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KUNSTLEX januar 2021:  
Wolthers KUNSTLEX®  Udarbejdet af Anette Wolthers, 2019-2021 

Wolthers KUNSTLEX® er udarbejdet i forbindelse med min research og skrivning af bogen: 
Kvindelige kunstnere i Odsherred gennem 100 år, publiceret af Odsherreds Kunstmuseums og 
Malergårdens Venner og Museum Vestsjælland i 2020. Bogen, der er på 248 sider, har også bidrag 
af museumsinspektør Jesper Sejdner Knudsen og formand for Venneforeningen Alice Faber. Bogen 
kan købes på de enkelte museer i Museum Vestsjælland eller kan bestilles på: 
inf@vestmuseum.dk eller telefon 2552 8337. Den koster 299 kr plus forsendelsesomkostninger 
(ca. 77 kr.) 

Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner fik i november 2020 Odsherreds Kommunes 
Kulturpris for året 2020 med følgende begrundelse fra formand for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget i 
Odsherreds Kommune Gitte Hededam: ”Anerkendelse af den særlige indsats eller det bemærkelsesværdige 
initiativ inden for kunst- og kulturlivet i Odsherreds Kommune ... på den baggrund at foreningen er en 
frivillig forening med over 650 medlemmer, hvoraf mange kommer uden for kommunen. Bogen [Kvindelige 
kunstnere i Odsherred gennem 100 år af Anette Wolthers] beskriver både kvindelige kunstnere, hvis 
værker er på Odsherreds Kunstmuseum og et udvalg af levende kvindelige kunstnere, både malere, vævere 
og keramikere, samtidig med, at den fortæller et stykke danmarkshistorie, der ikke tidligere har været sat 
fokus på, snarere tværtom.” 

Researcharbejdet til bogen Kvindelige kunstnere i Odsherred gennem 100 år er foregået 2016-
2019. og i denne proces opstod ideen om at lave mine mere eller mindre lange skrivenoter om et 
til et kunstleksikon som en del af de 600 sider. Så tænkt så gjort. Alle disse fund blev samlet og har 
fået navnet Wolthers KUNSTLEX®. Efterfølgende har jeg i Wolthers KUNSTLEX® udarbejdet endnu 
flere opslag, som omfatter såvel historisk- og samtidskunst samt endnu flere biografier - såvel af 
danske som af udenlandske kunstnere. (På hjemmesiden www.anettewolthers.dk findes ud over 
Wolthers KUNSTLEX® også enkelte artikler, som uddyber bogens univers). Wolthers KUNSTLEX® vil 
blive suppleret efter behov og nye fund – mindst én gang om året. Nærværende udgave er den 
nyeste, der er publiceret i januar 2021. 
 
Man kan frit og gratis bruge oplysningerne i Wolthers KUNSTLEX®, som er et registreret 
varemærke, og artiklerne på hjemmesiden: www.anettewolthers.dk med henvisning til kilden, 
forfatter, årstal samt placering.  Hvis der er brug for at citere passager fra Wolthers KUNSTLEX® 

gælder de almindelige regler for copyright©, som er formuleret i Ophavsretsloven. I tvivlstilfælde 
kan forfatteren kontaktes via hjemmesidens kontaktfacilitet. 
 
Wolthers KUNSTLEX® er et registreret varemærke, registreret i det danske varemærkeregister fra 
august 2020. 
 

mailto:inf@vestmuseum.dk
http://www.anettewolthers.dk/
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Wolthers KUNSTLEX® består af elementer af kunstviden fra ca. 1800-tallet op til moderne tid og 
indeholder: 
1.  side 4: Korte biografer af overvejende danske kunstnere, deres familier, lærere, kolleger, 

kontakter og andre nøglepersoner i tilknytning til de 21 kunstnerportrætter i bogen Kvindelige 
kunstnere i Odsherred gennem 100 år - samt enkelte tangenter ud og tilbage i historien til 
vigtige personer   

2. Side 155: Kunstnersammenslutninger, udstillingssteder kunstmuseer, kunstnerboliger             
3. Side 199: Kunstuddannelser og andre uddannelser, der er relevante i kvindehistorien  
4. Side 225: Kunstteknik og lidt om genrer og stilarter  
5. Side 236: Tidsånd – Samfundsbegivenheder  
 
Ved at slå op på hjemmesiden www.anettewolthers.dk og på denne finde: Wolthers KUNSTLEX® 
kan man få  generel, historisk og nutidig kunsthistorisk viden samt ’nørde videre’ i universet 
omkring bogen: Kvindelige kunstnere i Odsherred gennem 100 år. 
 
De 21 kunstnere, som bogen: Kvindelige Kunstnere i Odsherred gennem 100 år biograferer og viser 
værker af, er:  

• Maler Elisabeth Neckelmann (1884-1956) 
• Maler Carla Colsmann Mohr (f. Colsmann 1887-1974) 
• Billedkunstner og arkitekt Agnete Swane (f. Rechendorff 1893-1994) 
• Maler og grafiker Asta Ring Schultz (f. Ring 1895-1978) 
• Maler og grafiker Ingrid Wichmann (1903-2006) 
• Maler Helga Klitbæk Ejstrup (f. Klitbæk 1905-1970) 
• Maler Ellen Krause Rørup (F. Krause Sørensen 1905-1990) 
• Tegner, maler og skulptør Birthe Bovin (f. Pedersen 1906-1980) 
• Maler Amy Bovin (f. Krog-Jensen 1911-1980) 
• Maler Hanne Swane (1926-1986) 
• Maler Gerda Swane (1930-2004) 
• Maler Vuokko Johansen (f. Vinikainen 1932-2017) 
• Keramiker Birgit Krogh (f. Septimius 1937) 
• Gobelinvæver og billedkunstner Magrethe Agger (f. 1943) 
• Maler Mette Møller Bovin (f. Klinge Møller 1949) 
• Billedkunstner og gobelinvæver Marianne Poulsen (f.  Corell 1950) 
• Maler Didder Geisler (f. 1959) 
• Keramiker Anne Rolsted (f. 1960) 
• Billedkunstner Charlotte Krogh (f. 1964) 
• Billedkunstner og grafiker Charlotte Bøgh (f. 1966) 
• Skulptør og Billedkunstner Maria Bojsen (f. 1981) 

Disse kunstnere er nævnt i mange af opslagene i Wolthers KUNSTLEX®  og markeres med en * 

http://www.anettewolthers.dk/
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Kilderne til Wolthers KUNSTLEX® er: 

• Dansk Kunstnerleksikon, Weilbachs Kunstnerleksikon: Den fjerde udgave, der udkom i trykt 
form 1994-2000 og indeholder 8.000 biografier af danske billedkunstnere og arkitekter 
samt enkelte udenlandske kunstnere med tilknytning til Danmark, er digitaliseret, men ikke 
opdateret efter 1994. Det bestyres af Slots- og Kulturstyrelsen og kan findes på: 
www.kulturarv.dk.  

• Kvinfos materiale: biografier fra Kvindebiografisk Leksikon og nummererede og 
digitaliserede kvindekilder kan findes på http://www.kvinfo.dk  

• Kendtes gravsted kan findes på: www.gravsted.dk 
• Artikler i (fortrinsvist: dansk, norsk, svensk, islandsk, fransk, tysk, engelsk og amerikansk) 

Wikipedia 
• Gyldendals Den store Danske, om kan findes på http://denstoredanske.dk 
• Ældre opslagsværker som: Dansk Biografisk Haandleksikon, 1920 
• www.odswiki.dk som er et lokalhistorisk leksikon om Odsherred på efterhånden mange 

tusinde sider på nettet. 
• Hjemmesider fra kunstnere, kunstnergrupper og uddannelsessteder (fx Huset i Asnæs, 

Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS, Billedkunstnernes Forbund, BKF osv.) 
• Kildemateriale og bøger i øvrigt, hvor det end er blevet fundet fysisk i arkiver og biblioteker 

(herunder Det Kongelige Bibliotek) samt de offentliggjorte kilder på nettet 
• Henvisning til specifikke kilder under det enkelte opslag sker, når deres indhold kan give 

flere oplysninger til opslaget. I flere tilfælde står der ekstra henvisninger til supplerende 
litteratur under den enkelte artikel. 

• Interviews, jeg har haft med kunstnere og deres efterkommere samt eventuelle 
slægsbøger- og arkiver. 

 
Signaturen (sd) betyder, at der er et relevant opslag på Wolthers KUNSTLEX® et andet sted.  

Wolthers KUNSTLEX® er ordnet alfabetisk inden for hvert emne 

Wolthers’ KUNSTLEX® vil blive suppleret og revideret med mellemrum. Datoen for den nyeste og 
tilgængelige version vil være at finde i starten af dokumentet. Forslag om opslag i Wolthers 
KUNSTLEX® modtages gerne – brug kontaktfaciliteten på hjemmesiden: www.anettewolthers.dk 
 
Wolthers KUNSTLEX® kan bruges som et måske første og hurtigt opslag om et kunstemne, som kan 
følges op af studier af andre værker og kilder om emnet, hvis man har brug for mere viden.  
 
Anette Wolthers 
januar 2021 
 

http://www.kulturarv.dk/
http://www.kvinfo.dk/
http://www.gravsted.dk/
http://denstoredanske.dk/
http://www.odswiki.dk/
http://www.anettewolthers.dk/
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1.  Korte kunstnerbiografier  
A 

Adler, Hanna. Hanna Adler (1859-1947) – skolebestyrer og fysiker. Hun tog først 
studentereksamen som privatist i 1885 (det offentlige gymnasium gav først adgang for kvinder 
efter 1903) og tog i 1886 institutbestyrerprøven (sd), så hun kunne lede en skole eller en 
institution. I 1892 tog hun magisterkonferens i fysik på Købehavns Universitet og rejste derefter til 
USA for at undersøge, hvordan man der drev fælles skoler for piger og drenge. Hun var ikke 
tilhænger af kønsopdelt undervisning og kritiserede de pædagoger og skoleledere, der mente, at 
pigeskoler var nødvendige af hensyn til kvinders særlige mentalitet og fysik. Hun stod ret alene i 
sin samtid med denne holdning, men åbnede i 1893 H. Adlers Fællesskole på Sortedams 
Dosseringen i København. Piger og drenge fulgtes ad hele skolelivet i alle fag fra start til 
afgangseksamen, og hun åbnede også en børnehave. (Først i 1946 indførte Københavns Kommune 
som princip fællesskolen, men i praksis blev piger og drenge undervist hver for sig og havde hver 
deres skolegård indtil langt op i 1950’erne). I 1918 skænkede hun sin skole til staten, og den kom 
til at hedde Sortedams Gymnasium – H. Adlers Fællesskole, hvor hun fortsatte som rektor indtil 
1929, og skolen fortsat ledtes ud fra de principper, hun havde grundlagt. Men kommunen lukkede 
børnehaven i 1936 og udvandede hendes ideer, hvorfor krævede sit navn fjernet fra skolen og trak 
et legat tilbage. Hun blev med henvisning til, at hun var af jødisk afstamning, arresteret i 1943 
under den tyske besættelse af Danmark og blev som 84-årig interneret i Horserødlejren. En 
petition fra tidligere elever til den tyske befuldmægtigede bevirkede hendes løsladelse under 
forudsætning af, at hun ikke forlod Danmark. (Hendes søster Ellen Adler, der blev gift Bohr, blev 
mor til fysiskeren og Nobelprismodtageren Niels Bohr (1885-1962). Blandt skolens elever var 
geofysiker og statsgeodæten Inge Lehmann (1888-1993), der opdagede jordens faste kerne). 

Agger, Else Winkel. Else Winkel Agger (f. 1943) – tegner og maler; blev uddannet på 
Kunsthåndværkerskolen, arbejder inden for flere kunstneriske genrer: Messehagler, væg- og 
glasmalerier, bemalede sten samt farvestrålende naivistiske malerier, som hun udstiller fast på 
JeppeArt i Roskilde, der drives af en gruppe kunsthåndværkere. Else er tvillingesøster til 
*Margrethe Agger.  

Agger, Knud. Knud Agger (1895-1973) – maler; kom efter realeksamen i murerlære og bestod på 
teknisk skole i 1915 adgangsprøven til Bygningsskolen (arkitektuddannelsen) på Kunstakademiet, 
hvor han studerede indtil 1917. Uddannede derefter sig selv som maler, Er repræsenteret på 
mange af Danmarks kunstmuseer og gennem udsmykningsarbejder. Gennem sit virke 
eksperimenterede han med forskellige stilarter. Han er farbror til *Margrethe Agger. 
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*Agger, Margrethe (f. 1943) 

Uddrag af Margrete Winkel Aggers CV 
 
Født: 1943 i København 
Forældre: Lektor cand. pharm. Henry Winkel Agger (1904-1989) og lærer Johanne Steenstrup 
Rønne (1907-1974) 
Søskende: Maler, grafiker og billedhugger Poul Agger (f.1936). Professor emeritus cand. scient. 
Peder Winkel Agger (f. 1940). Billedkunstner og tegner Else Agger (tvillingesøster, f. 1943) 
Partnere: Etnograf Keld Christian Heilskov Rasmussen (f. 1943) fra 1965 til 1977. Etnolog Karsten 
Lægdsmand (1942-2017) fra 1985 (gift 1996) til hans død i 2017. 
Børn: ph.d. og cand tech. soc. Annika Heilskov Agger (f. 1965). Institutionskoordinator Ulla Skriver 
(f. 1970) 
Uddannelse: Afsluttede realklassen i Ordrup, 1961. Krabbesholm Højskole. 
Kunsthåndværkerskolen i København Tekstillinjen 1962-1966. Værkstedspraktik hos væverne 
Norbert og Astrid Kahn, Gentofte, 1966 
Studierejser: Mexico. Sapmi (det samiske Norge, Sverige, Finland og Rusland). Færøerne. Island. 
Grønland. 
Kunstnersammenslutninger: M59 fra 1972 (formand 1983-88 og 1996-2000). Nordisk 
Tekstiltriennale fra 1974, medlem af organisationskomiteen indtil 1990. Billedkunstnernes 
Forbund fra 1976. Kunstnersamfundet fra 1978. Kunstnersammenslutningen Stokrosebanden fra 
1990. Kunstnersammenslutningen Billedsprog og Billedvæv siden 1993. Pakhuset, Nykøbing Sj. fra 
1990. Dansk Gobelinkunst fra 1998, Huset i Asnæs fra 1999. European Tapestry Forum fra 2001, 
formand. 
Legater og æresbevisninger: Dansk Kunsthåndværks Årspris 1972, 1977 og 1986. Statens 
Kunstfond 1972, 1977, 1986 og 2001. Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 i 1977. 
Henry Heerups Legat 1981 og 1988. Dansk Færøsk Kulturfond i 1989. Højesteretssagfører C.L. 
Davids Legat for Slægt og Venner i 1990. Center for Dansk Billedkunst i 1998. Årets kunstner i 
Vestsjællands Amt 2003. Ole Haslunds hæderspris 2009. 
Repræsenteret: Avedøre Kirkes mødesal 1. Marselisborg Gymnasium, Aarhus. Designmuseum 
Danmark. Ny Carlsbergfondet. Københavns Kommunes Kulturfond. Danish Art Collection of the 
European Parliament. 
Separatudstillinger: Rapport fra Mexico på Kunstindustrimuseet (nu Designmuseum Danmark) 
1977. Albertslund 1981 og 1988. Københavns Amt 1988. Nordens Hus, Tórshavn 1989. Nordens 
Hus Reykjavík 1991. Arctic Gallery Tromsø 1998. 
Udstillinger sammen med andre: Regelmæssige udstillinger i regi af Huset i Asnæs og af 
Stokrosebanden i Pakhuset i Nykøbing Sj., Dansk Gobelinkunst (i ind- og udland). M59. Mange 
udstillinger i Danmark, Norden, Europa og USA sammen med andre tekstilkunstnere: Maison du 
Danemark 1979. Vandreudstilling i Frankrig 1987-1988. ITNET, International Textile Network, 
vandreudstillinger i USA 1975-1977 og 1990-1992. Art Tapestry 1, 2, 3, 4, 5 osv.– europæisk og 
nordisk Vandreudstilling, arrangeret og censureret af European Tapestry Forum. Den nordiske 
Tekstiltriennale vandreudstilling 1979-1980 samt vandreudstillingen Saarella 1988. 
Vandreudstilling i Østrig 1981. Debut og tidlige udstillinger: Charlottenborg 1968. Charlottenborg 
1968-1971. Kunstnernes Efterårsudstilling 1969-1971. Å-udstillingen: Aarhus, Ålborg, Aabenraa 
1972 og 1984. Skovgaardmuseet 1972.  
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Kunst- og kulturprodukter: Gobeliner, billedtæpper, Billedværker i forskelligt materiale 
Hverv og kulturarbejde: Medlem af Odsherred Kunstråd. Underviser i gobelinvævning, Odsherred 
Dag- og Aftenskole. Kunstnerisk konsulent i Gentofte 1974. Lærer på Aarhus Kunstakademi 1978-
1979. Lærer på Håndarbejdets Fremmes Seminarium 1977-1994. Kunstnerisk konsulent i 
Albertslund Kommune 1988-1991. Leder af Albertslund Billedskole 1991-2015. Kunstkonsulent i 
Vestsjællands Amt 1997-2001. 
 
Se også om Margrethe Agger: Tekstilkunst i Danmark 2008-2018 af Ulrikka Mokda, Gina 
Hedegaard Nielsen og Lisbeth Tolstrup, Forlaget på Tredje og kunstnerne 2019, side 16-17. 

Agger, Poul Winkel. Poul Winkel Agger (f. 1936) - maler, grafiker og billedhugger/keramiker; 
uddannet hos Mogens Andersen (1916-2003). Medlem af Grønningen fra 1969. Hans motiver er 
figurer i ofte runde former med klare farver. Har udstillet i New York og Europa og er hædret med 
flere legater. Er bror til *Margrethe Agger. 

Alexandrine, Dronning. Dronning Alexandrine (1879-1952) - var dronning af Danmark 1912-1947, 
gift med Christian X og farmor til Dronning Margrethe II. Alexandrines forældre var storhertug 
Frans den tredje af hertugdømmet Mecklenburg-Schwerin og Anastasia Mikhailovna, barnebarn af 
zar Nikolaj 1. af Rusland. Alexandrine voksede op i Nordtyskland og i Sydfrankrig. Hun giftede sig i 
1898 med den danske kronprins Christian, som blev kong Christian den X af Danmark i 1912. De fik 
sønnerne: Frederik og Knud. Fra barnsben og ind i voksenalderen dyrkede hun megen sport 
(måske derfor kunne hun uden besvær gå op ad *Elisabeth Neckelmanns mange trapper, da hun 
skulle sidde model i 1943 til sit portræt, der i dag hænger på Kvinderegensen). Hun spillede 
fremragende klaver, var protektor for musikforeninger og gjorde især sin ældste søn, senere kong 
Frederik IX, interesseret i musik og sørgede for hans uddannelse, så han tidligt kunne læse 
partiturer og senere dirigere. Hendes eftermæle siger, at hun havde en god forstand og et moralsk 
mod, der kom til udtryk i hendes holdninger under besættelsen, hvor hun solidariserede sig med 
den danske modstand. Digter og præst Kaj Munk (1898-1944) skulle i denne periode have sagt: 
”Gud beskytte dronningen, den eneste tysker, vi gerne vil beholde!” Maleren * Elisabeth 
Neckelmann siger i 1943, hvor hun malede dronningens portræt: ”Saadan som jeg har lært 
Dronningen at kende, tror jeg, jeg tør sige, at nogen bedre kunde vi ikke ønske os.” Dronning 
Alexandrine og Kong Christian X kom ofte til Skagen, hvor de byggede ejendommen Klitgaarden i 
1914 og omgikkedes kunstnerkolonien. Omkring 1915 malede Michael Ancher deres 
dobbeltportræt i profil. Billedet hænger i dag på Skagens Museum. (Se: Damerne på Skagen af Lise 
Svanholm, Gyldendal 2006 og Dansk Kvindebiografisk Leksikon, www.kvinfo.dk samt 
wwww.kongehuset.dk) 

Alfelt, Else. Else Kirsten Tove Alfelt (1910-1974) – maler; da hun var 7 år, blev hun anbragt på et 
børnehjem, fordi forældrene blev skilt (faren fik forældremyndighed, men den nye kone ville ikke 
have hans børn). På børnehjemmet begyndte hun at male portrætter af de andre børn og de 
ansatte, efter at hun havde fået foræret en malerkasse af sin tante. Da hun blev 15 år, kunne hun 
forlade børnehjemmet og gik på Københavns Tekniske Skoles to-årige forberedelse til 

http://www.kvinfo.dk/
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Kunstakademiet, hvor hun imidlertid fik afslag – med den begrundelse fra professor Aksel 
Jørgensen (1883-1957) (sd), at hun allerede kunne male! Hun fik således ikke adgang til de legater 
osv., der var knyttet til at være elev på Akademiet, hun måtte derfor tjene penge, hvad hun bl.a. 
gjorde ved modelarbejde på Akademiet. Hun fortsatte med at male - i naturalistisk stil - og øvede 
sig gennem kopiering af værker på Statens Museum for Kunst mv. I 1929 sendte hun for første 
gang billeder til Kunstnernes Efterårsudstilling, KE, men blev afvist. I 1933 bliver hun elev på Den 
internationale Højskole i Helsingør og træffer Carl-Henning Pedersen (1913-2007)(sd), de forelsker 
sig og gifter sig i 1934, hvorefter de får to børn, Vibeke Alfelt (f. 1934) og Kari-Nina Pedersen (f. 
1940). Først i 1936 fik hun to portrætter antaget på KE. Else opfordrer Carl Henning til at male, 
hvad han går i gang med, men han er mest optaget surrealisme og kubisme, genrer, som hun også 
bliver optaget af, så de værker, hun indsender til KE i 1937, er abstrakte. De er begge politisk 
engagerede, og Else maler kulisser til truppen Revolutionært Teater (en teatergruppe med 
kommunistiske ungarbejdere, der opførte stykker, skrevet af Hans Kirk, Otto Gelsted og Bertolt 
Brecht (som hun kendte) m.fl.). Hun bliver medlem af Helhesten (1941-1944), hvor hun træffer 
Karl Bovin og *Birthe Bovin. Høstudstillingen blev hun medlem af sammen med sin mand og blev 
medlem af Corner i 1942, hvorefter hun gik med over i Cobra sidst i 1940’erne, som hun dog igen 
træder ud af igen. Hun bliver belønnet med legater og æresbevisninger, der gør, at hun kan tage 
på mange studierejser over hele verden. Hun får mange udsmykningsopgaver i 1960’erne. I mange 
år var hun medlem af Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS, samtidig med *Ellen Krause, *Helga 
Klitbæk og *Ingrid Wichmann. I 1974 falder hun pludselig om på gaden og dør 63 år gammel. 
Hendes og Carl Hennings datter Vibeke Alfelt Årkirke (1934-1999) blev også kunstner. Carl-
Henning Pedersen & og Else Alfelt Museum ligger i Herning med 4.000 af deres værker. (Se: Lotte 
Korshøj Biografi Else Alfelt 1910-1974 samt https://chpeamuseum.dk) 

Ancher, Anna. Anna Kirstine Ancher (f. Brøndum 1859-1935) – maler. Hun voksede op i Skagen 
som datter værtsparret på Brøndums Hotel, hvortil der kom alle mulige rejsende om sommeren. 
Tilrejsende malere fra hele norden inspirerede den unge Anna til at forsøge sig med tegninger, 
pasteller osv., og da Karl Madsen (1855-1938) og Michael Ancher kommer (1849-1927) (sd) i 1874 
- og senere også Viggo Johansen (1851-1935), der senere bliver underviser på Den med 
Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder fra 1888, ser de, at hun har et særligt blik og 
sans for lys og farve, og de råder hende til at få undervisning. Hun kommer derfor i tre vintre 1875-
1878 til København og får undervisning på Kyhns Tegne- og Maleskole for Kvinder på det sted, der 
i dag kaldes Staunings Plads (mellem Vestre Farimagsgade og Kampmannsgade). I København går 
hun også på maleriudstillinger og ser på fransk kunst. Til Skagen kommer Christian Krohg (1852-
1925), der i 1888 sammen med sin kone maleren Oda Krohg (1860-1935) er på bryllupsrejse i 
Skagen, og Frits Thaulow (1847-1906), som er de store norske kunstnere i det nordiske moderne 
gennembrud.  Og der kommer flere endnu, Holger Drachmann (1846-1908). P.S. Krøyer (1851-
1909), som er inkarnationen af fransk modernisme på det tidspunkt. Hun forlovede sig med 
Michael Ancher og gifter sig med ham i 1880. I 1883 føder hun datteren Helga, som også bliver 
maler. Anna bliver ved med at male, at være mor og kone til Michael. Hendes Malelærer Vilhelm 

https://chpeamuseum.dk/
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Kyhn (1819-1903) skriver til hende, at hun bør smide sit malergrej i havet og koncentrere sig om at 
være kone og mor. Det må hun have trukket på skuldrene af, for hun opgav aldrig at tegne og 
male. Hun tog sammen med sin mand på et kort besøg til Paris i 1885. I 1889 rejste de igen til Paris 
for at se Verdensudstillingen, der forgik fra maj til oktober 1889. Her fik hun et halvt års 
undervisning hos historiemaleren Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898), hvor Marie Krøyer (f. 
Triepcke 1867-1940) samtidig også fik undervisning. Det er uvist om Michael blev i Paris eller tog 
hjem igen, mens ’damerne’ var på kursus. Anna fik stor inspiration gennem møde med 
impressionisternes farvepalletter og understregning af lyset i alting og ’japonismen’ (sd). Hun 
fortæller 21. marts 1922 i et interview til avisen B.T., at hun hos Chavannes lærte at forstå og se 
det ’enkle’ og ’simple’ i motiverne – herunder også i figurerne. Hun bliver – efter at være blevet 
afvist som medlem af Malende Kunstneres Sammenslutning, der blev dannet i 1909 og ikke tog 
kvinder ind som medlemmer - efterfølgende medlem af Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS, ved 
grundlæggelsen i 1916, og senere blev hun æresmedlem. Hun deltager også indtil sin død i alle 
KKS’ udstillinger. Hun og Michael Ancher har et stort netværk. Bl.a. opsøger Karl Bovin (1907-1985) 
Anna tidligt i sin ungdom for at få råd og vejledning. Sigurd Swane maler hendes portræt i 
begyndelsen af 1930’erne. Hun har kontakter via det nationale arbejde i Kvindelige Kunstnere 
Samfund, KKS, til *Elisabeth Neckelmann, *Carla Colsmann Mohr, Anne Marie Carl Nielsen og 
mange, mange andre. (Se:  Lillian Munk Rösing: Anna Anchers rum, Gyldendal 2018 og Anna 
Ancher, Statens Museum for Kunst 2020 v. Peter Nørgaard Larsen m.fl.) 

