uforstyrret glæde, og nådde en umaadelig 

alder…131. 

Man kan jo tenke seg at Holmsbu ble sammenliknet med dette paradiset i kunstnernes tanker. 

Et sorgløst sted uten bekymringer. Nansen forteller i boka om hvordan myter og sagn om 

Hyperboreerne oppstår og utvikler seg og blir flettet sammen med den greske Apollo- 

kultusen. I boka er det også snakk om «Det lykkelige land», «De lykkelige øyer» eller «De 

saliges øyer»  i forbindelse med oppdagelsen av Amerika. Helt fra oldtiden er det gjennom 

diverse egyptiske, greske og romerske sagn, og videre gjennom middelalderen, skildret et 

vakkert fruktbart land hvor folk lever uten nød og sykdom. Sagn om et lykkelig land, eller en 

fjern øy i havet mot solnedgangen, har hatt en vid utbredelse også nord i Europa, og de 

samme forestillingene gikk senere også over i Hyperboreersagnet.132  

 
131 Fridjof Nansen, Nord i tåkeheimen. Utforskningen av jordens nordligste strøk i tidligere tider, Oslo: 1988  

     (1.Utg. Jacob Dybwads forlag, Kristiania, 1911), («Hyperboreer-sagnet») s.12-13.  
132 Nansen, Nord i tåkeheimen. s.12-32. 
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Nord i Tåkeheimen ble utgitt i 1911 samme året som maleriet; Innseilingen til de lykkelige 

øyer ble malt. Vi kan anta at den ble lest og studert av Holmsbukunstnerne som hadde en 

tilknytning til Fridjof Nansen gjennom Werenskiold. Boka har sannsynligvis hatt en stor 

innflytelse på Wold Tornes maleri; Innseilingen til de lykkelige øyer som fikk tittelen av 

vennen Henrik Sørensen. Man kan tenke seg hvordan kunstnerne oppfattet Holmsbu som et 

fristed og «paradis» hvor det ikke fantes sorger og bekymringer. Wold Torne beundret de 

gamle grekere som syntes nærværende i Holmsbumalernes bevissthet, og Holmsbu synes å ha 

vært et slags «nordisk Hellas» for dem. 

 

Holmsbukunstnerne blir ofte karakterisert som seriøse og puritanske anti-bohemer,- i 

motsetning til 1880-årenes Christianiabohemer  som fremdeles dominerte store deler av 

kunstlivet i hovedstaden med Christian Krogh i spissen. Sørensens asketiske og puritanske 

innstilling ble overført til Holmsbumiljøet, og det fantes visstnok ingen sang, dans eller 

berusede kunstnere så lenge Sørensen holdt til her. Her var det intellektuelle samtaler og 

diskusjoner som gjaldt. 

Å være kysk og ren var også viktig i Rudolf Steiner sin Rosenkreuzerteosofi og både Erichsen 

og Sørensen skal ha vært «redd for kvinner». 

Miljøet rundt Erik Werenskiold og Nansen på Lysaker hadde en helt annen karakter. Her 

hadde de en realistisk  naturvitenskapelig  innfallsvinkel og det skal ha hersket «polarluft» 

ifølge Sven Oluf Sørensen.133 

 

9. 3.   Innseilingen til de lykkelige øyer, - et symbolistisk verk? 

  

Marit Werenskiold mener at det er en feiltakelse at Innseilingen til de lykkelige øyer er et rent 

formalistisk verk. Hun forklarer at maleriet er symbolistisk og visjonært med et dypere 

meningsinnhold. Hun forteller at historien skal ha stammet fra den gammelgreske 

paradismyten om Eleyson, de saliges øyer, der de gode mennesker som etter døden får leve et 

evig liv i skjønnhet og lykke mens de andre befinner seg seg i Hades` skyggerike. 

