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CHRISTIAN 
KROHG 

(1852-1925)

Maler av tidens bilde

Innledning 
Christian Krohg (1852-1925) spiller en viktig rolle i norsk kunsthistorie. Han har gitt oss en mangfoldig 
og rik samling av malerier fra en tid da kunstens betydning var i ferd med å endre seg. For Krohg ble 
maleriet et viktig uttrykk for problemer og utfordringer som samfunnet sto overfor, for eksempel 
fattigdom, prostitusjon og dobbeltmoral. I tillegg til et sterkt samfunnsengasjement, hadde Krohg stor 
innflytelse på kunstens utvikling i Norge, både som kulturkritiker og som den første professoren i 
maleri ved Statens Kunstakademi. Undervisning begynte han med allerede i 1880 da han åpnet en 
maleskole for kvinner. Kunstnere som Edvard Munch og Nikolai Astrup hadde også Krohg som lærer 
en periode. �”Maler av tidens bilde�” er undertittelen på denne presentasjonen. Krohg mente at kunstens 
viktigste funksjon var å gjenspeile dens egen tid. Gjennom maleriet forteller Krohg om det norske 
samfunnet på slutten av 1800-tallet slik at vi kan få en bedre forståelse av vår historie. Presentasjonen 
er et nyttig læremiddel til bruk i fagene norsk, historie, samfunnsfag og kunst & håndverk. Det er 
skrevet en tekst til hvert bilde som kan leses opp for elevene. Noen av bildene har i tillegg mer 
bakgrunnsinformasjon under tittelen �”Mer om bildet�”. Til enkelte av bildene er det laget spørsmål som 
kan være utgangspunkt for videre diskusjon i klasserommet. 

Om bildematerialet 
Det må være et mål for oss som driver med kunstformidling at bildekvaliteten på det vi presenterer for 
elevene er meget god. Mye av det bildematerialet vi finner på for eksempel Internett holder ikke høy 
nok standard, og kan gi et feilaktig bilde av kunsten. Å gjengi malerier, akvareller og tegninger digitalt 
vil aldri bli det samme som å oppleve originalen, som inneholder spor av penselstrøk, fargenyanser og 
mennesket bak kunstverket. Likevel kan en presentasjon som denne være helt nødvendig. Flere av 
disse verkene er utilgjengelige for publikum fordi de er i privat eie eller fordi de henger på et museum 
langt fra skolen og elevene. For å sikre god kvalitet på gjengivelsene, har Kunst i Skolen kjøpt 
avfotograferinger fra Nasjonalmuseet og fra O. Væring EFTF. Vi håper presentasjonen kan bidra til å 
åpne øynene til både elever og lærere for Christian Krohgs mangfoldige og rike kunstverk! 

Utgitt av Kunst i Skolen 2008 
Tekst og bildeutvalg av Anne Elisabeth Sæter 
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Statue av Chr. Krogh 
på Stortingets plass

Per Hurum/ Asbjørg Borgfelt Christian Krohg, 1959, Stortings plass, Oslo. Foto: Kunst i Skolen 

Ekteparet Per Hurum (1910-89) og Asbjørg Borgfelt (1900-76) avduket sin statue av Christian Krohg i 
1959. Plasseringen på Stortings plass langs hovedstadens paradegate var nok ikke tilfeldig. Her sitter 
han majestetisk men penselen i hånden og malesakene bak stolen, og kikker utover byen han aldri ble 
lei av å male. Krohg var en velkjent mann for folk i byen, og preget bybildet med sin veldige pondus og 
lange, hvite skjegg. 

Kort biografi 
1852 �– født 13. august i Vestre Aker, Kristiania (Oslo). Sønn av kgl. fullmektig Georg Anton Krohg 
(1817-1873) og Sophie Amalia Holst (1822-61). Vokste opp som eneste gutt i en søskenflokk på fem. 
Moren døde i 1861, da han var 9 år. 
1869 �– begynner på studier i jus etter farens ønske. 
1873 �– reiser til Karlsruhe i Tyskland. Får undervisning av professor ved akademiet Carl Gussow. 
Gussow underviste i figurmaleri og dette påvirket Krohgs valg av motiver.  
1875-1878  �– reiser til Berlin sammen med Gussow, som nå er professor ved det preussiske akademi. 
Andre norske kunstnere reiste til München i 1870-årene og studerte der, bl a Eilif Pettersen, Hans 
Heyerdahl, Kitty Kielland, Harriet Backer, Erik Werenskiold, Christian Skredsvig, Theodor Kittelsen og 
Gerhard Munthe.  
1879 �– første besøk i Skagen sammen med Fritz Thaulow. Blir inspirert av de enkle fiskerfamilienes 
levekår og hverdag. Senere besøk i 1882, -83, -84 og -88. 
1881 �– første reise til Paris. Her ser han malerier av Gustave Courbet og Edouard Manet og av 
impresjonistene. Kunstnerstreiken i Kristiania er over. 
1882 �– Kunstnernes første Høstutstilling. 
1886 �– 20. desember, boken Albertine gis ut, skrevet i Belgia sommeren 1885.  
1885-87 �– Albertine i politiegens venteværelse 
1888 �– gifter seg med Oda, Othilia (Oda) Engelhart, født Lasson, 11. juni i Kristiania. 
1888-89 - Kampen for tilværelsen 
1889 - 18. juni blir Per Lasson Krohg født. 
1890-1910 - journalist for Verdens Gang, senere i Tidens tegn. 
1901 - reiser til Paris og flytter sammen med Oda og Per. 
1909 - professor i maleri og direktør ved det norske Kunstakademiet som ble opprettet dette året. 
1907 - formann i Bildene Kunstneres Styre (senere Norske Billedkunstnere, NBK). 
1914 - Oda og Per flytter hjem fra Paris og inn i Krohgs nybyggede hus i Halvdan Svartes gate 48. 
1921 - utgivelsen av Krohgs samlede verker under tittelen �”Kampen for tilværelsen�”. 
1925 - dør i Oslo 16. oktober. 
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Tidens bilde

