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INTRODUKTION  TIL  HILMA  AF  KLINT 

 
Undervisningsmaterialet består af: 
 

1. En lærervejledning, som indeholder: 
 Introduktion til Hilma af Klint 
 Gennemgang af udvalgte værker 
 Forslag til litteratur, links o.a. 

 
2. En PowerPoint, som indeholder: 

Nævnte billeder fra udstillingen samt perspektiverende billedmateriale 
 
Hvordan bruger jeg Louisianas undervisningsmateriale? 
Materialet henvender sig til alle undervisere, der har lyst til at introducere deres elever til 
udstillingen Hilma af Klint. Abstrakt pioner. Det kan anvendes i grundskolen, gymnasiet, HF 
og seminariet eller andre steder. Ideen er at give dig som underviser et godt afsæt til at 
arbejde med værkerne, men også tiden omkring dem sammen med dine elever. 
Udstillingen er relevant at inddrage i fagene billedkunst, naturfag, dansk og religion. 
 
 

Kort om udstillingen 

 Den svenske maler Hilma af Klint levede i perioden 1862-1944, og hun producerede mere 
end 1000 abstrakte billeder, som aldrig blev vist offentligt. Efter hendes død blev de mange 
malerier og omkring 125 notesbøger gemt af vejen, som foreskrevet i hendes testamente: 20 
år skulle der gå, før materialet måtte se dagens lys. Det blev først i 1986, at offentligheden 
mødte Hilma af Klints værker på udstillingen The Spiritual in Art. Abstract Painting 1890-1985 
i Los Angeles. 
 
Udstillingen Hilma af Klint – Abstrakt pioner er organiseret af Moderna Museet, Stockholm. 
Udstillingen realiseres i samarbejde med Hamburger Bahnhof, Berlin; Museo Picasso, 
Málaga og Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk. 
 

 

 
Evolutionen, nr. 16, gruppe VI. Serie WUS/Syvstjernen, 1908 
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PÅ  REJSE  I  DET  GÅDEFULDE 

Hilma af Klint voksede op i en for tiden ordinær middelklassefamilie. Hendes navns 
fornemme klang fører tilbage til Hilma af Klints oldefar Erik, som blev hædret og adlet for 
sin tro tjeneste i den kongelige svenske flåde,  deraf  det  lille  ’af’. Familien er kendt for 
generationer af dygtige sømænd, kartografer og navigatører, og Hilma af Klints malerier og 
tegninger kan også betragtes som forsøg på at foretage kortlægninger. Ikke af konkrete 
geografiske områder, men af det hinsides. Hilma af Klints rejser gik ikke ud i verden; de 
rettede sig mod tilværelsens åndelige dimensioner. 
 
Hilma af Klint boede i Stockholm og fra 1912 også på Munsö i skærgården. Fra 1908 og 
frem til 1920 måtte hun tage sig af sin mor, som havde mistet synet. I årene 1920-30 
tilbragte hun længere perioder på Rudolf Steiners Goetheanum i Dornach, Schweiz, hvor 
hun stiftede bekendtskab med antroposofien.  
 
Et interessant aspekt ved Hilma af Klint og hendes kunst er, at hun ikke ønskede at få sine 
abstrakte malerier præsenteret for offentligheden før tyve år efter sin død. Troede hun, at 
folk ville have svært ved at forstå hendes billeder? Skammede hun sig over sine abstrakte 
malerier, som var helt unikke for hendes samtid? Var det et klogt træk af hende for at 
undgå fordømmelse fra hendes samtidige? Eller var den tyveårige ventetid beordret af 
stemmer fra det hinsides? 
 
Der er varierende tolkninger af, hvorfor hun mon insisterede på, at hendes værker skulle 
gemmes af vejen i to årtier, men der findes ikke noget endegyldigt svar. Det passer på sin 
vis ret godt ind i det gådefulde univers, Hilma af Klint arbejdede med. Den årelange 
hemmeligholdelse af malerierne er således med til at tegne billedet af en særpræget og 
original kvindelig billedkunstner, som vi først nu er begyndt at lære at kende. 
 