Werenskiold mener at maleriet «Innseilingen til de lykkelige øyer» kan tolkes som en 

symbolistisk døds- og paradevisjon slik som det fremgår i et av Wold Tornes brev gjengitt i 

Henrik Sørensens bok om ham fra 1932: «… Å hvor rart det blir, når alle de hvite seil møtes 

på den store blå flate og herlig de stund, ser vi bare kjære, og det herlige lys, vi alle skal gå 

 
133 Marit Werenskiold, Kunstnerkolonien i Holmsbu. Henrik Sørensen, Oluf Wold- Torne, Thorvald Erichsen 

     m. fl. Det Norske Vitenskaps-Akademi Årbok 1999, (Det Norske Videnskaps -Akademi 2002) s.372-373, 
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sammen til, da først hører vi sangbunde..»134 Wold Torne skriver videre om kunsten: «Kunst 

er sangbunden i menneskets sjel, dagens komme, lysets svinden, skovens sus, tankenes 

monumentale evige hvile».135 

Etter sommeren 1911 i Holmsbu publiserte Henrik Sørensen en artikkel i «Kunst og Kultur» 

hvor han  beskriver sine venner Oluf Wold Torne og Thorvald Erichsen: 

 

Det skjønne, det sterke og det klare - dette grækernes og renaisancens 

høye motto, synes meg at kunne settes til overskrift over de to, deres 

kunst, dens indhold, er ikke for «folket» men for de faa (…) de er at 

ligne ved de gode mestre i Rosenkreuzernes hellige og hemmelige 

selskap-gode borgere i staden, der lever ene for sin kunst og gir denne 

alt, men som i det stille nærer en ild, der har tændt og tænder de store 

brande.136 

Dette utsagnet viser at Sørensen kjente til sentrale idèer i den franske symbolismen i 1890- 

årene og assosierte Wold Torne og Erichsen med dem. Både Torne og Erichsen hadde i 1890-

årene vært opptatt av fransk og dansk symbolisme og mystikk både i litteratur, billedkunst og 

musikk. Det vil derfor være grunn til å tro at dette fremdeles preget dem i 1911, selv om de 

dunkle natte-stemningene var erstattet med lyse og fargerike friluftsmalerier. Fridjof Nansens 

bok Nord i Tåkeheimen har også høyst sannsynlig påvirket kunstnerne med sagnet om 

Hyperboreerne og fortellingene om De lykkelige øyer. Med dette må man kunne anta at 

Wold-Torne og Erichsens malerier hadde et dypere meningsinnhold og et symbolistisk 

budskap også etter 1890 årene. 

 

KAPITTEL 10. 1911-1919  

 

10. 1.  Nye oppdrag 

    

Om høsten samme år fikk Torne, sammen med Hans Ødegaard i oppdrag, å lage 

glassmaleriene til Bragernes kirke i Drammen. Først ble det studietur til Frankrike den 18. 

oktober for å studere og kopiere de franske katedraler og ellers besøke salongen. Vinteren og 

våren 1912 hadde Torne mye å gjøre med glassmaleriene og en konkurranse om nye frimerker 

som han var med på. Han var også med på en utstilling i Wien og en i Kunstnerforbundet 4. 

 
134 Henrik Sørensen, Oluf Wold Torne, Oslo, Gyldendal norsk forlag, 1932, s.16. 
135 Sørensen, Oluf Wold Torne, s.15. 
136 Henrik Sørensen, «Thorvald Erichsen og Oluf Wold Torne», Kunst og Kultur, Vol.12, 1. årg. 

     1911/12, Bergen: John Griegs forlag, 1911. s.242. 
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april med sekstiseks arbeider. Selv syntes han det var for lite fremskritt i malerkunsten og 

ville gjerne utdanne seg videre, men hadde ikke økonomi til det.  

Torne trengte mere inntekter og fikk nå jobb som overlærer ved tegneskolen i Kristiania 

samtidig som han arbeidet med Bragernes kirkes glassmalerier og spisestuedekorasjonene hos 

Dr. Anton Sunde.  