Ancher, Helga. Helga Cathrine Ancher (1883-1964) – maler. Som datter af kunstnerægteparret 
Ancher tog hun opgaven på sig om at bevare og udbrede forældrenes kunst for eftertiden. Hun 
stiftede bl.a. en fond, der havde til opgave at vedligeholde kunstnerhjemmet i Skagen og åbne det 
for publikum i 1967. Hun valgte selv tidligt at gå kunstnervejen, fik vejledning af sine forældre, fik 
derefter undervisning hos Sode og Meldahl, der forberedte hende til optag på Den til 
Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder, hvor hun gik 1901-1904. Her fik hun 
undervisning af Valdemar Irminger (1850-1938) og Viggo Johansen (1851-1935), som var de 
lærere, der var tildelt den kvindelige maleskole (’Modelskolen for Kvinder’) på den tid.  Derefter 
tog hun 1909-1910 til Simon et Ménards maleskole i Paris. Hun udstillede sine værker jævnligt fra 
1911 på Charlottenborg, KE og på Kvindelige Kunstneres Samfunds, KKS’, udstillinger. Hendes 
motiver var stort alle fra Skagen, både landskaber og interiører. 

Ancher, Michael. Michael Ancher (1849-1927) – maler; gik på latinskolen i Rønne, men var nødt til 
at gå ud af skolen og tage arbejde pga. pengemangel. Blev som 16-årig ansat som skriver på 
godskontoret på Kalø på Djursland, hvor han i 1865 mødte maleren Theodor Philipsen (1840-
1920); herefter var Michaels bane udstukket: han ville være maler og på Kunstakademiet, hvad 
han kom i 1871. Han og Karl Madsen (1855-1938) (sd), der også var elev på Kunstakademiet, tog i 
sommeren 1874 til Skagen for at male, hvor Michael både blev betaget af Anna Brøndum (senere 
Ancher – 1859-1935) og landet, vandet, luften og fiskerne. I 1875 forlod han Akademiet, da han 
dumpede, men holdt ikke op med at male, tværtimod. Hans ophold på Skagen blev længere og 
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længere, og til sidste giftede han sig i 1880 med Anna og dannede bo med hende i Skagen by. Han 
fik stor succes med sine værker, som blev købt til Nationalgalleriet (nu Statens Museum for Kunst); 
ligeledes fik han mange legater og æresbevisninger. I 1883 fik han og Anna datteren, Helga, der 
også blev maler og levede til 1964. Nanna Johansen (g. Ullman 1888-1964), datter af Viggo 
Johansen (1851-1935) (sd), som også blev Skagensmaler en overgang, og Annas kusine, Martha 
(1861-1929) korresponderer med Ancher-parret. Nanna skriver i et brev til Michael i 1922 om et 
muntert besøg hos *Elisabeth Neckelmann i hendes vakkelvorne sommerhus i Odsherred – se 
Johansen, Nanna. (Se også: Michael Ancher og kvinderne fra Skagen af Elisabeth Fabritius, Ida 
Lehrmann Madsen, Josephine Nielsen Bergqvist, Jacob Rosendal og Anne Schram Vejlby, Ribe og 
Skagen Kunstmuseer og Den Hirschsprungske Samling 2018) 

Andersen, Mogens. Mogens Helge Testrup Andersen (1916-2003) – maler, grafiker, keramiker; gik 
på P. Rostrup Bøyesens Malerskole 1933-1939. Rostrup Bøyesen (1882-1952) underviste bl.a. 
*Agnete Swane og *Asta Ring Schultz på Kunstakademiets maleskole for Kvinder. Da Rostrup 
Bøyesen døde, videreførte Mogens Andersen Bøyesens Maleskole 1952-1959 og var aktiv i 
malergruppen Bølleblomsten, der bestod af tidligere Rostrup Bøyesen-elever. Mogens Andersen 
debuterede som maler på Kunstnernes Efterårsudstilling 1935. Fra 1933 og frem til Anden 
Verdenskrig rejste han ofte til Frankrig, hvorhen han også rejste efter krigen, og hvor han slog sig 
ned i længere perioder. Hans maleri og litografi var karakteristisk ved sine tykke sorte krummede 
linjer. Han var gæsteprofessor ved Akademiet 1970-1972, har udført udsmykninger, kartonner til 
gobeliner og dekoreret keramik. Han udviklede sig væk fra Rostrup Bøyesen i retning af et 
fuldstændigt abstrakt udtryk. Da han var meget vidende om modernismen i fransk kunst udgav 
han flere værker herom samt om Rostrup-Bøyesen. Han har undervist *Margrethe Aggers bror, 
Poul Winkel Agger. Mogens Andersens omhu i varetagelsen af Rostrup Bøyesens minde har givet 
ham et godt eftermæle. 

Anguissola, Sonfonisba. Sonfonisba Anguissola (1532-1625) - italiensk maler. Datter af en italiensk 
adelsmand fra Cremona, der havde ønsket sig en mandlig arving, men fik seks døtre før, der 
dukkede en søn op. Alle seks døtre fik en omfattende uddannelse inden for musik, billedkunst, 
litteratur, sprog og filosofi. Sonfonisba var den ældste datter, og pga. et stort talent fik hun, 
sammen med sin søster, Elena, særlig uddannelse og træning af de dygtigste kunstnere i tiden, 
arrangeret af den ambitiøse og hjælpsomme far, der også promoverede hende. Sonfonisba var 20 
år gammel, da hun malede sit kendteste billede. Tre søstre spiller skak, olie på lærred. 72 x 97 cm. 
1555. Billedet befinder sig i dag i Muzeum Norodowe, Poznan i Polen., Her er de tre søstre skildret 
med hver deres psykologi: En leende lillesøster, der mere ser til end spiller og triumferer over for 
taberen, som er den lidt ældre søster; lillesøsteren står og holder sig tæt ved vinderen, den største 
søster, der kigger lidt flegmatisk og let smilende ud mod beskueren. I højre baggrund ser man et 
overvågende ansigt fra en mor eller barnepige, der kontrollerer, om det hele nu går ordentligt til. 
Sonfonisba blev kendt i hele Europa som portrætmaler, og nogle af hendes samtidige mandlige 
kolleger kopierede hendes værker ved flere lejligheder. Ved et kunstarrangement i forbindelse 
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med FN’s Kvindekonference i København i 1980 vakte det forargelse, at et maleri med tilknytning 
til Sonfonisba havde ligget på depot i mange år, da hun var en af de få kvindelige kunstnere, der 
var repræsenteret på et dansk museum i 1980 og ikke var tilgængelig for publikum. 

Anton- Svendsen, Annaruth. Annaruth Anton Svendsen (g. Dall 1899-1977) var datter af professor 
og direktør for Musikkonservatoriet, komponist og violinist Anton Svendsen og Inge Sophie Bang. 
Annruth var studiekammerat med *Astrid Ring Schultz og er en af de to talspersoner for de 
kvindelige elever på Akademiet i forbindelse med strejken fra oktober 1920. Annaruth forlader 
Kvindeskolen/Akademiet i forbindelse med strejken og bliver afkrævet en undskyldning til 
lærer/professor Sigurd Wandel, da hun og Kip Mols (sd) siger, at han misbruger et tidligere venligt 
brev fra sine elever til at tilbagevise kritik af sig. De kvindelige elever ville i stort omfang ikke møde 
op til hans undervisning efter hans udnævnelse, da de ikke ønskede ham ansat som professor. (Se 
om strejken i portrættet af *Asta Ring Schultz i bogen: Kvindelige kunstnere i Odsherred gennem 
100 år – og Se artikel om denne strejke: 100-året for strejken på Kunstakademiet af Anette 
Wolthers i Kunstmagasinet Janus nr. 4, december 2020). Annaruth bliver i 1924 ansat på Zahles 
skole som tegnelærer – og oplyser i den forbindelse, at hun har gået på Kunstakademiet og 
Statens Tegnelæreruddannelse. Hun gifter sig i 1926 med Ove Holten Dall (1898-1969), som er 
cand.polit, først ansat i et forsikringsselskab og senere vicedirektør i Frederiksberg Kommune. I 
1920 udstiller hun hos Klein (Unge Maleres Udstilling) sammen med kammerater fra Kunstskolen 
for Kvinder: *Asta Ring (Schultz), Kip, Mols og Gudrun Traustedt. I 1940’erne står Annaruth som 
’kunstmalerinde’ i Kraks personregister under Dall.  

Askou-Jensen, Robert. Robert Askou-Jensen (1915-2008) – maler; uddannet på Det Kongelige 
Danske Kunstakademi, og debuterede i 1940 på Kunstneres Efterårsudstilling. Hans stil var 
naturalistisk, både hvad gælder landskaber, figurmaleriet eller opstillinger. Han begyndte tidligt at 
undervise i tegning og maling og ville bibringe sine elever teknisk kunnen samtidig med, at de 
udviklede deres eget udtryk. Fra 1946 og 50 år frem havde han egen tegneskole på Glyptoteket. 
Han har fx undervist *Mette Møller Bovin 1966-1967 og billedhuggeren Lene Rasmussen 1971-
1973. 

Augustesen, Jytte. Jytte Augustesen (f. 1943) – maler. Uddannet hos Robert Askou-Jensen på 
Glyptoteket 1960-1962 dernæst 1962-1963 på Kunstakademiets Malerskole hos Dan Sterup-
Hansen (1918-1995) med afgang fra Skole for Mur og Rumkunst 1963-1969. Første udstilling i 
1977; hun har lavet en del udsmykninger og deltaget i Kvindelige Kunstneres Samfunds, KKS’, 
udstillinger. Hun var 1986-1994 den sidste af i alt syv ledere af Kunstnernes Statsstøttede 
Croquisskole, der var kommet i stand i 1918 bl.a. på initiativ fra KKS og eksisterede frem til 1994.  

B 

Bach, Emma Mau. Emma Mau Bach (f. Knudsen 1909-1993) – maler. Uddannet på 
Kunstakademiet i Berlin 1930-1932 og derefter på Kunstakademiet i København, Gift med 
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Kunsthandler Christen Marinus Bach (1885-1964), der har arrangeret flere udstillinger for 
kvindelige kunstnere. Emma har deltaget i flere kvindeudstillinger: 7 Kunstnerinder, Bachs 
Kunsthandel, København 1944 (sm. med Tjek Jerne m.fl). Medlem af Auroragruppen 1976-1991. 
Udstillet i gruppen 9 kvindelige kunstnere, Haslev Teknikum 1978. 12 malerinder, Kvindemuseet, 
Aarhus 1988 (s.m. *Ingrid Wichmann) 

Bang, Vilhelmine. Marie Vilhelmine ’Ville’ Bang (1848-1932) – maler. Blev uddannet af bl.a. 
Vilhelm Kyhn (1819-1903), der i 1874 indleverede hendes prøvetegninger sammen med Augusta 
Paullis (1843-1922) og Ane Marie Hansens (1852-1941) til Kunstakademiet med en ansøgning om 
optagelse af dem.  Det blev de nægtet pga. ’pladsmangel’. Dansk Kvindesamfund, DK, havde 
tidligere på året forespurgt Akademiet om kvinder generelt kunne få adgang, men havde også fået 
nej. Ville debuterede på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1873 og blev herefter en hyppig 
udstiller. I 1876 rejser hun til Paris og uddannede sig hos Paul Gauguin (1848-1903) samt en af 
Paris’ førende portrætmalere Léon Bonnat (1833-1922) og hos historiemaleren Tony Robert-Fleury 
(1837-1911) på Académie Julian. I 1877-1878 fik hun understøttelse af det danske 
undervisningsministerium til at studere videre. Hun var medinitiativtager i 1888 sammen med 22 
kvindelige kunstnere, bl.a. Johanne Krebs, til et andragende til Rigsdagen om at lukke kvinder ind 
på Kunstakademiet. Det blev til Den til Kunstademiet forbundne Kunstskolen for Kvinder, der 
åbnede i oktober samme år. Hun var medlem af Dansk Kvindesamfund og medinitiativtager til 
etableringen af Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS i 1916. I sit aktive kunstnerliv deltog i en 
række kvindeudstillinger. 

Baumann, Elisabeth Jerichau. Elisabeth ‘Lisinska’ Jerichau Baumann (f. Jerichau 1819-1881) – 
maler. Født I Polen i en tysk familie, studerede i Düsseldorf fra 1838-1844, rejste til Rom i 1841, 
hvor hun traf den danske billedhugger Jens Adolf Jerichau (1816-1883), blev gift med ham i 1845 
og rejste til København i 1848, hvor hun hurtigt lærte dansk. Jens Adolf blev professor på Det 
danske Kunstakademi i 1849, samme år hvor hun havde sin danske debut på Charlottenborg. I 
perioden 1846 til 1861 fødte hun ni børn, hvoraf de to døde som små, mens der blev flere malere 
ud af de overlevende. I 1858 fik hun Akademiets Årsmedalje og blev medlem af Akademiet 
(undtagelsesvis for en kvinde) i 1861. Hun blev også medlem af det svenske akademi som 
udenlandsk kunstner i 1880. Hun kom til Danmark i perioden med de slesvigske krige, hvor tysk og 
tysk kultur ikke var populært. Hun kastede sig derfor over ’nationalmaleriet’, der allegorisk 
fremstillede Danmark og danskhed, som det ses i billedet: Moder Danmark eller Danmark fra 
1851, hvor en blond kvinde med flaget i venstre og sværdet i højre hånd samt en mellemting 
mellem en kyse og den frygiske hue på hovedet skuer ud over landskabet. I 1867 solgte hun til 
Statens Museum for Kunst billedet: En såret dansk kriger. Men i de europæiske kongefamilier var 
der efterspørgsel. I London inviterede dronning Victoria hende til at udstille på Buckingham 
Palace. Også den danske adel, det danske kongehus og ’de kendte’ lod sig maler af Elisabeth. I 
1870’erne rejste hun i den nære orient, hvor hun fik adgang til de tyrkiske haremmer og kunne 
male efter levende model. Hermed var hun den første, der introducerede 1800-tals orientalismen i 
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Danmark. (I Frankrig havde Jean Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) allerede taget dette tema 
op). Men det var lidt for skrap kost for den danske kunstverden, der i mange år gemte disse 
billeder væk i magasinerne på museerne. Andre temaer, hun tog op, var folkelivet rundt om i 
Europa samt i Norden, mor og barn-relationer og endelig de fattige. Hendes produktion er enorm. 
Hun var feminist, kosmopolit og havde kontakter alle steder. Nogle af hendes værker ejes af: Ny 
Carlsberg Glyptotek, Kunsten i Ålborg og Frederiksborgmuseet i Hillerød. Desuden er hun 
repræsenteret på nationalgallerierne i Oslo og Stockholm. (Se: Elisabeth Jerichau-Baumann, 
nationalromantikkens enfant terrible af Jerzy Miskowiak, Frydenlund 2018). 

Bech, Henry. Henry Wibroe Bech (1896-1969) - maler og tegner; gik på Polyteknisk Læreanstalt, 
blev ingeniør, rejste til Tyskland, kom hjem, blev brygmester og fik eget bryggeri i Silkeborg. Det 
solgte han, tog til Christiansø, hvor han begyndte at male. I 1945 kom han til Odsherred (deltog i 
modstandskampen i krigens sidste tid). Først boede han på en landejendom i Kårup, senere i Tuse. 
I 1953 flyttede han til Ordrup, Odsherred, hvor han og hustruen, Gudrun Bech (f. Buch Petersen) 
drev ’Den Gule Bod’, som var kunstnernes salgsbod. I Ordrup begyndte han at give 
tegneundervisning samt på aftenskolen i Holbæk. Han var også amatørarkæolog, og 
Nationalmuseet benyttede ham af og til. Han underviste bl.a. *Vuokko Johansen i tegning (Kilde: 
www.OdsWiki.dk) 

Bentsen, Andreas. Andreas Peter Bentsen (døbt Bentzen 1839-1914) - arkitekt født i landsbyen 
Kvanløse syd for Holbæk og døde i Vallekilde. Født ind i et skole- og højskolemiljø og kom i 1857 i 
tømrerlære hos tømrermester Kruse på gården ’Krabbeslund’, der ligger i Bramsnæs Vig ved 
Isefjorden. Som lærling blev inspirereret af historisk arkitektur i 1858, da han arbejdede hos en 
møllebygger. Han blev svend i 1867 og kom derefter på Blågård Seminarium 1861-1864, hvor han 
traf Ernst Trier (1837-1893), der var lærer der. Da Trier senere grundlagde Vallekilde Højskole i 
1865, opretholdt de venskabet. Visionen om at oprette en håndværkerafdeling på højskolen blev 
en realitet i 1878. Bentsen tegnede sammen med den unge arkitekt Martin Nyrop (1849-1921) 
gymnastiksalen – også kaldet Øvelseshuset – på Vallekilde Højskole i 1884. Hans inspiration til 
denne bygning var bl.a. norske stavkirker. Han har tegnet Vallekildes Valgmenighedskirke, 
Korskirken i 1882 samt flere andre kirker rundt om i landet, bl.a. i Lemvig ved Limfjorden. 

Bentsen, Ivar. Ivar Bentsen (1876-1943) – arkitekt og professor og ledende skikkelse i Bedre 
Byggeskik-bevægelsen i Nordvestsjælland og siden i hele Danmark. Han blev født i Vallekilde som 
søn af Andreas Bentsen (sd) og Emilie Bentsen (f. Lavigne 1851-1888). Han blev tømrersvend i 
1896 med teknisk skole-eksamen, hvad der førte til optag på Det kongelige danske Kunstakademi i 
1899. Han forlod Kunstakademiet i 1902 uden at tage afgangseksamen og blev i stedet for 
uddannet hos arkitekterne P.V. Jensen Klint (1851-1930), Ulrik Plesner (1861-1933) og Carl 
Brummer (1864-1953). I 1908 blev han forstander på Håndværkerskolen på Vallekilde Højskole. 
Stiftede derefter sin egen håndværkerskole i Holbæk – kaldt Bygmesterskolen (Bygmester, 
Snedker- og Malerskolen), som han var forstander for 1913-1920, og hvor han fra 1917 blev 
kompagnon med arkitekt Marius Pedersen (1888-1965 sd), som afløste ham som forstander for 

http://www.odswiki.dk/
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Bygmesterskolen i 1921-1940. Han var fra 1915 en af de ledende kræfter i bevægelsen og 
organisationen Bedre Byggeskik (sd).  Holbæk Museum/Museum Vestsjælland har udført et stort 
registreringsarbejde af bedre byggeskik på egnen. Ivar Bendtsen havde til opgave at omsætte 
*Agnete Swanes tegningsskitser af begge huse på Vingårds Allé til teknisk korrekte tegninger til 
byggemyndighederne. Bentsen blev i 1921 lærer på Kunstakademiet og i perioden 1923-1940 
professor. 

Bérard, Christian. Christian Bérard (1902-1949) – billedkunstner, modetegner og designer samt 
teatermaler. Han var fra sin tidlige ungdom I i fødebyen Paris optaget af teatrets verden og 
spillede i 1930’erne og 1940’erne i udviklingen af teaters design og scenografi. I samme årtier 
tegnede han for de største kvindeligt ejede og internationale designhuse: Coco Shanel, Elsa 
Schiaparelli og Nina Ricci, lige som han lavede designs til digteren og filmmanden Jean Cocteaus 
(1889-1963) film fra 1946: La Belle et la Bête. Han døde af et hjerteslag på scenen i Théâtre 
Marigny i 1949, og komponisten Francis Poulence (1899-1963) komponerede sit Stabat Mater fra 
1950 til hans minde, ligesom Cocteau dedicerede sin film Orphée fra 1950 til ham. Han underviste 
også; fx var Lise Diers (1918-2013) (sd) elev hos ham en periode.  

Berntsen, Anny. Anny (eller Annie) Berntsen-Bure (g. Bure 1894-1982) – snedkermester. Hendes 
forældre var højskoleforstander, folketingsmand og konseilspræsident (statsminister) Klaus 
Berntsen og hans anden kone, Anny Christine Mathilde Oktavia Thomsen som den næstyngste af 
deres seks børn. Hun blev uddannet på Richards Sløjdsskole, på Mikkelsens Sløjdsskole og på 
Katrine Horsbølls Værksteder. Dansk Kvindesamfund, som var blevet grundlagt i 1871 begyndte 
tidligt at arbejde for kvinders erhvervsuddannelser: I 1875 grundlagdes Tegneskolen for Kvinder, 
1887-1888 nedsattes det første håndværkerudvalg, og der blev oprettet legater for kvindelige 
håndværkere. Først i 1907 kunne kvinder optages på Københavns Tekniske Skole. Anny Berntsen 
er i dag mest kendt for i 1918 at have udskåret Folketingets talerstol og sat delene sammen uden 
brug af søm og skruer (efter tegning af arkitekten Thorvald Jørgensen (1867-1946)) af en 1000 år 
gammel egekævle fra Møn. Senere fik hun en alvorlig sindssygdom og tilbragte resten af sit liv på 
Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland. 