 
Hilma af Klint i sit atelier i Stockholm, ca. 1895 
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BRUD  MED  TRADITIONEN 

 
Forårslandskab – motiv fra Lommabugten, 1892 

 
Hilma af Klint tilhørte den første generation af kvindelige kunstnere i Europa, som fik 
mulighed for at uddanne sig ved Kunstakademiet. Her var hun elev i perioden 1882-1887. 
Hun beskæftigede sig især med portrætmaleri og det traditionsbundne landskabsmaleri. I 
det naturalistiske maleri Forårslandskab – motiv fra Lommabugten fra 1892 ser vi et 
panoramisk udsnit af et stykke svensk natur. Den lange horisontlinje lægger sig roligt i 
midten af billedet og giver hele maleriet et harmonisk og fredfyldt udtryk. Maleriets 
dominerende elementer er vandet, jorden og luften, og især den blå forårshimmel vækker 
mindelser om guldaldermalernes interesse for at gengive skyformationer og andre 
meteorologiske fænomener.  
 
Den grundige naturgengivelse beskæftigede Hilma af Klint sig også med i sit arbejde som 
illustrator ved veterinærinstituttet, hvor hun fik ansættelse i 1900. I en række botaniske 
akvarelstudier viste hun desuden talent for at male blomster og anden flora i en nøjagtigt 
registrerende stil, og netop floraens og botanikkens verden - blade, rødder og blomster - 
kan man senere finde spor af i hendes abstrakte og markant anderledes malerier, for 
eksempel det enorme og alt andet end traditionelle Barndommen, De ti største, nr. 2, 
gruppe IV fra 1907. Mennesket, naturen, mikrokosmos, makrokosmos - og alle disse 
elementers forbundethed - er en tilbagevendende og central tematik hos Hilma af Klint. 
 

 
Barndommen, De ti største, nr. 2, gruppe IV, 1907 

 

 
Ingen titel, 1890’erne 
 

 

 
Ingen titel,  1890’erne  
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HVEM  STYRER  PENSLEN? 

Samtidig med at Hilma af Klint malede naturalistiske landskabsmalerier i slutningen af 
1800-tallet, deltog hun i spiritistiske seancer med fire andre kvinder. Gruppen kaldte sig De 
Fem, og de mødtes fast ugentligt for at etablere forbindelse til det hinsides. De Fem havde 
efter eget udsagn kontakt til en række Høje Mestre, som overleverede budskaber til det lille 
kvindelige arbejdsfælleskab fra en åndelig sfære. 
 
De Fem arbejdede kollektivt, og gruppen var aldrig interesserede i at fremhæve individet 
på bekostning af fællesskabet. Det vigtige var ikke, hvem der opfangede og videregav 
budskaber fra de højere magter, det vigtigste var, hvad budskaberne bragte af indsigter. 
De Fem var flittige til at dokumentere deres åndelige seancer i en række notesbøger. I 
disse notesbøger kan man blandt andet se, at de arbejdede med automatskrift og 
automattegning mere end et årti før surrealisterne, der ellers normalt har været udnævnt til 
opfinderne af netop automattegning og automatskrift. 
 
 

 

 

 
De Fem, Ingen titel, u.å.                                                                                    De Fem, Ingen titel, 1898 

 
 

Automatskrift? 

 Automatskrift og automattegning er en metode, som er blevet tilskrevet surrealisterne. Man 
kobler hjernen fra og opsøger en ubevidst eller førbevidst flow-tilstand, hvor man skaber og 
er kreativ uden selv at være bevidst om, hvad man laver. Det handler om at lade sig rive med 
af nogle kræfter, som ligger uden for én selv. Surrealisterne troede, at automatskrift var en 
kanal til underbevidstheden, mens De Fem troede, at automatskrift kunne viderebringe 
budskaber fra det hinsides.  
 

”Billederne  blev  
malet direkte 
gennem mig, 
uden forudgående 
skitser og med 
stor kraft. Jeg 
havde ingen 
anelse om, hvad 
billederne skulle 
forestille, og jeg 
arbejdede hurtigt 
og sikkert uden at 
ændre ét eneste 
penselstrøg” 
―HILMA AF KLINT  
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DEL  AF  HELHEDEN:  MALERIER  I  SERIER 

 

 
Ungdommen, De ti største, nr. 3, gruppe IV, 1907 
 

 
I maleriet Ungdommen, De ti største, nr. 3, gruppe IV fra 1907 har vi at gøre med et 
abstrakt maleri, som både i form, farvebrug og ikke mindst størrelse er fundamentalt 
anderledes end noget andet, man kender fra Hilma af Klints samtid. Det er sådanne 
malerier, der gør, at hun kaldes en abstrakt pioner.  
 
