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Innledning 

Nasjonalromantikken i malerkunsten forbinder vi gjerne med dype fjorder, 

brusende fosser, bondestuer, bunader og folkeliv. Som kunstnerisk retning er det 

vanlig å plassere nasjonalromantikken i Norge fra cirka 1840-1870.  

Gjennom dansketiden (1380-1814) var Norge regnet som en liten provins av 

Danmark. Med grunnloven av 17. mai 1814, ble landet en selvstendig nasjon igjen, 

selv om det var i union med Sverige. Arbeidet med å utvikle norsk kultur, en egen 

identitet, kunne starte. I Norge ble dette identitetsarbeidet særlig knyttet opp mot 

landskapet, mot fjellet og fjordene. Det norske landskapet ble sett på som 

nøkkelen til å forstå det norske folket. Flere kunstnere arbeidet med å vise 

nordmennene hva som var unikt for Norge – hva vi som nasjon kunne være stolte 

av. I denne presentasjonen har vi valgt ut forskjellige verk som på hver sin måte 

viser hvordan disse kunstnerne arbeidet. Vi vil se på landskapsmaleriet, 

folkelivsmaleriet, historie- og eventyrtegninger.  

Selv om den kunstneriske retningen «Nasjonalromantikken» regnes som avsluttet i 

1870 fortsatte noen kunstnere å arbeide med det nasjonalromantiske prosjektet, 

om enn i litt andre former enn det J.C. Dahl startet. I vår presentasjon av 

nasjonalromantikken har vi valgt å inkludere Eilif Peterssen og Erik Werenskiold for 

å illustrere dette. Professor i kunsthistorie, Gunnar Danbolt, skriver i Norsk 

kunsthistorie (2004): «det var dette oppdraget [Werenskiolds eventyrtegninger] 

som gjorde at han slo inn på ei nasjonal linje, tufta på andre prinsipp enn dei J.C. 

Dahl arbeidde etter, men med langt større verknader for norsk kunst. Slik fekk vi 

mot slutten av 1800-talet ei fornying av det nasjonale programmet, som ei slags 

opptakt til lausrivinga frå Sverige i 1905» (s.184). 

I LK06 er det et mål at elevene etter 7. trinn skal kunne samtale om opplevelse av 

formalestetiske trekk ved et kunstverk, og de skal kunne gjøre rede for hvordan 

sentrale kunstnere i nasjonalromantikken på ulike måter har satt spor etter seg. 

Presentasjonen vil være et nyttig læremiddel til bruk i fagene norsk, historie, 

samfunnsfag og kunst & håndverk.  
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Under hvert bilde følger det en tekst som er delt i tre. Teksten danner 

bakgrunnsstoffet for læreren, men første del av den er skrevet slik at den ev kan 

leses direkte opp for elevene. Så følger noen spørsmål som kan være utgangspunkt 

for samtale, og til slutt ”Mer om bildet”, som gir litt videre opplysninger. 

Om billedmaterialet 

Det må være et mål for oss som driver med kunstformidling at bildekvaliteten på 

det vi presenterer for elevene er av god kvalitet. Mye av det bildematerialet vi 

finner for eksempel på 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. Å presentere bildene på denne måten kan være et 

nødvendig alternativ da flere av disse verkene er utilgjengelige for publikum. Noen 

er i privat eie og andre henger i museer 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 AS. Med denne presentasjonen håper vi å gi 

både elever og lærere et innblikk i kunstretningen som var med på å forme vår 

nasjonaloppfatning. 

Kort presentasjon av kunstnerne 

Johan Christian Dahl (født 24. februar 1788, fødested Bergen, død 14. oktober 

1857) 

Johan Christian Dahl kom fra fattige kår, men ved hjelp av en velgjører, Lyder 

Sagen, kunne han reise til kunstakademiet i København. Etter en tid i København 

dro Dahl til den tyske byen Dresden, som ble hans hjemby. I Dresden ble Dahl 

introdusert for byens borgerskap og de ledende kunstnere, blant annet den 

romantiske kunstneren Caspar David Friedrich. Friedrich var fjorten år eldre og en 

etablert maler, men til tross for aldersforskjellen fant de to kunstnerne hverandre i 

en felles kjærlighet til naturen og ønsket om en oppriktig naturskildring bygd på 

observasjoner og selvstudier. J.C. Dahl reiste på flere studiereiser til Norge 

(mellom 1826 – 1850). Reiseruten var stort sett det samme fra gang til gang. Den 

gikk forbi fossefall, gjennom skog- og fjelldaler over Hardangervidda til fjorder og 

Bergen. Reisene var ubekvemme og ofte var det dårlig vær, noe som forhindret 
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Dahl fra å male naturstudier, men tegneblokken var fremme hele tiden. I sine 

malerier ville Dahl holde seg så nær opp til naturen som mulig, men ikke til hvilken 

som helst natur. Blant sine hundrevis av tegninger valgte han de motivene som var 

best egnet for å gi en heroiserende fremstilling av hans kjære Norge, som kunne 

uttrykke hans følelse for Norges storhet. J.C. Dahls kjærlighet til Norge viste seg 

også gjennom hans engasjement for å ta vare på kulturarven og de gamle 

minnesmerkene. På sine mange reiser rundt i landet så han stavkirker som var truet 

av forfall og nedrivning og han arbeidet med å redde disse kulturbyggene. Dahl 

døde ensom etter et kort sykeleie og ble begravd i Dresden 1857. Hans jordiske 

levninger ble flyttet tilbake til fødebyen Bergen i 1934. 