På grunn av alle dekorasjonsoppdragene var det nesten bare om sommeren det ble tid til å 

male noe og det var gjerne i Holmsbu. Her malte han i 1913; Lupiner, Mitt badehus, Solbad 

og Gammel fisker. Etter hvert begynte Torne også å selge flere av maleriene sine. Han hadde 

blant annet en bestilling på et maleri til Stortingsgalleriet og deltok også på flere utstillinger 

både i Norge og i utlandet hvor han solgte en del.137 

10. 2.   Årene 1913-1916 og Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914 

 

Høsten 1913 begynte diskusjonene om 1914-Jubileumsutstillingen på Frogner som skulle 

være en del av 100 års jubileet og feiringen av frigjøringen fra Sverige. På grunn av spliden 

mellom de to kunstnergrupperingene i Norge ville Werenskiolds tilhengerne holde seg borte 

fra den offisielle utstillingen og skape sin egen paviljong. De skulle være 14 deltagere og de 

kalte seg «De 14». Det var de eldre; Werenskiold, Torne, Erichsen, Jorde, Wetlesen, Holbø og 

de unge; Per Deberitz, Severin Grande, Jean Heibeg, Axel Revold, Rudolph Thygesen, Henrik 

Sørensen, Einar Sandberg og Dagfin Werenskiold. Utstillingen ble en stor suksess og 

begivenhet i Norge da de nye kunstneriske idèer i Norge ble synliggjort. Oluf Wold Torne 

bidro med 10 malerier og dekorative arbeider til utstillingen.138 

 

Sommeren og høsten 1914 reiste Torne til Holmsbu, Lille Elvedal og Østre Gausdal, men 

maleriene fra dette året stammer fra Daaes gate; Georginer og et par fra Holmsbu; Syriner og 

Lydia leser. Torne var lite opplagt til sin egen kunst på grunn av alt arbeidet og ansvaret for 

sine elever. Våren 1915 ble vennen Thorvald Erichsen også syk og fikk et nervøst 

sammenbrudd. Om sommeren var de sammen i Holmsbu og på Sandøen ved Brevik hvor 

Torne malte et bilde av hushjelpen. Han uttalte senere at han hadde Courbet og Ingres i 

tankene.139 

 

 
137 Revold, Oluf Wold-Torne, s.102-107. 
138 Revold, Oluf Wold-Torne, s.107. 
139 Revold, Oluf Wold-Torne, s.107-111. 
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Høsten 1915 hadde Torne med elleve malerier på den norske utstillingen i København. Han 

solgte et par, blant annet Holmsbusyrinene til Nationalmuseet i Stockholm. Torne strevde med 

å være kunstner og lærer samtidig.  I april 1916 hadde han en utstilling i Bergen kunstforening 

sammen med Erik og Dagfin Werenskiold som var en stor suksess. Sommeren 1916 reiste 

Torne til Sandøen igjen med selskap av Harriet Backer og senere kom også Erichsen og 

Sørensen. Det var dårlig vær, og Torne malte igjen flere stilleben innendørs; Syriner, Roser, 

en skisse av Harriet Backer og maleriet Ragna i vinduet. Torne og Sørensen begynte også å 

arbeide med planer for utsmykningen av sjømannskolen på Ekeberg, - noe som ikke førte 

frem, men som Per Krogh utførte flere år senere. I slutten av august dro Torne en tur til 

Hallingdal, og om høsten 1916 åpner den store utstillingen av moderne fransk kunst i 

Kunstnerforbundet som ga ham stor inspirasjon.140 

10. 3.   Oluf Wold- Tornes siste år 

 

Våren 1917 sluttet Torne i sin stilling på Tegneskolen og fikk dermed mere tid til å utvikle og 

produsere sin egen kunst. Om sommeren dro han til Borre, og om høsten var han i Christiania 

og arbeidet med romdekorasjon hos grosserer O. O. Bull, glassmaleriene til Moss, Furnes og 

Bragernes kirke og malte også flere malerier. På denne tiden solgte han mange bilder og fikk i 

tillegg et årlig legat fra Rasmus Meyer som bedret økonomien. 

Wold Torne ble stadig mere populær og da han gikk av som lærer ved tegneskolen hadde han  

en separatutstilling i Kunstnerforbundet. Ved sin 50-års dag 7. nov. 1917 ble han omtalt 

positivt i mange artikler og brev. 

