
Harald Kristiansen  
 

Harald Kristiansen ble født den 14 april 1825 i Wikifjord. Faren hans, Georg Kristiansen, var også en 

maler med utdanning fra Kristiania. Mens Georg Kristiansen bodde i Kristiania møtte kan sin 

fremtidige kone og Harald sin mor, Leila Nøttevik. De ble bekjent da Leila sin familie ansatte Georg til 

å male et portrett av Leila.  Frieriet mellom de to ble ikke godt mottatt av Leila Nøttevik sin familie, 

som mente Georg ikke kunne forsørge henne eller deres fremtidige barn med inntektene hans. På 

tross av motstanden de møtte giftet paret seg 1823 og valgte å flytte til Georg sitt hjemsted året 

etterpå.  I følge brev som Leila sendte sin venninne i denne perioden, var presset fra hennes familie 

om å skille seg fra mannen hovedgrunnen til at de valgte å flytte. Likevel nevnes det også i disse 

brevene at Georg hadde gått lei av å male portretter til rike familier, og lengtet etter naturen som 

omga hans hjemsted.  

Da paret ankom Wikifjord den 8 juni 1824 kjøpte Georg Kristiansen et hus i Smiergata, som på den 

tiden var en del av Wikifjord sentrum. Hvordan Georg hadde råd til dette huset er usikkert, men en 

mulighet er at familien Nøttevik gav sin datter penger før de dro fra Kristiania. I Wikifjord var det 

vanskelig for Georg Kristiansen å selge maleriene sine, og for å kunne tjene penger tok han jobb som 

lærer for barna til den prominente Wik-familien. Ikke lenge etter at paret kom til Wikifjord ble Leila 

gravid med sitt første barn. I følge brev som Leila sendte var det en vanskelig graviditet, og var ofte 

redd for å miste barnet.  Den 14 april 1825 ble Harald Kristiansen født.  Etter den vanskelige fødselen 

var Leila meget syk, og ble plagd resten av livet med sykdom og store smerter.  

 

Fra tidlig av utmerket Harald Kristiansen seg som et svært begavet barn.  Georg Kristiansen begynte 

tidlig å utdanne hans barn, og tok han med seg på jobb når Leila var for svak til å ta hånd om sønnen 

selv.  Fra han var 4 år gammel gjorde han det samme skolearbeidet som Wik-barna, selv om han var 

5 år yngre enn dem.  Da Kristiansen skulle begynne på skolen sammen ved barn som var jevngamle, 

noterte lærerinnen seg at Harald allerede kunne lese og skrive.  

 

Det var ikke bare innenfor akademia Harald Kristiansen ble inspirert av sin far. Georg tok ofte med 

seg sønnen ut i naturen for å male, og gav han en dyp verdsettelse for de nord-norske landskapet. 

Mye av naturen i Wikifjord går igjen i Kristiansen sine verker, selv i de periodene han ikke bodde i 

bygden.  Områdene rundt Wikiskogen og fjorden er ofte å se på hans portretter.  



Gjennom sine barne- og ungdomsår fortsatte Kristiansen å være en svært begavet elev på skolen. Det 

er funnet flere dokumenter fra hans lærere som dokumenterer at  han gjorde det godt på skolen, og 

var ofte ferdig med skolearbeidet før alle de andre barna. Mens han ventet på at de andre barna 

skule bli ferdig, satt han ifølge de etterlatte notatene og skisserte portretter av alle i klassen. Det er 

antatt at portrettet Lise (1837) er av hans klassekamerat Lise Tharlow og ble laget i en av hans 

venteperioder.    

 

I 1840 dro Harald Kristiansen til hovedstaden for å studere ved Den kongelige Tegne- og Kunstskole i 

Christiania.   Her studerte han blant annet under Martin Degraze som ved flere anledninger skøyt av 

Kristiansen sine ferdigheter. Det var under denne perioden at Kristiansen kom i kontakt med 

kunstner-miljøet, og de strømmingene som lå der. Rundt denne perioden ble Kristiansen introdusert 

til maleren Aren Garn, som han ville få et livslangt vennskap med.  

Et av kjennetegnene med verkene som Kristiansen produserte under sitt studieopphold, var at de 

hadde en mye mindre nasjonalromantisk preg enn det hans senere verker hadde.  Det er antatt at 

hans professorer og medstudenter påvirket hans ellers nokså realistiske still og fikk han til å 

eksperimentere med en noe mer abstrakt still. Verket Blått Bygg (1941) bærer det peg av den stil- 

forvandlingen som Kristiansen hadde, med mer flytende  farger og linjer.  