 

Peder Balke (født 4. november 1804, fødested Nes (nå Ringsaker), Hedmark, død 

15. februar 1887) 

Peder Balke ble også født inn i fattige kår. Morfaren var bygdekunstner, og Balke 

valgte å starte som lærling i hjembygda. Etter en tid som lærling begynte han på 

den Kgl. Tegneskole (etablert i 1818) i Christiania. En sommer vandret Balke 

gjennom Telemark til Bergen og tilbake over fjellet til Hallingdal. Hele veien 

tegnet og malte han små skisser som senere ble utarbeidet til malerier. Senere dro 

han til Finnmark og opplevde Vardø midt under en stor orkan. 31 år gammel reiste 

Balke til Dresden for å besøke sin landsmann J.C. Dahl, som han endte opp med å 

besøke i flere måneder. Dette besøket preget tydeligvis Balke, og flere av hans 

malerier viser innflytelse fra både Dahl og Friedrich. Blant samtidens norske 

kunstnere var ikke Peder Balke særlig populær. I disse årene ble malerne av 

Düsseldorf-skolen, som Hans Gude og Anders Askevold, nesten enerådende her 

hjemme, mens Balkes bilder ble bedømt som “ganske verdiløse”. Peder Balke døde 

i 1887 som en ruinert mann, og i tiden etter sin død var det ikke som kunstner han 

ble husket, men som en sosialt opptatt og politisk samfunnsborger. Det var ikke før 

i en Jubileumsutstilling på Frogner i Kristiania i 1914 at kunstneren Peder Balke ble 

hentet frem fra glemselen.  

 

Thomas Nicolay Fearnley, (født 27. desember 1802, fødested Fredrikshald, nå 

Halden, Østfold, død 16. januar 1842) Thomas Fearnley blir regnet for å være en av 

de mest begavede av alle Dahls norske elever. Det var spesielt Dahls 
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virkelighetsnære naturskildringer som gjorde inntrykk på Fearnley. Da det 

nyopprettede Nasjonalgalleriet i Christiania gjorde sin første satsning på norsk 

samtidskunst i 1839, ble to av Fearnleys bilder, Grindelwaldgletscheren og 

Labrofossen, innkjøpt sammen med to landskapsbilder av J. C. Dahl. De to 

komposisjonene viser storheten i henholdsvis den sveitsiske og den norske naturen, 

og utgangspunktet for begge bildene er kjent fra store blyanttegninger. Fearnleys 

malerier avspeiler forskjellige stilimpulser fra europeisk kunst, her skiller han seg 

fra andre norske kunstnere. I 1841 reiste Fearnley til München med familien sin. 

Der ble han smittet av tyfus og døde januar året etter, bare 39 år gammel. Han ble 

begravd på Südlicher Friedhof i München, men 80 år senere tok sønnen initiativ til å 

få farens jordiske levninger brakt hjem til Norge, og 1922 ble graven flyttet til Vår 

Frelsers gravlund i Oslo. 

 

Hans Gude (født 13. mars 1825, fødested Christiania, død 17. august 1903) 

Hans Gude står sentralt i norsk kunsthistorie. Sammen med Adolph Tidemand 

skapte han et nasjonalt “ikon” med Brudeferden i Hardanger. Gude begynte på 

akademiet i Düsseldorf, Tyskland. Der arbeidet kunstnerne på store malersaler og 

samarbeid var vanlig. Gude fikk tilnavnet “der Luftdoktor”, himmeldoktoren, fordi 

han ofte hjalp sine kunstnerkolleger med å male atmosfæren. Som nevnt var det 

nok samarbeidet med Adolph Tidemand som hadde størst betydning. Gude malte 

naturen og Tidemand malte menneskene, ofte ble menneskene plassert i en båt – 

en praktisk avgrensning for de to kunstnerne. Hans Gude ble professor på 

akademiet i Düsseldorf, han ble en populær lærer og blant hans norske elever var 

blant annet Lars Hertervig, Anders Askevold og August Cappelen. Senere ble han 

også professor ved kunstskolen i Karlsruhe og det prøyssiske kunstakademi i Berlin. 

Gude ble tildelt en rekke ordener og æresbevisninger, blant annet Ridderkorset av 

St. Olavs Orden (1855) og storkorset i 1893.  

 

Lars Hertervig (født 16. februar 1830, fødested Tysvær, Rogaland, død 6. januar 

1902) 

Rogalendingen Lars Hertervig viste tidlig interesse for tegning. Familien til 

Hertervig var kvekere, og allerede 8 år gammel begynte han som lærling hos 

kvekerlederen Endre Dahl. 21 år gammel begynte han å studere på Den kgl. 
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Tegneskole, og året etter dro han til Düsseldorf og studerte under Gude. Et utbrudd 

av sykdom avbrøt studiene våren 1854, og etter et opphold på Gaustad asyl levde 

han stort sett isolert fra det profesjonelle kunstmiljøet. De düsseldorfske 

kunstnerne ønsket å gjengi naturens prosesser fra liv til død og oppløsning. Det er 

ofte en vemodig stemning i maleriene, en stemning som viser betrakteren at også 

naturen, som mennesket, en gang vil smuldre opp og bli borte. Lyset var det helt 

sentrale temaet i Hertervigs kunst, som et symbol på oppløsning og det himmelske. 

Han døde ensom på fattighuset i Stavanger, glemt av de fleste, med unntak av 

Alexander og Kitty Kielland som så hans egenart. Først på Jubileumsutstillingen 

1914 ble han trukket frem fra glemselen.  

