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Med en stilfærdig stædighed og en aldrig svækket fordybelse i formernes og farvernes verden skabte 

maleren og kunsthåndværkeren Christine Swane (1876-1980) et på én gang homogent og ekspanderende 

livsværk.  

Christine Swane var ifølge foreningens arkiv ikke egentligt medlem af KKS. Hun deltog dog i en række af KKS’s 

udstillinger, og det manglende medlemskab skal derfor ikke ses som et bevidst fravalg. Snarere er det en 

konsekvens af, at hun ved grundlæggelsen af foreningen på grund af ægteskabelige problemer opholdt sig 

på Fyn, og at hun i mange år levede og arbejdede inden for meget snævre, økonomiske rammer. At hun følte 

sig hjemme i rene kvindeudstillinger ses af, at hun gennem sin lange karriere ofte stod som medarrangør af 

netop sådanne udstillinger. 

I sommeren 2018 viste Johannes Larsen Museet i Kerteminde udstillingen GRØN – Modernisten Christine 

Swane. Udstillingens eksterne kurator, kunsthistoriker Anne Lie Stokbro fortæller her om Christine Swanes 

vej til modernismen på baggrund af sin artikel i den bog, som ledsagede udstillingen. 

 

Christine Swane. Opstilling med begonie, 1896 

Akvarel på papir, 490 x 345 mm. Johannes Larsen Museet. Foto: Ole Friis 



Over seks årtier og med naturlige tilhørsforhold til både Fynboerne og de klassiske modernister udviklede 

Christine Swane sin billedverden af opstillinger, bybilleder, landskaber, haver og figurbilleder. Hun skabte 

original studiokeramik og eksperimenterede med tekstilkunst. Overalt i dette brede, kunstneriske virke tog 

hun til stadighed afsæt i det nære og velkendte, i den skønhed, hun byggede op omkring sit liv, og som 

afspejler sig i hendes værker. Hvordan gjorde hun det? Det korte svar er: Ved ikke at gøre som de fleste af 

tidens øvrige, kvindelige kunstnere. Ved ikke at give op men ubøjeligt kile på, selvom kollegial skepsis, 

personlige problemer og tidens ugunst ramte hende: Hun valgte i store træk selv de lærere og vejledere, som 

kunne hjælpe hende fremad med kunsten; hun tog det lange, seje træk med censurerede udstillinger, 

separatudstillinger i Københavns kunsthandler med først fordomsfuld og forudindtaget, senere stadig mere 

positiv kritik til følge; hun insisterede på at forblive kunstner, efter at hun og maleren Sigurd Swane blev gift 

i 1910, og de i 1913 blev forældre til sønnen Lars; hun genopfandt sig selv som kunstner ved at søge 

vejledning hos den centrale modernist Harald Giersing efter skilsmissen fra Sigurd Swane i 1920; hun 

organiserede sig, så hun kunne koncentrere sig om sin kunst, ved fra 1927-54 at bo sammen med sin søster 

Marie. Og endelig skabte hun fra 1935 et hjem, som gav hende alt det, hun havde brug for i sin kunst. Kort 

sagt: Christine Swane ville kunsten, og hun lykkedes med det – på trods af køn, tid og fattigdom og i kraft af 

en til tider vaklende men dog vedvarende tro på, at hun var kunstner.  

 

De tidlige år 

Som søster til Fynbo-maleren Johannes Larsen (1867-1961) blev Christine Swane naturligt nok sporet ind på 

Fynboernes oplevede naturalisme allerede før, hun begyndte sin uddannelse. Den fine skildring af en 

voksende begonie viser den iagttagelsesevne og præcise gengivelse, som prægede hendes kunst i disse 

tidlige år.  

At hun gerne ville være kunstner, stod sandsynligvis klart for hende allerede i de sene teenage-år. 

Småtegninger viser hendes optagethed af især blomsters form og farve, og kunstinteressen blev uden tvivl 

næret af mødet med de kunstnere, der besøgte Johannes Larsen i Kerteminde. At kunstnervejen var et 

grænseoverskridende og mønsterbrydende valg, vidste hun vel nok, og derfor traf hun ikke beslutningen om 

at forfølge sin drøm på egen hånd. Johannes Larsen skrev i foråret 1897 i et brev til sin forlovede Alhed, at 

Christine Swane havde bedt ham beslutte, om hun skulle være kunstner. Han tænkte over det en uges tid, 

kan man læse i Erland Porsmoses bog om Johannes Larsen fra 1999, og skrev så igen til Alhed: ”Jeg har så 

bestemt, at Christine skal være maler, men er endnu ikke helt på det rene med, hvordan det skal foregå.”  

På den tid ”foregik” kvindelige kunstneres uddannelse på den måde, at de gennem tegneundervisning skulle 

forberede sig til optagelse på Den med Kunstakademiet Forbundne Kunstskole for Kvinder. Her ville de 



modtage undervisning i bl.a. tegning efter forlæg, perspektivtegning og modeltegning, før de efter et par års 

forløb kunne rykke op i maleklassen, hvor der især blev lagt vægt på figurmaleri.  

I årene 1897-98 modtog Christine Swane derfor grundlæggende tegneundervisning hos Fynbo-maleren Fritz 

Syberg (1862-1939) på Teknisk Skole i Faaborg. Syberg kendte hun fra Kerteminde, og da hun i 1898, som 

den første kvinde, der var forberedt til akademiet i provinsen, blev optaget på Kunstskolen for Kvinder, fik 

hun også en bekendt som lærer. Skagensmaleren Viggo Johansen (1851-1935), som ledede undervisningen 

på Kunstskolen for Kvinder, havde i et par år arbejdet i Kerteminde om sommeren, og Christine Swane var 

blevet veninde med hans datter, Ellen. Bekendtskabet førte endda til, at hun i den første periode i København 

boede hos Johansens.  

Christine Swane gik på Kunstskolen 1898-1901, men hun fik ikke meget ud af akademiundervisningen. Der 

var for meget terperi og for lidt rum til selvstændigt arbejde. Derfor søgte hun i 1900 vejledning hos 

symbolisten og ekspressionisten Jens Ferdinand Willumsen (1863-1958), en af tidens mest radikale og 

eksperimenterende kunstnere. I 1901 forlod hun Kunstskolen for Kvinder uden at tage afgang, og hun 

rundede i stedet sin uddannelse af ved i 1901-02 at male efter model hos Fritz Syberg, som da drev 

malerskole for kvinder i København. 