Maleriet indeholder en masse cirkelstrukturer, og enkelte af disse ligner sneglehuse. 
Måske en arv efter Hilma af Klints tidligere arbejde med flora og fauna i de botaniske 
akvarelstudier? Derudover er der en masse former og farver, der overlapper hinanden og 
frembringer nye mønstre. Øjet har svært ved at finde hvile i billedet, og der er ikke rigtig 
noget centrum. Alt er i bevægelse, og det hele hvirvles rundt i en masse centrifugale 
bevægelser. Er det sådan, det er at være i ungdomsårene, som maleriets titel antyder? 
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Perioden 1906-1915 var forbløffende produktiv for Hilma af Klint. Hun arbejdede først og 
fremmest i større serier eller suiter, som det kaldes. Malerierne til templet er en sådan 
suite, og den er det helt centrale omdrejningspunkt i Hilma af Klints produktion. Suiten 
består af næsten 200 værker i forskellige størrelser og udtryk.  
 
Serierne Urkaos, De ti største og Svanen ligger som underkategorier i Malerierne til 
templet, og er altså del af den samlede suite. Ved hjælp af denne serielle struktur kunne 
Hilma af Klint udfolde et sammenhængende forløb, hvilket blandt andet ses i serien De ti 
største, hvor hvert enkelt maleri indgår i en større fortælling om menneskets udvikling 
gennem barndom, ungdom, voksenliv og alderdom. 
 
 

             
Barndommen, De ti største, nr. 1, gruppe IV, 1907                              Voksenlivet, De ti største, nr. 7, gruppe IV, 1907 
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HVEM  KOM  FØRST?  FRA  FIGURATION  
TIL  ABSTRAKTION 

Hilma af Klints personlige udvikling fra figurativ til abstrakt maler er interessant af flere 
årsager. For det første, fordi den afspejler den overordnede drejning, maleriet laver i tiden 
omkring 1900-tallets begyndelse, hvor det naturalistiske formsprog erstattes af et abstrakt. 
Dernæst, fordi Hilma af Klint faktisk overhaler sin samtids mandlige kunstnerkolleger 
indenom.  
 
I kunsthistoriske sammenhænge er den russiske maler Wassily Kandinsky (1866-1944) 
traditionelt blevet fremhævet som den kunstner, der først skaber og dermed definerer det 
abstrakte maleri (se evt. linket under perspektiverende links her i materialet). Dette sker i 
1911. Da Hilma af Klints malerier udstilles for første gang i 1986, bliver det derfor 
nødvendigt at revurdere kunsthistorien. Hun maler nemlig abstrakt allerede i 1906. 
 
Kunsthistorien er groft sagt konstrueret på baggrund af udvælgelsen af en række konkrete 
nedslag og fikspunkter, som så ophøjes og bruges som udgangspunkt for en generel 
fortælling om kunstens udvikling. Disse fikspunkter - kunsthistoriens milepæle - udgøres 
altovervejende af mandlige kunstnere: Giotto laver det første rigtige renæssancemaleri, 
Rembrandt løfter selvportrætgenren op i nye højder, Monét introducerer impressionismen 
og så fremdeles. Med Hilma af Klints entré på kunstscenen bliver det nødvendigt at 
revurdere kunsthistorien - eller i hvert fald diskutere den mandsdominerede 
kunsthistorieskrivning. 
 
Det er oplagt at bruge Hilma af Klint som omdrejningspunkt for en diskussion vedrørende 
kvindens rolle i kunsten og i samfundet generelt. I Hilma af Klints samtid mødte man ofte 
den holdning, at kvinder ikke kunne producere ny og progressiv kunst. Kvinder, de var 
højst i stand til at efterligne deres mandlige kolleger. 
 

 
 Kazimir Malevitj, Sort og hvid. Suprematistisk komposition, 1915 

 

Suprematisme  

 Udover Wassily 
Kandinsky, var også 
Kazimir Malevitj 
toneangivende for 
udviklingen af det 
abstrakte maleri. 
Malevitj grundlagde 
suprematismen, der 
med sit enkle og rene 
udtryk fik indflydelse 
på senere tiders 
designæstetik.   
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OM  DET  ÅNDELIGE  I  KUNSTEN 

Udover Wassily Kandinsky fremhæves også hollænderen Piet Mondrian (1872-1944) og 
russeren Kazimir Malevitj (1878-1935) som det abstrakte maleris pionerer. Alle tre 
kunstnere var optaget af maleriets abstrakte kvaliteter; dets farve, form og komposition. 
Deres vision for det abstrakte maleri var, at det kunne og skulle vise vej til en åndelig 
dimension i tilværelsen - til en højere sandhed. Forbindelsen til dette åndelige niveau 
kunne kun etableres ved at opfinde et nyt og ikke-virkelighedsgengivende formsprog: det 
abstrakte maleri. 
 