 

Adolph Tidemand (født 14. august 1814, fødested Mandal, Vest-Agder, død 8. 

august 1876) 

Adolph Tidemand er en av de mest folkekjære malerne i norsk kunsthistorie. Med 

sine skildringer av de norske bøndenes tradisjoner og klesdrakter, er han en sentral 

skikkelse i den norske nasjonalromantikken. Tidemand ble født i Mandal og vokste 

opp i en rik familie. Han ble tidlig interessert i tegning og maling, og bare 18 år 

gammel begynte han ved kunstakademiet i København. Etter fem år i København 

dro han til kunstakademiet i Düsseldorf. På en studiereise i Norge i 1843 møtte han 

en motivkrets som fascinerte ham; norske bønders skikker og tradisjoner. Han 

studerte folkedrakter, møbler, huslige gjenstander og byggeskikk, og gjorde seg 

også kjent med muntlige fortellertradisjoner, eventyr og sagn. Tidemands interesse 

var ikke bare i billedkunsten, han så dokumentasjonen av disse kulturskattene som 

en viktig del av vår historie. På midten av 1800-tallet var Adolph Tidemand en 

suksessfull kunstner, men generasjonen som kom etter ham, realistene, forkastet 

hans maleriske idealer. Tidemands fremstilling av de norske bøndene ble avfeid 

som romantiske, idealiserte og nedlatende over for bonden. Begrepet 

”søndagsbønder” ble brukt. På tross av denne kritikken er han en viktig skikkelse i 

den norske kunsthistorien, og han er den første norske billedkunstneren som fikk 

sitt liv og virke skildret i en monografi. Den ble utgitt av Norges første professor i 

kunsthistorie, Lorentz Dietrichson, bare to år etter kunstnerens død.  
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Eilif Peterssen (født 4. september 1852, fødested Christiania, død 29. desember 

1928) 

Eilif Peterssen viste talent som ung gutt, og Hans Gude, som senere skulle bli hans 

professor, støttet den unge Peterssen så han kunne slutte på skolen for å begynne 

sin kunstneriske utdannelse. Høsten 1873 kom Peterssen inn på kunstakademiet i 

München, Tyskland. Her underviste landets største historiemalere, noe han tydelig 

ble merket av. Eilif Peterssen er kjent som kunstneren som den ene dagen kunne 

male historiske motiver og den andre dagen impresjonistiske landskap. Blant hans 

mest kjente malerier er Christian 2 underskriver Torben Oxes dødsdom (1876), 

portrett av Harriet Backer og Sommerkveld, Sandø (1884–94). Peterssen malte også 

altertavler, i alt 11 stykker, samt en kirkeutsmykning, og var blant de mest 

betydningsfulle kirkekunstnerne på slutten av 1800-tallet. En av hans viktigste 

altertavler er Hyrdenes tilbedelse i Jakobs kirke i Kristiania.  

Erik Werenskiold (født 11. februar 1855, fødested Vinger, nå Kongsvinger, 

Hedmark, død 23. november 1938) 

Erik Werenskiold er kanskje mest kjent for sine illustrasjoner til Asbjørnsen og Moes 

norske folkeeventyr og Snorres kongesagaer. Han ledet, sammen med Frits Thaulow 

og Christian Krohg, kunstnernes kamp for faglig selvstyre i 1880-årene, noe som 

blant annet førte til opprettelsen av Statens årlige kunstutstilling (Høstutstillingen) 

i 1884. Werenskiold studerte ved kunstakademiet i München, og her ble han god 

venn med kunstnere som for eksempel Eilif Peterssen og Harriet Backer. Dette var 

vennskap som varte livet ut. Werenskiold hadde lenge ønsket å få tegne 

illustrasjoner til P. Chr. Asbjørnsens nye utgave av norske folkeeventyr. For å finne 

riktig miljø og karakterer la Werenskiold ut på fottur i Gudbrandsdalen. I tillegg til 

å finne prinsesser, kongsgårder og Askeladder, ”oppfant” også Werenskiold en helt 

ny type troll, som senere ble tatt opp av Theodor Kittelsen og kopiert av utallige 

suvenirfabrikanter. Årene 1896–99 tegnet han illustrasjoner til en ny utgave av 

Snorres kongesagaer og brukte Nansen som modell for vikingkongen Olav 

Tryggvason. Andre kjente malerier er blant annet Fra Telemark (1883) og En 

bondebegravelse (1885). Erik Werenskiold fremsto i sine eldre dager som en 

høvding i det norske kunstlivet. Han døde 23. november 1938 og ble bisatt på 

statens bekostning i Det nye krematorium i Oslo, under store æresbevisninger.  



7 

Kilder 

―Danbolt, Gunnar, Norsk kunsthistorie. Bilde og skulptur fra vikingtida til i dag. 

Det Norske Samlaget, Oslo 2004 

―Larsen, Peter og Sigrid Lien, Kunsten å lese bilder. Spartacus forlag AS, Oslo 2008 

Nettsider 

―Adolph Tidemand: Adolph Tidemand. (2011-11-06) I Store norske leksikon. Hentet 

fra http://snl.no/.nbl_biografi/Adolph_Tidemand/utdypning 

―Diktet Det fredede tre. 