Albertine i politilegens venteværelse,
1885-87

Albertine i politilegens venteværelse, 1885-87, 211 x 326 cm, olje på lerret 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Fotograf: Jaques Lathion Copyright: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

Hvis du besøker Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, det som tidligere het 
Nasjonalgalleriet, kan du se det store maleriet Albertine i politilegens venteværelse. Maleriet er litt over 
2 x 3 meter, og er blitt et viktig motiv i norsk kunsthistorie. Motivet skapte diskusjon og sinne da Krohg 
viste det frem offentlig første gang, fordi det tok opp et vanskelig tema i samfunnet, nemlig offentlig 
prostitusjon. Samtidig som Krohg arbeidet med maleriet, ga han ut boken Albertine. Den ble 
beslaglagt av politiet dagen etter utgivelsen i 1886. Ikke bare hadde Krohg gitt ut en bok som handlet 
om gateliv og prostitusjon, men nå malte han også disse kvinnene i full størrelse. Motivet er fra 
politilegens venteværelse der de prostituerte har møtt opp for å bli undersøkt for smittsomme 
sykdommer som syfilis. Prostitusjon var ikke forbudt på denne tiden, men for å holde orden ble alle 
gatepiker registrert av politiet og innkalt til regelmessige kontroller hos politilegen. Hovedpersonen, 
Albertine, står med bøyd nakke blant og er enkelt kledd, i motsetning til alle de andre. Hun føres inn 
døren til politilegen. Det er hennes første kontroll, og hun gruer seg. Legg merke til hvordan klærne og 
kroppsholdningen til personene er med på å fortelle historien i bildet.  

Mer om bildet 
Krohgs engasjement for fattige mennesker og deres enkle levekår opptok ham mer og mer utover på 
1880-tallet. Fra å male enkle og uskyldige fiskerfamilier i Skagen, fant han i Kristiania langt mer 
opprivende og større sosiale problemer han kunne ta tak i. Sult, fattigdom og prostitusjon ble 
utgangspunkt for kunsten og for bøkene. Historien om den fattige syjenta Albertine fra Kristiania fikk 
stor betydning for Krohg, både som maler, skribent og menneske. Historien og maleriene om Albertine 
vakte oppsikt fordi den påpekte samfunnets dobbeltmoral. I boken blir den fattige jenta lurt og forført 
av byens politifullmektig. Hun ender til slutt opp som prostituert på gaten. Reaksjonene på både boken 
og maleriet ble etter hvert viktige i debatten om offentlig prostitusjon, og i 1887 ble denne avskaffet. 

Spørsmål 
Hvem er hovedpersonen, den viktigste figuren, i motivet? 
Hvordan kan du se at nettopp hun er hovedpersonen? 
Hvordan vil du beskrive klærne kvinnene har på seg? 
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Albertine i politilegens
venteværelse,detalj 

Albertine i politilegens venteværelse, 1885-87, detalj 

Utdrag fra boken Albertine: 
�”Det duftet sterkt av moskus i det værelse han førte henne inn i, og raslet i silke og stiveskjørter. Til 
venstre var det en dør hvorfra det kom en ut med svær hatt, knappende sine silkehansker og så på 
henne og mønstret henne fra topp til tå og smilte kjent. Huff da! Hun trakk seg tilbake for alle disse 
sminkede øyne og klemte seg inn til konstabelen. �”Kom nå!�” sa konstabelen. De så på henne alle 
sammen og småsmilte. Konstabelen lukket opp døren, og glad over å slippe å bli sett lenger på av alle 
disse sminkede frekke Vika-tøsene skyndte hun seg over terskelen og gjorde et par forte skritt inn på 
gulvet i det giftiggrønne værelse med de fengselsgule trepanelinger og fengselsgule tremøbler på det 
grå gulv�”. 

Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo, 7. utgave, s. 106 
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Komposisjonstudie av Albertine i politikegens 
venteværelse

Komposisjonstudie av Albertine i politilægens venteværelse, antagelig 1884, 14 x 22 cm, 
fotografi, papp og olje, privat eie 
Foto©: O. Væring Eftf. AS 

Dette bildet er kalt en komposisjonstudie, og viser hvordan Krohg brukte fotografi som utgangspunkt 
for det store maleriet Albertine i politilægens venteværelse. Krohg selv har tatt oppstilling som 
politimannen ved døren og Albertine står foran ham med senket blikk. Noen av de andre figurene er 
malt på etterpå, og på den måten eksperimenterte Krohg med komposisjonen. Motivet er bygget opp 
som en teaterscene, og vi som ser på bildet er akkurat som publikum i salen. Det store maleriet ble 
utført i en skolebygning som Krohg leide. Her brukte han et av klasserommene som atelier. Dette fikk 
han senere kritikk for av Hans Jæger, en av hovedpersonene i Kristianiabohemen. Han mente at 
maleriet ikke kunne kalles realistisk, fordi Krohg ikke selv hadde stått inne på venteværelset og malt 
det han så med egne øyne. 
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Trett, 1885

Trett (Morgenstemning), 1885, 79,5 x 61,5 cm, olje på lerret 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Fotograf: Jaques Lathion Copyright: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

Krohg hadde lenge fattet interesse for de fattige arbeiderne og de prostituerte i Kristiania, grupper som 
sto utenfor samfunnet. Noen år før han begynte på det store maleriet av Albertine, malte han en serie 
motiver av unge jenter foran symaskinen. Etter hvert ble disse sett i sammenheng med Albertine-
maleriene. Maleriet Trett fra 1885 er en god illustrasjon til beskrivelsen Krohg selv gir av Albertine i 
bokens første kapittel:  

�”Tvers over det lille, lave vinduet med de mange rutene i var spent et utslitt halvgardin. Foran det satt 
hun, bøyet mot symaskinen under den innsigende vinterdag, som sendte et tynt, blålig randlys 
nedover det fine bakhodet, over hårknuten og nakken og den stivete strimlen. (�…) Hun hadde sydd en 
halv time i trekk, foten holdt opp å trå, med høyre hånd stanset hun det store hjulet, rettet seg litt og 
strakte seg. Med venstre tok hun halvgardinet litt til side og så ut i Norbygaten. Der var det et grått, 
høyt plankegjerde med en fabrikkskorsten bakom opp mot den tunge, nesten sorte, kolde himmel 
overfor. I gaten var det skitten sne og issvull. Ingen mennesker. Hun slapp gardinet ned. Før hun 
begynte å sy igjen, lente hun seg tilbake i kurvstolen og la hodet sitt bakover. (�…)�”. 

Mer om bildet 
Jenta i maleriet heter Karen Marie Konstance Gulbransen og var rundt 20 år da Krohg malte henne. 
Han hadde lenge lett etter en som kunne være modell for Albertine-skikkelsen i maleriene, og Karen 
hadde det uttrykket Krohg var ute etter. Denne komposisjonen har store flater og få detaljer. 
Bordplaten er plassert helt i forgrunnen og jenta er trukket litt tilbake bak bordet og den store lampen. 
Dybden skapes av linjene i bordplankene og av vinduskarmen. 

Spørsmål 
Hvilke detaljer ser du i bildet? 
Hvor kommer lyset fra? 
Hvilke kontraster finner du i maleriet? 
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Kampen for tilværelsen
1889-90

Kampen for tilværelsen, 1888/89 eller 1889/-90, 300 x 225 cm, olje på lerret 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Fotograf: Jaques Lathion Copyright: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

Etter Hans Jægers kritikk av Albertine, hvor han påpeker at Krohg ikke selv hadde sett jentene stå på 
gatehjørnet eller inne hos politilegen, gikk Krohg et skritt lenger for å male �”tidens bilde�”. En vinterdag 
stilte han seg opp på hjørnet av Karl Johan og Skippergaten. Her var det utdeling av brød fra et bakeri, 
og kvinner og barn samlet seg i kø for å få tak i litt mat. Menneskemengden, som er i sentrum, er ikke 
plassert midt i bildet, men �”dytter hverandre�” mot venstre bildekant. Hvem som deler ut maten vet vi 
ikke, armen som stikker ut av døren med et brød er helt anonym. Kvinnene og jentebarna er kledd i 
skaut og ullsjal, akkurat som Albertine. Det var vanlige klær for de fattige i Kristiania på slutten av 
1800-tallet. Ingen er opptatt av maleren Krohg, men en liten gutt helt til venstre i bildet kikker fornøyd 
ut mot oss med en bolle i hånden.  