 

Christine Swane. Voksende levkøjer og gyldenlak, 1906 

Olie på lærred, 62 x 77 cm. Johannes Larsen Museet, Kerteminde. Foto: Ole Friis 



Umiddelbart afsatte ingen af disse lærere særlige spor i Christine Swanes kunst – dybest set var hun stadig 

naturalistisk orienteret Fynbo-maler. I de følgende år dyrkede hun da også en Fynbo-påvirket naturalisme, 

som det ses i debutværket ”Voksende levkøjer og gyldenlak”, 1906. Blomstermotivet, der i 1907 kom gennem 

censuren på Charlottenborgs Forårsudstilling, er malet i fri luft. Blomsterne er malet ”på rod”, altså ude i 

naturen, sådan som naturalismen foreskrev det, og de fylder hele billedfladen, som havde Christine Swane 

stået inde midt i blomsterbedet. Denne nærhed giver hende mulighed for at fremhæve blomsternes 

stoflighed og mange forskellige farvetoner. 

 

Christine Swane i den tidlige modernisme 

Christine Swane udviklede sin kunst i selvstændig retning på baggrund af en lang række impulser, som hun 

modtog op gennem 1900’erne og 1910’erne. Både nogle, hun selv opsøgte, og nogle, der lå i tidens 

fornyende strømninger, og som på et ubevidst plan har smittet af på hendes kunstsyn og udtryk.  

Da hun i 1902 anså sin uddannelse for afsluttet, stod dansk kunst nemlig overfor et paradigmeskifte hen mod 

det, der i dag omtales som den klassiske modernisme. I unge, eksperimenterende kredse begyndte man i 

disse år at tilsidesætte kunstens traditionelle dyrkelse af naturimitation og fortælling til fordel for en 

pointering af kunstens egne, iboende karaktertræk som former, linjer, flader og farver. Det var den form for 

kunst, Christine Swane ville arbejde med, og på baggrund af de modernistiske impulser, som hun modtog op 

gennem 1910’erne, og i en klar bevidsthed om, at det var kunstneren og ikke udefrakommende fordringer, 

som bestemte kunstens retning, nåede Christine Swane frem til sit originale bidrag til dansk modernisme.  

Hun fandt inspiration flere steder. Vigtigst i de formende år var et møde med Karl Isakson (1878-1922) og 

hans kunst hos Johannes Larsen på Møllebakken i Kerteminde i 1909. Under ægteskabet 1910-20 med Sigurd 

Swane (1879-1973) bevægede hendes kunst sig i stadig mere frigjort retning, og da hun søgte vejledning hos 

Harald Giersing (1881-1927), efter at hun og Sigurd Swane var blevet skilt i 1920, tog hun kubismens 

geometriske flademaleri til sig og nåede frem til det formsprog, som skulle blive hendes eget. Disse 

hovedinspirationskilder supplerede hun med besøg på udstillinger af både dansk og international 

samtidskunst, af arbejdsophold i Sverige og en studierejse til Tyskland, men først og fremmest udviklede hun 

sig, fordi det var dét, hendes kunst havde brug for, fordi, det var dét, hun ville. 

Da Christine Swane i 1909 mødte Karl Isakson, ændrede hendes egen kunst sig i mere fri retning: ”Ved at se 

paa Isakson kom jeg ind paa de klare Farver, – han var i Kerteminde i 1908 eller 09 i temmelig lang Tid, og 

hans Billeder beundrer jeg jo meget – det har vel været Skyld i, at jeg ikke er kommet til at ligne Fynboerne 

og deres Naturalisme, trods det, at jeg som Johs. Larsens Søster har staaet Kredsen nær.” sagde hun i ”Tidens 

Kvinder” 26. 5.1936. 



 

 

Christine Swane. Tomater i fad, 1909 

Olie på lærred, 52 x 59 cm. Johannes Larsen Museet. Foto: Ole Friis 

Christine Swane optog umiddelbart Karl Isaksons løse malemåde, de synlige penselstrøg og brugen af 

komplementærkontraster, som Isakson havde lært på Zahrtmanns Skole 1902-05. I maleriet ”Tomater i fad”, 

en opstilling med funklende røde tomater og ribs i fade på et bord, malet i løbet af sommeren 1909, skinner 

den i dag patinerede undermaling igennem de tørre, ”sprukne” strøg, som op gennem 1910’erne kom til at 

karakterisere Christine Swanes penselarbejde. Hun lader de varme, røde farver gløde på den 

lysgennemtrukne, køligere baggrund, her og der kontrasteret af blå og grønne islæt. 

Mødet med Karl Isakson og hans kunst medførte både koloristisk og kompositionel udvikling i Christine 

Swanes kunst, men det førte også – og mindst ligeså vigtigt – til en friere tilgang til selve det kunstneriske 

arbejde. Et maleri skulle ikke længere nødvendigvis være en afmaling af virkeligheden, og Christine Swane 

hyldede som sine modernistiske kolleger kunsten selv ved at skabe sit værk med særligt hensyn til det 

maleriske, til form, farve, linje, flade og rum. Hendes kunst fik yderligere næring i den retning, da hun ved 

Faaborg Museums indvielse Sankt Hansaften 1910 mødte maleren Sigurd Swane og i november måned 

samme år blev gift med ham. 

Efter at Christine og Sigurd Swane var blevet gift, fortsatte hun sin karriere og brød dermed det gældende 

mønster for en lang række kvindelige kunstnere, som indstillede karrieren ved ægteskab. At hun holdt ved, 

skyldtes viljen til kunsten men også, at ægteskabet, ud over forelskelsen, rummede spændende perspektiver 



og muligheder, som fx den daglige omgang med banebrydende, nytænkende kunstnere, som kunne give 

hende impulser til at udvikle kunsten i en stadig mere modernistisk retning. 

Sigurd Swane var påvirket af den franske kunst, han havde oplevet under et langt ophold i Paris 1907. Han 

satte farven på lærredet i korte, synlige strøg, sådan som han havde oplevet det i de franske impressionisters 

og postimpressionisters værker, han opdyrkede en vibrerende penselskrift, som bibragte maleriet bevægelse 

og dynamik, og han begyndte, som fauvisterne, at sætte rene, ublandede farver op mod hinanden i 

komplementære kontraster.  