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/fylkesleksikon/267456

9.html

―Eilif Peterssen: Eilif Peterssen. (2011-11-06) I Store norske leksikon. Hentet fra 

http://snl.no/.nbl_biografi/Eilif_Peterssen/utdypning 

―Erik Werenskiold: Erik Werenskiold. (2011-11-06) I Store norske leksikon. Hentet 

fra http://snl.no/.nbl_biografi/Erik_Werenskiold/utdypning 

―Hans Gude: Hans Gude. (2011-11-06) I Store norske leksikon. Hentet fra 

http://snl.no/.nbl_biografi/Hans_Gude/utdypning 

―J.C. Dahl: Johan Christian Dahl. (2011-11-06) I Store norske leksikon. Hentet fra 

http://snl.no/.nbl_biografi/Johan_Christian_Dahl/utdypning 

―Lars Hertervig: Lars Hertervig. (2011-11-06) I Store norske leksikon. Hentet fra 

http://snl.no/Lars_Hertervig 

―Peder Balke: Peder Balke. (2011-11-06) I Store norske leksikon. Hentet fra 

http://snl.no/.nbl_biografi/Peder_Balke/utdypning 

―Romantikken i Norge. 

http://www1.uis.no/fag/Learningspace_kurs/Guide/Tidslinjer/Kunsthistorie/teksts

ider/romantikken/n_romantikken.htm 

―Thomas Fearnley. (2011-11-24) I Store norske leksikon. Hentet fra 

http://snl.no/.nbl_biografi/Thomas_Fearnley/utdypning_–_1 

http://snl.no/.nbl_biografi/Adolph_Tidemand/utdypning
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/fylkesleksikon/2674569.html
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/fylkesleksikon/2674569.html
http://snl.no/.nbl_biografi/Eilif_Peterssen/utdypning
http://snl.no/.nbl_biografi/Erik_Werenskiold/utdypning
http://snl.no/.nbl_biografi/Hans_Gude/utdypning
http://snl.no/.nbl_biografi/Johan_Christian_Dahl/utdypning
http://snl.no/Lars_Hertervig
http://snl.no/.nbl_biografi/Peder_Balke/utdypning
http://www1.uis.no/fag/Learningspace_kurs/Guide/Tidslinjer/Kunsthistorie/tekstsider/romantikken/n_romantikken.htm
http://www1.uis.no/fag/Learningspace_kurs/Guide/Tidslinjer/Kunsthistorie/tekstsider/romantikken/n_romantikken.htm
http://snl.no/.nbl_biografi/Thomas_Fearnley/utdypning_–_1


Bilde 1: Utsnitt hentet fra: Adolph Tidemand og Hans Gude, Brudeferden i 
Hardanger (1848), olje på lerret 
Fotograf: Børre Høstland 
Copyright: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

Innledning 
Nasjonalromantikken i malerkunsten forbinder vi gjerne med dype fjorder, brusende fosser, 
bondestuer, bunader og folkeliv. Som kunstnerisk retning er det vanlig å plassere 
nasjonalromantikken i Norge fra cirka 1840-1870.  

Gjennom dansketiden (1380-1814) var Norge regnet som en liten provins av Danmark. Men, 
med grunnloven av 17. mai 1814, ble landet en selvstendig nasjon igjen, selv om det var i 
union med Sverige. Arbeidet med å utvikle norsk kultur, en egen identitet, kunne starte. I 
Norge ble dette identitetsarbeidet særlig knyttet opp mot landskapet; mot fjellet og fjordene. 
Det norske landskapet ble sett på som nøkkelen til å forstå det norske folket. Flere kunstnere 
arbeidet med å vise nordmennene hva som var unikt for Norge – hva vi som nasjon kunne 
være stolte av.  

I denne presentasjonen har vi valgt ut 13 forskjellige verk som på hver sin måte viser hvordan 
disse kunstnerne arbeidet. Vi vil se på landskapsmaleriet, folkelivsmaleriet, historie- og 
eventyrtegninger. Selv om den kunstneriske retningen «Nasjonalromantikken» regnes som 
avsluttet i 1870, fortsatte noen kunstnere å arbeide med det nasjonalromantiske prosjektet, 
om enn i litt andre former enn det J.C. Dahl startet. I vår presentasjon av 
nasjonalromantikken har vi valgt å inkludere Eilif Peterssen og Erik Werenskiold for å illustrere 
dette. 
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Bilde 2: J.C.Dahl, Bjerk i Storm (1849), olje på lerret 
Fotograf: Andreas Harvik 
Copyright: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

Norge hadde ikke en fullverdig kunstutdannelse på begynnelsen av 1800-tallet, og de som 
ville bli kunstnere måtte reise til utlandet, til for eksempel Danmark eller Tyskland. 
Bergenseren Johan Christian Dahl (1788-1857) dro til Tyskland, og på sitt atelier malte han 
fantasiversjoner av det norske landskapet etter hukommelsen. Men så, etter en av flere reiser 
i Norge hvor han studerte norsk natur, begynte Dahl å jobbe med skisser ute i naturen. På en 
av disse turene skal han ha oppdaget en enslig bjørk som klorte seg fast ytterst på et stup. 
Dette var et motiv han måtte male! Resultatet ble maleriet Bjerk i Storm. J.C. Dahls seiglivete 
bjørketre kan sees som et symbol på hvor vanskelig det kan være å overleve i et vakkert, men 
barskt og fattig land. Bjørka ble et bilde på det norske folkets styrke under harde naturforhold. 

Samtale 
- Bjørketreet er brukt som symbol i dette bildet – bruker vi fortsatt bjørka som et slags
symbol? (Hint: Hvilken dag i året pynter vi gjerne med grønt bjørkeløv?)