Biggas, Lis. Lis Biggas (f. 1951) – keramiker. Uddannet på Keramisk Linje på Skolen for Brugskunst 
1985. Har siden 1989 haft eget værksted og bopæl i Havnebyen på Sjællands Odde. Lis Biggas 
bruger havets flora og fauna direkte i sin keramik ved, at hun presser eksemplarer (fx fisk og tang) 
ned i det fugtige ler eller laver aftryk af dem i gips, som igen danner form for det fugtige ler. Også 
lerarter finder hun på sin lokale strand, som rummer blåler. I sine glasurer får hun lysets spil i 
havet frem i de blå og grønne nuancer, som hun laver gennem flere processer med indfarvning og 
begitning, hvor hun har tilsat dekorationsleret forskelligfarvede metaloxider. Hendes værker 
består af såvel en række udsmykninger som kunst- og brugskeramik. Hun udstiller og sælger sine 
værker i eget galleri samt i det kunstnerejede og kunstnerdrevne Galleri, Huset i Asnæs samt i 
gallerier og museumsbutikker landet over. Hun er medlem af Danske Kunsthåndværkere og 
Designere, K&D. Har gennem sit virke modtaget flere legater og hædersbevisninger. 
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Blixen, Karen. Karen von Blixen Finecke (f. Karen Christentze Dinesen 1885-1962) – forfatter og 
maler. Blev uddannet dels hos Sode og Meldahls Maleskole 1902-1903, som forberedte hende til 
optag på Den med Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder, da det var stedet, hvor 
kvinder kunne modtage den højeste uddannelse, da Det Kongelige Danske Kunstakademi var 
forbeholdt mænd på det tidspunkt. Hos Sode og Meldal tegnede hun gipsafstøbninger og lavede 
perspektivtegninger. Derefter blev hun i 1903 optaget på omtalte Kunstskolen for Kvinder.  Her 
oplevede hun ikke at blive taget seriøst hverken i den måde skolens status var på Kunstakademiet 
(efter 1897 blev skolen flyttet fra Amaliegade til en sidebygning med små lokaler på 
Charlottenborg) eller i lærernes behandling af hende. Hun mente, at hun skulle anerkendes for sit 
talent. For at få bedre undervisning, sendte familien hende til Paris, hvor det siges, at hun kun 
besøgte den maleskole, som hun var indskrevet på, en enkelt gang. Hun forlod Kunstskolen for 
Kvinder i 1910 uden afgang. I hendes tid gik også *Carla Colsmann Mohr og Gerda Wegener på 
Kvindekunstskolen, og alle tre havde været sammen med hos Sode og Meldahl. I 1907 havde hun 
fået publiceret nogle fortællinger. Hun tog som nygift sammen med sin mand Bror von Blixen-
Finecke (1886-1946) til britisk Østafrika i perioden 1914-1931. Her startede de en kaffefarm, som 
gik fallit. Han var samtidigt en af Østafrikas bedst betalte Safari- og storvildtjægere, der 
organiserede jagter for de kendte og kongelige og var meget væk fra farmen. De blev skilt, og da 
hun kom hjem fra Afrika, valgte hun at blive forfatter. Tom Buk-Swienty skriver i bogen Tommy og 
Tanne – det store i livet, Gyldendal 2016, om hendes uddannelsesår inden for billedkunsten før 
afrejsen til Afrika. Hans udtalelser om, at ingen af Blixens studiekammerater blev kunstnere, er 
ikke rigtig. Der kan henvises til ovennævnte *Carla Colsmann Mohr og Gerda Wegener – og flere 
andre kvindelige elever fra disse år på Kunstskolen, som faktisk blev kunstnere. På Karen Blixens 
Museum Rungstedlund kan ses flere af hendes billedværker – både fra hendes 
uddannelsesperiode og fra tiden i Kenya. 

*Bojsen, Maria (1981) 

Uddrag af Maria Bojsens  CV 
 
Født: 1981 
Forældre: Direktør Kim Sørensen og lærer Lisbeth Bojsen  
Søskende: Ingeniør Peter Bojsen Sørensen 
Partner: Kaffeekspert og landmand Kent Nielsen 
Børn: Ulv Bojsen Nielsen 2009 og Torbjørn Bojsen Nielsen 2011 
Uddannelse: HF-eksamen Gentofte 2003; Det Fynske Kunstakademi 2005-2011, Kursus i Cire 
Perdue (’forsvunden/tabt voks’), VAK 2013 
Ansættelse/arbejde/tillidshverv: Siden 2014 Leder af VAK, Vestsjællands Arbejdende 
Kunstværksteder, i Jyderup, Driver økologisk landbrug med bl.a. griseopdræt på gården 
Birthesminde i Tempelkrogen ved Isefjorden. 
Kunstnersammenslutninger: Huset i Asnæs 2014-2016, Billedkunstnernes Forbund, BKF fra 2013 
Æresbevisninger: Dansk Kunstråds pris for hjemmeside 2014 
Udstillinger: Geopark Odsherred – Klintebjerg, 2017. Udstillingen Gro, Huset i Asnæs 2017, Gro 
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Pakhuset, Nykøbing Sj. ’Leben 2016’ – sammen med billedkunstner Susanne Schmidt-Nielsen (født 
1963). Huset i Asnæs 2014-2016. Røde Kors Kunstforening 2015. Kræftens Bekæmpelses 
Kunstforening 2015. Elephant Parade Zoo Copenhagen 2011 (tilbagevendende internationalt 
støttearrangement for den asiatiske elefant: www.elephantparade.com). The World In My Eyes, 
Brandts Kunsthal, Odense 2011. 
Udsmykninger: Installation project for port birds, Kerteminde 2011. Installation Mediebyen, 
Roskilde Festival 2011. Odense Koncerthus 2010. Dronninglund Kunstcenter 2009 – samt 
deltagelse i Fyns Kunstakademis årlige udstillinger i 2008 og 2009. Skabte sammen med andre 
kunstnere i sommeren 2017 et stort LandArt værk i Klintebjerg Klint, Odsherred 
 
 

Bonnén, Folmer. Folmer Bonnén (1885-1960) – maler. Først gik han på Teknisk Skole i København 
hos Holger Grønvold (1850-1923) (sd) i 1906. Derefter blev han elev på Zahrtmanns Skole 1906-
1908 for at slutte sin uddannelse hos billedhuggeren Rasmus Bøgebjerg (1859-1921).  Bonnéns 
lærer, Kristian Zahrtmann (1843-1917 (sd), tildelte Bonnén sit legat på trods af, at denne var en af 
initiativtagerne til kunstnergruppen: ’De Tretten’ (sd), der udstillede særskilt i perioden 1909-1912 
og vakte furore – og ikke delte Zahrtmanns smag. Bonnén blev i slutningen af 1930’erne 
interesseret i nazismen, og meldte sig ind i det danske naziparti i 1940 efter besættelsen og skrev 
for den nazistiske avis, Fædrelandet, der udkom 1939-1945 og havde redaktion i Store 
Kongensgade i København. Ved befrielsen i 1945 overtog den hidtil illegale avis, Information, 
lokalerne og har dem endnu. Bonnén tog efter krigen til Sverige, hvor han fortsatte med at male. 
På hans tegne- og maleskole gik bl.a. *Birthe Bovin. Maggi Baaring (1913-2004) og Hans Scherfig 
(1905-1979). 

Bonnevie, Ingelise. Ingelise Bonnevie-Dyssegaard (1921-1999) – maler. Kunstakademiet 1940-
1945. Medlem af Auroragruppen 1975-1981 og 1983-1992. Medlem af Kvindelige Kunstneres 
Samfund, KKS. Udstillede på 12 malerinder, Kvindemuseet, Aarhus 1988 sammen med *Ingrid 
Wichmann m.fl. 

Bourgeois, Louise. Louise Bourgeois (1911-2010) – billedkunstner og skulptør; blev født i Frankrig; 
som ung hjalp hun til med at restaurere gobeliner i familiens virksomhed. Læste derefter 
matematik og geometri på Sorbonne Universitetet i Paris, men opgav studierne og startede sin 
kunstneriske uddannelse. I 1938 giftede hun sig med en amerikansk kunsthistoriker, Robert 
Goldwater (1907-1873), og flyttede med ham til New York. Hun begyndte at udstille sine værker 
fra slutningen af 1940’erne; men først i 1980’erne blev hun rigtigt berømt efter en retrospektiv 
udstilling på Museum of Modern Art (MoMA) i New York i 1983 – hun var den første kvinde, der fik 
en separatudstilling på MoMa. Hun har gennem interviews fortalt om sine barndomstraumer, hvor 
hendes far var moren åbenlyst utro med barnepigen. Bourgeois’ kendteste motiv er edderkoppen, 
hvoraf den mest berømte edderkoppeskulptur hedder Maman (mor); den 9 meter høje figur er 
blevet kopieret henved et dusin gange og er derfor blevet udstillet mange steder i verden.  Hun 
sagde: “The Spider is an ode to my mother. She was my best friend. Like a spider, my mother was a 

http://www.elephantparade.com/
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weaver. My family was in the business of tapestry restoration, and my mother was in charge of the 
workshop. Like spiders, my mother was very clever. Spiders are friendly presences that eat 
mosquitoes. We know that mosquitoes spread diseases and are therefore unwanted. So, spiders 
are helpful and protective, just like my mother.” (Se: www.moma.org). Louise Bourgeois er bl.a. et 
forbillede for * billedkunstner Charlotte Krogh.  

*Bovin, Amy (1911-1980) 

Uddrag af Amy Bovins CV 
 
Fødenavn: Amy Victoria Krogh-Jensen 
Levede: 1911-1980  
Forældre: Tandlæge Victor Krog-Jensen (1856-1932) og Anna Hedvig Claussen (1869-1956) 
Ægtefælle: Maler Karl Christian Bovin (1907-1985) gift 1934-1951, men flyttede fra ham i 1942 til 
Frederikshavn, hvor hun boede indtil begyndelsen af 1970’erne, hvorefter hun flyttede til Nykøbing 
Mors. 
Børn: Charlotte Anne Bovin (f. 1938-) – gift med tegner og glaskunstner Per Lütken (1919-1998), 
Holmegaard Glas, og Nina Bovin (f. 1942.) gift med museumsinspektør Per Noe, der sammen i 
1973 fik Anna Noe Bovin, der er museumsleder 
Uddannelse: Bizzie Høyers Tegneskole 1929-1930, Kunstakademiet i Kbh. 1930-1934 (lærer bl.a. 
Kræsten Iversen) 
Studieture: Italien 1936-1937 
Arbejde: Fotoretouchering og farvelægning. Sy-opgaver for private og forretninger. Underviser på 
AOF i tegning og maling 1949-1970.  
Udstillinger: Kunstnernes Efterårsudstilling 1934-1936. Rundskuet Nakskov 1937. Charlottenborgs 
Forårsudstilling 1949. Haslev Teknikum 1975. Morsø Kunstforening af 1961 i 1980.   
 

*Bovin, Birthe (1906-1980) 

Uddrag af Birthe Bovins CV: 
 
Fødenavn: Berthe Marie Marensine Pedersen 
Levede: 1906-1980 
Forældre: Fisker Hans Rudolph Pedersen og Julie Nielsine Gommesen 
Søskende: fire søskende 
Ægtefæller: Sigfried Henrik Pedersen (1903-1967 - gift 1933-1943); Karl Bovin (1907-1985), som 
hun levede sammen med fra 1942, gift 1952-1980 
Børn: (Lille) Birte Pedersen (1929-1944), maler Klaus Sigfred Pedersen (1935-1999). Restauratør 
og kok Hanne (Pylle) Bovin (1942-2003). Fransk/russiskstuderende Jeanette (Nette) Bovin, gift 
Svahn (1943-1969). socialpædagog Simon Bovin (født 1945). Væver, keramiker og maler Ingrid 
(Bøllen) Bovin (født 1946) 
Uddannelse: Autodidakt samt Folmer Bonnéns Tegneskole i en periode omkring 1926-1927 
Studieture: Grækenland, Rumænien, Madeira, Rom, Paris 
Kunstnersammenslutninger: Huset i Asnæs 1973-1980 

http://www.moma.org/
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Udstillinger: Kunstnernes Efterårsudstilling 1929, 1930, 1931, 1932. Samleren 1937. Klasen 1952, 
1953. Huset i Asnæs fra 1973. Odsherred Kunstmuseum har flere værker af Birthe Bovin og har i 
perioden 2017-2018 udstillet flere af hendes værker sammen med de andre kvindelige kunstnere 
fra Odsherred kolonien.  
 
Avisen Nordvestnyt skrev 28. september 2020, at Museum Vestsjælland fik en gave i form at to 
akvareller, udført af *Birthe Bovin i 1946 til markering af ét-årsdagen for befrielsen i 1945. (Se 
også under Karl Bovin) 

Bovin, Karl. Karl Christian Bovin (1907-1985) – også kaldet ’Kalle’ – maler. Karl Bovins navn dukker 
op i kunstnerisk sammenhæng i 1920’erne, hvor han sammen med sin bror, stenhugger og 
billedhugger Svend Bovin (1915-2000) er med i en kunstnerkoloni syd for fødebyen Frederikshavn, 
i Bangsbostrand. Han spørger som ganske ung maler Anna Ancher i Skagen til råds, hvorved hun 
bliver opmærksom på ham. Kolonien rummer også hans vejleder, maler Ingeborg Tvede (1870-
1942) fra apotekerfamilien i Frederikshavn, der giver kunstnerisk opmuntring til ham og hans 
lillebror Sven Bovin. Han går til forberedelsesundervisning i København hos Viggo Brandt (sd), som 
også forberedte *Ellen Krause til Kunstakademiet. Derefter går han på Statens Tegnelærerkursus 
og Teknisk Skole, der bragte ham ind på Kunstakademiet i København, hvor han studerede 1928-
1931. Her havde han professorerne Sigurd Wandel og Aksel Jørgensen som lærere. Han 
debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling 1929 og udstiller resten af sit liv på anerkendte 
udstillinger. I en periode udstiller han sammen med i Frie Jydske Malere. I 1932 er han 
medinitiativtager til kunstnersammenslutningen Corner. I perioden 1941-1944 er han med et 
tværfagligt netværk med et tidsskrift, Helhesten.  I 1973 er han medstifter af det kunstnerejede 
Galleri Huset i Asnæs, og i 1981 er han med til at stifte Venneforeningen til det nuværende 
Odsherreds Kunstmuseum, der blev en realitet i 1991, seks år efter hans død. Han malede især 
landskaber først og fremmest i olie og enkelte akvareller. Fra 1956 er han med på med på flere 
ekspeditioner til Bahrain som ’ekspeditionsmaler’ i Rigsantikvar P.V. Globs (1911-1985) 
udgravningerne der. Her skaber han en række malerier med en helt anden palet, idet han nu 
inspireres af ørkenlandskabet. Han laver også selvportrætter i denne periode. Karl Bovin er 
eksponent for genren ’det ligefremme maleri’, hvad man jo kan forstå på mange måder fx en vej er 
en vej, et træ osv.  I Akademitiden befinder han sig i København. Men allerede før han er færdig på 
Akademiet, har han fået øje på Odsherred og drager sammen med vennen, Kaj Ejstrup vestpå og 
bosætter sig permanent der. Først i et lejet hus og senere i 1934-1935 køber han et hus på 
Fårevejle Ås sammen med *Amy Krogh-Jensen (senere Amy Bovin), som han gifter sig med i 1934. 
Han og Amy har lært hinanden at kende fra tiden på Akademiet. De får to døtre sammen, 
Charlotte Anne i 1938 og Nina i 1942. Han lærer *Birthe Pedersen (senere Birthe Bovin) at kende 
dels fra Minefeltet i København og dels fra redaktionen på Helhesten, hvor hun af og til arbejder, 
og hvor han er medlem. De forelsker sig, og skal hver opløse et ægteskab for at kunne gifte sig, 
idet hun er gift med Sigfred Pedersen (1903-1967) og han med Amy. I 1942 forlader Amy ham og 
bosætter sig sammen med deres to døtre i Frederikshavn. I 1952 gifter han og Birthe sig og får 
sammen børnene: Hanne i 1942; Jeanette i 1943, Simon i 1945 og Ingrid i 1946 samt stedbørnene: 
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Birte fra 1929 og Claus fra 1935, der Birthes og Sigfred Pedersens børn, er også med i familien. Karl 
Bovin har været hjælpsom over for de kvindelige kunstnere i Odsherred – både ved at bistå dem 
individuelt og hjælpe med at få en udstilling op at stå for 7 kvindelige kunstnere i 1969 på 
Pottegården (sd). Gennem 1930’erne og 1940’erne fik han en række stipendier og udmærkelser og 
i 1957 fik han Eckersberg-Medaillen og i 1973 Thorvaldsens Medaillen. I september 2020 fik 
Museum Vestsjælland foræret forskellige effekter fra modstandskampen i Nordvestsjælland – bl.a.  
en 2,5 meter lang akvarel, malet af Karl Bovin. Den viser scener fra Skamlebæk-gruppens 
modstandskamp under besættelsen, som Bovin var en del af. Gruppen skulle bl.a. opsamle 
nedkastede våben og sikre, at den tyske besættelsesmagt ved befrielsen ikke ødelagde Skamlebæk 
radiosender. Akvarellen fra 1945 forærede Karl Bovin til lederen af gruppen, kaptajn Helmer 
Nielsen, hvis datter Leis Andersen i 2020 forærede den til museet. Med i gaven var også to 
akvareller, malet i 1946 af *Birthe Pedersen (fra 1952 g. Birthe Bovin). (Se: Nordvestnyt 28. 
september 2020). 

*Bovin, Mette Møller (f. 1949) 

Uddrag af Mette Møller Bovins CV: 
 
Født: Mette Klinge Møller  
Født: 1949  
Forældre: Maler Aksel Møller (1909-1994) og Ellen Johanne Klinge, ’Janne’ (1912-2012) 
Søskende: Sygeplejerske Nina Klinge Handl (f. 1934), tekniker Ivan Klinge Møller (f. 1935), 
Sygeplejerske Kirsten Klinge Wejlemann (f. 1945) 
Ægtefælle: Socialpædagog Simon Bovin (f. 1945) fra 1968 
Børn: Kostumedesigner og scenograf Tanja Bovin (f. 1969) og guldsmed Maja Bovin og (f. 1979) 
Uddannelse: Robert Skou-Jensens tegneskole, Glyptoteket 1967-1968, Det Kgl. Danske 
Kunstakademi 1967-1972 ved professorerne Harald Leth og Søren Hjorth Nielsen. 
Kunstnersammenslutninger: Medlem af Huset i Asnæs 1973-2012 
Studieture: Holland, Frankrig, Italien, Portugal, Spanien, Grækenland, England, Norge, Sverige, 
Finland, Island, Færøerne og Grønland 
Udmærkelser: modtaget en række udmærkelser og legater fra 1972, heriblandt Statens Kunstfond 
1997 
Udstillinger: Huset i Asnæs, 2018. Naturens mangfoldighed, Bispegården, Kalundborg 2017 
(separatudstilling med 75 værker). Vitskøl Kloster, Ranum, 2017. Toldboden, Kerteminde 2016. 
Tuse Næs Kunsthåndværk 2014. Fuglsangshus, Hørsholm2014., Frederikshavns Kunstmuseum 
2013 – debut på Charlottenborg 1971-1972. Gæst på Corner udstillingerne i 1977, 1984, 1985. Er 
repræsenteret på Odsherred Kunstmuseum 
Solgt til: Københavns Kommunes Kulturfond. Aalborg Kommunes Kulturfond. Udenrigsministeriet. 
Den danske Ambassade i London. 
Udsmykninger: Slagelse Centralsygehus. Slagelse Centralbibliotek. Holbæk og Kalundborg 
sygehuse m.fl. 
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Bovin, Simon. Simon Bovin (f. 1945) – socialpædagog. Simon har arbejdet med træ hele sit liv: Han 
har lavet dukker til teatergruppen Fair Play samt udstyret hjem og have med træskærearbejder og 
sikret, at restaureringen af huset på Åsvej har en høj håndværksmæssig standard. Her bor han 
med sin kone maleren *Mette Møller Bovin, som han har været gift med siden 1968. Simon er søn 
af Karl og *Birthe Bovin.  

Bovin, Sven. Sven Hilmer Bovin (1915-2000) – stenhugger og billedhugger; lillebror til maleren Karl 
Bovin (1907-1985). Som ung blev han uddannet stenhugger i familiefirmaet i Frederikshavn, hvor 
han stod i lære hos sin far og også arbejdede hos som svend. Han overtager firmaet 21 år gammel, 
da faren dør, og Sven er aktiv stenhugger indtil slutningen af 1970’erne. Derfor fik han først senere 
mulighed for at rejse på studierejser og dyrke sit talent som billedhugger. Han arbejdede dog 
parallelt med stenhuggeriet med at hugge skulpturer på bestilling. Han arbejdede mest i granit. 
Han underviste i tegning og modellering og holdt mange foredrag om kunst 

Boyden, Frank. Frank Boyden (f. 1942) – maler, kunsthistoriker, keramiker, skulptør, underviser 
mm. Uddannet på Colorado College of Art og Yale School of Art.  Har arbejdet med 
keramikprojekter i Oregon, USA, gennem mange år. Er selvlært keramiker, der blev fascineret af 
den tredimensionelle form, som fladt maleri på lærred ikke kan gengive. Da han deltog i Clay to 
Day 1990 sammen med *Birgit Krogh m.fl, boede han også på Holufgård i Odense, der foruden en 
skulpturpark også har atelier og plads til at have kunstnere boende en periode (’artists in 
residence’).  (Se: http://gah.dk og se hans hjemmeside: http://frankboydenstudio.com) 

Brandt, Hedvig. Hedvig Ravn Brandt (f. Ravn Fauerholdt 1881-1946) - maler. Hendes far var 
baneingeniør og driftsbestyrer ved de Nordfynske Jernbaner, og hun har måske vejledt *Ellen 
Krause, hvis far også var jernbanemand, da Ellen som ung boede i Assens på Fyn og ville uddanne 
sig som kunstner i København; for det var Hedvigs mand, Viggo Brandt, der kom til at undervise 
Ellen og forberede hende til Kunstakademiet i 1920’erne. (Han forberedte også maleren Karl Bovin 
til optag på Akademiet). Hedvig Brandt fik først undervisning på Teknisk Skole i Odense i 1899. 
Derefter gik hun på Emilie Mundt og Marie Luplaus Tegne- og maleskole for kvinder 1900. Så blev 
hun optaget på Den med Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder i perioden 1901-1907, 
hvor hun havde Viggo Johansen (1851-1935) som lærer (han har bl.a. også undervist *Carla 
Colsmann Mohr). Hedvig har bl.a. malet sit selvportræt sammen med ham. Hun bestod ikke 
afgangseksamen i 1906 og fik derfor lov at få undervisning endnu et år. I 1908 giftede hun sig med 
Viggo Brandt. Hun var medlem af Kvindelige Kunstneres Samfunds, KKS’, bestyrelse 1930-1938; 
udstillede både på KKS’ udstillinger og sammen med sin mand. Var som KKS-medlem censor på 
Charlottenborgudstillingerne.  

Brandt, Oda Ørsted. Oda Ørsted Brandt (1919-2014), uddannet væver fra 
Kunsthåndværkerskolen. Oda designede og vævede gobeliner/billedtæpper, hvad Lisbeth Tolstrup 
har beskrevet i bogen: Fra Odas væv - Oda Ørsted Brandt textiler gennem 40 år, 1999. Hun 
designede fine, tynde gardinstoffer til firmaet Cotil, der også fremstiller de møbelstoffer, der 

http://frankboydenstudio.com/
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indgik og indgår i klassisk dansk møbeldesign. Da Udstillingsstedet ’Den permanente’ (sd) 
eksisterede, udstillede og solgte hun dér. Hun har udsmykket bl.a. Anna Kirke på Nørrebro med 
billedtæpper.  Hun er repræsenteret i Aalborg Kunstfond og på Designmuseum Danmark. Hun var 
væver *Mariannes Poulsens lærer i håndarbejde på Frederiksberg Seminarium. 

Brandt, Viggo. Viggo Brandt (1882-1959) – maler. Han blev student i 1901, cand.phil. (filosofikum) 
i 1902. Fik undervisning i tegning 1901-1902 på Teknisk Skole i København af Holger Grønvold 
(1850-1923) og 1903-1908 på Kunstakademiet af Viggo Johansen (1851-1935). Han blev selv ansat 
på Kunstakademiet som assistent hos Lauritz Regner Tuxen (1853-1927) og Viggo Johansen i 
perioden 1910-1920. Udstillede på Malende Kunstneres Efterårsudstilling i 1919; var fast udstiller 
ved Charlottenborgs Forårsudstillinger 1907-1936 og på Kunstnernes Efterårsudstillinger 1907-
1915, hvor han også var censor. Viggo Brandt giftede sig i 1908 med maler Hedvig Brandt (f. Ravn 
Faurholdt 1881-1946).  Forberedte Karl Bovin og *Ellen Krause til optag på Kunstakademiet i 
København. 

