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Om kunstneren Kurt Schwitters’ liv og arbeid, med hovedvekt på den kunsten 
han skapte i vårt nærmiljø
Ved konservator Terje Thingvold ved Romsdalsmuseet
Det blei ei interessant og givande stund på Myra kulturbygg då konservator 
Terje Thingvold heldt foredrag om og viste bilde av verka og livet til den 
fargerike kunstnaren Kurt Schwitters (1887-1948) som i nokre år av livet sitt 
budde på Hjertøya utanfor Molde. Han fekk forsamlinga på nærare 50 
personar med seg då han tok oss med på ei livsreise til denne markante og 
banebrytande kunstnaren frå Hannover. Schwitters blei kalla «bestefar til 
modernismen» fordi han var tidleg ute med nye tankar og vegar innan 
kunsten. Kollasj var ein teknikk som stod han nær i tillegg til bruk av 
geometriske figurar, og ein kan sjå eit visst slektskap med t.d. Picasso på 
sistnemnde område. Han brukte alle slags typar materiale i kollasjane sine. 
Mest kjent er han kanskje for utklipp av tekstbitar frå blad og aviser. Han 
bygde det han kalla Merzhus, sine spesielle hus med sin spesielle kunst. Det 
har vi i Hannover, i steinhytta på Hjertøya og i Lake District i England.
Thingvold viste korleis det politiske klima verka inn på kunsten, og under 
Stalin i Sovjet og Hitler i Tyskland var det bestemte reglar for kva som var 
tillate innan det kunstnarlege uttrykket. Schwitters som hadde utvikla sitt nye, 
moderne uttrykk utover på 1920-talet, blei ikkje stuerein under Hitler, og han 
måtte rømme landet. Norge blei staden der han slo seg ned frå 1937-1940. 
Tidlegare hadde han òg vore her i periodar, då dette var eit land han treivst i. 
Han hadde tilknytning til fleire stader, men først og fremst til Lysaker og 
Molde og nokre andre stader i fylket vårt, slik som Djupvasshytta ved 
Geiranger der han heldt til nokre månader om sommaren for å måle og selje 
bilde til turistane. Schwitters såg ut til å like best landskapet med fjell og 
fjord, og ein kan sjå Ystetinden på bilda hans frå Hjertøya der han både 
budde og arbeidde i ei lita steinhytte han hadde sett i stand. Inventaret i 
denne er no flytta til nybygget i Romsdalsmuseet der ein har eit eige 
«Schwittershus».
I periodar måla han «brødbilde» for å halde liv i seg, for det var ikkje mange 



som ville bruke pengar på dei modernistiske bilda hans. I dag er mange av 
desse verde fleire titalls millionar. Høvikodden har visstnok den største 
samlinga av desse bilda i dag. 
Då krigen kom til Norge i 1940, måtte Schwitters flykte til England. Han slo 
seg ned i Lake District og budde der til han døydde i 1948.
Jorunn Brekke Fjeldheim introduserte Thingvold for dei frammøtte, som fekk 
vere saman med Schwitters ein time på Myra Kulturbygg gjennom Thingvolds 
fine formidling av ein spesiell kunstnar som på mange måtar var ein 
føregangsmann for kunsten som utvikla seg utover 1960-70-talet. 
Trass i vakkert og forlokkande haustvêr såg det ut til at publikum syntest det 
var vel anvendt tid å utvide kunnskapen om Schwitters. Det gjorde i alle fall 
underteikna!
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