Sommeren 1918 kjøpte familien seg en tomt i Holmsbu og begynte å bygge hus ved sjøen. 

Det nærmet seg slutten på krigen og alt ble lettere. Det ble mange malerier; Eva leser, Ragna 

leser, Badende, Syrener og papegøye (Figur 50), Syrener og leketøy, Georginer og Epler og 

kaktus. De siste bildene Oluf Wold Torne malte var; Tulipaner, epler og trehest og Stilleben 

med papegøye. 

 

Torne beklaget i et brev til Holbø få dager før sin død at han hadde fått malt for lite fordi det 

dekorative har tatt for mye av tiden. Mars 1919 skulle Oluf Wold Torne innvie 

Kunstnerforbundets nye lokaler med en utstilling, men fikk lungebetennelse som følge av 

spanskesyken og døde av dette 19. mars 52 år gammel.141 

 
140 Revold, Oluf Wold-Torne, s.112-115. 
141 Revold, Oluf Wold-Torne,s.115-120. 
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KAPITTEL 11. KONKLUSJON 

 

Den symbolistiske perioden i Norge varte bare en kort tid fra cirka 1894-1896 og den gjorde 

at de unge kunstnerne i Norge endelig kom i kontakt med samtidens utvikling. Samtidig 

beholdt de sitt lokale særpreg; symbolismen kombinert med det typisk norske og det 

dekorative. De symbolistiske impulser fikk imidlertid ikke utvikle seg videre blant norske 

kunstnere på grunn av «det nasjonale program» og fikk derfor kort levetid i Norge. 

Kunstnerne måtte finne andre veier som samsvarte mere med datidens interesser. Etterhvert 

ble det de formale virkemidler som ble hovedsaken og det symbolistiske innhold hadde ikke 

så stor interesse lenger. 

Oluf Wold Torne var en av de som tok til seg symbolismen en periode på 1890-tallet og malte 

flere motiver med symbolistisk innhold fra Vågå som Aftenfred men også i senere bilder etter 

1900. 

Innseilingen til de lykkelige øyer som er malt i 1911 er blitt regnet for et formalt verk med 

innflytelse fra Cèzanne, men har også vist seg å ha et symbolistisk innhold. 

Da Oluf Wold Torne  begynte med de dekorative maleriene og arbeidene trodde man at den 

symbolistiske perioden var over.  I samarbeidet med Erik Werenskiold i Nansens 

spisestuedekorasjoner Liti Kjersti fra 1902-1905 kan man derimot se hvordan kunstnerne 

kunne forene den dekorative kunsten fra Cèzanne med de typisk norske og tradisjonelle 

motiver, og allikevel ha et symbolistisk innhold.  

 

Det var Werenskiold som hadde ansvaret for arbeidet og Oluf Wold Torne var assistent,- men 

det er sannsynlig at han også var med i planleggingen og hjalp til med idèene bak prosjektet. 

Wold Torne hadde sett mye av Cèzanne på det tidspunktet og hadde god erfaring med 

dekorativ kunst. Han var dermed en god medhjelper for dette oppdraget. Mange av 

elementene i Liti Kjersti frisen har et symbolistisk innhold. Man kan derfor anta at Oluf Wold 

Tornes symbolisme på 1890-tallet fremdeles kan ha gjort seg gjeldende også etter 1900 både i 

malerier og dekorative arbeider. 

 

I denne overgangsperioden i Norsk kunsthistorie sto kunstnerne overfor mange problemer 

som de måtte løse individuelt og på sin egen måte. De befant seg midt i mellom fransk 

naturalisme og realisme, klassisk innflytelse fra Danmark og Italia, og begynnelsen på 

modernismen. Man kan si at Oluf Wold Torne nærmet seg løsningen på det «kunstneriske 

problem» etter 1900; det å forene naturen, det dekorative og det symbolistiske. 
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KAPITTEL 13. ILLUSTRASJONER 

 

 
 

Figur 1: Kitty Kielland, Sommernatt, 1886.Olje på lerret, 100,5 x 135,5 cm. Nasjonalmuseet. 

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.00357  Innhentet 02.06.2020.  

