
 

 

  

HARALD GIERSING & 
ISCENSÆTTELSE 
Målgruppe: Ml. trinnet  
Fag: Dansk, billedkunst.  

Indledning  

I undervisningsmaterialet her kan du hente 
inspiration til arbejdet før og efter besøget i 
udstillingen Harald Giersing – modernismens 
fortællinger. Materialet kan bruges i 
undervisningen i dansk og billedkunst. På museet 
modtages klassen af museets kunstformidler, der 
gennem dialog med eleverne går i dybden med 
kunstneren gennem udvalgte værker. Undervejs vil 
eleverne arbejde i grupper og blive introduceret 
til forskellige metodiske greb.  

Læringsmål 

At eleverne stifter bekendtskab med og bliver 
nysgerrige på Harald Giersings liv og kunst. 
Stimulere en nysgerrig og undersøgende tilgang til 
at opleve kunst og gå på museum; at styrke viden 
om og forståelse for kunstfeltets mangfoldighed 
herunder kunstnerrollen og kunstens materialer; at 
eleverne kan diskutere, reflektere over og vurdere 
billedkunst som udtryksform ud fra umiddelbare 
oplevelser og ud fra en analytisk forståelse. 
Forløbet giver eleverne blik for iscenesættelse 
som virkemiddel – både i portrætgenren men også 
i mødet med Giersings andre værker.  

 

 

 

 Harald Giersing  

Harald Giersing (1881-1927) var en 
dansk maler, der var en hovedfigur i 
det modernistiske gennembrud i 
Danmark omkring 1910-20. Med 
sine portrætter og figurmalerier, 
fodbold- og balletbilleder, 
skovinteriører, landeveje og 
kirkegårdsbilleder, og med sin 
intelligente og skarpe pen står Giersing 
som en af de vigtigste danske kunstnere 
fra 1900-tallet.   
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FØR forberedelse:  

Harald Giersing  
Maleren og kritikeren Harald Giersing (1881-1928) 
er en hovedfigur i det tidlige 20. århundredes 
modernisme. Hans kunstneriske eksperimenter 
med farve og form påvirkede ikke alene samtiden, 
men har også sat sig markante spor i hans eftertid.  
Selvom Giersings liv ikke blev langt, nåede han 
utroligt meget i løbet af sin karriere. Han voksede 
op i et kunstinteresseret hjem på Frederiksberg og 
startede på Kunstakademiet, som han dog hurtigt 
droppede til fordel for Kristian Zahrtmanns 
malerskole.  
 
Landskaber og portrætter er blandt de første 
værker, som Giersing forsøger sig med. De 
forbliver et centralt motiv i hans arbejde, selvom 
paletten undervejs ændre farve. Som model for 
portrætterne optræder Giersings familie og nære 
slægtninge, men senere også kunstnerkolleger og 
toneangivende skikkelser fra Giersings maleriske 
netværk.  
 
Iscenesætte betyder at præsentere eller arrangere 
noget på en bestemt måde. Man kan iscenesætte 
mennesker gennem forskellige malemåder, farver, 
former og kompositioner. Harald Giersing 
arbejdede meget på både at iscenesætte sine 
modeller men også opstillinger af genstande.  
Et portræt er et kunstværk som forestiller én eller 
flere personer, der lever eller har levet. Man 
sidder model for en kunstner, når man bliver 
portrætteret. Kunstneren søger ofte både at 
karakterisere modellens udseende, det ydre, og 
personlighed, det indre i portrættet.  
 
 

• Lad eleverne finde eksempler på Harald 
Giersings portrætter. 

 
 
 
 

Identitet   
 
Introduktion  

• Introducer begrebet identitet ved at lave 
eleverne brainstorme på emnet, fx vha. 
mindmaps, som hænges op i klassen.  

• Hvad er din identitet? Hvad betyder det 
for din identitet, hvordan du ser ud, hvilket 
tøj du går i osv? Hvordan er du bevidst om, 
hvordan du virker på andre? 

• Hvordan iscenesætter du dig selv fx på 
nettet? 
 

Din egen signatur 
En kunstner signerer ofte sine værker enten med 
navn, kunstnernavn eller initialer. Signaturer kan 
tage form som et personligt ”logo” eller en slags 
billedskrift, hvor selve skriften bruges kunstnerisk. 
For andre er en helt særlig teknik, materialevalg 
eller motiv et lige så tydeligt kendetegn, at det i sig 
selv bliver signaturen. Nogle kunstnere kendes fx 
alene på deres særlige brug af farver.  