Fascinationen for tilværelsens metafysiske lag deler Kandinsky, Mondrian og Malevitj med 
Hilma af Klint. Men på ét afgørende punkt adskiller vores hovedperson Hilma af Klint sig 
fra Kandinsky, Mondrian og Malevitj. Og det gør hun, idet hun i sine tidligste abstrakte 
malerier fra 1906-1908 arbejder som medium.   
 

 
Et eksempel på Kandinskys abstrakte maleri. Wassily Kandinsky, Skala, 1928 

 
Hvor der hos Kandinsky, Mondrian og Malevitj er tale om bevidst og målrettet arbejde med 
et abstrakt formsprog, gør det omvendte sig gældende i Hilma af Klints tilfælde. I hvert fald 
i forhold til de tidligste af hendes malerier, hvor hun efter eget udsagn stiller sig selv til 
rådighed for kræfter uden for hende selv. Som medium videregiver hun visuelle budskaber 
fra det hinsides, mens Kandinsky, Mondrian og Malevitj aktivt forsøger at bygge bro til en 
åndelig dimension. 
 
 

Ånd, abstraktion og billedkunst 

 Det åndelige er kendetegnet ved at være hævet over den fysiske virkelighed, og derfor kan 
man ikke bruge gengivelser af den materielle hverdagsvirkelighed til at etablere forbindelse til 
det åndelige. Det åndelige ligger jo hinsides det, øjet ser, og en abstrakt og nonfigurativ 
kunst kan derfor åbne porten og vise vej til tilværelsens universelle sandheder. 
 

 
 



 

 

LÆRERVEJLEDNING / HILMA AF KLINT – ABSTRAKT PIONER / 07.03.2014 – 06.07.2014 / SIDE 10 

 

DET  USYNLIGE  BLIVER  SYNLIGT 

Interessen for det metafysiske og åndelige hos Hilma af Klint og hendes kunstnerkollegaer 
skal blandt andet ses i lyset af et væld af gennembrud inden for forskellige grene af 
videnskaben omkring århundredeskiftet. Især naturvidenskaben tager en række 
syvmileskridt. I 1836 opfinder Samuel Morse (1791-1872) den elektriske telegraf og 
morsealfabetet, og pludselig kan man via et simpelt kodesprog kommunikere med 
mennesker over ufattelige afstande.  
 
I 1895 opdager den tyske fysiker Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) røntgenstrålen, og 
med ét bliver menneskets indre synligt. Derudover fyger det gennem luften med 
radiobølger, og forfinelsen af mikroskopet giver tilmed adgang til en helt ny virkelighed på 
partikelniveau. Naturvidenskaben var således beskæftiget med at undersøge og afsløre, 
hvad der lå bagved og under den umiddelbart synlige virkelighed. Men hvad har det med 
spiritisme, åndelige seancer og billedkunst at gøre? 
 
Et fællestræk er det ikke-synlige. Forestillingen om tilværelsens åndelige dimensioner 
bygger jo på, at der findes noget, som ligger hinsides det, øjet kan se. Spiritisme og 
okkultisme kan forstås som forsøg på at etablere kontakt til et virkelighedslag, der ligger 
skjult over eller bagved dagligdagslivet. Og netop videnskaben påviste som sagt 
eksistensen af usynlige kræfter og fænomener i verden, så hvem siger, at der ikke også 
skulle kunne findes en åndelig og ikke-synlig dimension i tilværelsen? En dimension, som 
Hilma af Klint udforskede og mente, at kunsten kunne bygge bro til. 
 

 
Et af de første røntgenbilleder udført af Wilhelm 
Conrad Röntgen i 1896. Röntgen brugte betegnelsen 
X (deraf det engelske X-ray) for at understrege det 
ubestemmelige ved sin opdagelse. I 1901 modtog 
han nobelprisen i fysik for sit store bidrag til 
videnskaben. 