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.00357
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Figur 2: Harald Sohlberg. Natteglød, 1893. Olje på lerret, 80 x 62,5cm. Nasjonalmuseet. 

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.00441  Innhentet 02.06.2020 

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.00441
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Figur 3: Oluf Wold Torne, Kunstnerens mor,1889. Olje på lerret, 83 x 57,5 cm. 

Nasjonalmuseet.  

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.02204. Innhentet 26.05.2020 

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.02204
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Figur 4: Oluf Wold Torne. Agna med riven/Endt arbeid, 1892. Olje på lerret, 54 x 81 cm. 

Privat eie.  

https://gwpa.no/nb/lots/12800 Innhentet 26.05.2020. Opphavsrett: Grev Wedels plass 

Auksjoner. 

 

 
 

Figur 5: Gad Fredrik Clement, Bretonsk landskab med hvilende pige. 1892. 39.4 x 46 cm. 

SMK Danmarks nationalgalleri  

https://open.smk.dk/artwork/image/KMS8240?q=*&page=0&filters=creator_craftsman%3AC

lement%252C%2520G.F. Innhentet 02.06.2020.  

https://gwpa.no/nb/lots/12800%20Innhentet%2026.05.2020
https://open.smk.dk/artwork/image/KMS8240?q=*&page=0&filters=creator_craftsman%3AClement%252C%2520G.F.
https://open.smk.dk/artwork/image/KMS8240?q=*&page=0&filters=creator_craftsman%3AClement%252C%2520G.F.
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Figur 6: Oluf Wold Torne. Guttene,1905. Olje på lerret, 171 x 131 cm. Rasmus Meyers 

samlinger. 

 

 
 

Figur 7: Oluf Wold Torne. Maleren Thorvald Erichsen, 1898. Olje på lerret, 66 x 52 cm. 

Nasjonalmuseet.  

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.01858 Innhentet 26.05.2020. 

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.01858
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Figur 8:  Oluf Wold Torne. Interiør -Civita d`Antino/ Italiensk interiør,1905. Olje på lerret, 

90 x 90 cm. Nasjonalmuseet.  

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.01744 Innhentet 27.5.2020 

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.01744
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Figur 9: Oluf Wold Torne, Jente fra Vågå, 1894. Olje på lerret, 66 x 47 cm. Privat eie. 
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Figur 10: Oluf Wold Torne, Aftenfred/De dansende 13. mennesker, 1894.  

Olje på lerret, 93 x 67 cm. Privat eie. 
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Figur 11: Oluf Wold Torne. Kveld, 1894. Olje på lerret, 44x57 cm. Privat eie. 

https://gwpa.no/nb/lots/6276  Innhentet 3.6.2020 Opphavsrett: Grev Wedels plass Auksjoner. 

 

  
 

Figur 12: Thorvald Erichsen, Alléen ved Klones, Vågå., 1894. Olje på lerret, 80,5 x 63,5 cm. 

Nasjonalmuseet.  

https://digitaltmuseum.no/011041108612/alleen-ved-klones-vaga-maleri. Innhentet 25.5.2020  

https://gwpa.no/nb/lots/6276
https://digitaltmuseum.no/011041108612/alleen-ved-klones-vaga-maleri
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Figur 13: Lars Jorde, Fra Vågåsommeren., 1894. Olje på lerret. Griegsamlingen.  

https://www.griegsamlingen.no/lars-jorde-1865-%E2%80%93-1939 Innhentet 3.6.2020 

https://www.griegsamlingen.no/lars-jorde-1865-%E2%80%93-1939
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Figur 14: Thorvald Erichsen, Alfred Hauge og Oluf Wold Torne., 1894. Olje på lerret,    

42,5 x 33 cm. Nasjonalmuseet. 

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.01116 . Innhentet 25.5.2020 

 

 

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.01116
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Figur 15: Oluf Wold Torne, Sommerkveld i Telemark,1896. Olje på lerret, 43 x 61 cm. 

Privat eie. 