Mer om bildet 
Avskjæringen av hovedmotivet slik vi ser det her, ble sett på som dristig, og dette var Krohg opptatt 
av. Bakgrunnen er nærmest impresjonistisk malt, med raske, lette penselstrøk. Lyset spiller en viktig 
rolle. Himmelen er ikke mørk og dyster, men tåkete og mystisk og nesten håpefull. Kanskje trodde og 
håpet Krohg at det fantes muligheter for en bedre hverdag for disse fattige menneskene? 

Tittelen �”Kampen for tilværelsen�” ble brukt av forskeren Charles Darwin (1809-1882) for å illustrere 
konkurransen for å overleve mellom artene i naturen. Begrepet blir introdusert allerede i tittelen til 
hans bok �”Om artenes opprinnelse gjennom det naturlige utvalg eller de begunstigede rasenes 
bevarelse i kampen for tilværelsen�”, som kom ut i 1859. Boken omhandler blant annet prinsippet om 
�”den sterkestes rett�”. 
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Familie

Et farvel, 1876

Et farvel, 1876, 100 x 82 cm, olje på lerret, Göteborgs konstmuseum 
Foto©: O. Væring Eftf. AS 

Krohg malte Et farvel da han var hjemme i Christiania på ferie sommeren 1876. Personene i bildet er 
mennesker som Krohg kjente godt. Søsteren Amalie står til venstre og tante Marie, farens søster, til 
høyre. Amalie er 15 år og ser undrende fremfor seg. Tanten holder henne i hendene og ser på henne 
med et bestemt blikk. Tittelen forteller oss at det er en avskjedsscene vi er vitne til. De to damene er 
skjøvet helt frem i forgrunnen av bildeflaten, og bakgrunnen er ensfarget blå. Bakgrunnen forteller oss 
lite om hvor de to befinner seg, om de er inne eller ute. Klærne de har på seg er typiske for tiden, og 
Krohg har vært nøye med å gjengi stoffene i kjolene, huden og håret så nøyaktig som mulig. Det er 
nesten som om det er et fotografi. Hvis du ser helt nederst i bildet, vil du likevel kunne se at 
penselstrøkene er noe bredere og røffe, og dette minner oss på at det er et oljemaleri, ikke et foto. 
Christian vokste opp sammen med fire søstre. Han var nest eldst og den eneste gutten i familien. 
Moren døde da Amalie ble født og Christian bare var 9 år gammel. Tante Marie, farens søster, tok seg 
av familien og fikk et nært forhold til barna. 

Mer om bildet 
Da Krohg begynte på Kunstakademiet i den tyske byen Karlsruhe i 1873, fikk han Carl Gussow som 
lærer. Gussow var opptatt av å male figurer, ikke landskap, som var så populært på denne tiden. Han 
ønsket å male verden og menneskene slik de virkelig så ut. Slike bilder blir kalt realistiske eller 
naturalistiske, fordi de prøver å etterligne den verden vi ser og kjenner. Den realistiske etterligningen 
finner vi igjen i flere av Krohgs malerier, f eks i dobbeltportrettet Et farvel.  

Spørsmål 
Hva tror du Amalie tenker på? 
Hva tror du tante Marie prøver å fortelle henne? 
Hvilke farger går igjen i maleriet? 



Lysbilde 9 

Syk pike, 1880-81

Syk pike, 1880-81, 102 x 58 cm, olje på treplate, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Fotograf: Jaques Lathion Copyright: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

I dette maleriet kommer vi tett inn på hovedmotivet. Det er en jente som sitter i en stol. Hun er trukket 
helt frem i bildeflaten og stirrer rett mot oss. Vi vet ikke sikkert hvem hun er, men det er mange som 
tenker på Krohgs lillesøster, Nana. Hun døde i 1868, bare 9 år gammel. Jenta i maleriet ser syk og 
sårbar ut, hun er blek i ansiktet og ser trett ut i øynene. Maleriet bærer lite håp om at alt skal gå bra. 
Den visnende rosen kan symbolisere døden og er et ofte brukt symbol i billedkunsten. Syk pike er et 
godt eksempel på et realistisk eller virkelighetstro motiv. Krohg har brukt hvit maling for å fremstille 
stoffene forskjellig: det grove ullpleddet, den krøllete linskjorten og putevaret. Det er som om vi kan 
føle og ta på huden og håret, og kjenne lukten av sykdom. 

Mer om bildet 
�”Bilder av syke og døende barn var ikke uvanlig på 1800-tallet. Barnedødeligheten var stor, og 
tuberkulose en folkesykdom som tok livet av mange, særlig barn og unge. I dag blir alle barn i vårt 
land vaksinert mot sykdommen, men nå finnes det andre dødelige sykdommer som rammer også 
uskyldige barn, f eks aids. Bildet av den lille jenta som sitter dødssyk i stolen er dermed et like aktuelt 
motiv i dag som det var for over 100 år siden.�” (Marit Lande i Krohg for barn, s. 31) 
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Det syke barn, 1885-86

Det syke barn, 1885-86, 120 x 118,5 cm, olje på lerret, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og 
design. 
Fotograf: Jaques Lathion Copyright: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