 
 
 

 
I 1886 påviste Heinrich Rudolf Hertz 
(1857-1894) eksistensen af 
elektromagnetiske bølger, og 
dermed var vejen banet for 
langbølgeradioens fremkomst.   
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GUIDE  TIL  HILMA  AF  KLINTS  SYMBOLER 

I Hilma af Klints malerier optræder der både symboler, bogstaver og ord. Det er oplagt at 
lade fantasien få frit løb i mødet med alle disse tegn. Hvad ser vi, hvilke symboler 
genkender vi, hvad kan de betyde? Man kan ikke altid bare oversætte symbolerne, for der 
er ingen endegyldig facitliste, og symbolerne kan skifte nuance alt efter, hvilken 
sammenhæng de er i.  
 
Det er denne åbning mod vores egen forestillingsverden, der er med til at give billederne 
en interessant spænding, da vi selv har rig mulighed for at komme på banen som 
fortolkere. I mødet med Hilma af Klints værker er det måske derfor allermest interessant at 
stille sig selv og hinanden spørgsmålet, hvad kan de betyde, i stedet for at lede efter ét 
bestemt svar. 
 
Via Hilma af Klints mange notesbøger bliver vi hjulpet på vej til at forstå, hvad nogle af 
elementerne i hendes billeder betyder. Sneglen eller spiralstrukturen modsvarer udvikling, 
men kan også være en slags åndelig bevægelse mod absolut harmoni og erkendelse. 
Suiten Malerierne til templet var for eksempel tænkt til at skulle indgå i et tempelbyggeri, 
hvor selve templet skulle have netop denne spiralstruktur. Grundtanken var, at væggene i 
templets indadgående buegang skulle prydes af malerierne, så det åndelige, 
erkendelsesmæssige og kunstneriske klimaks ville indtræffe i spiralstrukturens inderste 
kerne, hvor de såkaldte Alterbilleder fra 1915 skulle hænge. 
 
Farvemæssigt giver hun et par generelle pejlemærker at orientere sig efter. Den blå farve 
repræsenterer det kvindelige princip, mens den gule farve repræsenterer det mandlige. 
Brugen af sort og hvid er desuden markant i en række af de senere værker, hvor Hilma af 
Klint arbejder med at forene disse to polariteter i en slags geometrisk harmoni. Det 
kvindelige og mandlige optræder desuden også i form af henholdsvis en lilje og en rose. 
Særligt bogstaverne W og U finder man flere steder i både Hilma af Klints billeder og 
notesbøger. W står for det materielle, mens U står for det åndelige. Disse to størrelser 
virker til at være betinget af hinanden, idet det ene bogstav sjældent optræder uden det 
andet.  
 
I serien Svanen ses spændvidden i Hilma af Klints billedunivers. Det fuldstændigt abstrakte 
og geometrisk forenklede udtryk optræder side om side med det figurative og 
genkendelige. Svanen ligner en billedfortælling om to svaner - en sort og en hvid - som 
forsøger at indgå i en slags symbiose, hvor polariteter mødes og harmoni opstår. På dette 
tidspunkt i sit liv er Hilma af Klint ikke længere nær så tro mod sin rolle som medium for det 
hinsides, men mere optaget af selv at bestemme, hvad hun maler. Brugen af svanen som 
symbol peger i flere retninger, og som det ofte er tilfældet med Hilma af Klint, er det 
vanskeligt at foretage en entydig tolkning. 
 

 

                                                 

 
Svanen nr. 1, gruppe IX/SUW. Serie SUW/UW, 1915                                     Svanen nr. 17, gruppe IX/SUW. Serie SUW/UW, 1915                                      

 

 
Alterbillede, nr.1, gruppe X. 
Serie Alterbilleder, 1915 
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DEN  RØDE  TRÅD 

Hilma af Klint starter i et virkelighedsnært portræt- og landskabsmaleri, som hun dog 
forlader til fordel for de karakteristiske abstrakte malerier i storformat. Sporskiftet er 
radikalt, og derfor ganske bemærkelsesværdigt.  
 
Mødet med Rudolf Steiner og det antroposofiske tankesæt synes at trække hendes 
motivverden i en mindre abstrakt retning. Måske fordi Hilma af Klints visuelle formidling af 
antroposofien krævede et klart aflæseligt og derfor knapt så kryptisk udtryk? Påvirkningen 
fra Rudolf Steiner har givet anledning til spekulationer om, hvorvidt værkernes 20årige 
karantæneperiode skulle være dikteret af netop Steiner, idet de allermest abstrakte 
malerier - og hele Hilma af Klints arbejde som medium - stemte dårligt overens med 
antroposofiens lære. 
 