Brockdorff, Victor. Arthur Victor Schack von Brockdorff (1911-1992) – maler. Kom først I 
malerlære 1927-1929. Dernæst var han elev i kortere eller længere tid hos en række kunstnere: 
billedhugger Karen Holst, maler Ernst Zeuthen, maler og billedhugger Olivia Holm Møller og Frits 
Syberg. Brockdorff boede en kort periode sammen med *Birthe Bovin (dengang Pedersen) og 
hendes mand Sigfred Pedersen, men værelset var så lille, at han ikke kunne ligge udstrakt, hvorfor 
han måtte åbne døren om natten! Han blev optaget på Kunstakademiet, Grafisk Skole 1931-1934 
samt forårssemestrene 1939, 1941 og 1943. Han udstillede på Kunstnernes Efterårsudstillinger 
1930-1934, og fra 1932 udstillede han på Corner, som han var medstifter af. Han boede i Veddinge 
Bakker i Odsherred 1930-1934, hvor han malede billeder fra 1930’ernes strandliv. Flyttede 
derefter til København for at komme tilbage til egnen i 1970’erne, hvor han købte et sommerhus 
på Orø i Isefjorden.  Fra 1946 tilbragte han fem år i Paris, hvorfra han sendte reportager og 
tegninger til især Land og Folk. Han var socialt og politisk engageret og malede i 1950’erne en 
række værker i socialrealistisk stil af store gadedemonstrationer og partimøder i Danmarks 
Kommunistiske Parti. Senere malede også mennesker forsamlede i landskabet, men nu var det fx 
friluftslivet i hovedstadsområdet. I 1979 malede han et bestillingsportræt af Dronning Margrethe. 
Han holdt forbindelsen ved lige med Odsherredsmalerne, og Odsherred Kunstmuseum har en stor 
samling af hans værker. 

Brynjolf, Jørgen.  Jørgen Brynjolf (1931-1993) – maler, grafiker, keramiker og billedhugger. Blev 
først uddannet som boghandler og var derefter elev 1955-1958 hos maleren Mogens Andersen 
(1916-2003), hvor han fik interesse for den abstrakte kunst, hvad der blev forstærket ved et 
ophold i Paris 1960-1962. I 1975 flyttede han til Odsherred med udsigt til Vejrhøj og Dragsholm 
Slot – det kunne han ikke stå imod og begyndte nu at male mere naturalistisk. Har udført flere 
udsmykningsopgaver på offentlige institutioner. Han var medlem af Huset i Asnæs fra 1973. 1980 
foretog Huset i Asnæs det første initiativ til at etablere et kunstmuseum i Odsherred, hvor Jørgen 
Brynjolf sammen med præsten ved Asnæs Kirke Georg Thaarup (1917-2007 - sd). Man ønskede sig 
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et museum, der kunne indeholde en repræsentativ samling af kunst fra Odsherred gennem 
tiderne. Arbejdsdokumentet betoner, at det må være kunstmuseets opgave at indkøbe og udstille 
kunst og kunsthåndværk med tilknytning til Odsherred i 1900-tallet og senere. Museet blev en 
realitet i 1991 og hedder i dag: Odsherreds Kunstmuseum og er en del af Museum Vestsjælland.  

Bukdahl, Else Marie. Else Marie Bukdahl (f. 1937); mag.art. i litteraturhistorie i 1960, studerede 
derefter kunsthistorie i Lund, Uppsala og Rom 1964-1965. Blev senior- og kandidatstipendiat i 
litteraturhistorie og dr.phil. fra Københavns Universitet i 1980 på en afhandling om Denis Diderot 
(1713-1784), der var forfatter og grundlægger af Encyclopédie – det første store franske 
nationalleksikon i perioden 1751-1772. Bukdahl blev ansat som docent på Det Kongelige Danske 
Kunstakademi i 1980, og i 1985 blev hun rektor, den første kvindelige rektor på akademiet. Efter 
2007 blev adjungeret professor på Department for Art and Technology på Aalborg Universitet, 
AAU. Hun er medlem af en del bestyrelser inden for den danske kunst- og kulturverden. Hendes 
tid i ledelsen af Kunstakademiet var præget af fornyelse, udvidelse af de kunstneriske discipliner 
samt øgede bevillinger.  I skriftet: Nybrud – kvindelige kunstnere og undervisere på 
Kunstakademiet 1980-2007, 2012, beskriver hun de tiltag, der blev gjort i hendes tid for også at 
ansætte kvindelige lærere og undervisere på Kunstakademiet, ligesom hun omtaler en række 
kvindelige studerendes og kvindelige kunstneres indsatser. Else Marie Bukdahl var Rektor, da 
*Didder Geisler gik på Kunstakademiet i København. (Se: 100 års øjeblikke Kvindelige Kunstneres 
Samfund, 2016, side 212-227).  

Bärens, Magdalene. Magdalene Margrethe Bärens (1737-1808). Hun malede, tegnede og 
broderede på alt, da hun var barn og ung.  Uden hendes viden fremlagde professorer ved 
Kunstakademiet i 1779 et par af hendes blomsterarbejder i gouache for Akademiets medlemmer, 
hvad der førte til, at hun som den første kvinde blev (æres)medlem af Akademiet. Hun solgte sine 
værker og blev leverandør til det danske og russiske hof. Hun havde aldrig modtaget formel 
undervisning, hvad hun beklagede, men fik opmuntring og vejledning fra sin far, mens moren ville 
have, at hun lærte at være husmor. Det blev hun også, da hun giftede sig, men heldigvis med en 
mand, der støttede hendes kunst: Hun fik fire børn; måtte dog holde ’kunstpause’, mens børnene 
var små. Da de blev større og hun 40 år, genoptog hun maleriet. C.A. Lorentzen (1749-1828) 
malede i 1786 hendes portræt, som hænger i Kuppelsalen på Charlottenborg.  

Bøgh, Elisabeth. Nanny Elisabeth Margrethe Bøgh (1865-1948) – maler og tapetvæver. Hun blev 
den første kvindelige assistent på Den med Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder. 
Inden da havde hun gået på Vilhelmine Bangs Tegneskole for Kvinder i 1888 og blev derefter 
optaget på Kunstskolen for Kvinder, hvor hun fik afgang 1895, og hvor hun havde Viggo Johansen 
(1851-1935) som lærer. Hun blev hans assistent 1895 1899. Hun havde inden da udstillet på 
Charlottenborgs Forårsudstillingen fra 1887 og udstillede de kommende år nogle få gange. Hendes 
største kunstneriske arbejde var at væve billedtæpper til riddersalen på Frederiksborg Slot i 
perioden 1901-1928.  



Wolthers KUNSTLEX® 2021 Anette Wolthers Side 22 
 

*Bøgh, Charlotte (f. 1966) 

Uddrag af Charlotte Bøghs CV 
 
Født: 1966 
Forældre: Undervisningsinspektør for søfartsuddannelsen Jørn Bøgh og haute couture-skrædder 
Ruth Bøgh 
Søskende: Kultur- og naturgeograf Ph.d. Eva Bøgh 
Partnere: Fra 1989-1992 digter Lars Overby (1960-2013) og fra 2007-2017 historiker Ivan 
Normann Andersen  
Børn: Rune Overby Bøgh og Mira Gabriella Normann Bøgh 
Uddannelse: Musiksproglig student 1984; Undervisning i tegning, maling og modellering v/Lisbeth 
Groth-Jensen og Majlis Thomasson 1989-1990; maleundervisning v/ Gerda Swane 1992; 
Danmarks Designskole (Nu: Det Kongelige Danske Kunstakademi) med afgang i Visuel 
Kommunikation 1994-1999 
Kunstnersammenslutninger: Huset i Asnæs fra 2012; Billedkunstnernes Forbund (BKF), 
Kunstnersammenslutningen Cromisterne, fast medlem siden 2009 
Legater og æresbevisninger: Legater: Glashandler Johan Franz Ronges Fond. 2019. 
Billedhuggeren professor Gottfred Eickhoff og hustrus, maleren Gerda Eickhoffs Fond 2018. Anna 
E. Muncks Fond 2018. Grosserer L.F. Foghts Fond 2014. Georg Harms Fond 2007 og 2011. Poul 
Johansen Fonden 2011. Danida Rejsestipendium 2003. Krista og Viggo Petersens Fond 1998. Ch. 
Og Mar. Paghs Legat 1998. Æresbevisninger: Årets kunstner i Æglageret 2012. Førstepris i 
Æglageret 2007. Direct Marketing prisen 1998. Andenpræmie Vestsjællands Kunstudstilling 1996. 
Vinder af Plakatkonkurrence til KE 1991 og 1995. 
Tillidshverv: Formand for Cromisterne 2012-2017 
Udstillinger: Separatudstillinger: Galleri Alstrup 2019. Glashytten 2017 og 2018. Galleri Bykilde 
Kælder 2016. Huset i Asnæs 2014. Zoologisk Have København 2005 og 2012. Æglageret 2011. 
Givskud Zoo, Odsherred Zoo, Aalborg Zoo, Odense Zoo og Knuthenborg Safari Park 2004. Galleri Pi 
2004, 2006 og 2008. Galleri Brantebjerg 2003. Brandts Klædefabrik 1996. Hertil kommer 
separatudstillinger i en række kunstforeninger landet over og åbning af atelier med egne værker i 
Odsherred kunstdage i pinsen siden 2006. Gruppeudstillinger: Kunstnernes Efterårsudstilling 
1995. Cromisterne 1995, 1996, 2002, 2009, 2010-2018. Huset i Asnæs fra 2012 (2016: Mødet 
mellem by og land – et samarbejde ml. Husets kunstnere og arkitektgruppen, ARK31). 
Annaborg/Hillerød Kunstforening 2016. Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter 2014. Musicon, 
Regionalen, 2010. Galleri Pi 2007. Galleri Brantebjerg 2002-2007. Æglageret 2005, 2006. 
Knabstrup Kulturfabrik 1996, 2002, 2004 og 2006. Pinakoteket 2003. Elværket i Holbæk 1993, 
1995. Kunstnernes Sommerudstilling, Tistrup 1996, 2001. Lerchenborg Gods 2001. 
Afgangsudstilling Danmarks Designskole 1999. KE 1993. 
Repræsentation: Passagen Algade 27, Nykøbing Sj.: Mødet mellem kultur og natur 2018. 
Udsmykning af tre retssale i Byretten i Holbæk 2015. Udarbejdelse af receptkuverter til Gl. 
kongevej Apotek og Elefantapoteket, Holbæk 2007 og 2012. Udarbejdelse af billeder og postkort 
til DyreværnsOrganisationernes SamarbejdsOrganisation (DOSO) 2011. Formidlingsprojektet 
Orangu-tanker 2003-200, støttet af Danida, Odsherred Kommune mfl. 
Grafik og illustration: Udstilling på Odden Havn 2014. Bischoff (Dansk Unika og Kunsthåndværk) 
2007-2012. Bogomslag, Forlaget Emil: Poul Johansen – en mand og hans virksomhed, 2010. 
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Grafisk design Cromisterne 2010-2016. Sejr Design (smykker, tasker mm.) 2010. Landbrugsrådet 
(Nu Landbrug og Fødevarer) 2008. CD-cover for musikgruppen hvid Bille 2005. Odsherred 
Kulturhistoriske Museum 2003-2005. HK-Magasinet Delta (nu HK-Privatbladet) 2001-2004. 
Samvirke (medlemsblad for COOP-Danmark) 2001-2002. Brandt Design (bogomslag og 
illustration) 1999-2000. Kræftens Bekæmpelse (illustration) 1998. Anemoneteatret (for børn) 
1997-1998. Dansklærerforeningen (illustration) 1995-1996.  
 

Bøyesen, Peter Rostrup. Peter Rostrup Bøyesen (1882-1952) - maler, født i Varde. Hans far var 
først manufakturhandler, men blev senere direktør på Hellebæk Klædefabrik ved Helsingør. Peter 
kom i malerlære i 1896 som 16-årig, gik derefter på Teknisk Skole i København 1900-1901, hvor 
han blev undervist af tegnelærer og maler Holger Grønvold (1850-1923) og maler Frederik 
Vermehren (1823-1910). Blev optaget på Det Kongelige Kunstakademi i København, var der kun 
kort, hvorefter han blev undervist på Zarthmanns Skole (Kunstnernes Frie Studieskoler) indtil 
1904, hvor man mødte mange andre kunstnere på vej. (Harald Giersing, Sigurd Swane, Fritz Syberg 
m.fl.). Peter Rostrup Bøyesen forsøgte i 1905 at få nogle værker antaget til en Charlottenborg-
udstilling, men blev afvist, hvorefter han sammen med Giersing og Christine Swane, der var i 
samme båd, udstillede på Journalistforbundet samme år.  I 1906 udstiller han på Charlottenborgs 
Forårsudstilling, hvor han solgte et af de afviste malerier fra 1905: Udkanten af Nørrebro. Det viser 
et ung arbejderpar, der går tur over det landlige Nørrebro, der snart skal forsvinde i den 
byudvikling, som allerede begyndt. Kloakeringen er allerede foretaget, da man på billedet kan se 
kloaklåg på græstomten, hvor parret spadserer. I 1909 var han med til at stifte Malende 
Kunstneres Sammenslutning, MKS. I perioden 1910-1920 var Rostrup Bøyesen lærer på Det 
Kongelige Kunstakademi i København – og også på Kunstakademiets Kvindelinje. Da en række 
gamle professorer skulle gå af i 1920, regnede hans elever med, at han ville få tilbudt et af de 
ledige professorater. Det fik han ikke, derfor strejkede eleverne fra oktober måned 1920, både 
Kvindelinjens elever og den mandlige elever på Kunstakademiets Malerskole, men forgæves (Se 
bogen: Kvindelige kunstnere i Odsherred gennem 100 år – portrættet af *Asta Ring Schultz). 
Derefter forlod han Akademiet og satte gang i sin egen tegne- og maleskole, som han forinden 
havde etableret.  I 1915 var han med til at starte Grønningen. Han arbejdede og udstillede til sin 
død i 1952. I 1913 blev han gift med Kitty Jensen (1889-1977), og sammen får de Lars Rostrup 
Bøyesen (1915-1996), der opbyggede Nordjyllands Kunstmuseum (nu Kunsten) i Aalborg 1967-
1972 og i 1979 blev udnævnt til direktør for Statens Museum for Kunst. På Kunstakademiets 
kvindelinje har Peter Rostrup Bøyesen været lærer for *Carla Colsmann Mohr, *Agnete Swane, 
*Astrid Ring Schultz. Eleverne fra hans private maleskole dannede kunstnersammenslutningen 
Bølleblomsten (sd). I sine sidste år boede han på Kunstnerhjemmet i Gothersgade. Her fortæller 
*Gerda Swane i bogen: Swanerne på Malergården, Gyldendal 200, at hun besøgte ham sammen 
med sin mor, hans tidligere elev *Agnete Swane. Ved Peter Rostrup Bøyesens død satte hans 
elever en mindesten over ham på Holmens Kirkegård. 
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Baadsgaard, Alfrida. Ludovica Alfrida Vilhelmine Baadsgaard (f. Madsen 1839-1912) mormor til 
*Agnete Swane. En af 1800-tallets blomstermalere, der malede detaljerede billeder af dyrkede og 
vilde blomster, frugt og fisk og skaldyr. Hvor det var passende, placerede hun insekter, 
sommerfugle og fluer i malerierne (også sammen med fisk og skaldyr!) Hun udstillede på de fleste 
af Charlottenborgs Forårsudstillinger i perioden 1876 til 1901 og på Kvindernes Udstilling fra Fortid 
og Nutid i 1895 i København. I 1984 blev der på Roskilde Bibliotek afholdt en mindeudstilling med 
hendes værker, hvoraf nogle gengives i kataloget, og hvor Alfridas børnebørn - *Agnete Swane, 
Agnetes søster Eva Sigrid (Biddi) - og Roskilde-lokalhistoriker, Lotte Fang (f. 1940) skriver om 
Alfrida.  Odsherred Kunstmuseum/Museum Vestsjælland ejer alle 25 værker af Alfrida på 
offentlige museer. Hun var også børnebogsforfatter – skrev bl.a. julebøger til børn. Efter sit 
giftermål med skifterets-fuldmægtig Frederik (Frits) Vilhelm Baadsgaard (1832-1922) i 1866 kunne 
hun gennem hele ægteskabet fortsat male og udvikle sig. Han lavede al husarbejdet, så hun fik tid 
at male. De boede på Vesterbrogade 118, der ud over selskabelighed i lejligheden også bød på 
samvær i lejernes haver bag huset (lejerne i nr. 118 og 116). I komplekset blev der blev stiftet 
varige venskaber mellem beboerne, og børnene færdedes frit mellem dem. *Gerda Swane skriver 
om sin oldemor, Alfrida Baadsgaard: ”… en myndig, særpræget kvinde, malerinde og 
Charlottenborg-udstiller. Hun skrev fortællinger for børn og havde sine egne meninger om mode og 
tøj. Hun samlede på konkylier, koraller og sten.” (Noget af hendes samling findes på Malergården - 
Swanerne s 484). Alfrida havde flere kunstnere i familien: bl.a. landskabsmaler Vilhelm Petersen 
(1812-1880) og maler, kunsthistoriker og museumsdirektør Karl Johan Wilhelm Madsen (1855-
1938). Madsen var en af de første kunstnere, der tog sommerophold på Skagen. Han var direktør i 
perioden 1911-1925 for Statens Museum og leder af Skagens Museum fra 1928. Han var gennem 
hele livet mentor for Anna Ancher. Endvidere var han næstformand i Foreningen for fransk Kunst - 
måske den forening, hvor *Agnete Rechendorff (senere Swane) traf Sigurd Swane? (Karl Madsens 
mor var maler Sophie Madsen (f. Thorsøe 1826-1856), som stammede fra malere i flere slægtsled. 
Sofie havde fået undervisning af de samme lærere som Alfrida Baadsgaard og udstillede som hun 
også på Kvindernes Udstilling i 1895, men posthumt) (Se: Swanerne på Malergården af *Gerda 
Swane, 2000 og Jane Mylenberg: Danske blomstermalere – den tabte idyl, Lamberths Forlag 2003. 
Her vises et enkelt værk af Alfrida Baadsgaard). 

Baaring, Maggi. Maggi Johnna Enid Baaring (1913-2004). Allerede som 15-årig kom hun på Folmer 
Bonnéns Tegneskole. Derefter kom hun til Stormagasinet Illum som skiltemalerlærling. Hun havde 
tidligt udviklet sin streg, der fremstillede, piger og små børn med sødme og humor samt kvinder 
med erotisk appel.  I 1934 tog hun på studierejse til Berlin og 1937 til Paris. Hun havde en stor 
produktion af tegninger til ugeblade, postkort, bøger, pigebøger samt plakater og scenografier til 
revyer. Også større udsmykningsopgaver lavede hun til forlystelsessteder. I sine portrætmalerier i 
olie kunne hun lave med tydelig karakterskildring. Det vides ikke om hun gik på Bonnéns 
Tegneskole nøjagtig samtidigt med *Birthe Bovin, men det var inden for samme periode.  

C 
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Carlsen, Finn. Finn Carlsen (1920 -1996) - keramiker, billedhugger og maler. Han gik på 
Kunstakademiets Billedhuggerskole 1944-1945 og var elev af professor Einar Utzon-Frank (1888-
1955). Dernæst Kunstakademiet i Oslo 1946. Senere uddannet på et keramisk værksted. Han 
etablerede sig i 1948 med eget værksted som billedhugger og keramiker i Vedbæk. Flytter i 1963 
til Bornholm, hvor han etablerer et værksted i Listed indtil sin død. Hans værker er hovedsageligt 
keramiske skulpturer. Han er repræsenteret på Bornholms Kunstmuseum med keramiske 
skulpturer og tegninger. På Hotel Fredensborg i Rønne hænger flere af hans keramiske relieffer. 
Keramiker *Birgit Krogh arbejdede sammen med ham i 1950’erne, da han havde værksted i 
Vedbæk.  

Carlsen, Julie.  Julie Carlsen, (Maar) - (f. Bigum 1822 -1913) - konferensrådinde, gift i 1855 med 
ingeniør og konferensråd Carl Carlsen (1813-1899), der stod for store anlægsarbejder i Danmark, 
bl.a. Esbjerg Havn. Konferensråd var en titel, der blev indført under enevælden, hvor kongen i 
1671 fjernede adelens privilegier og selv bestemte, hvem han ville rådgives af. Dette gjorde det 
muligt at give embedsfolk af borgerlig herkomst en bedre social position i samfundet. Fra 1679 fik 
alle kongens embedsmænd, deres hustruer og børn et personligt adelskab og adelige rettigheder. I 
1693 blev der konstrueret og defineret syv rangklasser af kongens embedsmænd. 
Konferensråderne blev indplaceret i nr. to. Grundloven af 1849 afskaffede alle privilegier, der var 
givet i forbindelse med sådanne titler af rang, men man blev åbenbart ved at brugte titlerne. 
Konferensrådens blev venner med blomstermaleren Alfrida Baadsgaard (1839-1912) og hendes 
mand skifteretsfuldmægtig Frits Baadsgaard (1832-1922), der var *Agnete Swanes mormor og 
morfar. Både Oscar Rechendorff, Agnetes Swanes far, og *Gerda Swane, Agnetes datter, beskriver 
Maar meget levende. Hun blev kaldt Maar, da Agnete og hendes søster som små ikke kunne sige 
hendes navn rigtigt.  Maar og hendes mand, konferensraaden, boede på Vesterbrogade 116 - lige 
ved siden af Agnetes mormor og morfar i Vesterbrogade 118, og i perioden 1895-1905 var hun 
også nabo til Agnete og hendes familie, der flyttede ind i komplekset. De to ejendomme havde 
haver, tilhørende lejerne, bag boligkomplekset, og børnene færdedes frit mellem lejligheder og 
haver. Julie Carlsen levede mentalt i såvel 1800- som 1900-tallet, og var: ”en mærkelig blanding af 
aandeligt Frisind og forbenet Konservatisme,” skriver Oscar Rechendorff (Livserindringer ss.  105-
110). Da hun og manden var barnløse, testamenterede de deres arv til Agnete og hendes familie. I 
sin ungdom havde Julie Carlsen været lærerinde i københavnske pigeskoler. Hun havde både 
overværet Georg Brandes’ (1842-1927) forelæsninger om Det moderne Gennembrud fra 1871, var 
glødende tilhænger af højremanden, statsminister og godsejer J.B.S. Estrup (1825-1913), og 
støttede hans kamp mod almindelig valgret og parlamentarisme. Hun var en stærk militarist, 
nærede mistro/foragt til partiet Venstre og den voksende arbejderbevægelse. Hendes evner som 
’uddanner’ var formidable, hun beherskede fransk, tysk og engelsk, studerede tysk grammatik og 
kunsthistorie. Hun havde både været hjælpelærerinde for Agnetes mor, Valborg, og for Agnete og 
hendes søstre: ”Deres Lektier til Skolen gennemgik hun hver dag med dem og fulgte interesseret og 
kærligt med i alt, hvad der angik dem. Agnete var hendes særlige Yndling, hun føjede hende i alt, 
kaldte hende for ’beauty’, og serverede hendes livretter … at vi lod Agnete, som havde talent for 
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tegning, som 19-aarig indmelde i Akademiet på Charlottenborg oprørte hende af - 
Sædelighedshensyn! At lade unge Kvinder tegne og male efter nøgen Mandsmodel var hende en 
vederstyggelighed.” (O. Rechendorff  s. 109). Da Agnetes familie flyttede til Hellerup i 1905, 
flyttede Maar med og boede i husets stuelejlighed til sin død i 1913). Arven fra Maar gjorde det 
muligt for Agnete Swane at investere i huse. Det første hus, Agnete investerede arven fra Maar i, 
var et sommerhus på Kullen; dernæst en villa på Vingårds Allé, så huset på Tranegårdsvej, derefter 
køb af jorden ved Plejerup med en gammel gård på – for endelig at blive brugt til byggeriet af 
Malergården på stedet. Malergården stod færdig i 1936. 