 

Christine Swane. Opstilling med hyacinter, 1915 

Olie på lærred, 67 x 71 cm. Johannes Larsen Museet. Foto: Ole Friis 

I opstillingen med blå og røde hyacinter fra 1915 arbejder Christine Swane sig med et tilsvarende udtryk. 

Penslen danser hurtigt hen over billedfladen, og kolde blå og varmere røde toner veksler mellem hinanden, 

sat på lærredet i synlige strøg. Det levende og dynamiske indtryk fastholdes i det smalle billedrum, der 

umiddelbart bag urtepotterne lukkes af et ternet klæde. Alt er malet, så farve, stoflighed og malemåde bliver 

fremhævet på bekostning af virkelighedsimitationen.  

I oktober 1913 kom Christine og Sigurd Swanes eneste barn, sønnen Lars til verden, og hun måtte i en periode 

koncentrere sig om moderrollen. Samtidig var ægteskabet i 1914-15 i alvorlige vanskeligheder, og parret blev 



i slutningen af 1914 separeret. Under separationen 1914-15 og i perioder frem til 1920 boede Christine 

Swane hos sin søster Marie i Kerteminde, hvilket kan have holdt hende borte fra en række af de mest 

betydningsfulde begivenheder, som fandt sted på den unge, modernistiske kunstscene i disse år. For blot at 

nævne nogle få ting: Under 1. verdenskrig kunne man i København opleve den nyeste kunst ved selvsyn på 

udstillinger arrangeret af den tyske gallerist Herwarth Walden, i 1915 åbnede kunstnersammenslutningen 

Grønningen sin første udstilling og skabte dermed et udstillingsforum for den nyeste kunst – dog ikke for 

kvinder før 1933, hvor billedhuggeren Astrid Noack udstillede, og 1937, hvor Christine Swane selv udstillede 

som medlem for første gang – og i årene 1917-1924 var grosserer Chr. Tetzen-Lunds store samling af 

moderne, fransk kunst åben for publikum hver mandag i vinterhalvåret. 

Trods barn, ægteskabelige problemer og de ændrede levevilkår, som verdenskrigen førte med sig, opretholdt 

Christine Swane en ret omfattende, konstant produktion og udstillingsvirksomhed op gennem 1910’erne. 

Hun udstillede separat, på små gruppeudstillinger og på de censurerede Charlottenborgs Forårsudstilling og 

Kunstnernes Efterårsudstilling. I alt 13 udstillinger blev det til fra 1911 til 1919.  

I januar-februar 1919 holdt Christine og Sigurd Swane en fælles udstilling i Den Frie Udstillings bygning i 

København. Christine Swane viste ifølge kataloget 56 oliemalerier, 20 akvareller og en række tegninger, mens 

Sigurd Swane viste 30 malerier, 9 akvareller, tre litografier samt er antal tegninger. Blomsterbilleder, både 

opstillinger, buketter og planter på rod udgjorde motiverne i størstedelen af Christine Swanes værker, men 

hun viste også landskaber fra Sverige og Fyn.  

Under udstillingen blev Christine Swanes kunst for første gang anmeldt parallelt i en række dagblade og 

tidsskrifter, hvilket giver et indblik i kritikernes forskellige forventninger til og oplevelser af hendes stadigt 

mere moderne og subjektive kunst. I en desværre uidentificeret avis fik hendes del af udstillingen 24.1.1919 

følgende ord med på vejen: ”To af de største Sale i ”Den frie”s rummelige – ja, sandelig rummelige – Hus er 

fyldt med brogede Farver, som danner sære Figurer. Der er noget i Stoffet, som faar os til at tænke paa smukt 

farvet Uldgarn til Broderier – dette gælder navnlig den første Sal. Undersøger vi Farverne nærmere, viser de 

sig at være malede paa Lærred og at være Malerier. Dette Indtryk forstærkes, naar vi undersøger de enkelte 

Rammers Indhold, og idet vi sammenholder dette med Katalogbetegnelserne, faar vi efterhaanden den sikre 

Overbevisning, at disse brogede, mer eller mindre smukke farvede Flader skal, som man tidligere udtrykte 

sig, ”forestille noget”. Dette var altsaa Christine Swane og hendes Sal efterlader som Helhed et behageligt, 

lyst venlig-broget Broderimagasins-Indtryk.” 

Ironiske og latterliggørende anmeldelser som denne var ikke et særsyn i perioden, snarere tværtimod. Store 

dele af kritikerstanden manglede forudsætningerne for at forstå modernismens fornyelse af kunsten og 

vurderede den ud fra akademiske kvalitetskriterier som genkendelighed og virkelighedsforankring. I 

forlængelse af kritikken af Christine Swane hedder det således i omtalen af Sigurd Swanes værker: 



”Anderledes stiller det sig med den store 8-kantede Sal. Her er Indtrykkene uensartede, lidt forvirret-

voldsomme, og det lille pust af Virkelighed, som vi efterhaanden fornam i den anden Sal, opfanges ikke her, 

denne er ganske uden Forbindelse med Virkeligheden.” Forfatteren har øjensynligt forventet at se 

naturimiterende kunst, og da denne forventning ikke blev indfriet, tyede han til spot.  

En anmeldelse i ugebladet ”Hver 8. Dag” 31.1.1919 under overskriften ”Sigurd Swanes Udstilling”, er heller 

ikke positiv overfor Christine Swanes kunst: ”Naar man kommer ned ad Trappen til hans [Sigurd Swanes] Sal, 

straaler kraftige og friske Farver En i Møde. Saa meget kraftigere og velgørende maskuline virker de, naar 

man kommer fra den første Sal, hvor hans Kones Billeder – hæderlige og pæne, men meget matte Aflæggere 

af Swanes – hænger. Det er tydeligt, at Fru Swane er paavirket af sin Mand, men hans personlige Dristighed 

og Kraft baade i Farvevalg og Penselføring mangler hun aldeles.” Man kan måske polemisk spørge sig selv, 

hvordan Christine Swane skulle kunne besidde Sigurd Swanes personlige dristighed og kraft, og hvorfor 

anmelderen ikke omtaler hendes kunst for det, den er, men kun vurderer den i sammenligning med Sigurd 

Swanes.  