Mer om bildet 
J.C. Dahl ønsket to ting med bildene sine. Han ville vise sine landsmenn at det norske landskapet med ville fjell og
øde vidder ikke var verdiløs utmark, slik som mange tenkte, og heller vise dem hvor sterk og vakker naturen vår er.
Videre ønsket han også å vise at dette landskapet var typisk norsk og at landskapet påvirker nordmennenes sinn og
karakter. Det var en sammenheng mellom et landskap og dem som bodde i det.
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Bilde 3: J.C. Dahl, Fra Stalheim (1842), olje på lerret. 
Fotograf: Jacques Lathion 
Copyright: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
 
På en annen av sine studiereiser besøkte J.C. Dahl plassen Stalheim, ved Voss. Skissene han 
tegnet ned på denne turen ble til maleriet Fra Stalheim. Menneskene i dette landskapet er 
små i forhold til den store og overveldende naturen som omgir dem. Hvis du ser nøye etter 
ser du kanskje en bunadskledd gjeterjente med geiteflokken sin helt fremme i bildet? Dahl har 
prøvd å få med så mye som mulig av landskapet, det kan nesten virke som om han står på en 
liten fjellknaus og skuer utover. Dette kalles panoramalandskap.   
 
Samtale 
-  Hvordan vil du beskrive naturen i dette bildet? Menneskene og husene? 
-  Hvordan er været skildret? 
 
Mer om bildet 
De hundrevis av tegningene J.C. Dahl brakte med seg fra sine norgesreiser, var grunnlaget for store malerier av 
norske landskaper malt i Tyskland. Selv den minste lille tegning kunne bli til et kjempelerret med mange detaljer av 
både folk og dyr, som for eksempel dette maleriet. Dahl var så flink og grundig i sine gjengivelser av den norske 
floraen at botanikere i vår tid kan skrive om utbredelsen av visse plantesykdommer på grunnlag av maleriene hans. 
Dahls engasjement for vår nasjonale egenart viste seg også i en videre kulturell sammenheng. Han utgav et skrift om 
de norske stavkirker og var en av foregangsmennene for opprettelsen av «Foreningen til Norske 
Fortidsminnesmerkers Bevaring» (1844). Det er blant annet takket være Johan Christian Dahl at vi har så mange godt 
bevarte stavkirker den dag i dag. 
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Bilde 4: Peder Balke, Stetind i tåke (1864), olje på lerret 
Fotograf: Jacques Lathion 
Copyright: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

Etter hvert som J.C. Dahl ble en kjent kunstner og professor ved kunstakademiet i byen 
Dresden i Tyskland, fikk han også elever. En av dem var Peder Balke (1804-1887) fra 
Hedmark. Balke likte særlig godt å male bilder av hav og fjell, ofte med stormfull sjø. I 
maleriet Stetind i tåke, av fjellet Stetind i Nordland, skyller dønningene rolig opp mot 
stranden. Her viser Balke hvor stor og mektig naturen kan virke på oss mennesker. Kanskje 
var menneskene mer avhengige av naturen før enn nå. 

Samtale  
- Hvordan er stemningen i dette bildet?
- Tror du Peder Balke har malt naturen akkurat slik den så ut i virkeligheten?

Mer om bildet 
Følelsen av at mennesket er så lite og naturen så stor og voldsom kan kalles for en sublim stemning. Sublim betyr 
«opphøyd» eller «ærefrykt». Naturens storhet, for eksempel fjell og hav, og kraft, for eksempel storm og fossestryk, 
er vanlige sublime motiver. En retning innen kunst og kultur i Europa på slutten av 1700-tallet kalles Romantikken. 
Kunstnerne fra denne perioden ønsket å fylle sine malerier med følelser. Når vi møter disse maleriene med sine 
veldige naturskildringer får vi den «skrekken», det gyset, som karakteriserer opplevelsen av det sublime. 
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Bilde 5: Thomas Fearnely, Labrofossen ved Kongsberg (1837), olje på lerret 
Fotograf: Jacques Lathion 
Copyright: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
 
I Norge har tømmer har vært det vanligste byggematerialet. Ingen vet hvor lenge fløtning, å 
frakte tømmerstokker nedover elvene, har foregått i Norge. Men, vi vet at man arbeidet med 
fløtning allerede i middelalderen. Elvene ble brukt som gamledagers lastebiler. I dette maleriet 
av Thomas Fearnley (1802-1842) har kunstneren malt Labrofossen ved Kongsberg, hvor det 
pågår tømmerfløting. Menneskene og boplassen er forminsket i forhold til landskapet og det 
flytende tømmeret viser at mennesker arbeider i denne overveldende naturen. Kan du skimte 
den lille gården? 
 
Samtale 
-  Kan du velge fem ord som beskriver naturen i bildet? 
-  Er det noen levende vesener med i bildet? 
 