Carstensen, Ebba. Ebba Nina Beck Carstensen (1885-1967) – maler og textilkunstner. Først fik hun 
hjemmeundervisning og kom derefter som 10-årig i skole, hvor hun både stak ud fra omgivelserne 
og viste et tidligt talent for tegning og maling. Fra 1902 blev hun undervist af sin fætter maler 
Sigurd Wandel (1875-1947); 1903-1905 var hun i Paris på maleskole. I perioden 1909-1913 
studerede hun på Kunstakademiets kvindelinje. Efter at have malet impressionistisk stil stiftede 
hun omkring 1918 bekendtskab med kubismen og slog følgeskab et stykke ad vejen med fx Jais 
Nielsen (1885-1961), William Scharff (1886-1959) og Otto Rude (1886-1957). Under en studietur i 
1921 mødte hun ekspressionismen, hvad der i sidste instans blev dominerende for hendes 
malemåde. I 1929 rejste hun til antikkens arnesteder omkring Middelhavet og fik efterhånden en 
del legater og udmærkelser, bl.a. Eckersberg og Thorvaldsens Medailler hhv. 1930 og 1951. Hun 
var med i Selskabet for Haandarbejdets Fremme og fremstillede selv broderi og kartonner til 
vævninger.  I 1916 var hun med til at stifte Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS, og var med i den 
første bestyrelse og repræsenterede KKS som censor for Kunstnernes Efterårsudstilling 1932-1933 
og i Akademirådet 1944. Hun var en flittig udstiller, der også blev inviteret med som gæst i flere 
kunstnersammenslutninger, fx Unge Kunstneres Udstilling 1911, De Tretten i 1912, og Corner i 
1932. Et mere permanent sted var Decembristerne. Hun var også aktivt medlem af Kunst for 
Varer, som hun var med til at stifte i 1924. (Se: Ebba Carstensen af Sofie Olesdatter Denning 
Bastiansen på www.kks-kunst.dk og Hanne Abildgaard: Astrid Holm & Co, Øregaard Museum, 
2019) 

Carstensen, Johannes. Johannes Carsten (1924-2010) - maler. Først blev han uddannet som 
bygningsmaler på Odense Tekniske Skole, så blev han optaget på Kunstakademiets Malerskole i 
1950-1954, hvor han fik undervisning af Aksel Jørgensen (1882-1989). Studierejser til Italien, 
Sydfrankrig og Paris samt flere andre steder i Europa samt USA og Kenya. Bosatte sig i Odsherred i 
1967 og var medstifter af det kunstnerejede galleri, Huset i Asnæs i 1973. Var lærer på Det Jyske 
Kunstakademi fra 1970.  Carstensen blev medlem af Grønningen i 1958, Corner fra 1970 og 
Koloristerne fra 1972. Fik flere stipendier og udmærkelser. Er repræsenteret på danske museer 
med 34 værker, heraf 12 på Odsherred Kunstmuseum. Har dekoreret teatret i Sønderborg med 
glasmosaikker. Fik Eckersberg Medaillen i 1972 og senere Statens Kunstfonds 3-årige stipendiat. 
Skrev en nekrolog om *Ellen Krause i Corners katalog 1990-1991. *Voukko Johansen nævner i et 

http://www.kks-kunst.dk/
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interview, at han var en hjælpsom kunstnerkammerat. *Didder Geisler passede hans atelier, når 
han var ude at rejse. Han var svæveflyver det meste af sit liv.  

Chagall, Marc. Maler Marc Chagall (egl. Mojša Zacharavič Šahałaŭ 1887-1985) – maler; voksede op 
i en jødisk ghetto i Vitebsk, Hviderusland (Belarus), hvor han kortvarigt fik undervisning i kunst. I 
1906 flyttede han til i Sankt Petersborg, Rusland, hvor han gik på forskellige malerskoler. I 1910 
kunne han rejse til Paris på et stipendium. Her lærte han mange af de modernistiske kunstnere at 
kende. Da Første Verdenskrig brød ud i 1914, var Chagall i Rusland og havde planer om at blive der 
et par måneder; men det blev til i alt otte år. Efter revolutionen i Rusland i 1917 forsøgte han 
sammen med sin kone, forfatter og journalist Bella Rozenfeld (1895-1944), som også var fra 
Vitebsk, at oprette en kunstskole i byen, hvad der ikke lykkedes. Derfor rejste de til Frankrig i 
1923/1924. Under den tyske besættelse af Frankrig blev de i 1941 interneret, men det lykkedes 
dem at flygte til USA. Bella døde, men Marc blev i USA indtil 1948, hvor han vendte tilbage til 
Frankrig. Marc Chagalls motivverden tog udgangspunkt i den jødiske kultur, som han kendte fra 
Vitebsk, Toraen, og sin kærlighed til Bella. Har ud over malerierne efterladt sig mange store 
udsmykninger (l’Opera, Paris, Metropolitan Opera, New York, glasmalerier til katedralen i Reims) 
samt raderinger til bibelske tekster. Der er et museum med hans værker Nice. *Voukko Johansens 
værker blev sammenlignet med Marc Chagalls. (Se: https://musees-nationaux-
alpesmaritimes.fr/chagall).  

Chavannes, Pierre Puvis de. Pierre Cécile Puvis de Chavannes (1824-1898) – historiemaler. Han var 
kendt i Danmark i 1880’erne, fordi malerne Anna Ancher (1859-1935) og Marie Triepcke (g. Krøyer 
1867-1940)) i 1889 studerede hos ham ca. et halvt år. Han var også kendt i datidens Paris som en 
af byens store kunstnere. Hans far var mineingeniør og moren kom fra en grocererfarmilie. Efter at 
have studeret retorik og filosofi i gymnasiet i Paris, rejste han til Italien et par gange og blev en 
kort periode elev af Eugène Delacroix (1798-1863) og flere af tidens historiemalere. Hans værker 
blev flere gange ’refuseret på Salonen’ og han fik først succes i 1861, hvor den franske stat købte 
værket ’La Guerre et La Paix’ (krigen og freden), som han vandt andenpræmie for på L’Exposition 
Universelle. Han udførte flere store dekorationsopgaver, bl.a. Paris’ rådhus 1887-1894, Det 
offentlige bibliotek i Boston 1881-1896 samt amfiteatret på Sorbonne Universitet 1886-1889. Han 
blev gentagne gange hædret med ordener og medaljer – og kan siges at være en af de tidlige 
symbolister, hvad kan ses både i hans portrætter, figurfremstillinger og landskaber. 

Christel. Christel André Julie Louise Brián Schwarck – senere gift Marott (1919-1992) - var en 
dansk tegner, illustrator, maler, scenograf mm. Hun debuterede i 1939 i Søndags B.T. og 
illustrerede derefter alt muligt i ugebladene, lige fra noveller til påklædningsdukker. Hendes 
popularitet var stor blandt samtidens danske piger, der også kunne købe hendes tegninger til 
indramning. Hun illustrerede omslagene til to pigebogsserier, Susy-bøgerne fra midten af 
1940’erne (senere kom der andre tegnere til) og alle Puk-bøgerne i perioden 1952-1964. Christels 
stil var at tegne unge mennesker med lange ben og slanke former i moderigtigt tøj. Hun har også 
designet en række porcelænsfigurer, forestillende stjernetegnene, for Royal Copenhagen, 

https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall
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mannequindukker samt tøj og sko. (De i alt 58 Puk-bøger var skrevet af Knud Meister og Carlo 
Andersen under pseudonymet Lisbeth Werner. Forfatterparret skrev også drengebogsserien, de i 
alt 81 Jan-bøger, der udkom i perioden 1942-1964. Susy-bøgerne blev skrevet under pseudonymet 
Grethe Stevns - alias Daniel Jacob Eilif Mortensen (1916-1989)). Christels tegninger var til stor 
inspiration for gobelinvæveren *Margrethe Agger og hendes tvillingsøster, Else, da de var børn. 

Christensen, Povl: Povl Christensen (1909-1977) – maler og grafiker, der boede flere steder i 
Odsherred fra slutningen af 1920’erne; bl.a. boede han hos parret Anker og Hilda Petersen i Kårup, 
mens han gik på Kunstakademiet, hvor hans lærere var Ejnar Nielsen (1872-1956) og Aksel 
Jørgensen (1883-1957). Povl Christensen, malede en del værker, men gik efterhånden mere og 
mere over til grafikken i alle dens former. Bogillustrationen blev den genre, han udviklede sig 
suverænt i. Læserne kunne glæde sig over hans bogillustrationer fra 1930’erne og frem til 
1970’erne. Han blev tildelt såvel Thorvaldsens som Eckersberg Medaillerne, men afslog at 
modtage den sidste. Blev i 1970 æresmedlem af Akademiet. Han var en flittig udstiller hele livet 
fra sin debut på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1929, også i Norge, hvor han en overgang i 
1950’erne var lærer på Kunstskolen i Bergen.  
*Mette Møller Bovin og Simon Bovin fortæller om Povl Christensens værtspar i slutningen af 
1920’erne følgende: ”Anker, kaldet ’kaptajnen’, var sømand i sine unge dage og sejlede med 
kartofler fra Samsø til Kalundborg. Han havde også sejlet på den Botniske Bugt, hvilket han var 
stolt af, hvorfor han resten af livet talte ’halvsvensk’. Hans kone Hilda hjalp folk på egnen med 
storvask og andre gøremål. De var begge vellidt af kunstnerne og omvendt. De deltog ofte i 
festerne. Efter Hildas død, som tog hårdt på kaptajnen, fik han af Julle og Putte (Julius Wederkinch 
og hans kone Kirsten) en hundehvalp. Det første, kaptajnen sagde til hvalpen, var: ’Du er skipper, 
jeg er kaptajn’. Han og hunden tilbragte derefter megen tid hos købmanden i Ordrup (som gav 
kredit til kunstnerne og for længst er forsvunden. Kaptajnen sad på en stol, og hunden lå under den 
og knurrede, når der kom kunder. Kaptajnen sagde til så hunden, hvis kunden var venligtsindet 
’Hun har permission!’ Og så tav hunden! Så kunstnerne var ikke de eneste originaler på egnen!” 
 
Christensen, Sophy A. Sophie (Sophy) Adolfine Christensen (1867-1955) – snedkermester, 
forstander. Gik på et kort sløjdkursus og fik kontakt til Dansk Kvindesamfund, som i 1887 havde 
nedsat et udvalg til fremme af kvindelige håndværkere, der opfordrede hende til at gå i 
snedkerlære. Men da hun som kvinde ikke kunne få tegneundervisning på Teknisk Skole i 
København i forbindelse med sin lærlingeuddannelse, som hun havde fået i stand hos en 
snedkermester, gik hun i stedet for på Tegneskolen for Kvinder, som Dansk Kvindesamfund havde 
taget initiativ til i 1875, men som efter 1876 blev drevet af ægteparret Charlotte Klein og arkitekt 
Vilhelm Klein; sidstnævnte gav hende arbejde på sin tegnestue og parret blev hendes venner og 
støtter – og havde nærmest adopteret hende. I 1893 var hendes svendestykke færdigt, og hun 
rejste derefter samme år til Verdensudstillingen i Chicago, hvor hun arbejdede for den danske 
afdeling. I 1895 oprettede hun i Ravnsborggade sit eget møbelsnedkerværksted, der snart kunne 
ansætte ti svende og to lærlinge, hvoraf en var pige.  I perioden 1907-1915 efterfulgte hun 
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ægteparret Klein som hun forstander for Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder (Tegneskolens 
navn fra 1888), hvor hun arbejdede for at fremme alle fag, der kunne uddanne og beskæftige 
kvinder, husflid, hedebosyning, vævning mm. Da hun efter endt forstanderperiode genoptog 
ledelsen af sit værksted, kom hendes kendskab til tekstil til gavn, da hun kunne tilbyde montering 
af hele hjem (møbler, gardiner, tæpper, puder mm.). I 1920 som 53-årig trak hun sig ud af sin 
forretning, gik ind i politik for partiet Venstre og kastede sig over hønseavl! Hun fik i sin levetid 
mange tillidshverv og æresbevisninger og blev en model for, hvad en kvinde kunne, når hun fik 
støtte fra omgivelserne (både Aksel Mikkelsens sløjdskole så tidligt hendes talent, og den 
medicinstuderende og senere læge Emmy Kramp (g. Lange 1851-1894) sørgede for, at Sophy fik 
udbetalt 50 kr. om måneden Emmy selv og veninderne under snedkeruddannelsen). Sophys start i 
livet var svær, da hun som 20-årig måtte forsørge sine tre yngre søskende og sig selv, da hendes 
forældre døde. Inspiration og trøst til sit liv og pionergerninger fandt Sophy i sit forbillede den 
britiske socialist, aktivist og kvindesagsforkæmper Annie Besant (1847-1933), der udviklede en 
optagethed af hinduistisk inspireret teosofi. (Teosofien i denne variant søgte en universel visdom, 
baseret på indlysende og ældgamle sandheder og på hvert menneskes erfaringer og forståelse af 
verden). En sådan interesse virker ganske logisk at have, da Sophy ikke kunne spejle sig i 
konventionerne for et kvindeliv i sin samtid. Denne interesse delte hun med den ældre 
kvinderetsforkæmper Johanne Meyer (1838-1915). 

Clausen, Franciska. Franciska Clausen (1899-1986) – maler. Hun begyndte tidligt at tegne 
portrætter og fik også undervisning i portrættegning fra 16-årsalderen. Udgangspunktet var 
Aabenraa, som før 1920 var tysk, i en dansksindet og kulturelt interesseret familie. I 1916 bliver 
hun optaget en kunstskole i Weimar, som i 1919 gennem fusion bliver til Bauhaus (sd). Nu 
begynder hun at være optaget af den elendighed, som Første Verdenskrig havde skabt og arbejder 
med social satire. Hun rejser hjem igen, får mere tegneundervisning og drager så afsted i 1918 til 
Frauenakademie i München. Her får hun en lærer, der er meget optaget af farven end stregen. I 
oktober 1920 bliver hun optaget på Kunstakademiets kvindelinje med konservative Sigurd Wandel 
som lærer; hans og flere nyudnævnte professorer udløste en elevstrejke. De studerende ønskede 
fællesundervisning af kvinder og mænd og indflydelse på besættelse af professorembeder. Det var 
samme strejke, som *Asta Ring Schultz og Anna Klindt Sørensen m.fl. deltog i). I 1921 forlader hun 
Akademiet og tager igen til München, hvor hun nu kan få adgang til Akademie der Künste på lige 
fod med mænd, da Frauenakademie nu er nedlagt: Her får hun nu 1921-1922 undervisning privat 
hos Hans Hoffmann (1880-1966). I 1922 rejser hun til Berlin og får undervisning af A. Archipenko 
(1887-1964) for at ende hos F. Léger i 1924 (1881-1955) og udviklede sig som abstrakt og kubistisk 
kunstner med regelmæssige ophold i Paris. Fra 1933 blev hun lærer på Tegne- og 
Kunstindustriskolen for Kvinder. Hun modtog Thorvaldsens Medaillie i 1977, men blev aldrig en del 
af den danske abstrakte avantgarde. Først i 1970’erne blev hun ’opdaget og anerkendt’ og indkøbt 
til danske museer. Hun boede og arbejdede i Aabenraa den sidste del af sit liv, hvor hun også 
malede portrætter, bl.a. af Dronning Margrethe. Måske er hun den danske kvindelige kunstner, 
der er bedst repræsenteret på danske kunstmuseer med over 2.600 værker. (Dansk Kunst, bd II – 
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biografier af Hans Edvard Nørregård-Nielsen og Marianne Wirenfeldt Asmussen og Peter Kühn-
Nielsen, Gyldendal 1983) 

Clausen, Oda Margrethe. Oda Margrethe Clausen (f. Nielsen 1901-1985).  – maler; uddannet i 
tegning på Teknisk Skole i København (der havde åbnet for kvinder 1907/1908) 1916 ved Holger 
Grønvold (1850-1923). Blev undervist af Peter Rostrup Bøyesen (1882-1952) på kvindelinjen på 
Det Kongelige Akademi i 1919-1920, og forlod skolen i 1920 efter elevstrejken i oktober samme år. 
Blev derefter privatundervist af Ernst Goldschmidt (1879-1959) og Niels Larsen Stevns (1864-
1941). Kom igen på Kunstakademiet som elev til forskel fra sine medstrejkende studiekammerater 
*Asta Ring Schultz og Anna Klindt Sørensen (1889-1985), der ikke kom tilbage til studiet; på 
Kunstakademiet havde hun Sigurd Wandel (1875-1947) og Aksel Jørgensen (1883-1957) som 
lærere i perioden 1922-1928. Var medlem af bestyrelsen i Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS. 
Udstillede sammen med Anna Klindt Sørensen i 1944 i København og var aktiv i Auroragruppen i 
sidste halvdel af 1970’erne, hvor hun udstillede sammen med gruppen – inkl. *Ingrid Wichmann. 
Har malet interiører, portrætter og landskaber og udstillede hele sin aktive periode fra 1921 til 
slutningen af 1960’erne. Hun har bl.a. modtaget *Carla Colsmann Mohrs legat.  

Clemmensen, Erik. Erik Clemmensen (1905-1984) - maler og grafiker; uddannet på 
Kunstakademiet 1924-1934. Efter studieophold i Paris 1933-1934 blev han inspireret af bl.a. Paul 
Cézanne (1839-1906). I perioden 1938-1955 havde han egen malerskole, derefter var han lærer på 
Kunsthåndværkerskolen indtil 1972. Fra 1947 var han kunstanmelder ved Kristeligt Dagblad; i 
perioden 1971-1980 rådgiver og designer for porcelænsfabrikken Bing & Grøndal. (Fabrikken blev 
grundlagt i 1853 og blev i 1987 lagt sammen med Den Kongelige Porcelainsfabrik, der var 
grundlagt i 1795). De sammenlagte fabrikker fik navnet Royal Copenhagen. Erik Clemmensen var 
lærer for *Margrethe Agger på Kunsthåndværkerskolen i 1960’erne. 

Colsmann, Poul Jacob Johannes. Poul Jacob Johannes Colsmann (1855-1908) – bankier, grosserer. 
Far til maleren *Carla Colsmann Mohr og gift med hendes mor, Nathalie Elisabeth Mathilde 
Lobedanz (1864-1918), der flytter sammen med Carla og sin anden datter Edith Colsmann, efter 
mandens død i 1908. Begge ægtefæller har rødder i Tyskland og Slesvig Holsten. Carlas morfar 
farmaceuten. Digteren, oversætteren mm. Edmund Lobedanz (1820-1882) (sd) var født i Slesvig.  

Colsmann, Edith. Edith Colsmann, er født 1885 – hun lever stadigvæk op til 1970’erne, men 
årstallet for hendes død vides ikke.  Hun er storesøster til *Carla Colsmann Mohr. Edith står 
selvstændigt nævnt i Vejviseren fra 1906 som translatrice og stenograf. (Hun er også registret som 
Kgl. Translatrice og assistent i Udenrigsministeriet, hvor hun få fortjentsmedaljen i sølv). Senere, i 
1918 forsvinder ordet ’stenograf’.  Hun oversætter bl.a. bøger fra tysk til dansk. Edith bor sammen 
med sin søster gennem hele livet, bortset fra den periode, hvor Carla er gift med handelsgartner 
Sophus Mohr. De flytter sammen i 1945 og følges ad i 1951, hvor Carla flytter ind i 
Kunstnerhjemmet i Gothersgade 143 – hvor også Sigurd Swane og senere hans døtre også bebor 
lejligheden. 
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Dalby, Claus. Claus Dalby (f. 1963) - forfatter/foredragsholder/forlægger, TV-personlighed med 
interesse for havedyrkning. Efter en erhvervsfaglig grunduddannelse blev han selvlært 
tryllekunstner og hundedressør. I 1995 mødte han blomstermaler Anne Just (1948-2009), der fra 
1991 sammen med sin mand, arkitekt Claus Bonderup (f. 1943) skabte Haven i Hune i en tidligere 
barsk klitplantage i Nordjylland. Her fik Claus Dalby sin oplæring som havemand og medvirkede i 
de TV-udsendelser, der blev lavet om haven. Han siden lavet flere TV-udsendelser, anlagt sin egen 
have og forlaget, Klematis, som har udsendt en række bøger om havekunst, opskriftsbøger og 
børnebøger. I nogle af hans bøger omtales kunstnere fra nærværende bog, bl.a. Anne Rolsted, 
Margrethe Agger, Mette Møller Bovin m.fl. (Se: http://www.klematis.dk og 
http://www.clausdalby.dk) 

Dalgas, Susette – se Marieboe, Susette 

Dahl-Jensen. Jens Peter Dahl-Jensen (1874-1960) – skulptør. Jens Peter Dahl-Jensen arbejdede på 
Bing & Grøndahl i næsten 30 år, hvor han især lavede dyrefigurer. Da han i 1925 åbnede sin egen 
porcelænsfabrik, som gjorde familiens navn berømt ikke kun i Danmark, men også i store dele af 
verden med sine 450 designs. Han producerede underglasurvaser, skåle og fade med 
krakelérglasur, to kaffe- og testel samt en mængde figuriner. Fabrikken, der fra starten havde 
eksport som økonomisk grundlag, eksisterede frem til 1985 og blev efter J.P. Dahl-Jensens død 
drevet af hans børn og børnebørn. Mange designere har igennem årene være ansat på fabrikken – 
bl.a. Linda, Roerup (f. Noodepera 1912-1979), som i 1969 udstillede sammen med *Voukko 
Johansen, *Mette Møller Bovin, *Helga Klitbæk og *Birthe Bovin på Pottegården..   

Danneskjold-Samsøe, Sofus. Adam Sofus Danneskjold-Samsøe (1874-1961) – maler. Blev student 
1895 og cand.phil. (filosofikum) i 1896. Ville være kunstner, men kunne ikke blive optaget på 
Kunstakademiet. Blev i stedet for optaget på Kunstnernes Frie Studieskoler hos Kristian Zahrtmann 
(1843-1917). Var på mange studieture i Europa og udstillede i 1902 for første gang på Den Frie 
Udstilling. Var formand for Selskabet for Moderne Kunst i 1917. Skrev om Zahrtmann og om W. 
Scharff (1886-1959) m.fl. i bøger og i tidsskriftet Vor Tids Kunst. Udgav i 1953 bogen I Kunstens 
Tjeneste, hvor han bl.a. citerer erindringsbilleder, ’Mindebilleder’ og brevvekslinger, bl.a. med 
Sigurd Swane og Peter Hansen, Elisabeth Neckelmanns stedfar. Bl.a. gengiver han et brev fra Peter 
Hansen om, at *Elisabeth Neckelmann burde være præsenteret på Fynboernes kunstmuseum i 
Faaborg.  

David, Christian. Christian, Ludvig, Julian David (1878-1960) – højesteretssagfører, kunstsamler og 
skaber af Davids Samling i Kronprinsessegade i København.  Studentereksamen fra 
Metropolitanskolen i 1897 og blev cand. jur. I 1903. I 1906 blev han overretssagfører og i 1911 
højesteretssagfører. David havde stor indsigt i erhvervslivet, hvorfor han var bestyrelsesmedlem i 
flere virksomheder og rådgiver for en del andre. Gennem aktieopkøb – i fx det de selskaber, der 
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senere kom til at hedde ISS (International Service System – et service-, vagt- og rengøringsfirma) – 
tjente han mange penge, og dem brugte han til at købe kunst for. Han opbevarede værkerne i sin 
private lejlighed i Kronprinsessegade i København. Hans testamente donerede kunstsamlingen og 
det meste af hans ejendom til Davids Fond og Samling samt til to legater, hvoraf det ene var 
beregnet til slægt og venner, det andet til uddannelse af unge jurister. Den sidste del af hans 
formue, som bestod af ejendommen Marienborg, blev doneret til statsministeriet og er nu den til 
enhver tid siddende statsministers officielle residens.  

Diemer, Rikke. Rikke Diemer (f. 1943) – billed-, foto- og collagekunstner. Fik undervisning på 
Robert Askou-Jensens Tegneskole på Glyptoteket 1965-1966 (hvor også *Mette Møller Bovin fik 
undervisning 1966-1967). Kom dernæst på Akademiets Malerskole 1960-1970, hvor Egill Jacobsen 
(1910-1998) og Richard Mortensen (1910-1993) var professorer. Dernæst på Kunstakademiets 
Skole for Mur og Rum 1970-1973, hvor Dan Sterup-Hansen (1918-1995) var professor. Arbejder 
med mange medier og materiale. Blandt hendes temaer er Grønland og kvinder med alt hvad det 
indebærer. Var med i udstillingen Damebilleder 1970 (sd) på Kunstakademiet. Se også Kirsten 
Dufour. 

Diers. Lise. Anne Lise Grantzau Diers (1918-2013) – maler og illustrator. Gik på 
Kunsthåndværkerskolen, derefter i Paris hos teatermaleren Christian Berard (1902-1949) (sd). Hun 
illustrerede flere bøger, som hendes første mand Ole Vinding (1906-1985) udgav (Ole Vinding 
studerede fransk kunst i Paris i sin ungdom og er nok mest kendt for sine mange radioudsendelser 
med fællestitlen: Et bymenneske i naturen).  Fra 1960’erne malede hun portrætter på bestilling og 
blomsterbilleder. Hun var medlem af Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS, og Auroragruppen. 
Udstillede i 1988 sammen med *Ingrid Wichmann.  