Christine Swanes kolorit noterede Politikens anmelder, K. Pontoppidan sig også i en anmeldelse fra 

30.1.1919, hvor han omtalte værkernes ”… milde og lyse, lidt blege Farve…”. Han afsluttede sin anmeldelse 

med ordene ”Overfor de enkelte Billeder glæder man sig over det følsomme Farvesyn og den dekorative 

Skønhed, de ejer.” En usigneret anmeldelse i National Tidende 1.2.1919 fastslår, at ”… Christine Swanes 

kunstneriske Temperament naturligst giver sig Udslag i dekorativt virkende Arbejder”, hvorefter hendes 

landskabsbilleder afskrives som ”kulørte Barneblyanter, som noget Krimskrams, i hvilket det er umuligt at 

finde Mening”. Anmelderen ser med mildere øjne på hendes opstillinger, for ”… naar Kunstnerinden giver 

Billeder af Blomster, kan hun opnaa en overordentlig smuk dekorativ Virkning ved de sarte Farvers og de 

udtryksfulde Liniers dekorative Samspil. ... Hvis hun altid malede saa godt, vilde hun hurtigt komme frem i 

første Række.”  

Begrebet ”dekorativt” begynder nu at dukke op i anmeldelser af Christine Swanes kunst. I modernismens 

tidlige år dækker begrebet ofte over de bestræbelser af rent malerisk karakter, som bliver stadig mere synlige 

i tidens kunst, og som sætter den moderne kunst i kontrast til en naturtro gengivelse af det sete. I den 

henseende indskrives Christine Swanes kunst gennem brugen af det dekorative i en modernistisk kontekst, 

og at hun nu for alvor er på vej ind i et nyt formsprog, fremgår af den mest omfattende anmeldelse af hendes 

kunst indtil videre. I de ovennævnte anmeldelser har Sigurd Swanes værker fået mest spalteplads, de er 

blevet gjort til genstand for summariske analyser og forsøgsvist sat ind i en samtidig sammenhæng. Derfor 

er det et særsyn, at Berlingske Aftenavis’ anmelder Theodor Oppermann 28.1.1919 giver Christine Swane 

næsten dobbelt så meget spalteplads som hendes mand og præsenterer hende som en kunstner med hidtil 

uopdagede kvaliteter. Det hedder bl.a. i hans anmeldelse: ”Hendes Udstilling i den ”Fries” Lokaler er selv for 

Venner af hendes Kunst noget af en Overraskelse. Hun viser sig her som den fødte Kolorist. Hun elsker skønne 



Farver og formaar at fremlokke deres reneste og lyseste Toner; hun har umiddelbar Føling med deres 

lovbundne Væsen og aner ikke alene Kontrasternes Hemmeligheder, men ogsaa Intervallernes.” 

Anmeldelsen fortsætter: ”Stod Christine Swanes Kunnen paa Højde med hendes Følelse for Farver vilde hun 

være blandt de første i sit Fag. Over hendes Penselføring er der noget nervøst, noget glitrende, som har en 

egen Charme; men hun mangler Koncentrationsevne, hendes Foredrag bliver ofte underligt svagt og spredt. 

Det synes at skorte paa Træning, Taalmodighed og Udholdenhed. Fra Naturens Haand godt nok udstyret.” 

Oppermann fortsætter med at fremhæve, hvordan Christine Swane ”… frydes over Planternes Pragt og 

interesserer sig kun lidt for deres Bygning og særegne Væsen, til Gengæld kan hun klare meget dristige 

Sammenstillinger, saaledes som Drivhusbilledet med brogede Campanula og brandrøde Calceolaria.” Alt i alt 

en fin anmeldelse, hvor kritikeren lægger vægt på udviklingen i Christine Swanes kunst og honorerer de 

koloristiske bestræbelser, som hun har været optaget af gennem de forløbne ca. 10 år. Han ser imidlertid 

ikke penselføringen og den løse, transparente malemåde som led i disse bestræbelser, men som mangel på 

træning, tålmodighed og udholdenhed. Noget kan der måske være om snakken, for Christine Swane måtte i 

lighed med mange af sine kvindelige kolleger forene sit kunstneriske virke med huslige forpligtelser, hvilket 

naturligt nok kunne svække koncentrationen og dræne for energi. 

 

1920’ernes maleriske frigørelse 

Årene med Sigurd Swane havde uden tvivl meget stor betydning for Christine Swanes kunstneriske udvikling. 

Hun havde i de 10 år, hvor hendes kunst udviklede sig i retning af et selvstændigt udtryk, kunnet afprøve 

formsprog og teknikker i dialog med en, som man må formode kendte hendes kunstneriske ambitioner og 

mål. Hun havde kunnet drage nytte af sin mands større erfaring og større viden om tekniske spørgsmål, og 

hun havde fået en vis tilknytning til modernismens inderkreds på trods af de lange perioder væk fra det 

københavnske kunstliv i de banebrydende 1910’ere. Hun havde efter al sandsynlighed oplevet 

betydningsfulde udstillinger af udenlandsk modernisme og havde kunnet diskutere dem med ligesindede. 

Hun var blevet optaget på de censurerede udstillinger alle de år, hun sendte værker ind til bedømmelse, og 

hun havde gjort sig bemærket med både separat- og gruppeudstillinger, som var blevet genstand for kritik 

af informativ, konstruktiv – og nedladende art.  