En annen som malte et lignende motiv, var Krohgs elev Edvard Munch (1863-1944). Maleriet Det syke 
barn er slik Munch husket storesøsteren Johanne Sophie, som døde av tuberkulose i 1877. Modellen 
var en ung pike han traff tilfeldig på gaten. Hun het Betzy, og var på omtrent samme alder som 
Sophie. Edvard tok henne med hjem, og plasserte henne i den samme kurvstolen som Sophie hadde 
sittet i, med et pledd over fanget og en stor pute bak hodet. Ved siden av stolen satt tante Karen og 
holdt hånden hennes. Munch hadde et tydelig minne av syke Sophie i kurvstolen, og for å få dette 
minnet frem, måtte han skrape i malingen og male over motivet gjentatte ganger. Maleriet ble etter 
hvert veldig utydelig, og det er som om vi ser Sophie gjennom et slør av tårer. Slik ville også Edvard 
vise bildet av henne, og han lot fargene renne nedover slik at det ble striper over lerretet. Akkurat som 
tårer. Da bildet ble vist på utstilling første gang, var det få blant publikum som forsto hva Edvard 
prøvde å vise. Mange mente det var slurvete malt, og at Edvard prøvde å skjule at han ikke kunne 
male detaljer. 
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Oppgave

 
 

Oppgave - Bildebeskrivelse 
 
Velg et av bildene og fortell nøyaktig hva du ser: 

 Hva ser du i bildet og hvor er det plassert? Bruk forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn. 
 Hva er det viktigste i bildet? 
 Hvilke detaljer finner du i bildet? 
 Hvordan ser personene ut? 
 Hva har de på seg? 
 Hvor befinner de seg? 
 Hvilke farger har kunstneren brukt? 

 
Maleriene har nesten samme tittel: Syk pike og Det syke barn. Sammenlign maleriene og vis hva som 
er forskjeller og likheter. Se på: 

 Motiv 
 Fargebruk 
 Teknikk 
 Komposisjon 

 
 
Til læreren 
Læreboka Akantus kunst & håndverk for 8. �– 10. klasse fra Samlaget bruker disse to maleriene som 
eksempel på bildebeskrivelse. Se mer på http://akantus.samlaget.no. Her vil du finne flere spørsmål til 
de to motivene. 
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Oda, 1888

Malerinnen Oda Krohg, 1888, 86 x 69 cm, oljemaleri 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Fotograf: Jaques Lathion Copyright: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

Kvinnen på maleriet heter Oda (1860-1935). Hun var den nest eldste i søskenflokken Lasson som 
besto av syv søstre og to brødre. I 1880 startet Krohg en maleskole for kvinner i Kristiania, og Oda var 
elev her. Christian og Oda forelsket seg i hverandre. Oda var gift og hadde to barn, men bodde ikke 
lenger sammen med mannen hun hadde giftet seg med. Det var ikke akseptert for gifte kvinner å ha 
kjærlighetsforhold på si, og mange mislikte derfor dette forholdet. Da Krohg malte dette bildet av Oda, 
var hun skilt og fri til gifte seg med ham. I dette portrettet er hun fremstil en face, forfra, med hendene 
bestemt i siden. Hun er kleddd i fargerike klær, og håret er utslått. Portrettet kan fortelle mye om Oda 
som kvinne og hvordan Christian så på henne.  

Mer om bildet 
Christian og Oda var begge med i en gruppe som kalte seg Kristianiabohemen, og dette var en 
gruppe som avviste og utfordret samfunnets moral og regler. Et av slagordene var "fri kjærlighet�”, og 
Oda og Christian ville derfor ikke bry seg om hva andre sa om forholdet deres. I 1885 ble Oda gravid, 
og dette ble en ny skandale. Ikke bare hadde de et kjærlighetsforhold utenfor ekteskapet, nå hadde de 
også fått et barn. Barnet, Nana, ble derfor født i Brussel, og vokste opp hos fosterforeldre der. I 1888, 
på samme tid som maleriet ble malt, ble Oda lovlig skilt, og nå kunne hun og Christian endelig gifte 
seg. I 1889 ble sønnen Per født. Han ble senere en betydelig maler lik sine foreldre. Ekteskapet 
mellom Christian og Oda varte livet ut, til tross for at Oda hadde mange elskere. Oda var en bohem, 
og skribenten Hans Jæger og forfatteren Gunnar Heiberg, som også var medlemmer av Kristiania-
bohemen, ble hennes elskere. I 1897 flyttet Oda til Paris og bodde der sammen med Gunnar Heiberg. 
Dette var en ulykkelig tid for Krohg, og han brukte mye tid på å reise. Fire år senere flyttet Krohg inn 
hos Oda og Per i Paris, og familien var igjen gjenforent. 