Mer om bildet 
Thomas Fearnley var en annen av J.C. Dahls elever. Han lærte mye av Dahl, blant annet om teknikk og fargebruk, 
men Fearnley brukte disse teknikkene på en helt annen måte enn sin professor. Han var ikke på samme måten som 
Dahl opptatt av det nasjonale, men ville heller, som Peder Balke, vise menneskene hvor stor og mektig naturen er, og 
kanskje særlig hvilke store følelser den kan fremkalle.  
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Bilde 6: Hans Gude, Frisk bris (1876), Olje på lerret 
Fotograf: Jacques Lathion 
Copyright: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

En annen vanlig jobb i Norge på 1800-tallet var å være fisker. Langs hele norskekysten bodde 
det familier som fikk mat, og kanskje også litt penger, fra å fiske. Men fisking var også et farlig 
yrke, mange dro til sjøs og kom aldri hjem igjen. I Frisk bris får vi et bilde av hvordan 
hverdagen ved sjøen var. Ute i horisonten seiler en staselig seilskute, med et norsk flagg som 
vaier i toppen av en mast. Under dansketida brukte Norge det danske flagget, da vi ble en 
selvstendig nasjon fikk vi også vårt eget flagg. Se nøye på flagget, i et av hjørnene er det en 
firkant med noe gult og blått i seg. Dette merket kalles «sildesalaten», og er et unionsmerke 
som viser at Norge og Sverige er i union. 

Samtale  
- Beskriv hva du ser i bildet
- Er fiske fortsatt en viktig næringsvei i Norge?
- Finn et bilde av «sildesalaten», hvorfor tror du den ser ut sånn som den ser ut?
- Hvilke båttyper er med i bildet?

Mer om bildet 
Hans Gude (1825-1903) var professor ved kunstakademiet i den tyske byen Düsseldorf. Når han malte den norske 
naturen var det ikke tenkt som et fotografi av det tilfeldige utsnittet som lå foran kunstneren der og da, han ville at 
maleriet skulle være et resultat av en rekke sanser. Kunstneren skulle omarbeide landskapet og sette inn en stemning 
i maleriet. Det handlet om å bli oppmerksom på nye sider ved naturen, maleriet fungerte som et par med briller som 
når man «så gjennom det» viste oss landskapet på en ny måte.  
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Bilde 7: Lars Hertervig, Gamle furutrær (1865), olje på lerret, Stavanger 
Kunstmuseum  
Copyright: O.Væring Eftf. AS 

I bildet Gamle furutrær har Lars Hertervig (1830-1902) gått dypt inn i skogen. De gamle 
furutrærne ser seige og nesten litt ødelagte ut, røttene klorer seg fast til den mørke 
skogbunnen. Trærne har fått sin egen personlighet. Men selv om bildet ser litt dystert ut, er 
den klar blå himmelen frisk og full av liv. Kanskje ville Hertervig vise oss at vi også kan finne 
det vakre i det som er dødt?  

Samtale 
- Beskriv dette landskapet
- Tror du dette er et virkelig landskap eller et fantasilandskap?
- Ser du de to menneskene? (Hint: De står til venstre i bildet, ved trestammen.)

Mer om bildet 
Lars Hertervig studerte under Gude på akademiet i Düsseldorf. Kunstnerne som arbeidet der, ønsket å gjengi naturens 
prosesser fra liv til død og oppløsning. Det er ofte en vemodig stemning i maleriene, en stemning som viser 
betrakteren at også naturen, som mennesket, en gang vil smuldre opp og bli borte.  
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Bilde 8: Adolph Tidemand, Norsk Juleskikk (1846), olje på lerret 
Fotograf: Jacques Lathion  
Copyright: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

Adolph Tidemand (1814-1876) ønsket å male det som var typisk norsk, men han ville ikke 
først og fremst male naturen, slik som for eksempel Dahl og Hertervig, han ville male 
menneskene som levde i Norge. Tidemand er det vi kaller en folkelivsmaler. For å finne det 
spesielle ved det norske folkelivet gikk han til de store høytidene og tradisjonene. Han skildrer 
dåp, bryllup og begravelse, eller som her, religiøse høytider som julen. Kvinnen som kommer 
ut av stabburet har noe i hendene, kanskje noe godt til julemiddagen?  

Samtale 
- Maleriet heter Norsk juleskikk, hvordan feirer vi jul i Norge i dag?
- Hva er et stabbur?
- Kan du kjenne igjen noen vinteraktiviteter vi fortsatt driver med?
- Bilder av denne typen kan brukes til kilder for hvordan vi levde i Norge på midten av 1800-

tallet. Hva kan vi lære av dette bildet?

Mer om bildet 
Tidemands skildringer av bøndene ble svært positivt mottatt i samtiden, men den neste generasjon av kunstnere, 
realistene, likte ikke disse maleriene. De mente at de idylliserte forholdene på landsbygda og forteller ikke om slitet 
og hverdagen den norske bondefamilien opplevde. Selv om dette nok kan være sant er det ingen tvil om at hans 
skildringer av den norske bondekulturen er gode, og viktige, kilder. 
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Bilde 9: Adolph Tidemand og Hans Gude, Brudeferden i Hardanger (1848), olje på 
lerret 
Fotograf: Børre Høstland 
Copyright: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

På en av sine mange turer i Hardanger møtte Adolph Tidemand den, da 18-årige, Hans Gude. 
De to kunstnerne bestemte seg for å slå følge på turen og endte opp med å bli gode venner, 
og senere malte de til og med bilder sammen. Tidemand var god på å male mennesker og 
Gude var flink på å male naturen. En god huskeregel for å huske hvem som malte hva er: 
”TideMANN(d) og GUD(e)s natur”. Brudeferden i Hardanger er det mest kjente samarbeidet. 
Maleriet omtales ofte som et hovedverk innen den nasjonalromantiske kunsten i Norge.  

Samtale 
- Hva skal skje?
- Hvem sitter i båten? Hvordan er de kledd?
- Beskriv landskapet
- Hvordan er været?