At Christine Swane på trods af alle disse væsentlige udviklinger ikke blev inkluderet i inderkredsen af tidlige, 

modernistiske kunstnere, skal man nok ikke tilskrive hendes kunst som sådan, men en række ydre 

omstændigheder, som bundene i, at hun var kvinde og som sådan pr. tradition marginaliseret på 

kunstscenen. I sin doktorafhandling fra 2011 om dansk modernisme konstaterer kunsthistoriker Lennart 

Gottlieb på side 83 under overskriften ”Kønsperspektivet: Maskulint hegemoni” kvindelige kunstneres 

manglende repræsentation i de modernistiske kunstnersammenslutninger, som udstillede mellem 1909 og 



1929: De 13, Ung Dansk Kunst, Grønningen og De 4, og han konstaterer i sin bog ”Modernisme”, 2012 på 

side 22 under overskriften ”Mændenes modernisme”, at kvinderne var fraværende på grund af ”… den 

historiske virkelighed, som var, at mændene var i centrum og kvinderne i periferien.” Men de kvindelige 

modernister var der, skønt de ikke var mange: På Kunstnernes Efterårsudstilling i 1918, hvor modernismen 

for alvor slog igennem, – dog uden Christine Swanes deltagelse – deltog således seks kvinder: Besse Giersing, 

gift med Harald Giersing i 1917, Yrsa Hansen, som i 1923 blev gift med Vilhelm Lundstrøm, Ville Oppenheim, 

som i 1920 blev gift med Jais Nielsen, Kamma Salto, som var blevet gift med Axel Salto i 1915, samt Ebba 

Carstensen og Olivia Holm Møller, som begge var ugifte. Selvom man måske heller ikke i dag ville vurdere 

kvinderne til at have et niveau, der kunne måle sig med mændenes, kunne man måske nok i en periode, hvor 

kunsten først og fremmest var søgende, eksperimenterende og på alle måde prøvede grænser af, forvente, 

at også kvindernes eksperimenter kunne præsenteres i større omfang.  

 

Christine Swane. Opstilling med tulipaner og blå flaske, 1919 

Olie på lærred, 63,5 x 83,5 cm. MSJ-Kunstmuseet i Tønder 

Det selvstændige udtryk 

Før skilsmissen var Christine Swane på vej mod et fladeorienteret maleri, som det ses af opstillingen fra 1919. 

Motivets enkeltdele er opfattet som flader og skildret næsten uden brug af modellerende skygger. Hver 

genstandsfarve står for sig selv uden overgang til nabofarven, og det er svært at afgøre, hvor det smalle 

billedrum, altså motivets vandrette plan afløses af baggrundens lodrette. Den abstraktionsproces, som 

dukker op her, blev drivkraften for udviklingen af Christine Swanes selvstændige udtryk. En anden kraftkilde 



er vejledningen hos Harald Giersing. I sin portrætbog fra 1938 om Christine Swane forklarer forfatteren Poul 

Uttenreitter hendes bevæggrunde for i 1921 at søge sporadisk vejledning hos ærkemodernisten Harald 

Giersing: ”Det var det samme, som i sin Tid fik hende til at gaa i Lære hos Willumsen, en Længsel efter at 

komme ud over Naturalismens Utilstrækkelighed og naa hen imod Klarhed – først nu var hun i Stand til at 

tage sit Parti.”  

Harald Giersing, som siden 1905 havde været en både stridbar bannerfører og indsigtsfuld og nuanceret 

talsmand for de modernistiske strømninger, gennemgik havde gennemgået alle modernismens tidlige faser, 

og han var en central figur blandt de unge modernister, som i 1917 og 1918 satte Kunstnernes 

Efterårsudstilling på den anden ende med eksperimenterende, grænsesøgende værker, som provokerede 

store dele af det danske kunstpublikum og hele den danske kunstkritikerstand. Christine Swane bevægede 

sig aldrig ud i et sådan avantgardistisk oprør, men betydningen af oprøret kom frem i et interview 27.5.1951 

hvor hun lakonisk opsummerede i Social-Demokraten: ” … himlen var stormet, før jeg kom til. Det havde 

Lundstrøm og Salto og Giersing jo gjort…”  

Der findes ingen optegnelser om Christine Swanes erfaringer fra Giersings skole, men noget helt centralt fik 

hun med sig derfra, nemlig en interesse for det kubistiske maleris tilsidesættelse af det perspektiviske 

billedrum og ordningen af motivet i geometriske facetter eller prismer på billedfladen. Harald Giersing 

eksperimenterede i 1910’ernes slutning med et rent fladebundet, kubistisk maleri, som han viste på 

Kunstnernes Efterårsudstilling i 1918 og 1919. Christine Swane så udstillingerne, hvilket kan have været 

grunden til, at hun opsøgte ham for at få vejledning. I al fald arbejdede hun sig i 1920’ernes begyndelse hen 

mod det kubistisk-geometriske, flade- og linjebårne maleri, som blev kendetegnende for resten af hendes 

karriere, og som Uttenreitter beskrev indsigtsfuldt og koncist: ”I hele den sidste Fase af hendes Kunst [som 

her strækker sig til 1938] gør … en kubistisk Indflydelse sig gældende – ikke saadan at forstaa, hun her har 

søgt konkrete Forbilleder, Picasso, Braque eller hvem man vil, men som en Tendens til at gøre sig fri af den 

materielle Virkelighed og naa ind til en samlet Opfattelse af Motivet med Udeladelse af alle uvæsentlige 

Træk.” 



 

Christine Swane. Udsigt. Tisvilde Hegn, 1937 

Olie på lærred, 170 x 220 cm. Kvindernes Bygning, København 

Vejledningen fra Harald Giersing, hvor sporadisk og kortvarig den end må have været, bragte altså Christine 

Swane et stort skridt videre i retning af det formsprog, som hun op gennem 1930’erne fandt sig tilrette i, og 

hvor hun formulerede og afprøvede de idéer om form og farve, som lå hende på sinde. Landskabet fra 

Tisvilde Hegn, 1937 er tegnet op med blå konturer, et træk, som dukkede op allerede i begyndelsen af 

1920’erne. Træerne er forenklet til geometriske former, og billedrummet er bygget op i omvendt perspektiv: 

Utydelige områder i forgrunden og masser af detaljer i baggrunden. Ved at tagne sit motiv og fylde ud med 

farve, pointerer Christine Swane flade frem for volumen og rum, og landskabet bliver ikke et, øjer gå på 

opdagelse ind i, men op ad. Abstraktionen ligger også i den forenklede kolorit, hvor grønne og orange toner 

gør det ud for alle skovens farver. 

I disse år var det ikke på noget tidspunkt Christine Swanes intention at forlade figurationen, hvilket i øvrigt 

ingen af modernisterne gjorde. Hendes stræben gjaldt derfor en malerisk funderet fortolkning af det sete, 

og den store formmæssige udvikling fandt sted ved mødet med og forståelsen af kubismen under Giersings 

vejledning. Da Christine Swane 18.4.1938 blev interviewet til Ekstrabladet om sin kunstneriske udvikling 

kunne hun nu sige: ”… Jeg holder mest af det nye, som kommer frem. Kubismen har især haft Betydning for 

mig. Naa, det kan være, at Interessen for den nye Kunst er et Alderdomstegn. ” Det var det nu nok ikke, 

snarere en efterhånden dybt reflekterende og ”kræsen” kunstners erfarne blik på sit gebet. 