Dragshøj, Therese. Therese Dragshøj (1909-1998) – maler. Uddannet på Kunstakademiet 
1930’erne hos professorerne Aksel Jørgensen (1883-1957) og Kræsten Iversen (1886-1955) og 
udstillede på Kunstnernes Efterårsudstilling og Charlottenborg. Hun bestyrede Kunstneres 
Croquisskole i perioden 1968-1986. Om sommeren ledede hun Galleri Aurora på Møn for 
kunsthandler Theede, som var med til at skabe Auroragruppen (sd) med Anne Marie Telmányi og 
skuespiller Asta Nielsen, og som Therese også selv blev medlem af, og som *Ingrid Wichmann kom 
med i omkring 1977.  

Dreyer, Esther. Esther Margrethe Dreyer (f. Nielsen, 1920-1995) blev uddannet som 
dameskrædder hos Andreas Ole Teglers (f. 1896), som skabte kostumerne til en lang række 
teaterforestillinger, revyer og en enkelt film i 1940’erne og 1950’erne og drev et 
kostumeudlejningsfirma i Strandgade i København indtil begyndelsen af 1960’erne. Esther Dreyer 
havde egen systue/salon på Vesterbrogade i København (ca. 1965-1972), hvor flere af hendes 
kunder var mannequiner (modeller) og skuespillere, bl.a. Lilly Broberg (1923-1989) og Dirch Passer 
(1926-1980). En stor del af hendes virke var at skabe kostumer til teatrene, hvor hun bl.a. 
arbejdede for Det kongelige Teater, Gladsaxe Teater (Musicalen, Hair 1968 og 1971), Det Danske 
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Teater og Pantomimeteatret. Endvidere syede hun kostumer til internationale cirkusartister. Da 
Danmarks Radio begyndte at producere TV, var hun med til opstart af systuen, Kostumetjenesten. 
Her syede hun kostumer til De røde tjørne 1957, Jomfruburet 1959, Farinelli 1961 og Flagermusen 
1966.  (Til Palladiums filmudgave af Flagermusen designede og syede Lily Brobergs store røde kjole 
som Rosalinde Eisenstein). For øvrigt blev der i 1965 indgået den første overenskomst mellem 
Danmarks Radios ledelse og den nydannede Personaleforening for TV-medarbejdere (PFTV) ’for de 
i kostumetjenesten ansatte dameskræddere og modister’. En ’kostumier’ er en person, der er 
ansvarlig for kostumerne i en teater-, film- eller TV-forestilling ud fra scenografens skitser. En 
kostumier, der selv designer og syr kostumerne benævnes en ’kostumedesigner’.  Esther Dreyer 
var begge dele. Esther Dreyer var mormor til billedkunstner *Charlotte Bøgh. (Se mere om 
operetterne Farinelli og Flagermusen: https://www.dr.dk/bonanza og https://danskefilm.dk) 

Duckert, Henriette. Henriette Duckert (f. 1947) – keramiker. Voksede op i et kunstnerhjem. Faren 
var odsherredsmaleren Poul S. Nielsen og moren, Fanny Duckert var malerikonservator. Hun har 
været mesterlæreelev hos pottemagerne Klaus Encke i perioden 1966-1969 og hos Connie 
Walther 1970-1971. Hendes værker er både ternede og karakteristisk piggede, som efterhånden 
er blevet hendes tydelige brand. Henriette blev i 2013 medlem af det kunstnerejede galleri Huset i 
Asnæs. 

Dufour, Kirsten. Kirsten Dufour (f. 1941, 1943 eller 1947?) – billedhugger, installations- og 
billedkunstner. Kirsten Dufour studerede på Kunstakademiet i 1960’erne og fandt sammen med 
andre kvindelige studerende fra den professorløse gruppe af kvinder og mænd: Kanonklubben 
(opkaldt efter deres canon-videocamera, og som eksisterede 1968-1970). Kanonklubben lavede en 
kvindeudstilling i april 1970 i den nye rødstrømpe-feminismes ånd gennem at tage fat på de 
mange roller og sfærer, som kvinder ansås for at skulle kunne bemestre på én gang. Tableauerne 
var: Luderen, Opvasken, Skønheden, Bryllupskagen, Forsvar, Kjortlerne og Lejren – og som 
hindrede den professionelle kvinde (her kunstneren) i at være helt og fuldt i kunstneruniverset. 
Kirsten Dufour modtog i 2016 Statens Kunstfondes Hædersydelse inden for billedkunst, fordi hun 
på ikke-kommerciel vis har opsøgt og udfordret kollektive tilblivelses- og arbejdsprocesser – først 
med Kanon-klubben og senere med skabelse af Peoples’ Muzeum i Palæstina og i København: Ydre 
Nørrebro Kultur Bureau, YNKB, der arbejder på tværs af generationer og genrer. Af YNKS-projekter 
kan nævnes: Foreningen Astrid Noacks Atelier og Bibliotekshaven på Blågårds Plads. I 1960’erne 
udstillede hun billedhuggerarbejder i form af bronzer. I 2010 modtog hun Eckersberg Medaillen 
sammen med sin mand, billedhugger Finn Thybo Andersen (f. 1943) for deres individuelle og 
fælles kunstprojekter. (se også Rikke Diemer). Damebilleder blev udstillet, mens *Mette Møller 
Bovin gik på Kunstakademiet. 

E 

Eckersberg, C.W. Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853) – maler. Kom som 14-årig i 
malerlære i Aabenraa og Flensborg, blev svend I 1800 og i 1803 optaget på Det kongelige 

https://www.dr.dk/bonanza
https://danskefilm.dk/
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Kunstakademi, hvor bl.a. Nicolai Abildgaard (1743-1809) var hans lærer. På Akademiet vandt han 
flere guldmedaljer. Under Københavns bombardement i 1807 lavede han skitser og fremstillede 
flere kobberstik sammen en kobberstikker i Gothersgade. Stipendiet, der fulgte med medaljerne 
gjorde ham i stand i 1810 til at gifte sig med tjenestepigen Christine Rebekka Hyssing (1783- 
1852(?)) – malet af ham i 1809 - for at legitimere deres søn, Erling Carl Vilhelm Eckersberg (1808-
1889), der gik på Kunstakademiet og blev kobberstikker i Nationalbanken. Derefter tog han til 
Paris 1811-1812 og blev elev i Paris hos Jacques-Louis David (1748-1825). Herfra rejste han til Rom 
1813-1816, hvor han blev ven med billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Inden han tog 
tilbage til Danmark, opløste han sit ægteskab i 1816. I sydens stærke lys malede han nogle af sine 
berømte værker og blev ved med at give dem et særligt lys, da han kom tilbage i det danske vejr. 
Hjemme blev han i 1817 medlem af Akademiet, som modtog ham med åbne arme. Samme år blev 
han gift med en datter af maleren Jens Juel (1745-1802), Julie, som han fik seks børn med på ti år. 
Hun døde 1827. I 1828 giftede han sig med hendes søster Susanne Juel. Fra dette ægteskab 
stammer Julie Susanne Eckersberg (1832-1899), der har skrevet erindringer fra Kunstakademiet og 
sin fars liv.  Eckersbergs børn fra begge ægteskaber boede sammen med ham på Akademiet op til 
hans død i 1853. Han var et frisk pust på Akademiet, da han tog de studerende med ud i naturen. 
Blandt hans elever var: Christen Købke, Vilhelm Kyhn, Constantin Hansen og Wilhelm Marstrand. 
Fra 1833 kunne hans elever male efter kvindelig model – efter kongelig tilladelse (hidtil var det kun 
tilladt at bruge mandlige nøgenmodeller). – også kvinderne fra hans søndagsskole, hvor Christine 
Løvmand (1803-1872) (sd) nok blev den kendteste af hans elever. En anden kendt elev var B.S. 
Ingemanns kone, Lucie Ingemann (f. Mandix 1792-1868), der malede hos ham i 1827 (sd). 

*Ejstrup, Helga Klitbæk – se Helga Klitbæk 

Ejstrup, Kaj.  Kaj Ejstrup (1902-1956) – maler og grafiker. Kaj Ejstrup voksede op i Buddinge som 
adoptivsøn af Inspektionsbetjent (rangen under overbetjent) Christian Nielsen (død 1913) og Ane 
Marie Gaardestrup (død 1915), så han blev helt forældreløs som 13 årig, da adoptivforældrene 
døde med kort mellemrum. Et sådant forældreløst barns sag skulle egentlig behandles af 
Værgerådet iflg. Børneloven af 1905, men han slap for at komme på børnehjem, da en gårdejer på 
egnen tog sig af ham. Som barn elskede han at tegne og male og ville være kunstner.  Han første 
kunstneriske uddannelse var på Københavns Tekniske Skole. Det er uklart, om han fik en hel 
erhvervsuddannelse som håndværksmaler, hvad en del mandlige kunstnere startede med, når de 
ville kvalificere sig til Kunstakademiet, eller han udelukkende fik tegneundervisning. Men Kaj 
Ejstrup kunne efterfølgende ikke blive optaget på Kunstakademiet, skønt han ansøgte flere gange. 
Senere gik han på Grafisk Skole, hvor han fik undervisning af professor Axel Jørgensen (1883-1957) 
i perioderne: 1931-1932, forår 1934 og forår 1937. Hans kammeratskab med Søren Hjorth Nielsen  
(1901-1983), Alfred Simonsen (1906-1935), Erik Raadal (1905-1941) og Karl Bovin (1907-1985) var 
af stor betydning for ham. Han giftede sig i 1934 med maler *Helga Klitbæk (1905-1970), som er 
portrætteret i bogen: Kvindelige kunstnere i Odsherred gennem 100 år, 2020. Han debuterede på 
Kunstnernes Efterårsudstilling 1926 og udstillede igen der i 1931-1932 og 1934 samt på 
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Charlottenborgs Forårsudstilling 1931-1932. Dernæst i regi af Grafisk Kunstnersamfund 1931 og 
1937, hvor han bl.a. udstillede samme med *Asta Ring Schultz med flere på Interskandinavisk 
grafisk Kunst 1937. På Charlottenborgs Efterårsudstilling udstillede han i 1932 og samme år var 
han med til at skabe kunstnersammenslutningen, Corner i 1932, hvor han udstillede indtil sin død 
1956, og som lavede en mindeudstilling for ham i 1957. Han var en flittig udstiller i mange 
sammenhænge. Også efter hans død blev hans værker vist på mange udstillinger. Han modtog en 
del æresbevisninger for sin kunst, bl.a. Eckersberg Medaillen i 1954. 

Elbe, Lili. Født Einar Mogens Andreas Wegener (1882-1931) – maler. Einar blev udlært 
håndværksmaler og elev på Vejle Tekniske Skole. Flyttede i 1902 til København, hvor han 
studerede i et par år på Kunstakademiet frem til 1904, og hvor han giftede sig med tegner og 
maler Gerda Gottlieb, som derefter kaldte sig Gerda Wegener (1886-1940). Einar var 
landskabsmaler og malede motiver fra Vejle og andre jyske områder, fortsatte med at male 
landskaber i de lande de rejste og boede og havde en selvstændig karriere i. Han opgav 
efterhånden sin egen kunst for at hjælpe sin kone med hendes kunst – både som model og som 
medhjælper. Da det blev klart, at Einar ønskede at være kvinde og leve som sådan, og at Gerda 
gerne ville være aktiv lesbisk, drog de til Paris 1912 for at arbejde og leve efter disse ønsker.  De 
slog sig ned i nærheden af École des Beaux-Arts (Kunstakademiet) og var en del af kunstnermiljøet 
gennem 18 år. For helt at kunne gennemgå en forvandling til kvinde, gennemgik Lili Elbe en række 
smertefulde operationer og døde i 1931 efter et forsøg på at implantere æggestokke og livmoder i 
hende. Forinden fik hun myndigheds-anerkendt sit kønsskifte, fik nyt navn (Einar blev erstattet af 
Lilly) og nyt pas, og ægteskabet med Gerda blev tvangsopløst. Samme år som hun døde, udgav Lilly 
Elbe sin selvbiografi: Fra mand til kvinde - Lili Elbes bekendelser og efterlod sig en dagbog. Anna 
Klindt Sørensen (Studiekammerat med Asta Ring Schultz fra Kunstskolen for Kvinder 1919-1920) 
rejste i 1922 for at være ung pige i huset hos Gerda og Einar, da han stadigvæk kaldte sig sådan. 
Fra hans hånd findes en brev i Anna Klindt Sørensens arkiv til hende om, hvordan hun bedst rejser 
til Paris, afgange og togskift mm. – og at hun ikke skal medbringe ret meget tøj fra Danmark, da 
’de ikke går med sådan noget i Paris’! 

Engholm, Betty. Betty Engholm (f. 1933) – billedhugger og keramiker. Uddannet på 
Kunstakademiets billedhuggerskole 1961 og debuterede på Charlottenborgs Forårsudstilling 
samme år. Har lavet mange udsmykninger til institutioner, både indendørs og udendørs. De 
udendørs er ofte planlagt ind i et have- eller pladsrum, der understøtter den egentlige skulptur til 
et større værk. Karakteristiske er hendes keramiske og skulpturelle ’siddemøbler’ i form af 
bænke/sofaer og stole/taburetter, som er organiske former, ofte udsmykket med grafiske mønstre 
i tern, prikker og streger, der understreger værkernes stoflige form. Man tror faktisk ved første 
øjesyn, at ’puderne’ på ’taburetterne’ er lavet af blødt materiale og stof. Var med i Clay today’s 
arrangementsgruppe i 1990 på Tommerup Teglværk sammen med *Birgit Krogh m.fl. og var med-
initiativtager til oprettelse af Clay Museum Danmark i 1994 og Internationalt Keramisk Forsknings- 
og Videnscenter Guldagergård i Skælskør 1998 (Se: http://bettyengholm.dk) 

http://bettyengholm.dk/
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Erichsen, Margrethe – se Levy, Margrete 

Ernst, Helge. Helge Ernst (1916-1991) - maler og grafiker. Debuterede på Kunstnernes 
Efterårsudstilling i 1938. Fik tegneundervisning 1940-1941. Var medlem af Koloristerne fra 1956 og 
Grønningen fra 1965.  Han bosatte sig fast i Odsherred fra 1975 og tog aktiv del i arbejdet på det 
kunstnerejede, Huset i Asnæs, hvor han en periode også var formand. Han var konsulent for 
Bornholms Kunstmuseum 1975-1988, kunstanmelder ved Politiken 1974-1981 og skrev 
kunstbøger. Helge Ernst lod sig igennem hele sin kunstneriske produktion inspirere af mange 
forskellige stilretninger, noget der også blev understøttet af hans studierejser til forskelige dele af 
verden samt et åbent øje, han brugte over for alle mulige bevægelser i kunsten som 
kunstformidler. Han er repræsenteret med sin kunst på 120 værker på danske museer, heraf 27 på 
Odsherred Kunstmuseum. Har vejledt *Voukko Johansen og *Didder Geisler. 

Eskær, Johannes. Johannes Eskær (f. 1939) – kongelig kapelmusikus fra 1980 (med nummeret 914 
alle musikere i Det Kongelige Kapel får ved ansættelsen et nummer i en kronologisk rækkefølge). 
Bratchist og violinist. Blev efter sin uddannelse på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 
København (DKDM) i 1959 violinist i Odense Symfoniorkester. Herefter spillede han i en række 
ensembler i indland og udland og fik fra 1972 base i Sverige, hvor han underviste ved 
Musikhögskolan i Ingisund. Blev senere docent på DKDM, lærer på Sankt Annæ Gymnasium og 
underviste på The International Menuhin Music Academy. I sin studietid var han ven med *Hanne 
Swane, som malede hans portræt omkring 1957. (Læs historien om dette: Hanne Swane i: 
Kvindelige Kunstnere i Odsherred gennem 100 år) 

F 

Ferlov, Sonja – Mancoba, Sonja Ferlov 

Forchhammer, Bjarne. Bjarne Forchhammer (1903-1970) – skuespiller. Student fra Sortedams 
Gymnasium i 1921, uddannet på Det Kongelige Teaters Elevskole 1922-1924 og debuterede kort 
efter på Dagmarteatret. Han spillede både elsker- og karakterroller. Da Dagmarteatret lukkede i 
1937, blev han teaterdirektør på Aalborg Teater og senere andre teatre. Fra 1933 medvirkede han 
i flere film indtil sin død. Han var kendte for at være en glimrende pædagog for unge talenter i 
skuespillerfaget. I 1924 blev han gift med balletdanser ved Den Kongelige Ballet: Emma Elisabeth 
Forchhammer (f. Agerlin 1903-1973). *Hanne Swane fik undervisning af ham en periode i 
1940’erne med henblik på at blive skuespiller – efter en periode hos skuespiller Carlo Wieth – og 
opgav derefter drømmen om at blive skuespiller 

Frederiksen, Erling. Erling Frederiksen (1910-1994) – billedhugger og maler. Uddannet på 
Kunstakademiets Billedhuggerskole 1928-1932. Dernæst på Malerskolen frem til 1938. Var under 
sin uddannelse på ophold på Maison Watteau i Paris 1933-1934 (hvor også Ole Kielberg blev 
uddannet 1933-1934). Han var en af de drivende kræfter i Arbejdernes Kunstforening, der startede 
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som en underafdeling af Arbejdernes Oplysningsforbund, AOF, i 1936, men som i 1946 fik sin egen 
organisation. Frederiksens maleri fra 1951-1952 af en arbejderfamilie ved middagsbordet, som i 
dag hænger på Arbejdermuseet i Rømersgade, viser hans tillid til velfærdssamfundet. Han blev 
senere professor på Kunstakademiet og fik Eckersberg Medaillen 1967. Han var studiekammerat til 
*Ellen Krause på Kunstakademiet. 

Frederiksen, Kirstine. Kirstine Frederiksen (1845-1903) – lærer og pionér inden for pædagogik og 
kvindesag. Hun voksede op i en landmandsfamilie på Lolland, hvor moren var optaget af de 
grundtvigianske pædagogiske tanker om udvikling af mennesker og havde forbindelse med mange 
af sin samtids ledende skikkelser. Denne retning tog Kirstine også i sit liv og skrev i 1870’erne om 
pædagogik og kvindesag i Nordisk Tidsskrift, som bl.a. blev redigeret af højskoleforstander på 
Askov Højskole Ludvig Schrøder (1836-1908). Gennem selvstudier havde Kirstine lært sig flere 
sprog og var velbevandret i samfundsforhold, kultur og litteratur. Sammen med sin mor tog hun på 
dannelsesrejser til USA, Frankrig og Schweiz. Men så brød familiens økonomi sammen, og hun 
måtte have et arbejde. I 1878 tog hun som den første kvinde en stenografieksamen, men kunne 
som kvinde ikke blive ansat som rigsdagsdagsstenograf, hvorefter hun gik i gang med en 
lærerindeeksamen fra Zahles Seminarium, hvor hun bestod året efter med udmærkelse og blev 
ansat i Frederiksberg Skolevæsen i 1879. Hun boede sammen med sin mor til denne død i 1901, 
holdt diskussionsaftner i hjemmet, fulgte private universitetskurser i filosofi og udarbejdede en 
guldmedaljeafhandling om pædagogikkens historie hos Harald Høffding (1843-1931). Endnu et 
USA-ophold tog hun i 1886-1887, hvor hun møder praktisk anskuelsesundervisning, der tager 
udgangspunkt i aktiviteter som indgang til læring – og ikke kun bøger: ”hænderne bliver vore første 
læremestre i filosofien”. Rejser endnu engang til USA i 1893, hvor hun kommer i forbindelse med 
John Deweys (1859-1952) ’ learning by doing’ og advokerer for – inspireret af psykologen Stanley 
Hall (1846-1924) – at tage udgangspunkt i ’barnets ejendommeligheder’ (dvs. dets egenart) som 
start i en læringsproces.  Sideløbende med det pædagogiske arbejde, arbejdede hun for 
kvindesagen og blev leder af Kvindelig Læseforening i 1875 (sd), og medlem af den første 
bestyrelse for Tegneskolen for Kvinder fra 1876 (sd). I 1887 blev hun forkvinde for Dansk 
Kvindesamfund, DK, oprettet i 1871. I hendes tid som leder af DK blev der lagt vægt på kvinders 
adgang til uddannelse og erhverv. Især statsanerkendte uddannelser af lærerinder. I 1903 tog hun 
ud på sin sidste rejse til USA, hvor hun døde. (Se Rønne, Karl: Kirstine Frederiksen: Pionérpædagog 
og foregangskvinde. www.uddannelseshistorie.dk) 

G 

Gad, Emma. Emmarenze Henriette Margrethe Gad (f. 1852-1921) – dramatiker, forfatter, 
kvindesagskvinde, eventmager og admiralinde. I dag er hun mest kendt for bogen fra 1918: Takt 
og Tone, der er blevet genoptrykt en del gange. Hun voksede op i en grossererfamilie i Bredgade i 
København. Hendes far døde, da hun var otte år gammel og efterlod hende en betydelig arv, så 
hun gennem hele livet var økonomisk uafhængig, hvad også hendes egne lønindkomster bidrog til, 

http://www.uddannelseshistorie.dk/
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da hun fra 30 års-alderen begyndte at tjene penge som dramatiker. I 1872 giftede hun sig med 
Nikolaj Urban Gad, som var flådeofficer, der endte som admiral. Fra midten af 1880’erne begyndte 
hun at oversætte, skrive og udgive etikettebøger. Hun havde fingeren på pulsen i datidens 
samfund og havde humor, når hun skrev om moralske problemer, idet hun gav dem en pragmatisk 
omgang, som var meget befriende og moderne. I 1895 blev en af de drivende kræfter som 
vicepræsident i Kvindernes Udstilling i Fortid og Nutid i København, der trods konflikter i 
arrangementskomiteen blev gennemført med 80.000 besøgende og et pænt overskud, som gik til 
bygning af Kvindernes Bygning i Niels Hemmingsens Gade i København, som kunne holde 
rejsegilde i januar 1936 – 15 år efter Emma Gads død – og kunne indvies i november samme år. I 
det hele taget satte hun sig i spidsen af mange foreninger, der fik gennemslagskraft i kraft af 
hendes person og engagement. Et eksempel er Hegnet, Kvindernes Handels- og Kontorforening, 
som var en blanding af en fagforening, arbejdsløsheds- og sygekasse for kvinder i kontorjobs. Et 
andet eksempel er oprettelse af Danske Dramatikeres Forbund, DDF, som skulle varetage 
medlemmernes ophavsrettigheder. Forbundet fungerer delvis endnu efter hendes retningslinjer. 
Hun og admiralen fik to sønner. Den ene, Urban Gad (1879-1947) blev filminstruktør i den hurtigt 
opblomstrende filmindustri i Danmark omkring 1910, giftede sig med filmstjernen Asta Nielsen, 
flyttede til Berlin sammen med hende, hvor han instruerede hende i mange film. I 1918 blev de 
skilt. (Se: Mette Winge: Emma Gad, JP Politikens Forlag 2005 og Fra vision til virkelighed – 
Kvindernes bygning 125 år, Forlaget Himmerland 2020) 

*Geisler, Didder (f. 1959) 