Spørsmål 
Hvordan vil du beskrive Oda? 
Hva tror du Christian tenkte om sin kone? 
Hva kalles denne type maleri? 
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I baljen 1889

 
 

I baljen 1889, 73 x 92 cm, olje på lerret, Rasmus Meyers samlinger i Bergen 
Foto©: O. Væring Eftf. AS 
 
Her har Krohg malt et annet motiv inspirert av sin egen hverdag. Det lille barnet i baljen er Per, 
sønnen til Christian og Oda. Han ble født 18. juni 1889 i Åsgårdstrand, hvor bildet skal være malt. 
Kvinnen som rekker frem såpeskålen er identifisert som Oda selv, og den eldre kvinnen som kommer 
frem i høyre hjørne er Christians tante Marie. Kunsthistorikere har sammenlignet personene med 
andre bilder og på den måten funnet ut hvem det er Krohg har malt. Motivet ble kritisert for å være for 
privat og intimt, og dermed upassende som kunst. For Krohg var det nettopp dette som var �”tidens 
bilde�”. 
 
Spørsmål 
Beskriv forgrunnen og bakgrunnen i bildet. 
Er dette er realistisk maleri? Hvorfor/ hvorfor ikke? 
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Motiver 
fra Skagen

Babord lidt, 1879

Barbord lidt, 1879, 99 x 70 cm, olje på lerret, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Fotograf: Jaques Lathion Copyright: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

Mannen på bildet er fisker og heter Niels Gaihede. Han er malt mens han står i fiskebåten og loser 
den gjennom høy sjø. På seg har han en skinnjakke med en lapp på albuen og en sydvest, han er 
godt kledd. Vannet strømmer inn over skipsdekket. Niels gjør et tydelig tegn med armen, og Krohg har 
fått det til å se ut som at albuen stikker ut mot oss, så livaktig er maleriet. Han har ikke malt hele 
kroppen til Niels, men kuttet den fra livet og ned. Det er som om maleriet er et foto av et øyeblikks 
hendelse. Han snur seg og roper �”Babord litt!�”, som betyr �”mot venstre!�”. Det er nesten som om han 
roper til oss!  

Mer om bildet 
Niels Gaihede kom fra den lille fiskerlandsbyen Skagen, som ligger på nordspissen av den danske 
øya Jylland. Sommeren 1879 reiste Krohg hit sammen med maleren Fritz Thaulow. Her, blant de 
enkle fiskerne og deres familier, fant Krohg motivene han lenge hadde lett etter. Det var den danske 
maleren Michael Anker som gjorde at Krohg kom i kontakt med Niels og hans familie. Familien 
Gaihede ble straks hans favorittmodeller, og han har malt mange bilder av både store og små i 
familien. Flere av disse er i dag blant Krohgs mest berømte malerier.  

Skagen var kjent for sitt kunstnermiljø, og norske, svenske og danske kunstnere kom hit for å male. 
Disse ble etter hvert kjent som Skagenmalerne. 

Spørsmål 
Hvordan kan du se at Niels står i en båt? 
Hvordan vil du beskrive været? 
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Kone som skjærer brød, 
1879

 
 

Kone som skjærer brød, 1879, 80 x 66 cm, olje på lerret, Bergen billedgalleri 
Foto©: O. Væring Eftf. AS 
 
Dette er et annet kjent maleri fra Skagen. Den gamle kona heter Ane Gaihede, og hun var gift med 
Niels. Krohg malte henne da hun var 62 år gammel, og av det furete og rynkete ansiktet å dømme, har 
hun levd et tøft liv som fiskerkone på Skagen. Ane levde helt til hun var 92 år, noe som var uvanlig 
lenge på denne tiden. Hun er avbildet i profil, og ikke forfra slik portretter ofte er. På denne måten 
fokuserer Krohg både på kvinnen og på det hun holder på med. Lyset fra vinduene reflekteres på 
veggen i bakgrunnen av maleriet, og gir liv til den blågrønne blusen og den blå bollen med det gule 
smøret. Rommet ser ellers sparsommelig møblert og pyntet ut. 
 
Mer om bildet 
Maleriet er et typisk eksempel på det vi kaller avskjæring av motivet. Denne komposisjonsteknikken 
ble etter hvert svært vanlig for de realistiske malerne, også for Krohg. Grunnen var at de ville komme 
tett inn på motivet, og da måtte avstanden til hovedmotivet være så kort som mulig.  
 
Spørsmål 
Hvilken tid på døgnet tror du det er? 
Hvilke dateljer kan du finne i bildet? 
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Garnbinderen, 1879-80

Garnbinderen, ca. 1880, 93,5 x 66,5 cm, olje på lerret limt på treplate, Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design 
Fotograf: Jaques Lathion Copyright: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

Her sitter Ane og Niels i hjørnet av stuen i sitt enkle hjem. Niels, 63 år gammel, sitter på en gammel, 
grønnmalt stol og binder garn. Garnet, som er festet til en pinne i bordet holder han med venstre hånd. 
I høyre hånd holder han en kniv og et bindetre til å angi maskestørrelsen på garnet. I munnen biter 
han fast i garnnålen. Kona hans, Ane, sitter bak og nøster garnet som Niels skal bruke. Interiøret i 
stuen; de slitte plakatene på veggene, enkle møbler og påkledningen til de to, forteller oss at 
fiskerfamilien levde under enkle kår. Det var denne usminkede virkeligheten Krohg ville gjengi i 
maleriene sine, og som han følte han fikk oppleve i Skagen. 