 



Keramikken 

 

Christine Swane. Lille fad med blå fisk, udateret 

Glaseret lertøj, Diam. 14 cm. Johannes Larsen Museet. Foto: Ole Friis 

Et vigtigt led i Christine Swanes abstraktionsproces udgøres af hendes keramiske produktion. Efter at hun i 

1926 begyndte at arbejde med keramik, udviklede hun således hurtigt en til tider rent nonfigurativ, kubistisk 

ornamentering. I sin karakteristik af keramikken skrev Hugo E. Gammelgaard i ”Nyt Tidsskrift for 

Kunstindustri, 1938: ”Fru Swanes Keramik er i udpræget Grad Kunstnerkeramik. Man kan ligefrem direkte 

se, hvorledes de Flader, som de forskellige Genstande frembyder, er behandlet af en Malerhaand. De er 

blevet benyttet som Billedflader, men Billederne er dog af en egen Karakter, idet Fru Swane, som i sin 

Malerkunst vel maa betragtes som en sildefødt, stærkt lyrisk betonet Kubist, i sin keramiske Dekoration tager 

Skridtet mod Kubismen helt ud og tegner udelukkende Abstrakt … Det er ikke sjældent, at man ved at 

betragte et af hendes Fade kommer til at tænke paa et kubistisk Billede og begynder at fundere over, hvordan 

det skal vende. … Som Eksperiment betragtet er hendes Ornamentik interessant, og det er lykkedes hende 

ad denne Vej at skabe helstøbte, abstrakte Kunstværker, Arbejder, som i næsten højere Grad end hendes 

Malerier er Udtryk for et følsomt, lyrisk, bevæget, spændstigt Sind.” 



 

Christine Swane. To dansende figurer. Skitse til keramisk dekoration, udateret 

Blyant på papir, 135 x 393 mm. Johannes Larsen Museet. Foto: Ole Friis 

 

 

Christine Swane. Nonfigurativt ornament. Skitse til keramisk dekoration, udateret 

Blyant på papir, 280 x 210 mm. Johannes Larsen Museet. Foto: Ole Friis 

I en række skitser i Johannes Larsen Museets samling kan man studere den dekorative kubisme, som 

Gammelby karakteriserer så fint ovenfor. Motiverne er stiliserede menneske-, dyre- og plantefigurer, for 

menneskefigurernes vedkommende ofte dansende eller på anden vis dynamiske. Dekorationerne bygges op 

af geometriske former, og bevægelsesmotivet understreges af ”fartstriber” i form af rette eller buede linjer, 

som danner en nonfigurativ baggrund for de trods alt genkendelige figurer. Ved siden af de stiliserede 



motiver opdyrkede Christine Swane en ”kollektion” af dynamiske, abstrakte Art Deco-ornamenter. Art Deco 

kom frem på Verdensudstillingen i Paris i 1925. Med stiliserede plante- og dyreornamenter side om side med 

rent nonfigurativ, geometrisk dekoration fornyede og frisatte Art Deco den dekorative kunst på samme 

måde, som modernismen fornyede og frisatte billedkunsten. 

Christine Swane udviklede sin keramik og sit dekorative formsprog synkront med Art Decos udbredelse 

herhjemme. Hun kan ikke karakteriseres som avantgardekunstner, men hun var her for første gang i sin 

karriere helt på omdrejningshøjde med de nyeste strømninger. Det er tydeligt, at den dekorative stilisering 

har ligget godt til hende, og at hun har haft både fornøjelse og inspiration ud af at forenkle dyre- og 

planteformer i en grad, hun aldrig når ind til i sit maleri.  

  

Christine Swane. Skitser til keramiske dekorationer, udaterede 

Blyant på papir, hhv. 280 x 210 mm og 265 x 205 mm. Johannes Larsen Museet. Foto: Ole Friis 

 

Christine Swanes modernisme 

På baggrund af 1920’ernes eksperimenter inden for både maleri og keramik udviklede Christine Swane sin 

version af det modernistiske maleri. Hun betonede de modernistiske aspekter som det rent maleriske i form, 

kolorit og komposition, hun veg uden om det fortællende og betydningsbærende og hævede motivet som 

blot og bart afsæt for det maleriske. Derved lagde hun afstand til sit naturalistiske udgangspunkt og til 

naturiagttagelsen og førte sin kunst ind i et felt, hvor den først og fremmest er kunst. Selvom hun kun ganske 

sjældent slap det figurative helt, vægtede hun fremover fladen som maleriets fundamentale karakter, hun 

understregede det ikke-naturalistiske gennem brugen af tegnede konturer, hun gav farverne selvstændig, 

ikke-illustrativ status, og hun brugte sit skarpe blik for det ornamentale til at stilisere sit udtryk mere og mere.  

 



 

Christine Swane. Opstilling, 1936 

Olie på lærred, 81,7 x 96 cm. Horsens Kunstmuseum 

Gennem denne abstraktionsproces nåede Christine Swane ind til et flade- og linjebåret formsprog og en 

forenklet kolorit, som blev hendes særkende, og som banede vejen for fuld anerkendelse på den danske 

kunstscene. I en begrænset kreds af motiver, først og fremmest opstillinger, men også landskaber og enkelte 

figurbilleder, dyrkede hun sit kubistisk-geometriske flademaleri i klare grønne, blå, gule og røde farver, og 

gennem flittig udstillingsaktivitet på Charlottenborg, på Kunstnernes Efterårsudstilling og i københavnske 

kunsthandler blev hendes kunst udbredt og eftertragtet i stadigt bredere publikumskredse. 

Opstillingen fra 1936 er indbegrebet af Christine Swanes modne udtryk. Hun bygger motivet op af egne 

frembringelser: Bordtæppet er et patchwork-arbejde fra begyndelsen af 1930’erne, den store, grønne skål 

er et af hendes største, keramiske arbejder, puden i sofaen er med stor sandsynlighed broderet efter egne 

tegninger, planten i den grønne skål har hun sikkert selv fremavlet i sit drivhus, og maleriet på væggen bag 

opstillingen er et af Christine Swanes byprospekter. Motivet er således stykket sammen af kunst og 

kunsthåndværk, og det repræsenterer derved på sin vis kunsten i anden potens. Ingen kan være i tvivl om, 

at Christine Swanes kunst fra nu af alene handler om kunst. 