Uddrag af Didder Geislers CV 
 
Født: 1959 
Forældre: Billedvæver Anne Rydahl  
(f. 1934) og cellist Lars Geisler (1933-2000) 
Søskende: Ole Geisler og Camilla Geisler 
Børn: Johan, (f. 2003) 
Uddannelse: Musiksproglig student 1979. Elev hos Egon Bjerg Nielsen, Glyptoteket 1981. Studier i 
Paris 1982. Det Kongelige Danske Kunstakademi fra 1983 med afgang 1990. 
Kunstnersammenslutninger: Huset i Asnæs fra 1991. Bispegårdsgruppen, Kalundborg fra 2006. 
Billedkunstnernes Forbund, BKF 
Studierejser: Frankrig 1979, Leningrad, Barcelona, London, Amsterdam, Firenze og NY og Mexico i 
studietiden. Siden: Italien 1990, 1993, 1994, 1997 og 2015. Athen 1999. 
Legater og Æresbevisninger:  Årets kunstner i Odsherred 2007. E.S. Tuedes Mindelegat 2005 og 
2006. Højesteretssagfører C.L: Davids Legat og Politikens Fond 2000. Knud Højgaards Fond 1999. 
Henry Heerups Legat 1996. Georg Harms Fond. Statens Kunstfond. Det Bielske Legat 1992. 
Dronning Ingrids Romerske Fond 1990 og 1993. Gerda Iversens Mindelegat. Det kongelige Danske 
Kunstakademis Rejselegat. Monsons Legat. Tuborgfonden 1986 og 1990. 
Udstillinger:  Jævnlige udstillinger i Huset i Asnæs siden 1991 – heraf flere separatudstillinger.  
Jævnlige udstillinger i Bispegårdsgruppen i Kalundborg siden 2006. Det Nye Kastet, Thy 2011. Tuse 
Næs Kunsthåndværk 2011. Det Gule Palæ Roskilde 2007. Kirsten Kjærs Museum Thy (separat)1986 
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og 2006. Farum Kulturhus 2005. Krakow Polen 2005. Gudhjem Museum 2004. Galleri Inuit Ålborg 
2003. Galleri Ravn Valby (separat) 2002. Kunstcentret Banegården Aabenraa 2001. Galleri 
Annemarie 1994-2000 (også separat). Galleri Brantebjerg Rørvig 1999. Agerholm Kunst og 
Skulpturpark 1999, 2000 og 2002. Södermanns Lens Kunstmuseum, Sverige 1998. 
Billedværkstedet Brovst 1996. Gymnasiernes Vandreudstilling (separat) 1994. Galleri Bram 
Holstebro (separat) 1993.  Galleri Marius 1992 (separat) og 1993. Galleriet Ikast 1990, 1991 og 
1992. Rampen og Bikubefonden 1991. Rundetårn 1989. Charlottenborgs- forårs- og 
Efterårsudstilling 1988. Gammel Holtegård 1988. Ung dansk Nutidskunst, Sverige 1987. 
Kunstnernes Påske- og Efterårsudstilling 1983-1985. Ovalen på Den Fri og på Aarhus Kunstbygning 
1985. 
Solgt til: Statslige og kommunale institutioner, Sygehuse i Regionerne samt til kunstforeninger etc. 
Udsmykninger: Bikubefonden 1993 
 
 

Geisler, Lars. Lars Geisler (1933-2000) – cellist og maler Didder Geislers far. Han var såvel orkester- 
som kammermusiker inden for moderne kammermusik, kombineret med det mere klassiske 
repertoire.  Han spillede i Det Kongelige Kapel fra 1958 (med kapelnummeret 838) samt i 
forskellige ensembler, hvoraf flere har udgivet kammermusik på plader med Lars Geisler på cello. 
Har spillet sammen med Koppelkvartetten, dannet i 1945 af violinisterne, Julius Koppel (1910-
2005) og Else Marie Bruun (1911-2007); og Københavns Strygekvartet, der eksisterede i perioden 
1957-1994, oprettet af cellisten Asger Lund Christiansen (1927-1998), violinisten Tutter Givskov (f. 
1930) m.fl. I perioden 1975 -1987 var han medlem af kammerensemblet Elsinore Players, der var 
ambassadører i Danmark og internationalt for ny musik – også dansk musik - gennem turneer i 
indland og udland. Som medlem af Elsinore Players har han medvirket i den stort anlagte 
udgivelse: Nordic Music på pladeforlaget Caprice Reissue Series i 1983, som senere kom i en 
udvidet version. Indspilninger med Lars Geisler findes ydermere på pladeselskaberne på 
Turnabout, Voxbox og DaCapo. Sidstenævnte pladeselskab, er blevet støttet af Kunstfonden (Se: 
https://www.dacapo-records.dk) 

Gelsted, Otto. Einar Otto Gelsted (f. Jeppesen 1889-1968) – forfatter, digter, litteraturkritiker og 
journalist, der i 1929 meldte sig ind i Danmarks Kommunistiske parti og fastholdt dette 
engagement resten af sit liv. Han var blevet opdraget katolsk i en købmandsfamilie i Middelfart, 
men brød med sin baggrund og gik ind i de kulturradikale kredse, hvorefter han skrev til magasinet 
Kritisk Revy 1926-1928 og fra 1936 til Arbejderbladet, Politiken og Ekstrabladet. Under krigen 
flygtede han til Sverige, og da han kom hjem igen, skrev han for Land og Folk. Af hans digterværker 
er Reklameskibet fra 1922 nok det mest kendte som en kritik af det kapitalistiske samfunds 
overfladiskhed. Hans sidste optagethed var gendigtninger af de klassiske værker, Iliaden og 
Odysseen. Hans portræt blev malet af Sigurd Swane i 1929. Han anmeldte *Ingrid Wichmanns 
separatudstilling i 1949. Han har i 1942 udarbejdet Gelsted Kunstner-Leksikon: ’Med 1100 
Biografier af danske Billedhuggere, Grafikere og dekorative Kunstnere fra 1900-1942, Arthur 
Jensens Forlag 1942.  

https://www.dacapo-records.dk/


Wolthers KUNSTLEX® 2021 Anette Wolthers Side 40 
 

Giersing, Harald. Harald Giersing (1881-1927) - maler. Blev student i 1898, cand. phil. 1899 
(filosofikum på universitetet) og kom i 1900 på Det Kongelige Kunstakademi, som han forlod igen i 
1904, og hvor han havde mødt Sigurd Swane (1879-1973), Ernst Goldschmidt (1879-1959) og 
Siegfrid Neuhaus (1879-1955). I perioden 1904-1906 gik han på Zahrtmanns skole (Kunstnernes 
Frie Studieskoler), hvor han fik plads til at udfolde sig friere. I 1905 udstillede han på udstillingen: 
De Afviste, arrangeret af Journalistforbundet sammen med bl.a. Christine Swane og P. Rostrup 
Bøyesen, hvis værker var blevet afvist fra en Charlottenborg-udstilling.   Derefter rejste han 
sammen med Sigurd Swane og Siegfried Neuhaus til Paris ca. 7 måneder. Her lærte han mange 
forskellige kunstformer at kende - lidt ældre og de nyeste. Disse oplevelser får ham til at 
eksperimentere med sin egen kunst, både i motivvalg og i malemåde, og han gør op med det 
statiske maleri til fordel for fart og bevægelse. I sine portrætter forsøger han bevidst at tillægge 
den afbildede model en arketype. Giersing malede landskaber med inspiration både fra Sjælland 
og Bornholm, som han besøger flere gange 1919. 1910-1911 er han bannerfører for foreningen 
Ung Dansk Kunst, der afholder sin første udstilling i december 1910 – og hvor kun mandlige 
kunstnere af dansk herkomst har adgang til medlemskab.  I 1914 bliver han medlem af Den Frie 
Udstilling, som han dog allerede året efter, i 1915, er med til at sprænge i stykker gennem 
dannelse af Udstillingen Grønningen, som heller ikke optog kvindelige kunstnere som medlemmer. 
Fra 1912 får han sine første elever, bl.a. Ville Oppenheim (g. Ville Jais Nielsen 1886-1949). I 1915 
oprettede han en maleskole, som han drev til sin død i.  Han giftede sig i 1917 med en af sine 
elever, Besse Syberg (1896-1944), datter af Anna og Fritz Syberg. (Besse var veninde med 
Odsherredsmaleren *Birthe Bovin). Besse udstillede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1918, hvor 
også Ville Oppenheim, Ebba Carstensen, Olivia Holm Møller og *Agnete Rechendorff (senere 
Agnete Swane) udstiller.  Sidstnævnte var også elev hos Giersing et tidsrum inden for perioden 
1917-1920, og mødte måske Sigurd Swane her i denne sammenhæng også. Giersing havde 100 
elever, de år, han havde malerskole. Han efterlod sig sønnen Franz Edmund Giersing (1919-1975), 
der blev landsretssagfører, og som han havde fået sammen med Besse. Harald Giersing dør af 
influenza og lungebetændelse i 1927. Giersing var en toneangivende figur i den tidlige danske 
modernisme. (Se: Lennart Gottlieb: Modernisme og maleri, doktordisputats 2011, Aarhus 
Universitet). 

Giersing, Besse – se Syberg, Besse 

Glob, Kip. Agnete (Kip) Mols. (f.  Mols 1899-1954) – maler. Hun voksede op i en malerfamilie – 
faren var Niels Pedersen Mols (1859-1921). Hun blev forberedt til optag på Kunstakademiets 
Kvindelinje af *Carla Colsmann Mohr, hvorefter hun startede på uddannelsen i 1919. Her blev hun 
i oktober 1920 en af de strejkende elever, der ikke ville have Sigurd Wandel som professor, men 
Peter Bøyesen (se portrættet af *Astrid Ring Schultz i Kvindelige Kunstnere i Odsherred gennem 
100 år, 2020). Kip blev medlem af strejkekomiteen og protesterede bl.a. imod - sammen med den 
anden kvindelige talsperson Annaruth Anton Svendsen (1898-1977) - at Sigurd Wandel brugte et 
takkebrev fra et par tidligere kvindelige elever til at (be)vise, at han var ’populær’, og de kaldte det 
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et misbrug af kvindernes brev. De samlede kvindelige elever havde jo tilstrækkeligt på forhånd 
tilkendegivet, at de ikke ville have Wandel, og ved Akademiets afgørelse om, at netop han fik 
professoratet, blev de fleste af hans kvindelige elever borte fra hans timer.  Rektor på 
Metropolitanskolen og senere indenrigsminister Oluf Kragh (1870-1942), blev medlem af den 
kommission, der efter strejken skulle lave en nyordning for Kvindelinjen og Kunstademiet, sagde 
om Kip og Annaruth: ”Damerne (har) Valget mellem at give Professor Wandel en Undskyldning 
eller holde sig borte fra Akademiet.” Gik Kip selv – eller blev hun faktisk bortvist sammen med de 
andre kvindelige elever, der forlod Akademiet efter strejken? (Oplysningerne stammer fra 
Berlingske, oktober 1921). Under strejken, den 16. oktober 1920 var hun medunderskriver af en 
elevopfordring til J.F. Willumsen for at få hans støtte til de strejkendes ønsker om 
’Medbestemmelsesret til at vælge vore Lærere’. Han svarede vist ikke. (Se artikel om denne 
strejke: 100-året for strejken på Kunstakademiet af Anette Wolthers i Kunstmagasinet Janus nr. 4, 
december 2020). Efter strejken tog Kip til Tyskland i 1922 og senere til Paris i 1928. I 1928 giftede 
hun sig (som hans tredje hustru) med maleren Johannes Einer Glob (1882-1955), der havde en 
særlig tilknytning til Kalundborg – (og var far til arkæolog og senere rigsantikvar P.V. Glob (1911-
1985), der tog maleren Karl Bovin med på sine udgravninger i Bahrein). Hun fortsatte med at male 
og udstille jævnligt på Charlottenborgs forårsudstillinger fra 1922 til 1954. Hun var optaget af 
naturen (ofte af fugle), som både blev skildret naturalistisk, stiliseret og dekorativt – alt efter de 
teknikker hun brugte. Hun udstiller i Kleis’ Boghandel i 1920 sammen med en række akademi-
kammerater – også fra Kvindelinjen: *Asta Ring (Schultz), Annaruth Anton-Svendsen, samt Ernst 
August Mentze. Senere har hun bl.a. malet: Asnæs ved Lerchenborg og Stranden ved Asnæs, 
Lerchenborg (begge motiver er malet i 1933 fra egnen syd for Kalundborg), og de blev udstillet i 
1934 i Foreningen for National Kunst. 

Goldschmidt, Ernst. Ernst Ludvig Goldschmidt (1879-1959) – maler og kunsthistoriker. Gik på 
Kunstakademiet 1899-1903. Blev derefter elev af Zahrtmann 1903-1904. Var med i Den Frie 
Udstilling 1907-1913. Medstifter af Grønningen 1915. Tilhørte kredsen omkring Sigurd Swane og 
Harald Giersing. Redaktør af Det nye Kunstblad 1910-1911. Var medstifter af Foreningen Fransk 
Kunst 1918. Skrev i en årrække anmeldelser og kronikker i Politiken.  

Grosen, Anna. Anna Grosen (f. Thomsen 1897-1987), gift i 1923 med Uffe Grosen (1884-1971), der 
først var lærer fra 1919 og fra 1923 ejer og forstander på Vallekilde i 31 år indtil 1954. Det har ikke 
været muligt at finde yderligere oplysninger om hende, men hun må have været kunstinteresseret 
og har sikkert kendt kunstnerne i området, da hun som forstanderkone i forbindelse med 
Vallekildes efterårsmøde i 1943 arrangerede den første kunstudstilling, der skulle blive en 
tradition helt frem til 1970. Frederik Christensen, tidligere folkehøjskoleforstander skrev i 2008 om 
Vallekilde om et sådant efterårsmøde i 1960: ”Som altid var der udstilling af Odsherred-kunstnerne 
ved efterårsmødet: Karl Bovin, Peer Dahl, Poul Nielsen, Viggo Rørup, Ernst og Holmer Trier m.fl. 
Det var ikke mit første møde med kunsten, men det var i Vallekilde, jeg begyndte at fatte, hvor 
vigtig den er for menneskene.”  (www.hojskolehistorie.dk) 

http://www.hojskolehistorie.dk/
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Groth-Jensen, Lisbet. Lisbet Groth-Jensen (f. 1954) - maler. Gik på Tegneskole på Glyptoteket 
1971-1973. Kunstakademiet 1973-1980 på Malerskolen og Billedhuggerskolen henholdsvis ved 
professorerne Wilhelm Freddie (1909-1995) og Erling Frederiksen (1910-1994). Omfattende 
udstillings- og rejsevirksomhed og har modtaget en del anerkendelser og stipendier. Underviste 
sammen med Majlis Gertie Thomasson (f. 1946) billedkunstneren *Charlotte Bøgh i 1989-1990.  

Grove, Gudrun. Gudrun Grove (1876-1954) – maler. Gik på Gustav og Sophus Vermehrens 
forberedelsesskole, hvorefter hun blev optaget på Den med Kunstakademiet forbundne 
Kunstskole for Kvinder 1898-1902 og igen 1905-1906. Udstillede første gang på Kunstnernes 
Efterårsudstilling i 1914 og derefter på Charlottenborgs forårs- og efterårsudstillinger gennem 
mange år. Endvidere deltog hun i de særlige kvindeudstillinger af kunst, arrangeret af Kvindelige 
Kunstners Samfund, KKS, bl.a. 1920 og 1930. Hun havde siden 1927 været medlem af bestyrelsen 
for Kvindelige Kunstneres Samfund og havde siden 1928 fungeret som lejlighedsvis vikar for 
lederen for Kunstnernes Statsstøttede Croquisskole. I perioden 1937-1946 ledede hun skolen. Hun 
var en af gæsterne på *Elisabeth Neckelmanns middagspensionat. 

Grømma, Majken á. Majken á Grømma (1956-2016) – maler, keramiker og skulptør. Hun er født i 
Roskilde af forældre med færøsk baggrund. Hun startede på et universitetsstudium, men opgav 
det som 25-årig for leve som kunstner. Hun var eksperimenterende autodidakt i de kunstarter, 
hun beskæftigede sig med (’try and error’). Fx lærte hun sig i keramikken både at dreje, opbygge 
former og lave skulpturer og brænding ved raku-teknik (sd). Det ekspressive, farverige udtryk gik 
igen fra billedkunsten til keramikken. I 1998 fik hun kontakt til sine færøske rødder, og de færøske 
motiver blandede sig med de blidere landskaber fra Odsherred, hvor hun boede på Lyngvej 189 i 
Vig indtil sin død, og hvor hun åbnede sit atelier, når det var tid for Odsherred Kunstdage. Hun var 
desuden knyttet til Galleri Rasmus (sd). Hun er mor til billedkunstneren Michael á Gømma (f. 
1983). 

Guggenheim, Peggy. Marguerite, ’Peggy’ Guggenheim (1898-1979). Amerikansk kunstsamler og 
gallerist. Som godt 20-årig flyttede hun til Paris, hvor hun blev en del af kunstnermiljøet. I 1938-
1939 drev hun galleriet Guggenheim Jeune i London. (Som den første surrealist udstiller danske 
Rita Kernn-Larsen (1904-1998) på Guggenheim Jeune i 1938). Derefter tog Peggy til Paris, hvor hun 
købte kunst i lange baner efter en liste over kunstnere og værker, som hun ville erhverve sig 
(Picasso, Ernst, Miró, Dali, Chagall mm.), og som hun fik smuglet ud før den tyske invasion. Med 
værkerne åbnede hun et galleri i New York, The Art of This Century Galleri. I 1943 åbnede hun 
udstillingen: The Exhibition by 31 Women, som var en hyldest i kvinderne i den surrealistiske 
bevægelse. Det var en satsning, da de kvindelige kunstnere var hustruer, partnere og kolleger til 
de mandlige kunstnere – kort sagt ’malerkoner’. Peggy havde i årene forinden støttet fx maleren 
Jackson Pollock, som var med til at skabe den nye ’isme’: amerikansk ekspressionisme. Blandt de 
31 kvindelige kunstnere i 1943 var mexikanske Frida Kahlo (1907-1954), som i dag er verdenskendt 
– sikkert takket være Peggy Guggenheim. Efter Anden Verdenskrigs afslutning rejste Peggy i 1948 
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til Venedig og etablerede sit nye galleri ved Canal Grande, der nu ledes af hendes barnebarn, 
Karole P. B. Vail (f. 1959). 

Grønvold, Holger. Holger Grønvold (1850-1923) – maler og tegnelærer. Tog studentereksamen i 
1869 fra Borgerdydsskolen på Christianshavn. Derefter blev han forberedt til optagelse på 
Kunstakademiet af malerne Vilhelm Kyhn (1819-1903) m.fl. Han blev optaget og gik på alle 
Kunstakademiets Skoler i perioden 1870-1877 men uden at søge afgang. Mens han gik på 
Akademiet tog han i perioden 1875-1876 til Paris og studerede på École des Beaux Arts, hvor han 
især blev påvirket af værker af den da for længst afdøde klassicistiske maler Jean-Auguste-
Dominique Ingres (1780-1867). I perioden 1893-1902 var han Frederik Vermehrens (1823-1910) 
assistent på Akademiet. Grønvold opgav endeligt at være udøvende kunstner i 1897.  Sygdom 
gjorde ham ude af stand til at arbejde som kunstner, og så var han også allerede i 1877 begyndt at 
undervise i tegning, da han skulle have noget at leve af, og som lærer fik han meget stor succes. 
Han kom stort set til at undervise alle de kunstnere, der skulle føre det moderne gennembrud 
igennem i Danmark. De fleste kendte kunstneres biografier fra den tid fortæller, at han var den 
pågældendes lærer. Det han bl.a. kunne undervise sine elever i, var den tilgang, som var en 
grundpille i al akademiundervisning i hans tid: tegningen – og træning i tegning af alle de motiver, 
der skulle til for at blive optaget. Fx ville Harald Giersing gerne ind på Akademiet, og det tog to 
semestre med Grønvold, hvor Giersing kom gennem alle tegnedisciplinerne: tegning efter en 
gipsafstøbning af et antikt arkitektonisk fragment med skygger, en projektionstegning, tegninger 
med perspektiv og geometriske tegninger osv. – og så blev Giersing optaget. Grønvold har som 
nævnt forberedt et stort tal af kunstnere fra anden halvdel af 1800-tallet og et par årtier ind i 
1900-tallet: Fritz Syberg, Johannes Larsen, Peter Hansen, Sigurd Swane, Harald Giersing, William 
Scharff, Viggo Brandt, Folmer Bonnén, Peter Rostrup Bøyesen. Da han opererede fra Teknisk Skole 
i København, hvor man først fra 1907 tog kvinder ind som elever, er det allerflest mænd, han har 
undervist. I 1919, hvor han taler med Axel Salto (1889-1961) i anledning af sin pensionering siger 
Grønvold: ” ’Nu er her saa mange Damer’, siger han næsten med et Suk.” Salto giver ham denne 
udtalelse med på vejen: ”Grønvolds Tegneundervisning kan ikke vurderes højt nok. Den er et 
Memento i en uligevægtig Tid, hvor enhver Bestræbelse er rettet mod genial Udfoldelse og de 
elementære Discipliner springes over (…) for sine Elever betød Grønvold en stor menneskelig 
Berigelse, man var et godt Menneske i hans Selskab.” (Se: Tidsskriftet Klingen vol. 2 nr. 8, Maj 1919 
artikel om Holger Grønvold af Axel Salto) 

Graa, Marie. Marie Graa (1876-1944) – maler; elev på N.V. Dorphs Malerskole og Emilie Mundt og 
Marie Luplaus Tegne- og Male skole. Blev i 1895 optaget på Den med Kunstakademiet forbundne 
Kunstskole for Kvinder, hvor hun gik i perioder frem til 1914 uden at tage afgang. I 1907 gik hun 
fire måneder hos Lucien Simon i Paris (1861-1945), der bl.a. også underviste den danske illustrator 
Kay Nielsen (1886-1957). I 1911 udstillede hun sammen med bl.a. *Carla Colsmann Mohr, Bizzie 
Høyer, Olivia Holm-Møller og Sophie Petrine Pedersen i en ren kvindeudstilling i Den Fries 
Udstillingsbygning. Marie var medlem af Kvindelige Kunstneres Samfund., KKS. 
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Hagen, Gustav Bartolin. Gustav Bartholin Hagen (1873-1941) - arkitekt. Han blev murersvend i 
1894, gik på teknisk skole 1895 og optaget på Kunstakademiet i 1897. Han var arkitekt på 
opførelsen *Agnete Swanes hus på Tranegaardsvej 5. Inden ’Swanehuset’ havde han afsluttet 
opgaven med at tegne og opføre Øregaard Gymnasium 1922-1924. Havde udstillet på 
Charlottenborgs Forårsudstilling i perieden fra 1899-1915, på Landsudstillingen i Aarhus 1909 og 
hos Kunstforeningen af 18. november. Han er kendt for at have indført spindelen (spindeltrappe) i 
stedet for almindelig trappe i flere skolebyggerier.  

Hammeleff, Hjørdis Landahl. Hjørdis Landahl Hammeleff (1911-2016) – billedvæver og maler. Hun 
gik på Konstfackskolan i Stockholm 1930, derefter på Nya Målarskolan i Stockholm 1934-1936. 
Studieophold i Paris; undervisning af P. Rostrup Bøyesen, København 1937-1939. Var derefter på 
en del studierejser i Europa, bl.a. De kanariske Øer. Hun udstillede både i Danmark og Sverige. Fik 
legater og støtte fra Statens Kunstfond. Udstillede sammen med *Helga Klitbæk m.fl. i 
Kunstnergruppen Syv Malerinder 1962-1965 og sammen med Helga Klitbæk og en ung Jannik 
Seidelin (f. 1947) i 1968 og 1970. 

Hammerich, Magdalene. Magdalene Hammerich (1885-1967) – maler. Hun gik på Den med 
Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder 1903-1909, hvor hun fik undervisning af 
Valdemar Irminger (1850-1938). Hun tog på studierejser til Paris og Italien og malede 
naturalistiske landskaber, opstillinger, blomsterbilleder og portrætter. I perioden 1910-1964 
udstillede hun på Charlottenborgs Forårsudstillinger ca. hvert andet år. Deltog i Kvindelige 
Kunstneres retrospektive udstilling 1920. Var medlem af Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS, og 
deltog i organisationens udstillinger. 

Hansen, Ane Marie. Ane Marie Hansen (1852-1941) – maler. Først bedrev hun selvstudier og 
1872-1882 studerede hun på Wilhelm Kyhns Tegneskole. Mens hun var elev hos Wilhelm Kyhn 
(1819-1903), indsendte han på hendes vegne en ansøgning til Kunstakademiet sammen med 
ansøgninger fra yderligere to af hans elever, Augusta Paulli (1843-1922) og Vilhelmine Bang (1848-
1932). Alle tre blev nægtet adgang på grund af ’pladsmangel’. I 1886-1888 fik hun to vintres 
undervisning hos P.S. Krøyer (1851-1909), der var lærer på Kunstnernes Frie Studieskoler (der fik 
statsstøtte fra 1883 og eksisterede til 1912 (sd). Ane Marie, der var landmandsdatter, malede 
interiører med og uden figurer og landskaber hele livet og deltog i Charlottenborgs 
Forårsudstillinger fra 1885 til slutningen af 1930’erne. Hun deltog også i Kvindernes Udstilling 1895 
og i Kvindelige Kunstneres Retrospektive Udstilling 1920. (Se: http://egedalleksikon.dk ) 

Hansen, Dan Sterup. Dan Sterup Hansen (1918-1995) - maler og grafiker. Uddannet på Det 
Kongelige Kunstakademis Malerskole i 1939 og i 1944 fra Aksel Jørgensens Grafiske Skole på 
Akademiet. Han debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1936 og fra 1950 blev han medlem 
af Den Frie Udstilling. I perioden 1962-1974 var han professor ved kunstakademiets afdeling for 

http://egedalleksikon.dk/
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mur- og rumkunst og i perioden 1974-1988 var han professor på Grafisk Skole. Han var rektor for 
Kunstakademiet 1984-1985. Han udførte en række udsmykningsopgaver i form af relieffer, 
altertavler og større malerier. I 1952 modtog han Eckersberg Medaillen og i 1979 Thorvaldsen 
Medaillen. I næsten alle hans værker optræder mennesker, hvad enten det er relief, maleri eller 
grafik, men personerne bliver oftest til former blandt de andre geometriske former, der er på hans 
lærreder og grafik. Næsten eneste undtagelse er hans litografi, Krigsblinde fra 1953, hvor figurerne 
antager individuelle former, skønt de alle er ’skåret over samme læst’ med hvide stokke. Foretog 
gennem liv en række studierejser til Europa, Sovjetunionen, Egypten, Iran, Mexico og USA. Var 
*Didder Geislers lærer. 