Mer om bildet 
Krohg har selv beskrevet hvordan han opplevde denne hverdagsscenen første gang: �”Naar fiskerne 
ikke er ude at fiske, og ikke sidder i �”Havnen�” (hotellets skjenkestue), saa binder de Garn. Det ser 
egentlig ud som en slags Kvindearbeide, men det overlades ikke til dem. De gamle Fiskere, som ikke 
mer kan ga på sjøen eller trække �”Vaad�”, sidder ogsaa hele Dagen og binder Garn, helst ved et Vindu, 
hvor de har udsikt over Sjøen, og hvorfra de kan følge hver forandring i Vinden og Skibenes 
Bevægelser�…�” (Fra Kampen for tilværelsen, et verk i fire bind som besto av Krohgs tekster utgitt i 
København 1921, s. 89). 
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Mor og barn, 1883

Mor og barn, 1883, 53 x 48 cm, oljemaleri, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Fotograf: Jaques Lathion Copyright: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

Krohg reiste flere ganger til Skagen i løpet av 1880-årene. Han malte også motiver av resten av 
Gaihede-familien. Tine, som vi ser her, var gift med Niels og Anes sønn, Rasmus. Samme år som 
dette maleriet ble til, fødte hun Niels Johan, som ligger og sover i vuggen. Tine var da 24 år gammel. 
Tenk deg at noen satt og studerte deg mens du sov. Og resultatet ble et maleri! Mange har undret seg 
over den tilliten og friheten Krohg fikk av familien Gaihede på Skagen. Flere av maleriene skildrer at 
de er slitne, matte og trette etter dagens harde arbeid, slik som Tine i dette bildet. Her har hun sovnet 
med hodet på puten, fullt påkledd. Maleriet er malt slik at vi som ser det skulle tro vi var tilstede på 
ordentlig.  

Mer om bildet 
Motivene fra Skagen er figurmalerier og har til felles at de avbilder hverdagsscener fra en vanlig 
families liv. For å komme så tett innpå familien som mulig, maler Krohg alle hovedpersonene langt 
frem i bildeflaten, i forgrunnen. Han bruker også lyset som et virkemiddel for fremheve det viktigste i 
motivet. Avskjæringen av motivet, slik vi har sett i motivene av Niels på båten, Ane som skjærer brød 
og nå her, gjør maleriene så realistiske at de nesten kunne være fotografier av virkeligheten. 

Spørsmål 
Hva ser du? Beskriv forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn. 
Hvilke linjer finner du i maleriet? 
Hvordan skaper Krohg dybde i dette motivet? 
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Håret flettes, 1888

Håret flettes, antagelig 1888, 56 x 49 cm, olje på lerret, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og 
design 
Fotograf: Jaques Lathion Copyright: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

Her er det også Tine som er avbildet. Hun fletter håret til datteren, Maren Sofie. Maren Sofie ble født i 
1881, og må derfor være rundt 6-7 år da bildet ble malt. I dette motivet legger ikke Krohg vekt på å 
male portrettene av mar og datter. Det er som om han har sneket seg inn i rommet og fanget et 
øyeblikk av en helt vanlig hverdagsscene. Det var ikke vanlig å fremstille personene slik med ryggen 
mot tilskueren, og mange lurte på hvorfor den slitte grønne ryggstolen skulle komme fremst i bildet og 
få oppmerksomhet. Selv om mange stilte spørsmålstegn ved hvorfor Krohg var så opptatt av å male 
de fattige fiskerne på Skagen og deres enkle stuer, var det også noen som ble begeistret for den 
maleriske skjønnheten i disse enkle motivene. 



Lysbilde 19 

Gammel kone, 1902

Gammel kone, 1902, 81 x 54 cm, olje på lerret, Rasmus Meyers samlinger i Bergen 
Foto©: O. Væring Eftf. AS 

Lenge var kunstnerne opptatt av å forskjønne og idealisere den verden de så og levde i. Her har 
Krohg gjort det motsatte av å idealisere, han har prøvd å male den nakne kroppen så realistisk som 
mulig. Ordene realisme og naturalisme blir ofte brukt for å beskrive malerier og litteratur på slutten 
1800-tallet. Krohg var kanskje en av de som tydeligst uttrykte hva dette betydde: Du skal male slik at 
du griper, rører, forarger eller gleder den store hop nettopp ved det samme som har gledet, rørt, 
forarget eller grepet deg selv. Krohg mente altså at du skulle male verden slik du så og opplevde den, 
både de gode og de onde tingene. 