Nogle af de sidste værker, Hilma af Klint færdiggør, adskiller sig rent stilistisk fra de 
foregående. I serien Ved betragtning af blomster og træer fra 1922 arbejder hun med 
akvarellens evne til at skabe et udflydende udtryk. Væk er de store abstrakte malerier 
spækket med farver, former og klart optegnede figurer. Mange af værkerne fra Ved 
betragtning af blomster og træer ligner en mellemting mellem kosmiske farveeksplosioner 
og forstørrede mikroorganismer. Men som titlen antyder, er det altså blomster og træer hun 
skildrer. Og netop naturens former og farver løber som en rød tråd gennem hele Hilma af 
Klints værkproduktion, hvad enten det er florastudier, figurative landskabsmalerier, 
sneglehusstrukturerne i de abstrakte malerier eller svaner i forskellige udformninger.  
 
Udstillingen Hilma af Klint. Abstrakt pioner er bygget kronologisk op, og den afspejler 
derfor den udvikling, maleren Hilma af Klint undergår. En udvikling, som dog altid er 
forankret i arbejdet med naturens urformer. 
 
 

Begreber 

 Spiritisme er læren om ånder og det åndelige aspekt af tilværelsen. I Hilma af Klints samtid 
var det ikke unormalt at beskæftige sig med spiritisme og okkultisme. Spiritismen bygger på 
den antagelse, at det er muligt at komme i forbindelse med de afdødes sjæle. Kontakten til 
ånderne i det hinsides etableres af et medium, hvorigennem ånderne kan kommunikere med 
de levende. 
 
Teosofi er en lære, som henter inspiration fra en række forskellige religioner og fra 
spiritismen. Ifølge teosofien er alle verdens religioner opstået som forklaringsmodeller for en 
før-religiøs og universel verdensorden. Det er denne sande orden, teosofien vil oplyse 
mennesket om. Teosofien skelner mellem eksoterisk (ydre) og esoterisk (indre) viden. Det er 
den esoteriske viden, der kan give adgang til den universelle visdom. 
 
Antroposofi kan betragtes som en forgrening af teosofien. Rudolf Steiner var oprindeligt 
tilknyttet det teosofiske samfund, men brød med dette og grundlagde i 1913 antroposofien. 
Af den grund er der en mængde overlapninger mellem teosofien og antroposofien. 
Grundlæggende fungerer antroposofien som en slags åndsvidenskab (befriet for teosofiens 
spiritistisme og okkultisme), der kan forbinde det åndelige i mennesket med en universel og 
allestedsnærværende åndelighed. 
  

 
 

 
Hvede og Malurt. Serie Ved betragtning af 
blomster og træer, 1922  
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Litteratur: 
 
Louisiana Revy, Hilma af Klint, 2014 
 
Louisiana Revy, Avantgardens kvinder, 2012 
 
Wassily Kandinsky, Om det åndelige i kunsten, 1911 
 
Henrik Wivel, Slægtsskaber: essays om forholdet mellem kunstnere, kunstarter og 
erkendelsesformer, 2010  
 
Åke Fant, Okkult målarinna och abstrakt pionjär, 1989 
 
 

Perspektiverende links: 
 
http://channel.louisiana.dk/video/tal-r-moon-above-copenhagen  
Den danske kunstner Tal R er en af de samtidskunstnere, der har vist stor interesse for 
Hilma af Klints gådefulde malerier. I det lille videoportræt reflekterer han blandt andet over, 
hvad inspiration er for en størrelse 
 
http://www.youtube.com/watch?v=T8yk1Z1224o 
Klip fra 1926, hvor en ældre Wassily Kandinsky maler en abstrakt komposition 
 
http://www.youtube.com/watch?v=pOCXCGD6xNo 
Filmen Lyset, mørket og farverne giver et overskueligt indblik i Johann Wolfgang von 
Goethes (1749-1832) kendte farvelære. Goethes omfattende arbejde var båret af et ønske 
om at undersøge, hvordan farver opstår, og hvordan mennesker opfatter og påvirkes af 
farver. Goethes farvelære er ikke direkte forbundet med Hilma af Klints malerier, men man 
finder en række interessante sammenfald, blandt andet i forbindelse med den gule og blå 
farve, som spiller en fremtrædende rolle hos både Goethe og Hilma af Klint  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEKST: JEPPE LENTZ WILDT. REDAKTION: ELISABETH BODIN 
LOUISIANA MUSEUM FOR MODERNE KUNST 2014 
 