Mer om bildet 
Kirken de ror mot er en stavkirke. I middelalderen ble det bygd mange steinkirker rundt om kring i Europa. I Norge 
hadde vi ikke så mye stein, men vi hadde mye trær og var gode på treskjæring, derfor ble tre vårt byggemateriale. 
Stavkirken er typisk norsk, og den står som et levende monument over middelalderens storhetstid. Motivet er 
komponert, det er ikke et sted vi kan finne i Norge, og stavkirken han har malt, ligger ikke i en fjordarm i 
Hardangerfjorden. Gude satt sammen forskjellige elementer for å skildre det han syntes var det vakreste og det mest 
typisk norske. Maleriet kan betraktes som en hyllest til både landet og bøndene med deres gamle tradisjoner. 
Brudeferden i Hardanger oppnådde raskt berømmelse i sin samtid. Året etter at det ble utstilt, ble det laget en 
festforestilling i Christiania med blant annet et tablå, en fremstilling, av dette motivet ledsaget av diktopplesning, 
folkedans og felespill av Ole Bull.  
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Bilde 10: Adolph Tidemand, Bestemors brudekrone (1869), olje på lerret 
Fotograf: Knut Øystein Nerdrum 
Copyright: Privat eie 

I Brudeferden i Hardanger så vi brudeparet med sitt brudefølge. Her i Bestemors brudekrone, 
av Adolph Tidemand, er kanskje bruden blitt en gammel bestemor? Opp fra brudekisten sin 
henter hun opp brudekronen og forteller barnebarna om den gangen da bestemor og bestefar 
giftet seg. Barna sitter med store øyne og lytter til den fine historien. Den eldste jenta ser ut 
til å glede seg til den dagen det blir hennes tur til å stå brud. På innsiden av kistelokket 
henger et lite maleri av en ung pike, kanskje er det bestemoren som ung? Tidemand har vært 
veldig nøyaktig og detaljert og viser oss hvordan det så ut i en norsk bondestue på midten av 
1800-tallet.  

Samtale 
- Hva slags møbler ser du i bildet?
- Bruker vi noen av disse møblene i dag?
- Vet du noe om hvordan menn og kvinner levde på midten av 1800-tallet? Hvordan var

kjønnsrollemønsteret?

Mer om bildet 
Tidemands skisser fra sine mange studieturer viser lokale klesskikker, redskaper, hustyper og interiører. Spesielt 
fokuserte han på folkedrakter. Ingen norsk kunstner har vært så opptatt av å male dette som Adolph Tidemand. Han 
valgte gjerne modeller med særpregede ansikter og skrev ofte modellens navn og noen ganger datoen eller årstall for 
når skissen er laget på arket. Disse tegningene av norske bunader er så riktige og pålitelige at de nå brukes til 
kulturhistorisk forskning. 
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Bilde 11: Eilif Peterssen, Christian II undertegner dødsdommen over Torben Oxe 
(1875-76), olje på lerret 
Fotograf: Jacques Lathion 
Copyright: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
  
Her har Eilif Peterssen (1852-1928) malt et historiemaleri. Historiemalerier er malerier som 
viser viktige historiske hendelser, ofte fra landets egen historie.  
Vi ser kongen Christian II som skal undertegne dødsdommen over adelsmannen Torben Oxe. 
Kongen sitter bred og tankefull, han klarer ikke å ta en avgjørelse. En rådgiver prøver å få 
ham til å signere papiret, og en geistlig i rødt ser ut til å overvåke det hele. Familien til 
adelsmannen sitter til høyre i bildet og ber om nåde for sin far og ektemann.  
  
Samtale 
-   Beskriv klærne til personene i bildet. 
-  Sammenlign med det forrige bildet, hvordan ser vi at det er forskjellige samfunn som 

skildres?  
-  Hvordan kan vi se at Christian II er en mektig  mann? 
 
Mer om bildet 
Motivet er hentet fra da Norge var en del av Danmark, dansketiden (1536-1814). Rett etter frigjøringen så 
nordmennene på tiden under Danmark som en mørk tid, dansketiden blir også kalt for «400-års natta». Senere års 
forskning har vist at dansketiden ikke var en trist og mørk tid for Norge, men derimot en blomstringstid med stor 
vekst og utvikling. Eilif Peterssen har valgt å male en hendelse som ikke setter den danske kongemakten i et gunstig 
lys. Adelsmannen Torben Oxe ble anklaget, sannsynligvis urettferdig, for å ha forgiftet Dyveke, elskerinnen til kongen. 
Oxe ble henrettet 1517. Dette fikk adelen til å gjøre opprør mot kong Christian 2.  På den måten kan man si at 
maleriet Christian II undertegner dødsdommen over Torben Oxe gir oss et innblikk i en dramatisk episode fra en tid 
da vi var avhengig av konger som i blant styrte hjerteløst, og som nok ikke tenkte så mye på Norges ve og vel. 
Peterssen vil kanskje at vi skal forstå hvor heldig Norge var som kom seg vekk fra dette. 
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Bilde 12: Thomas Fearnely, Slindebirken (1839), olje på lerret 
Fotograf: Jacques Lathion 
Copyright: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

Treet var et viktig motiv for malerne i nasjonalromantikken. Her har Thomas Fearnley malt et 
stort og kraftig bjørketre. Slindebirken står stor, sterk og trygg på en liten bakketopp, med en 
rolig fjord bak seg solet i varmt sollys, kanskje solnedgang? Innerst i Sognefjorden lå gården 
Slinde hvor det tidligere sto et berømt og fredet bjørketre på en gravhaug fra forhistorisk tid 
(kalt Hydneshaug). Mange kunstnere dro dit for å tegne og male skisser som endte opp i store 
malerier. Og Fearnleys versjon av Slindbirken er nok det mest kjente eksempelet i dag.   