 

 
 

Figur 16: Oluf Wold Torne, Jente fra Bø,1896. Olje på lerret, 48 x 44 cm. Privat eie. 

http://www.artnet.com/artists/oluf-wold-torne/jente-fra-b%C3%B8-

grjEWpdSI8wjihQfJmLiXw2 Innhentet 26.5.2020. 

http://www.artnet.com/artists/oluf-wold-torne/jente-fra-b%C3%B8-grjEWpdSI8wjihQfJmLiXw2
http://www.artnet.com/artists/oluf-wold-torne/jente-fra-b%C3%B8-grjEWpdSI8wjihQfJmLiXw2
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Figur 17: Oluf Wold Torne, Alfred Hauge,1897. Olje på lerret, 81 x 61 cm. Rasmus Meyers 

samling. 

 

 

 

 

 

Figur 18: Oluf Wold Torne, Jenter på en vei/Fra Kviteseid, 1897. Olje på lerret, 63,5 x 93 

cm. Nasjonalmuseet.  

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.03529 Innhentet 26.05.2020. 

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.03529
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Figur 19: Oluf Wold Torne. Portrett av Kris/Kunstnerens hustru, 1897-1899. Olje på lerret, 

137x104 cm. Nasjonalmuseet  

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.01673  Innhentet 26.05.2020. 

 

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.01673
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Figur 20: Kristine Laache Portrett av Lalla Hvalstad, 1895. Kristine Laache, Olje på lerret, 

139 x 82 cm. Nasjonalmuseet 

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NasjonalmuseetK.2018.0054  

Innhentet 26.08.2020. 

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NasjonalmuseetK.2018.0054
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Figur 21: Thorvald Erichsen. Fra Kviteseid/En fjelldal, (1900), Olje på lerret, 101,8 x 132,5 

cm Nasjonalmuseet.  

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.00595   Innhentet 26.05.2020 

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.00595
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Figur 22: Oluf Wold Torne, Aspetreet / Kviteseid, 1900. Olje på lerret, 87 x 90 cm. Privat 

eie. 

 

 
 

Figur 23: Oluf Wold Torne, Vinteraften, 1903. Olje på lerret, 63,5 x77,5 cm.  

Nasjonalmuseet.  

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.00628 Innhentet 26.05.2020 

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.00628
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Figur 24 og 25: Erik Werenskiold og Oluf 

Wold Torne. Liti Kjersti, 1902-1907. Romdekorasjoner i Fridjof Nansens spisestue på 

Polhøgda, Lysaker.  Olje på lerret spent opp på trerammer og kantet inn med en smal 

gullramme. Oversiktsbilder av spisestuen. Rom: 8x5 kvm. Frisen er ca. 8 x1,4 m. på 

langveggene og på kortveggene er det ulik bredde x høyde1,4m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26, 27 og 28: Erik Werenskiold og Oluf Wold Torne. Del av Liti Kjersti, 1902-1907. 

Fritjof Nansens institutt.  

Figur 26: Liti Kjersti møter Bergekongen. (Til venstre for vinduet). 

Figur 27: Bjørn ved en foss. (Til høyre for vinduet). 

Figur 28: Geit (Ved hjørne på langvegg til venstre for Hjemkomsten). 
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Figur 29: Erik Werenskiold og Oluf Wold Torne. Avskjeden, Liti Kjersti, 1902-1907. Fritjof 

Nansens institutt.  

 

 
 

Figur 30: Erik Werenskiold og Oluf Wold Torne. Avskjeden, Liti Kjersti, 1902-1907. 

Fritjof Nansens institutt. 
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Figur 31: Erik Werenskiold og Oluf Wold Torne. Del av Avskjeden, Liti Kjersti,  

1902-1907. Fritjof Nansens institutt. 
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Figur 32: Erik Werenskiold og Oluf Wold Torne. Del av Avskjeden, Liti Kjersti, 1902-1907. 

Fritjof Nansens institutt. 

 

 
 

Figur 33: Erik Werenskiold og Oluf Wold Torne. Del av Avskjeden, Liti Kjersti, 1902-

1907. Fritjof Nansens institutt.  
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Figur 34: Erik Werenskiold og Oluf Wold Torne, Møtet / Samtalen.  Liti Kjersti, 

1902-1907. Fritjof Nansens institutt. 