Mer om bildet 
I tillegg til å være en realistisk avbildning, viser det også at Krohg var en dyktig maler. Legg merke til 
hvordan han livaktig maler halsmusklene, gropene ved kravebenet, den rynkete huden og blodårene 
som synes på armer og ben. Følsomt og forsiktig har han gjengitt kvinnens nedslåtte blikk, hun er fullt 
klar over at tiden har satt sine spor på noe som en gang var ungt og vakkert. Modellen skal ha vært en 
italiensk kvinne som bodde i nærheten av Académie Colarossi i Paris. Her underviste Krohg da han 
var i Paris vintrene 1901-1909. 
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Christian Krohg på Karl 
Johan, 1904

Oda Krohg: Christian Krohg på Karl Johan, 1904, Oslo bymuseum 
Foto©: O. Væring Eftf. AS 

Som du kanskje husker var Oda elev ved Christians malerskole i Kristiania. Oda var en lovende 
malerinne, og Krohg hadde stor respekt for hennes talent. Her har hun malt Christian i en munter 
positur på Karl Johan. Legg merke til solen som skinner og hvordan Oda har malt skyggene av Krohg 
og lyktestolpen på bakken. I bakgrunnen ser du bygningene på Karl Johan, blant annet Stortinget til 
høyre. Et korps kommer marsjerende nedover gaten til venstre. Karl Johan var hovedstadens viktigste 
paradegate på 1800-tallet. Flere viktige bygg sto ferdige i andre halvdel av 1800-tallet, f eks Slottet 
(1825-48), Universitetet (1851-54), Stortinget (1861-66) og Nationaltheatret (1899).  

Mer om bildet 
Karl Johans gate har fått sitt navn etter Karl 3 Johan, konge av Norge og Sverige fra 1814-1844. 
Egertorget er gatens høyeste punkt, og herfra har du utsikt til Slottet med Karl Johan-statuen i vest og 
Oslo sentralstasjon, Østbanehallen, i øst. Karl Johan er byens paradegate og har vært det i mer enn 
100 år. Fra 1880-årene var det vanlig å promenere på strekningen fra universitetet til Grand Hotel, for 
å se og for å bli sett. Også kunstnerne brukte gaten flittig, både som motiv i sine malerier og som 
tilholdssted. Det er en kjent sak at Henrik Ibsen hadde sine daglige turer hver formiddag kl 12 til Grand 
café hvor han inntok sin faste plass.  
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Selvportrett i kurvstolen
1917

Selvportrett i kurvstolen, 1917 
Foto©: O. Væring Eftf. AS 

Christian Krohg og Edvard Munch er blant de kunstnerne som malte flest selvportretter. Det påstås at 
Krohg malte omkring femti portretter av seg selv, i tillegg til en del tegninger. De tidligste 
selvportrettene malte han mellom 1880- og 90-årene, men de fleste ble til etter 1910. Dette maleriet er 
nesten som en oppsummering av hans kunstneriske karriere. Du kjenner kanskje igjen maleriene som 
står utstilt i atelieret, f eks Niels og Ane Gaihede fra maleriet �”Garnbinderen�”. Paletten henger høyt på 
veggen, og er stilt ut på lik linje med maleriene. Krohg selv sitter i stolen og snur seg mot oss. Det er 
som om han sier til oss at �”dette er mitt liv som maler�”. 
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Selvportrett i glasskulen, 1918

Selvportrett i glasskulen, 1918, 65,5 x 86,5 cm, olje på lerret, privat eie. 
Foto©: O. Væring Eftf. AS 

Etter å ha sett en rekke livaktige, realistiske motiver malt av Christian Krohg, kan man bli litt forundret 
over dette merkelige selvportrettet. Vanligvis er portretter fokusert på et ansikt og hensikten er å få 
frem karakteristikker og særegenheter ved den personen man portretterer. Men her viser Krohg en 
annerledes side av seg selv. Han står avbildet i en hage med hus og trær og busker til høyre, og et 
gjerde og sjøen til venstre. Bildet forvrenges av kulen, omtrent som når du ser ditt eget speilbilde på 
baksiden av en skje. I bakgrunnen har han malt sjø og himmel.  

Spørsmål 
Hva tror du Krohg prøver å fortelle om seg selv i dette selvportrettet? 
Sammenlign maleriet med andre selvportrett av Krohg eller med selvportrett av andre kunstnere.  
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Kildehenvis
ninger Vil du vite mer?

BØKER
�• �”Krohg for barn�” av Marit Ingeborg Lange, 2001
�• �”Billedkunst for barn og ungdom �– fra J C Dahl til 

Edvard Munch�” av Karen Marie Ebbesen, 2000
�• �”Munch for barn�” av Marit Lande, 1998
�• �”Kulturarven�” av Ingvild Pharo og Egil Sagstad, 2003

NETTSIDER
�• www2.skolenettet.no/kunstweb
�• www.nasjonalmuseet.no
�• akantus.samlaget.no
�• www.bergenartmuseum.no/start/start.html
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