• Eleverne præsenteres for 
forskellige former for 
signaturer. Eleverne skal 
dernæst i grupper tale om, 
hvad de forskellige signaturer 
udtrykker. Hvordan er de 
lavet? Hvad fortæller det om 

den person, som har lavet den? 
• Eleverne arbejder efterfølgende 

individuelt med at udforme hver sin 
signatur ud fra bogstaver eller initialer i det 
valgte navn. Eleverne kan arbejde på papir 
med enten blyant, farveblyant eller tusch. 
Hvis muligt med kalligrafipen. Det kræver 
mange forsøg at få den helt rigtige signatur 
frem, så sæt god tid af til processen.  

• Saml alle signaturene i et samlet billede. 
Det kan f.eks. være med kridt på tavlen 
eller tusch på et whiteboard. Alternativt 
kan signaturene på papir hænges op på en 
oplagstavle. Eleverne skaber dermed en 
helt ny form for klassebillede.  

 

 
 
Farvelære   
 
Johannes Ittens tolvdelte farvecirkel 
Den schweiziske maler, kunstpædagog og 
kunstteoretiker Johannes Itten (1888-1967) skrev i 
sin dagbog i 1967, 
at ”ligesom et ord først 
får sin klare betydning i 
sammenhæng med andre 
ord, får de enkelte farver 
først deres klare udtryk 
og nøjagtige betydning i 
sammenhæng med andre 
farver.“ 
 
Den tolvdelte farvecirkel 
er grundlaget for Johannes Itten’s konstruktive 
farvelære.  
 

• Primærfarverne finder vi i midten af 
cirklen. De har alle tre en spids der peger 
på den samme farve i den yderste ring. 

• Sekundærfarverne. Udenom 
primærfarverne finder vi 
sekundærfarverne (de lange trekanter) der 
opstår når primærfarverne blandes. Det er 
orange, violet og grøn. Også her peger en 
spids på den samme farve i den yderste 
ring. 

• Tertiærfarver. Yderst har vi både de tre 
primærfarver- og de tre sekundærfarver 
samt blandinger mellem dem.  

 
Prøv at danne farvecirkelen af de tre primære 
farver (grundfarver): Gul, Rød og Blå 
 
Diskuter 

• Hvad er farve/kulør, tone, nuance? 
• Hvordan påvirkes vi af farver: Kolde/varme 

farver?  
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

 

 

Farvelære 
Brug akrylmaling: Primær rød, gul og 
blå. Mal først blå, rød og gul på de 
rigtige pladser. Bland dernæst farverne 
så de mødes i cirklen. 



 
 

EFTER besøget:  

Skab dit eget landskab   
Landskabsbillederne udgør en væsentlig del af 
Harald Giersings samlede produktion og var et 
motiv, han vendte tilbage til gennem hele sit liv. 
Han malede landskabsbilleder i forbindelse med 
rejse- og sommerophold. Bl.a. i Fussingø ved 
Randers i 1905, i Sorø over to somre i 1915 og 1916 
og ikke mindst i Svanninge, der fra 1919 resulterede 
i omkring 40 malerier fra de syv sommerophold.  
 
Tal om hvordan landskaberne i jeres by ser ud. Er 
der nogle områder som betyder noget særligt for 
jer?  
 
Dit landskab 
 
Udvælg en række materialer – de fleste hentet i 
naturen (fx blade, kviste, tørrede blomster, sand, 
sten, bær, fjer, pels osv.). Eleverne får nu til opgave 
at skabe deres eget drømmelandskab som en 
collage af materialerne. Et sted som er roligt og 
rart at være 
 
Diskuter  

• Hvilken effekt har det, at landskaber er 
lavet af naturmaterialer?  

• Brug gerne materialerne på 
eksperimenterende og utraditionelle 
måder – er stenene blevet på jorden, eller 
er de brugt som skyer, blade, el.l.? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hvor kommer du ind i 
billedet? 
 
Eleverne bliver bedt om at medbringe en 
genstand, der fortæller noget om, hvem de er 
(deres kæreste eje, noget der fortæller om en god 
oplevelse, de har haft el.l).  

• De går nu sammen 2 og 2, og én elev stiller 
spørgsmål til den andens genstand, som 
’ejermanden’ så svarer på. Fx hvorfor har 
du valgt netop den genstand? Hvor 
stammer den fra? Hvordan fortæller den 
noget om dig? 

• Eleverne bytter efter 5-7 minutter.  
• Der kan laves en kort fremlæggelse for de 

andre grupper, hvor eleverne 2 og 2 
præsenterer hinanden med udgangspunkt i 
genstanden.  

• Genstandende kan evt. samles og danne 
en lille identitetsudstilling i klassen.  

 
Eleverne kan også arbejde med at tegne en 
opstilling af udvalgte genstande, som de har 
medbragt.  
 
Få eleverne til at tegne den samme opstilling, men 
på forskellige måder:  

• Med blyant (hurtig skitse)  
• Med ubrudt streg 
• Med sort oliekridt  
• Som ensfarvede felter  
• U. Perspektiv  
• Med noget helt andet fx frugt og 

grøntsager 
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