 

Under studieoppholdet var Kristiansen ivrig gambler som ofte var å se på puber sammen med 

studiekameratene. På grunn av dette fikk den unge maleren problemer med å betale for seg, og så 

seg nødt til å ta jobb som portrettmaler for rike familier slik som sin far hadde gjort. Kristiansen 

mislikte denne jobben svært, og mente det var en fornærmelse mot ikke bare han, men mot hele 

kunstner-miljøet. «Hvordan de behandler oss, som annenrangs-borgere! Ingen verdsettelse for den 

jobb vi gjør, ingen takknemelse for den kultur vi bidrar med». På tross av gambling problemer klarte 

likevel  

 

Etter å ha tatt eksamen og gått ut med karakteren «udmærket godt» dro Harald og hans venn Aren 

Garn til Paris i 1845.  Mens han bodde her malte han et av hans mest kjente verk Paris i måneskinn.  

Maleriet ble malt i Luxembourghagen og har de karakteriske naturskildringene som Kristiansen alltid 

brukte.  For å skape maleriet gikk han rundt i Luxembourghagen på nattestid for å finne det perfekte 

området å male. Arne Garn skrev i sin dagbok at denne oppførselen førte til at hans venn ble anholdt 

av byen vektere på grunn av hva de anså som mistenkelig oppførsel på nattestid.  



Under hans opphold i Paris ble Kristiansen kjent med sin fremtidige kone Madeleine Larein.  Den 

yndige Pariser-kvinnen var i likhet med Kristiansen svært interessert i kunst, og ble introdusert til 

hverandre gjennom gjensidige venner.  

 

Etter 2 år i Paris vendte Kristiansen og hans kone tilbake til Norge. De bosatte seg i Bergen, hvor 

Kristiansen hadde fått et tilbud om jobb fra en av hans kamerater fra universitetet.  Slik som han 

hadde mislikt støyen og larmen i Paris, forakte Kristiansen også Bergen. I forhold til Paris følte han 

også at det var vanskelig å finne likesinnede kunstnere, og lengtet tilbake til naturen på hjemstedet 

hans. Utilfreds med sin tilværelse begynte Kristiansen å spare penger for å kunne flytte til Wikifjord. 

Mens Kristiansen var bosatt i Bergen malte han svært lite, og det eneste maleriet en kjenner til i dag 

fra denne perioden er Fjell og landskap (1946). Maleriet er gjort i hans tradisjonelle stil med 

dempede farger og mye detaljer. Det mest interessante med dette maleriet er at det kombinerer 

landskap fra området rundt Paris med landskap og fjell fra Bergens-området. Dette har sin grunn i at 

maleriet ble startet i Paris, og da Kristiansen ankom hjemlandet ble han inspirert til å sette inn norsk 

fjell og naturlandskap. Bildet ble kort tid etter at det ble malt selt videre til Geir Gaarden, en bankeier 

i Bergen. I dag henger dette på Galleriet Paasche i Wikifjord.  

Etter alt å dømme trivdes derimot hans kone seg i Bergen, hvor hun satte i gang med å lære seg 

språket. Ektemannen sitt ønske om å flytte tilbake til det lille hjemstedet hans langt oppe i nord satt 

svært dårlig med henne som var vant til storby-livet. I denne perioden levde ekteparet under svært 

kummerlige kår. Alt av ekstra penger som ikke trengtes for livets hold ble spart på. I flere brev som 

Madeleine sendte til Paris klagde hun på mannen sin gjerrighet, og forbarmet seg over at hun ikke 

engang hadde fått sett så mye som et teaterstykke siden hun flyttet til Norge.   

Etter bare et par måneder klare Kristiansen å samle inn nok penger for å kunne flytte tilbake til 

Wikifjord. I ukene før flytningen kranglet han og Madeleine kraftig, og under reisen opp til Wikifjord 

snakket hun knapp nok til sin mann. Paret ankom Wikifjord den 5 August 1848, hvor de overtok 

huset til hans foreldre.  

Denne tiden var den perioden hvor flest av hans mest kjente verk ble laget. Stilen i de fleste av hans 

verk i denne perioden var hverdagslige og realistiske, og motivene var gjerne hentet fra selve 

Wikifjorden. Vi finner blant annet maleriene Feskarfjord (1848), Sjøstorm (1850) og Kvinne ved havet 

(1852) fra denne perioden. 

I denne perioden var det ikke bare malerier Kristiansen skapte, men også keramikk. Mye av verkene 

hans innenfor keramikk ble i ettertid ødelagt, men det eksisterer betegnelser om de i ulike dagbøker 



og notater som paret skrev. Den mest kjente er en tallerken som Kristiansen laget 1850, som 

fremstilte en gammel hytte som lå ikke så langt vekke fra huset til Harald og Madeleine.  Selv om det 

ikke eksisterer noen foto av denne tallerkenen, er det antatt at hytten som er avbildet er den samme 

som Kristiansen brukte som motiv i maleriet Kveld i Wikifjord som ble malt rundt den samme tiden.  

Verket skal også ha hatt en sterk blåfarge som Madeleine var svært begeistret for.  

 

 

 

 

  