http://channel.louisiana.dk/video/tal-r-moon-above-copenhagen
http://www.youtube.com/watch?v=T8yk1Z1224o
http://www.youtube.com/watch?v=pOCXCGD6xNo
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 1. Evolutionen, nr. 16, gruppe VI. Serie WUS/Syvstjernen, 1908. Olie på lærred 
Maleriet indeholder en masse af de elementer, Hilma af Klint anvender i sine abstrakte billeder. 
Bogstaverne W og U i maleriets top optræder flere forskellige steder (se afsnittet Guide til Hilma af 
Klints symboler), og man ser også diverse blomsterlignende former. 
 

 

 2. Hilma af Klint i sit atelier i Hamngate 5, Stockholm, ca. 1895. Hilma af Klints arkiv 
På bagvæggen ved Hilma af Klints højre side ser vi et eksempel på et traditionelt portrætmaleri. 
Denne form for naturalistisk maleri skulle hun senere forlade til fordel for de karakteristiske 
abstrakte kompositioner. 

 

 3. Forårslandskab – motiv fra Lommabugten, 1892. Olie på lærred. Privateje 
Maleriet lægger sig trygt i kølvandet på landskabstraditionen fra både dansk og hollandsk 
guldaldermaleri. Den lange horisontlinje lægger sig roligt i midten af billedet og tilfører maleriet en 
harmonisk og fredfyldt stemning.   
 

 

 4. Ingen  titel,  1890’erne. Akvarel, tusch og grafit på papir 
Hilma af Klints botaniske akvarelstudier viser, at hun bestemt mestrede det naturalistiske 
formsprog, og at hendes malertekniske evner var på plads.   

 

 5. Ingen  titel,  1890’erne.  Akvarel  på  papir 
Se ovenstående. 
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 6. Barndommen, De ti største, nr. 2, gruppe IV. Tempera på papir monteret på lærred 
Den form, der opstår, når to lige store cirkler overlapper hinanden, kaldes vescia pisci. Det betyder 
fiskeblære på latin. På italiensk kaldes denne form mandorla (mandel), og det er denne 
betegnelse, man bruger i kunsthistoriske sammenhænge. I middelalderskildringer af Kristus er han 
ofte placeret i en mandorla; i mellemrummet mellem to overlappende cirkler (find evt. selv 
eksempler). Hvad fortæller det om den genkomne Kristus, at han er placeret i dette mandorla-
mellemrum? Og hvilken betydning kan mandorla-formen have i Hilma af Klints billedunivers, hvor 
modsætningsparret ånd og materie ofte er i spil? 

 

 7. De Fem, Ingen titel, u.å. 
Selvom både De Fem og surrealisterne arbejdede med automatskrift, er der forskel på deres 
metoder. Hvor De Fem kiggede hinsides den fysiske virkelighed og mod de åndelige dimensioner, 
da gik surrealisterne på opdagelse i sindets underbevidsthed. I begge tilfælde er bevægelsen væk 
fra den vågne og rationelle bevidsthed den samme, men retningerne er forskellige. Den ene peger 
udad og opad (De Fem), mens den anden peger indad og nedad (surrealisterne). Brug evt. dette 
som en anledning til at diskutere, hvad begrebet inspiration er for en størrelse. Hvor kommer den 
fra? Hvor kan man ellers søge efter mening? Se evt. den lille portrætfilm om Tal R under Forslag 
til litteratur, links o.a. 

 

 8. De Fem, Ingen titel, 1898. Blyant på papir, skitesebog 2, side 27 
Se ovenstående. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Ungdommen, De ti største, nr. 3, gruppe IV, 1907. Tempera på papir monteret på lærred 
Sammenlign evt. maleriet med det traditionelle Forårslandskab – motiv fra Lommabugten. Kig på 
linjerne i de to malerier og brug ordene dynamik, bevægelse, ro, kaos, idyl, natur, fred til at åbne 
de to værker. Hvilke ord passer til hvilke malerier, og hvorfor? 
 