 

 
 

Figur 35: Erik Werenskiold og Oluf Wold Torne. Del av Møtet/ Samtalen, Liti Kjersti, 

1902-1907, Fritjof Nansens institutt. 
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Figur 36: Erik Werenskiold og Oluf Wold Torne. Hjemkomsten, Liti Kjersti,  

1902-1907. Fritjof Nansens institutt. 

 

 
 

Figur 37: Erik Werenskiold og Oluf Wold Torne. Del av Hjemkomsten, Liti Kjersti,  

1902-1907. Fritjof Nansens institutt. 
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Figur 38: Erik Werenskiold og Oluf Wold Torne. Del av Hjemkomsten, Liti Kjersti  

1902-1907. Fritjof Nansens institutt. 

 

 
 

Figur 39: Erik Werenskiold og Oluf Wold Torne. Del av Hjemkomsten, Liti Kjersti , 

1902-1907. Fritjof Nansens institutt. 
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Figur 40: Erik Werenskiold og Oluf Wold Torne. Del av Hjemkomsten, Liti Kjersti,  

1902-1907. Fritjof Nansens institutt. 

 

 

 
 

Figur 41: Erik Werenskiold og Oluf Wold Torne. Del av Hjemkomsten, Liti Kjersti,  

1902-1907. Fritjof Nansens institutt. 
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Figur 42: Erik Werenskiold,  Margjit Hjukse. Forarbeid til Liti Kjersti,  

ca 1901-1902. Tusj på papir, 14x 36 cm. Fra «Kunst og kultur», 61 årgang, s.221.  

 

 
 

Figur 43: Erik Werenskiold,  Avskjeden. Forarbeid til Liti Kjersti, 1902. Svart kritt på papir, 

22x 69 cm. Nasjonalmuseet. 

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.K_H.1977.0047 Innhentet 31.05.2020  

   

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.K_H.1977.0047
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Figur 44: Erik Werenskiold   Hjemkomsten. Skisse til "Liti Kjersti",1902. Kull på papir, 

44,8 x 61,0 cm, Nasjonalmuseet. 

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.K_H.B.00170 Innhentet 31.5.2020 

 

 
 

Figur 45: Erik Werenskiold   Hjemkomsten. Skisse til "Liti Kjersti", 1902. Kull på papir, 

54,5 x 47cm. Nasjonalmuseet. 

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.K_H.B.00168 Innhentet 31.5.2020 

 

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.K_H.B.00170
https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.K_H.B.00168
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Figur 46: Erik Werenskiold   Hjemkomsten. Skisse til "Liti Kjersti", 1902. Penn på papir,  

10,9 x 18,2 cm, Nasjonalmuseet. 

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.K_H.B.04970 Innhentet 31.05.2020 
 

 
 

Figur 47: Erik Werenskiold. Skisse til Liti Kjersti, Skisse til Hjemkomsten, 1902. 

Kull på papir. 55 x 44,8 cm, Nasjonalmuseet. 

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.K_H.B.00167  Innhentet 31.5.2020 

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.K_H.B.04970
https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.K_H.B.00167
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Figur 48: Oluf Wold Torne Selvportrett, 1905. Nasjonalmuseet, Olje på lerret, 60x50 cm. 

Kjøpt for Olav Scous gave, 1932, Nasjonalmuseet. 

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.01670 Innhentet 2.6.2020 

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.01670


103 

 

 
 

Figur 49: Oluf Wold Torne, Innseilingen til de lykkelige øyer,1910-11.Olje på lerret, 97,5 

x114,5 cm. Nasjonalmuseet,  

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.01671 Innhentet 2.6.2020 

  

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.01671


104 

 

 
 

Figur 50: Oluf Wold Torne, Syrener og papegøye,1917. Olje på lerret, 85 x 92 cm. 

Nasjonalmuseet.  

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.01672  

Innhentet 2.6.2020     

https://www.nasjonalmuseet.no/samlingen/objekt/NG.M.01672