I 1930’erne kom endelig den officielle anerkendelse: I 1935 udstillede Christine Swane retrospektivt i 

Københavns Kunstforening, samme år foretog Ny Carlsbergfondet sine første af en længere række indkøb af 

hendes værker til uddeling på landets kunstmuseer, og i 1936 modtog hun, som den første kvindelige maler, 



medlemskab af kunstnersammenslutningen Grønningen, efter at Poul Henningsen, PH, i Politiken 29.3.1936 

havde harceleret i sin anmeldelse af Charlottenborgs Forårsudstilling: ”Christine Swanes tre billeder lyser 

langt væk fra en krog. Hvorfor skal hun censureres ind på Charlottenborg i stedet for at være medlem af 

Grønningen eller Den Frie? Mandfolks mindreværdskomplekser?” I ”Ugejournalen” hed det i januar 1937 i 

forbindelse med ferniseringen: ”Der har fundet en lille Revolution Sted paa Grønningen i Aar. For første Gang 

i Sammenslutningens Historie er der en Kvinde blandt Udstillerne, og det er ikke en ung, debuterende 

Malerinde, men et saa anerkendt Navn som Christine Swane, Søster til Johannes Larsen, en rigtig kvindelig 

”Fynbo” inden for dansk Malerkunst. Hun er et stille og beskedent menneske, almindelig afholdt i 

Kunstnerkredse, og hendes Billeder med deres klare Geometri og deres lyse, rene Farver vækker ogsaa al 

mulig Beundring hos Kritikken. … Man kan i Grunden ikke sige, at hun før nu har haft de Udstillingskår, hendes 

Billeder virkeligt fortjener.” Christine Swane udstillede herefter på Grønningen hvert år fra 1937 til 1961, 

hvor man arrangerede mindeudstilling for hende. Med til anerkendelsen hører også, at hun i 1938 som nævnt 

blev portrætteret af forfatteren Poul Uttenreitter i bogserien ”Vor Tids Kunst”, samme år blev hun tildelt 

Tagea Brandts Rejselegat, og i 1943 modtog hun Eckersberg Medaillen. Anerkendelsen kom sent, men ikke 

for sent, for helt frem til sin død i 1960 fortsatte Christine Swane med at udvikle sin kunst. 

 

En sammenvævet praksis 

Christine Swane trak i resten af sin karriere på de ressourcer, hun selv udviklede i og omkring sit hjem i 

Birkerød, hvor hun i 1935 flyttede ind i en nyopført, æblegrøn funkisvilla på Skovgaardsvej 5. Villaen var 

tegnet af arkitekten Hans Hansen (1899-1958), og i Johannes Larsen Museets katalog til udstillingen GRØN 

skriver museumsleder Mette Ladegaard Thøgersen indsigtsfuldt og perspektiverende om de nye rammer.  



 

Christine Swane. Opstilling med kubistisk motiv, udateret, 1930’erne 

Olie på lærred, 40 x 50 cm. Privateje 

Her skal derfor blot nævnes, at Christine Swane med huset og den omkringliggende have skabte rammerne 

for den sammenvævede, ”selvforsynende” arbejdsmetode, hun fremover kom til at dyrke. Hendes maler-, 

keramik- og tekstilpraksisser smittede i høj grad af på hinanden og blev sammen med have og hus 

inkorporeret i hinanden. I haven dyrkede hun de planter, som blev indarbejdet i opstillingerne, og hun fandt 

de landskabelige motiver, som karrieren igennem også var væsentlige i hendes motivverden. Hun forenklede 

planternes former til de stiliserede ornamenter, som hun brugte som dekoration i sin keramik og i rent 

abstraheret form som mønsterforlæg for sine tekstilarbejder. Interiører fra villaen, oftest fuglebure og 

glasting i vindueskarmene, blev brugt til at skabe transparens i motivernes komposition og derved ophæve 

billedrummet. Malerierne og særligt landskabsmotiverne blev brugt som baggrund i andre malerier, og 

keramikken og tekstilkunsten indgik som både praktisk husgeråd og dekorativ staffage i malerierne. Denne 

sammenvævning af enkeltdele i et kunstnerisk virke synes at have været noget ganske særligt for Christine 

Swane og bringer hende på en meget tidlig forkant med den selvrefererende og -reflekterende praksis, som 

man ellers først ser udbrede sig i den postmoderne kunst. 

Den intense opstilling med krukke med kubistisk fodboldmotiv, en fin nonfigurativt dekoreret skål og en 

kuglerund vandmelon på en patchwork-dug samler Christine Swanes kunstneriske virke på ét sted. Alt i 

motivet er af egen avl, så at sige. 

 



 

Christine Swane. Opstilling i drivhus, 1951 

Olie på lærred, 100,2 x 80,2 cm. BRANDTS – Museum for kunst & visuel kultur 

Opstillingen i drivhuset, 1951 er således placeret på et af de meget populære kakkelborde, som Christine 

Swane skabe en række af i 1930’erne, mens baggrunden i opstillingen med en knaldrød amaryllis, 1957 

udgøres af kartonen til hendes mosaikudsmykning af Damsøbadet, 1948-51. Som kuriosum kan i den 

forbindelse nævnes, at det slyngede motiv på bordet under amaryllissen også findes som selvstændigt motiv, 

og det ville være en fuldstændig nonfigurativ komposition, hvis ikke Christine Swane havde malet en frugt 

og en kop ind ovenpå det vildt dynamiske ornament. Det figurative slap aldrig taget. 