Samtale 
- Hva kan treet være et symbol på?
- Treet står på en gravhaug. Hvorfor tror du kunstneren har valgt dette motivet?
- Hvordan er stemningen i dette bildet?

Mer om bildet 
På bildet ser vi to menn som står på toppen av haugen med ryggen til oss. Den ene er en bonde, den andre en 
embetsmann eller kunstner, det kan vi se på klesdraktene deres. De står og skuer utover, oppslukt av skjønnheten de 
finner i landskapet. Menneskene er gjort svært små i forhold til bjørken og naturen det står i. Det mektige treet kan 
sees som et bilde på hvordan Norge, bjørken, har røttene dypt festet i jorden og suger næring av oldtidens kultur. De 
to på haugen blir representanter for denne stolte tradisjonen som føres videre både av bønder og kunstnere.  
Slindebjørka ble veltet over ende av en storm i 1874. 
Johan Sebastian Welhaven skrev diktet Det fredede træ (1844) om Slindebjørka: 

Ved Sognefjorden på Gaarden Slinde  der er den stolteste Birk at finde;  
på Hydneshoug over Kiempens Ben  strækker den vidt sin kraftige Gren 
og holdes i Ære  og kan sin alder mot Skyen bære.  
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Bilde 13: Erik Werenskiold, Vi har en okse så stor at når det sitter en på hvert horn 
og blåser i lur, så hører de ikke hverandre, penn på papir 
Fotograf: Dag A. Ivarsøy 
Copyright: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

”Du er så kroket i ord du’ sa prinsessen. ’Nei jeg er ikke kroket, men dette er kroket’ svarte 
gutten og tok opp det ene bukkehornet”. Har du hørt eventyret om Askeladden og prinsessa 
som ingen kunne målbinde? Eventyrene om Askeladden er det vi kaller folkeeventyr.  Erik 
Werenskiold (1855 – 1938) ble spurt av eventyrsamlerne Asbjørnsen og Moe om han kunne 
illustrere en samling med folkeeventyr de ønsket å gi ut. Werenskiold forstod at for å lage best 
mulig illustrasjoner måtte han ut å besøke bondemiljøet folkeeventyrene hadde oppstått i. Han 
reiste rundt i Gudbrandsdalen for å bli kjent med bondekulturen. Bøndene og interiørene 
Werenskiold møtte gav ham inspirasjon, og alle figurene vi møter er hentet fra det norske 
bondemiljøet.  

Samtale 
- På hvilken måte kunne eventyr og eventyrtegninger være med på å fremme norsk

identitet?

Mer om bildet 
Bonden ble i nasjonalromantikken fremhevet som bærer av den norske kulturarven. Han hadde, gjennom nøysomhet, 
slit og strev, bygget landet. Slike egenskaper kom derfor til å bli verdsatt som typisk norske karaktertrekk. Erik 
Werenskiold ønsket også å vise det typisk norske, men på en helt annen måte en J.C. Dahl. Werenskiold kom med en 
fornyelse av det nasjonale programmet Dahl startet. Professor og kunsthistoriker Gunnar Danbolt har kalt det for en 
slags opptakt til løsrivelsen fra Sverige i 1905. 
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Bilde 14: Erik Werenskiold, Seierherrenes skip vender hjem etter slaget ved 
Svolder , Illustrasjon, Olav Tryggvasons saga, penn på kartong 
Fotograf: Anne Hansteen Jarre 
Copyright: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

Da Norge skulle bygges som ny nasjon valgte en å se tilbake i tid, til sist Norge var en stolt og 
ekte nasjon – i vikingtida. Snorre Sturlasons kongesaga ble viktig for å bygge en 
nasjonalfølelse. Heimskringla er en slags historiebok som handler om Norges konger fra 
Halvdan Svarte, Olav Tryggvason og til Kong Sverre. Det er en av Snorres sagaer Erik 
Werenskiold har illustrert her, tittelen er Seierherrenes skip vender hjem etter slaget ved 
Svolder.  

Samtale  
- Hva viser denne bokillustrasjonen?
- Hvordan ser vi at dette er en tegning av vikinger?

Mer om bildet 
Ved å trekke frem vikingtida ble fokuset satt på en tid da Norge var en nasjon av stolte konger med mye makt, kultur 
og historie. Vikingen ble trukket frem som symbol på dristighet, mot og utferdstrang. Hans krigerske og negative 
handlinger ble ikke snakket om. Bonden og vikingen ble begge, på hver sin måte, representanter for en felles norsk 
identitet. Vikingtid og høymiddelalder, vår storhetstid som selvstendig kongedømme, var begge sentrale perioder i vår 
heroiske fortid og ble sammen med sagalitteraturen trukket frem som motiv hos tidens historiemalere. 
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Bilde 15: 

Til slutt kan bildene settes inn i en mer tverrfaglig sammenheng ved å tekke trådene til vår 
egen tid: 

- Hva er typisk norsk i dag?
- Hva vil det si å være norsk?
- Hva har forandret seg fra den tiden de nasjonalromantiske bildene ble malt?
- Hva er dagens kunstnere opptatt av?
- Før var maleri, tegning og skulptur de vanligste kunstformene – hvilke andre uttrykk har vi i
dag?
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