   
 

 

 10. Barndommen, De ti største, nr. 1, gruppe IV, 1907. Tempera på papir monteret på lærred 
Brug de samme ord fra det ovenstående maleri og suppler med nye. 
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 11. Voksenlivet, De ti største, nr. 7, gruppe IV, 1907. Tempera på papir monteret på lærred 
Se de to foregående billeder.  

 

 12. Kazimir Malevitj, Sort og hvid. Suprematistisk komposition, 1915. Olie på lærred. 
Moderna Museet, Stockholm 
Udover Wassily Kandinsky, var også Kazimir Malevitj toneangivende for udviklingen af det 
abstrakte maleri. Malevitj grundlagde suprematismen, der med sit enkle og rene udtryk fik 
indflydelse på senere tiders designæstetik. 

 

 13. Wassily Kandinsky, Skala, 1928. Akvarel og tusch på lærred. Louisiana Museum of 
Modern Art 
Her arbejder Kandinsky med sin karakteristiske blanding af faste former og tynde streger. Læg 
mærke til, hvorledes brugen af sarte pastelfarver også finder sted i Kandinskys abstrakte malerier.   

 

 14. Fotografi af Heinrich Rudolf Hertz, ca. 1894. Wikimedia Commons 
Med opdagelsen af radiobølger blev det muligt at transmittere beskeder over ufattelige afstande. 
Kommunikation var derfor ikke længere begrænset af rumlig adskillelse.     
 

 

 15. Røntgenfotografi af Alfred von Kollikers kones hånd, 1896. Wikimedia Commons 
Et af de første røntgenbilleder udført af Wilhelm Conrad Röntgen i 1896. Röntgen brugte 
betegnelsen X (deraf det engelske X-ray) for at understrege det ubestemmelige ved sin 
opdagelse. I 1901 modtag han nobelprisen i fysik for sit store bidrag til videnskaben. 
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 16. Alterbillede, nr.1, gruppe X. Serie Alterbilleder, 1915. Olie og metalblade på lærred 
Maleriet her er ét af i alt tre malerier fra serien Alterbilleder. Malerierne var tænkt til at skulle indgå 
i et tempelbyggeri, hvor de skulle placeres i templets inderste og allervigtigste rum.    
 

 

 17. Svanen nr. 1, gruppe IX/SUW. Serie SUW/UW, 1915. Olie på lærred 
Fra den græske mytologi kender vi beretningen om guden Zeus, der forvandler sig til en mægtig 
svane for at kurtisere Leda, målet for hans begær. I hinduismen finder vi skaberguden Brahma, 
som lader sig transportere på svaneryg. Fra tiden omkring Hilma af Klint har vi H.C. Andersens 
eventyr Den Grimme Ælling (1844) samt Tjajkovskijs ballet Svanesøen (1876). De mange 
referencer, der knytter sig til svanen, illustrerer, at ét enkelt symbol (svanen) kan have flere 
forskellige betydninger. Hvad forbinder I svanen med, og kender I andre eksempler, hvor enten 
den hvide eller den sorte svane indgår? 
 

 

 18. Svanen nr. 17, gruppe IX/SUW. Serie SUW/UW, 1915. Olie på lærred 
Maleri nummer 17 i Svanen er helt abstrakt, men vi kan alligevel genkende de to svaner - den 
sorte og den hvide - fra nummer 1. Her er de blot reduceret til hver deres farve. Igen er også den 
gule og den blå farve på spil. Hvad sker der i dette højst mærkværdige maleri? 

 

 19. Hvede og malurt. Serie Ved betragtning af blomster og træer, 1922. Akvarel og grafit på 
papir 
I Hilma af Klints senere arbejde anvender hun et anderledes og mere udflydende udtryk. Som 
seriens titel antyder, er vi atter ovre i afdelingen for flora, men de små akvareller ligner ikke de 
allertidligste og fuldstændigt naturalistiske botanikstudier, vi kender fra Hilma af Klints hånd. Det 
virker næsten som om, det her er planternes aura, hun forsøger at indfange.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLE VÆRKER ER AF HILMA AF KLINT, MED MINDRE ANDET ER ANFØRT. VÆRKERNE I HOSSTÅENDE MATERIALE 

COURTESY STIFTELSEN HILMA AF KLINTS VERK, HVOR INTET ANDET ER ANGIVET. FOTO: ALBIN DAHLSTRÖM 