 



 

Christine Swane. Opstilling med amaryllis, 1957 

Olie på lærred, 95 x 68 cm. Johannes Larsen Museet. Foto: Ole Friis 

 

Den unge blandt de ældste 

Det er sandsynligvis denne insisteren på kunsten i anden potens, som gav Christine Swane større og større 

kollegial anerkendelse. Hun blev beundret for sin egenart og for at udforske de maleriske problemstillinger, 

som også yngre generationer var optaget af, og jo ældre hun blev, jo oftere blev hun sammenlignet direkte 

med sine yngste kolleger. Da Christine Swane i 1946 fyldte 70 år, skrev billedhuggeren Gotfred Eickhoff til 



hende i et brev, som nu er i Johannes Larsen Museets arkiver: ”Deres kunst er saa ung, som da De udstillede 

første gang paa Grønningen, var der vist ikke mange, der tænkte paa, at De var jævnaldrende med 

udstillingens pionérer.” På trods af den lidt knudrede formulering er man ikke i tvivl om, at Eickhoff 

anerkender Christine Swanes udtryk som ungt. 

Da Christine Swane åbnede en af sine efterhånden årlige udstillinger i Bachs Kunsthandel i juni 1946, hed det 

6.6. i National Tidende: ”En retrospektiv Udstilling af Christine Swane! Allerede i Tankerne kan man forestille 

sig, hvor strømmende livfuldt og straalende ungt et Indtryk, der naturnødvendigt maa møde Øjet paa en 

saadan samlet Opvisning af denne fine Kunstnerindes Arbejde gennem Aarene. Det maatte forekomme de 

fleste utroligt, at Christine Swane forleden fyldte 70. Saa aktuel en Stilling indtager hun inden for vor Tids 

Maleri, saa aabent og modtageligt er hendes Sind… Hun er Johannes Larsens Søster – som Maler er hun mere 

end en generation yngre…” I januar 1951 skriver Land og Folks anmelder, Otto Gelsted om Grønningen: ”Den 

skønneste sal har Christine Swane – forunderligt hvilken friskhed og hvilken ung klang, der toner ud af disse 

lærreder, og Christine Swane er jo ikke længere nogen årsunge … Hun er den, der står de to abstrakte: Else 

Fischer-Hansen og Egon Mathiesen nærmest.”  

Det ungdommelige dækker naturligvis over, at Christine Swane i sine eksperimenter med plan og rum, farve 

og stoflighed nærmede sig de rent nonfigurative undersøgelser, som en yngre generation var optaget af i 

tiden. Kunstnerparret Else Fischer-Hansen (1905-96) og Egon Mathiesen (1907-76), som Gelsted refererer 

til, og som hørte til Christine Swanes omgangskreds, var begge optaget af et forenklet, stofligt nonfigurativt 

maleri i klare farver – med andre ord Christine Swanes kunst, hvis man ser bort fra figurationen.  

Jan Zibrandtsen placerede i sin anmeldelse af udstillingen i Bachs Kunsthandel 1946 Christine Swane i 

”Avantgarden i dansk Kunst…”, og ser man på hendes sene arbejder fra 1950’erne, kan der være noget om 

snakken. I al fald blev hun stadig mere eksperimenterende i sit udtryk. Hun vægtede i stigende grad det 

dekorative og ornamentale, som havde været et karaktertræk, siden hun i 1930’erne begyndte at indarbejde 

sin keramik og tekstilkunst i malerierne, og hun gik ikke af vejen for at tilsidesætte harmoni og 

helhedsvirkning til fordel for abstraktionen.  



 

Christine Swane. Opstilling med græskar og lerkrukke, 1958 

Olie på lærred, 60,5 x 50,5 cm. Horsens Kunstmuseum 

Man ser det i den grønt-i-grønne opstilling fra 1958, hvor et kakkelbord af eget fabrikat danner underlag for 

en enkel opstilling, som ses op mod et af Christine Swanes tekstilarbejder med spidse, geometriske 

ornamenter. De nonfigurative og stiliserede former tager rent magten fra opstillingens genstande, som blot 

er påskud for at arbejde med de forskellige nonfigurative udtryk. Christine Swane nærmede sig flere gange 

den rene abstraktion, men i sit maleri holdt hun til det sidste fast i det genkendelige motiv. Det var dog aldrig 

maleriets egentlige eksistensberettigelse. Dét var derimod blomsternes og planternes former og teksturer, 

keramikkens stiliserede og nonfigurative ornamenter og tekstilarbejderne i broderi, patchwork og batik. Alle 

disse kunstneriske udtryk og udsagn om kunstens førsteprioritet i livet – derom handler malerierne. 

Forfatteren ønsker at takke Christine Swanes efterkommere og de involverede museer og samlere for 

beredvilligt at stille billedfiler til rådighed for artiklen.  



Christine Swane 1876-1960 

 

1876 Bliver født 29. maj i Kerteminde som datter af købmand Jeppe Andreas og hustru Christine 
Wilhelmine Larsen Søster til Johannes Larsen  

Bor frem til 1910 primært i Kerteminde 

 

1897-98 Tegneundervisning hos Fritz Syberg på Teknisk Skole i Faaborg 

1898-1901 Elev på Den med Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder, København. Forlader 
skolen uden afgang 

1900 Elev af Jens Ferdinand Willumsen, København  

1901-02 Maler efter model hos Fritz Syberg, København 

1907 Debuterer på Charlottenborgs Forårsudstilling, København  

1909 Møder maleren Karl Isakson hos broren Johannes Larsen på Møllebakken, Kerteminde 

1910 Gift med maleren Sigurd Swane. Bor primært på Frederiksberg. Ægteskabet opløst 1920 

1913 Sønnen Lars fødes 

1920 Studier på Harald Giersings private malerskole 

1926 Bygger sommerhus i Birkerød. Begynder her at arbejde med keramik 

1927 Søsteren Marie flytter ind som husholderske 

1935 Bygger villa på Skovgårdsvej 5, Birkerød  

Separatudstilling i Kunstforeningen, København 

Første salg af maleri og keramik til Ny Carlsbergfondet 

1937 Udstiller som medlem af sammenslutningen Grønningen 

1938 Modtager Tagea Brandts Rejselegat. Rejse til bl.a. Paris 

1943 Modtager Eckersberg Medaillen 

1948-51 Udfører vægmosaik til Damsøbadet, Frederiksberg, bekostet af Ny Carlsbergfondet 

1954 Søsteren Marie dør  

Christine Swane flytter ind hos sønnen Lars i Farum 

1957 Separatudstilling i Kunstforeningen, København 

Rejse til San Cataldo, Italien 

1960 Dør i Farum 16. august. Begraves i Kerteminde 

 