Hansen, Elena Italia. Elena Italia (Bimse) Hansen (g. Larsen 1929 – 1899-1988). Datter af maler 
Peter Hansen (1868-1928) og Elise Schoubye (1862-1948). Halvsøster til *Elisabeth Neckelmann 
(1884-1956). Elena Italia blev født i Italien, og iflg. brev fra Peter Larsen skulle de italienske 
myndigheder have insisteret på, at hun skulle hedde Italia, hvad indgik i hendes døbenavn (måske 
en at Peter Hansens jokes, AW!). Hun blev uddannet inden for forsikring, cand. act. Men det er 
usikkert, hvor meget hun arbejdede som sådan - især efter sit giftermål. Elena blev gift i 1929 med 
Johan Larsen (Lysse) (1901-1991), søn af malerne Alhed og Johannes Larsen. De fik fire børn i 
perioden 1934-1940 og drev gården Båxhult i Skåne som et kombineret skov- og landbrug, der 
ejedes af Larsen-familien. Bimse og Lysse blev svenske statsborgere i 1939 og overtog gården i 
1945, hvor de boede i ca. 60 år. 

Hansen, Elisa Nikoline. Elisa Nikoline (f. Schoubye 1862-1948, g. Neckelmann 1881, g. Hansen 
1898) – mor til maler *Elisabeth Neckelmann (1884-1956) og keramiker Anna Margrethe (Grete) 
Jensen (f. Hansen 1906-1935). Elisa var først gift med ingeniør Ludvig Conrad Neckelmann (1852-
1922) i 1881-1898. Derefter gift med maler Peter Hansen (1868-1928), indtil hans død. Ud over de 
nævnte døtre fik hun to mere: Marie Neckelmann (Kylle) 1882-1975 og Elena Italia (Bimse) Hansen 
(g. Larsen 1899-1988). Hendes to døtre af første ægteskab forblev ugifte, mens Grete og Bimse 
giftede sig ved et dobbeltbryllup i 1929 med sønner af berømte kunstnere. Grete med Jens Jensen, 
søn af forfatteren Johannes V. Jensen (1873-1950) og Else Marie Ulrik. Bimse giftede sig med 
Johan Christoffer "Lysse" Larsen, søn af malerne Johannes (1867-1961) og Alhed Larsen (1872-
1927). Elisa Schoubye blev for Peter Hansen en meget aktiv malerhustru, der levende og praktisk 
tog del i hans produktion, udstillinger og salg af hans værker. 
(https://fynboerne.ktdk/personer/peter-hansen-elise). Fra 1905 boede Elisa og Peter Hansen på 
Vesterbro, nær Enghave Plads, om vinteren, og det kan jo være, at hun har brugt sit netværk her 
til at afsætte hans billeder. Hun kunne godt lide at ryge cigarer - lige som datteren Elisabeth 
Neckelmann, der en overgang arbejdede på en cigarfabrik. At Elisa bryder ud af ægteskabet med 
en fabrikant og gifter sig med en kunstmaler kan tyde på, at hun har haft styrke til at stå op mod 
konventionerne. På Peter Hansens store maleri med indvielsen af Faaborg Museum 1910, sidder 
hun i forgrunden. Elsabeth Neckelmann, som på dette tidspunkt er 26 år, er ikke med på billedet, 
selv om hun er i fuld gang med maleriet, og at Peter Hansen mente, at hun skulle være 

https://fynboerne.ktdk/personer/peter-hansen-elise
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repræsenteret på kunstmuseet. Elisa kalder sig - efter tidens skik - ’Elisa Peter Hansen’ efter sit 
ægteskab med maleren. (Nu afdøde sprogforsker professor Erik Hansen (1931-2017) skrev i 1975, 
at gifte kvinder tog mandens fornavn som en skik, der var almindelig på landet op gennem 1800-
tallet. Den blev stadigvæk brugt i 1970’erne til markering af social overlegenhed, fx ’Fru 
kontorchef Hans Bertelsen’. Gifte mænd har ikke brugt deres kones navn og erhverv til at kaste 
glans over sig selv -se: Tidsskriftet: Mål og mæle nr. 1, 2 årgang 1975 – s. 24-26) 

Hansen, Frida. Frederikke Boletta Hansen (f. Petersen 1855-1931) – væver. Hun voksede op i en 
velhavende købmandsfamilie i Stavanger, Norge. Som ung kvinde ville hun være maler og fik 
privatundervisning af flere nationalt anerkendte kunstnere i lokalområdet, bl.a. af landskabsmaler 
Kitty Kielland (1843-1914) og marinemaleren Johan Bennetter (1822-1904). Hun giftede sig i 1873 
med købmand Hans Wilhelm Severin Hansen (1842-1920). I 1883 blev området ramt af økonomisk 
krise, hendes mand gik fallit og flygtede til udlandet nogle år samtidig med, at to af deres tre børn 
døde, hvorfor Frida skulle forsørge familien. Hun startede en broderiforretning i sit hjem, hvor hun 
også reparerede gamle billedtæpper og blev interesseret i de teknikker, der blev brugt i fortiden til 
at skabe billederne. I 1889 deltog hun i det første egentlige vævekursus i Norge og anskaffede sig 
en opstadvæv (en væv med trendtråde, der holdes stramme ved vægten af vævesten) og 
begyndte at skabe sine egne billeder, som hun også kunne sælge og udstille. I 1892 flyttede hun til 
Oslo og grundlagde Atelieret for national Tæppevævning, der også indeholdt et farveri, der bl.a. 
også farvede garn til Norges Husflidslag. I 1895 tog hun på studierejse, først til Køln for at studere 
middelalderkunst og så til Paris for at studere modeltegning. Fra denne rejse fik hun inspiration fra 
Symbolismen og Art Nouvueau. I perioden 1897-1906 drev hun Det norske Billedvæveri, som 
hovedsageligt arbejdede ud fra hendes mønstre. Hun havde bl.a. i 1897 taget patent på en ny 
transperantteknik med vævede og ikke-vævede partier, så sidstnævnte blev gennemsigtige.  Hun 
både tegnede, vævede og underviste, men havde også mulighed for udvikling af egne værker som 
fx billedtæppet Melkeveien, som hun fik guldmedalje for ved verdensudstillingen i Paris i 1900. Da 
Art Nouveau-stilen klingede ud efter 1920, blev der ikke så megen efterspørgsel efter hendes 
kunst og billedtæpper i det hele taget. Hendes sidste store arbejde blev et billedtæppe til 
Stavanger Domkirke med Sankt Olav som motiv fra 1926 til hun døde i 1931. Hendes billedtæpper 
kan i dag ses på Nationalgalleriet i Oslo og Stavanger Kunstmuseum. (Se: Nationalgalleriet nr. 9, 
2020: Hun opfant lyset i veven – artikel af Nina Gram). 

Hansen, Grete  - se – Grete Jensen 

Hansen, Johannes. Johannes Hansen (1903-1995) – billedhugger; gik først til tegneundervisning på 
teknisk skole 1918-1920 samtidig med, at han var ciselørelev 1918-1921. Tog derefter til Tyskland 
på et længere ophold. Endelig uddannet på Kunstakademiet hos Einar Nielsen (1872-1956) og 
Einar Utzon-Franck (1888-1955). Han var medlem af Akademirådet, ansat som kunstnerisk leder 
på Knabstrup Keramiske Fabrik 1953-1970 på Holbækegnen og med i bestyrelsen i foreningen 
Kunst for Varer, hvorigennem han kendte flere af kunstnere i Odsherred. Hans mest kendte værk 
er nok To Unge Mennesker, bronze, der sidder over for hinanden på Dr. Louises Bro i København.  
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Hansen, Lars. Lars Hansen (1813-1871) – maler. Født i Vester Marie på Bornholm i en fiskerfamilie. 
Tog ’over’ til København, hvor han på baggrund af sine meget roste tegninger ville uddanne sig 
som kobberstikker, noget som hofkobberstikkeren G.H. Lahde (1765-1833) dog frarådede. I stedet 
for fik Hansen læreplads 1828-1832 hos en maler, der var frimester (maleren havde sandsynligvis 
selv gået på Kunstakademiet) og gik samtidigt til aftenundervisning på Kunstakademiet, hvor han 
fortsatte udmærkede sig og fik såvel den lille som store sølvmedaille i hhv. 1838 og 1841. Desuden 
fik han privatundervisning i portrætmaling af J.L. Lund (1777-1867). I årene 1837-1840 rejste han 
rundt på Lolland-Falster og Møn, hvor han malede portrætter af adel og embedsstand. Herefter 
tog han til Göteborg, hvor han oprettede en malerskole for kvinder i perioden 1841-1843 (se 
maleriet: Malerskolen i Göteborg 1843 – udstillet i 1863 på Charlottenborg og i dag på Bornholms 
Kunstmuseum) og forelæste om linearperspektivet på byens Polytekniske højskole.  Derefter tog 
han til Stockholm og opholdt sig i Sverige frem til 1861, hvor han blev en anerkendt portrætmaler 
– også ved hoffet. Mens han var i Sverige foretog han rejser til Danmark, Tyskland, Norge og 
Schweiz. I 1863 rejste han til Rom og her blev ’gamle Hansen’, som han kaldtes, medlem af og 
sekretær og bibliotekar for den skandinaviske kunstnerkoloni, hvor han også blev ven med 
forfatteren Henrik Ibsen (1828-1906). Wilhelm Bergsøe (1835-1911) har i sin roman fra 1866 Fra 
Piazza del Popolo portrætteret ham under hans kaldenavn. I 1871 testamenterede Hansen sin 
formue til oprettelse af en teknisk skole og formue og nogle efterladte værker til et kommende 
museum i Rønne. Værkerne blev ved museets oprettelse i 1893 grundstammen i dets samlinger. 
Hansen-værkerne findes i dag på Bornholms Kunstmuseum (Se: www.Bornholms-
Kunstmuseum.dk ) 

Hansen, Martin A. Martin A. Hansen (1909-1965) - forfatter. Kom under krigen nu og da på besøg 
på Malergården. Han boede en tid i 1949 på Malergården i et lille hus på grunden, hvor han 
færdiggjorde sine skitser fra 1942 til radioromanen, Løgneren, der udkom og blev læst op fra 
januar 1950 af skuespiller Pouel Kern (1908-1993). Romanen blev også filmatiseret i 1970 med 
Frits Helmuth (1931-2004) i hovedrollen som den ambivalente og skyldbetyngede skolelærer på 
Sandø, der forelsker sig i sin tidligere elev, spillet af Ann-Mari Max Hansen (f. 1949). *Gerda Swane 
tegnede forfatteren, mens han boede ved malergården. 

Hansen, Peter. Peter Marius Hansen (1868-1928) – maler. Han blev *Elisabeth Neckelmanns 
stedfar ved at gifte sig med hendes mor i 1898, Elise. Han blev født i Faaborg, hvor hans far Peter 
Syrak Hansen (1833-1904) var malermester – uddannet på Kunstakademiet som 
dekorationsmaler. Allerede som syvårig blev Peter Hansen sendt til København til sin farbror, der 
tog sig af hans skolegang, som indbefattede præliminæreksamen på Efterslægtens Skole og 
derefter undervisning på Københavns Tekniske skole, hvor han blev forberedt til optagelse på 
Kunstakademiet af bl.a. Holger Grønvold (1850-1923). Peter Hansen blev efter denne undervisning 
optaget på Det Kongelige Kunstakademi, men brugte ikke muligheden og tog i stedet for hjem til 
sin far, hvor han blev udlært som malersvend i 1885. Derefter blev han optaget på Kunstnernes 
Frie Studieskoler - herunder på Zahrtmanns Skole - samme år som han blev malersvend. 

http://www.bornholms-kunstmuseum.dk/
http://www.bornholms-kunstmuseum.dk/
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Undervisningen hos Kristian Zahrtmann (1843-1917) varede over fem år, indtil først i 1890’erne.  
Kunstnernes Frie Studieskoler, grundlagt i 1882, var blevet oprettet som privatundervisning i 
opposition mod Det Kongelige Kunstakademi. Her blev også Fritz Syberg og Johannes Larsen 
uddannet. Mens Peter Hansen studerede, arbejdede han som stenografiassistent i Rigsdagen og 
som teatermaler på Det Kongelige Teater hos Thorolf Pedersen (1858-1942), der også var 
marinemaler. Peter Hansen, Johannes Larsen og hans svoger Fritz Syberg (1862-1939), der blev gift 
med Peter Hansens søster, Anna Syberg (1870-1914), kom til at danne ’inderkredsen’ hos 
Fynbomalerne, og Peter Hansens barndomshjem i Fåborg blev et vigtigt samlingssted for dem. 
Men Peter Hansen havde også et ’ben’ i København, hvor han var vokset op, og hvor han 
etablerede sig med atelier. Og fra januar 1916 etablerede han også et atelier i forbindelse med sit 
barndomshjem i Fåborg. I København malede han Ingeniør og fabrikant Conrad Neckelmanns 
(1852-1922) og hans kone Elisa Nicoline Schouboes (1862-1948) to små døtre i 1890’erne. Billedet 
fik bronzemedalje ved Verdensudstillingen i Chicago i 1893. Modellerne på billedet var et 
dobbeltportræt af søstrene Elisabeth og Marie Neckelmann. Maleriet ejes i dag af Ordrupgaard  
Museet. I København udstillede Peter Hansen bl.a. sine værker i Chr. Larsens Kunsthandel på 
Højbro Plads 9, 1. sal. Her udstillede hans steddatter, *Elisabeth Neckelmann, også sin første 
separatudstilling i 1915. Peter Hansen tog sig godt af Elisabeth Neckelmanns kunstneriske 
udvikling og vejledte hende, da hun blev en daglig del af hans familie. Breve viser også, at der er en 
fortrolig tone mellem dem, og at hun og han sammen har lavet flere ’projekter’ sammen, bl.a. 
bygget en båd. Peter Hansen forsvarede også Elisabeth Neckelmann som kunstner – fx mente han, 
at hun skulle være blevet optaget på Faaborg Museum, da det blev etableret 1910. Peter Hansen 
kunne godt lide at ’drive gæk’ med sine omgivelser – noget, der ikke altid blev vel modtaget. Fx da 
han udelod at male sin søster, Anna Syberg (1870-1914) i sit store billede fra indvielsen af Fåborg 
Museum den 24. juni 1910, viet til Fynbomalerne. Her malede billedet i periode 1910-1912 med 
42 gæster fra indvielsen – og en tom stol. han kun en tom stol, skønt hun beviseligt var til stede. Et 
motiv til at udelade hende af billedet kan have været den forudgående strid om, hvilke kunstnere, 
der havde ’ret’ at blive repræsenteret på museet. Hans position i striden var, at ’malerkonerne’ 
havde fået for stor indflydelse og ikke alle var berettiget til repræsentation. Han mente dog, at 
Elisabeth Neckelmann burde havde været præsenteret.   

Hansen, Vilhelm Groth. Vilhelm Groth Hansen (1898-1967) - arkitekt. Blev student i 1917, kom 
derefter i tømrerlære (tilpasset til videre studier som arkitekt), og blev optaget på Kunstakademiet 
i 1918. Har tegnet en række bygninger til brug for sundhedssektoren, bl.a. Amtssygehuset i Rønne 
(1939-1945) og Centralsygehuset i Holbæk (1944-1952). Han var *Agnete Swanes arkitekt ved den 
senere ombygning af huset på Tranegårdsvej 5 i 1931, hvor hans navn står på tegningerne, og på 
tegning og opførelse af Malergården første halvdel af 1930’erne. Han tegnede også møbler og 
inventar til sygehusbyggerier. 

Hansen, Yrsa. Yrsa Hansen (g. Lundstrøm 1890-1954) – maler. Blev forberedt af Mundt og Luplaus 
Maleskole og til Den med Kunstakademiet forbundne Kunstskolen for Kvinder, hvorfra hun tog 
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afgang i 1914. I perioden 1912-1922 udstillede ofte og blev anset for en lovende maler i tiden med 
sine eksperimenter. I alle sine udstillinger op til 1923 brugte hun navnet Yrsa Hansen. Da hun blev 
gift med Wilhelm Lundstrøm (1893-1950) i 1923, holdt hun op med at male. Hun stod på Sigurd 
Swanes liste til udstillingen: Moderne dansk Malerkunst på Charlottenborg, oktober 1925. Men 
hverken hun eller andre kvindelige kunstneres værker kom med på udstillingen.  

Hatt, Emilie Demant. Emilie Demant Hatt (g. Hatt 1873-1958) – tegner, grafiker, maler, forfatter, 
globetrotter. Hun voksede op på øen Fur, hvor lægens kone Ida Schiøttz-Jensen havde studeret på 
Den med Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder i 1890, og hun gav Emilie den første 
undervisning i tegning. Derefter fik Emilie undervisning på Mundt og Luplaus Tegneskole. I 1898 
blev hun optaget på ovennævnte Kunstskole for Kvinder, hvor hun uddannede sig frem til 1901 og 
igen 1906-1907. Især samerne blev hun optaget gennem flere rejser og udgav en bog i 1910 om 
deres liv sammen med samen Johan Turi (1854-1936). Bogen blev internationalt kendt. I 1911 
giftede hun sig med etnografen Gudmund Hatt (1880-1960), som udgav sin disputats i 1914 om 
arktiske skinddragter med Emilies tegninger. Herefter udgav hun selv flere bøger med egne 
illustrationer, herunder træsnit. I 1930 lavede hun på baggrund af egne skitser og erindringer en 
række malerier om samernes liv. I 1920’erne stiftede hun kendskab med en del kvindelige 
modernister, bl.a. Christine Swane, Astrid Holm m.fl. og udstillede på Charlottenborg sammen 
med dem. Gudmund blev professor i kulturgeografi ved Københavns Universitet fra 1929 til 1947 
og prægede med sin forskning og holdning tidens (fordomsfulde) syn på racer. Han blev under den 
tyske besættelse af Danmark 1940-1945 opfattet som tyskvenlig og efter krigen blev han af den 
grund afskediget fra sit professorat. (Se: Vildfuglene - En biografi om Emilie Demant og Gudmund 
Hatt af Helle Askgaard og Dorte Smedegaard, Multivers 2016) 

Hartz, Laurits. Lauritz Berg Hartz (1903-1987) – maler; var først i lære som købmand; blev optaget 
på Det Tekniske Selskabs Skole 1923, gik i malerlære og blev malersvend i 1928; var i mellemtiden 
blev optaget på Kunstakademiet 1925, hvor han også debuterede på Kunstnernes 
Efterårsudstilling. I 1927 blev han kunstanmelder på Arbejderbladet. Tog afgang i 1929 efter at 
have fået undervisning af Sigurd Wandel og på Grafisk Skole af Aksel Jørgensen. I 1928 blev han for 
første gang ramt af skizofreni, som sendte ham ind på og ud af Statshospitalet i Nykøbing Sjælland, 
indtil han i 1942 blev permanent indlagt. Han blev ved med at male og udstillede frem til 1964 på 
Corner, som han var medstifter af i 1932. Efter 1964 lavede han udelukkende tegninger, grafik og 
akvareller. Hartz boede jo i Odsherred, selv om han var indlagt, og havde en livslang kontakt med 
Odherredskunstnerne. Han modtog en række hædersbevisninger i form af legater, præmier og 
medaljer: Eckersberg Medaillen 1948 og Thorvaldsen Medaillen 1967, og i 1965 kom han på 
finansloven. (Se Tommy Flugts gennemgang af hans kunst i Lauritz Hartz, Aurora nr. 4, 2011) 

Heinsen, Hein. Hein Heinsen (f. 1935) - billedhugger. Samtidig med sin uddannelse på Det 
Kongelige Kunstakademi 1958-1960 læste han teologi. Da han blev cand. theol. 1962, genoptog 
han studierne på kunstakademiet 1962-1963 og underviste på akademiet fra 1970. I perioden 
1980-1989 var han professor. Hein Heinsen var medlem af Grønningen 1977-1988, Den Frie 
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Udstilling fra 1988. I starten af sin karriere var optaget af at lave modernistiske figurer, men fra 
omkring 1980 arbejdede han med klassiske skulpturer, ofte i bronze – fx Frode Jacobsen 
monumentet i Nykøbing Mors i 2011, Ansgar foran Ribe Domkirke 2015. Han modtog Eckersberg 
Medaille i 1986 og i 1992 Thorvaldsens. Han har undervist *Didder Geisler. 

Henningsen, Agnes. Agnes Henningsen (1868-1962) – forfatter, der skrev om kvinders kamp mod 
undertrykkelse, at være ateist, og hvordan man som kvinde ikke kunne udleve sin sexualitet, da 
det ikke var dydigt at blive sexuelt ophidset; og hvordan de stivnede kønsroller forsøgtes 
opretholdt gennem hykleri. Henningsen med sin store humor adskiller sig fra mange andre 
kvindelige forfattere fra slutningen af 1800-tallet, der skrev om deres sorg over utro ægtemænd 
og deres ønsker om troskab og trofasthed. Henningsen går til forskel fra dem ind for, at både 
mand og kvinde i et forhold ikke behøvede at være sexuelt trofaste. Hun blev enlig mor til fire 
børn, hvoraf det kendteste barn er arkitekt og forfatter Poul Henningsen (1894-1967). Hun skrev i 
en realistisk stil, der stod i kontrast til de floromvundne stilarter, der ellers blev brugt både i 
litteraturen og i faglitteraturen om sådanne emner. I perioden 1941- til 1955 udkom hendes 
erindringer i seks bind. Det var i *Gerdas Swanes tidlige ungdom – og hun læste dem. Noget der 
ellers ville have været forbudt litteratur for unge tidligere i hendes hjem. Mange mener, at disse 
erindringer er det bedste i Henningsens litterære produktion, da hun i en ny tid og med historisk 
refleksion som 73-årig skriver utvungent om 18- og 1900-tallets tabuer med humor. (Se Let gang 
på jorden og letsindighedens gave – og hendes andre erindringsbøger, genudgivet som tranebøger 
i Gyldendals klassiskerkollektion 2019) 

Henriques, Marie. (Marry) Marie Henriques (1866-1944) – maler. Voksede op i et velhavende 
vekselererhjem med mange kunstnere i familien, også som gæster, bl.a. H.C. Andersen (1805-
1875). Hun fik tegneundervisning 1885-1888 af Frants Henningsen (1850-1908) og i 1888 
maleundervisning af belgiske Alfred Stevens (1823-1906) i Paris og af norske Christian Krohg 
(1852-1925). Hun ville have et liv som kunstner – gerne internationalt - hvorfor hun tidligt sagde til 
sin far, at hun ikke ville giftes – og den linje forfulgte hun også, da det næste skridt var at blive 
optaget på Den til Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder, hvor hun studerede fra 1888 
med afgang i 1893. Hun var efter pariseropholdet præget af impressionismen, beundrede Anna 
Ancher (1859-1935) og tog udgangspunkt i samme temaer og motiver som hende. Men malede 
også oldtidens kunst i forskellige udformninger, hvoraf noget blev erhvervet af videnskabelige 
institutioner. Hun udstillede på Charlottenborgs- forårs- og efterårsudstillinger næsten hele sit liv 
og udstillede også i udlandet. I sit arbejde i felten møde hun Helvig Kinch, som også var ude ved 
oldtidens brændpunkter for at male, og de to kom til at skrive historie. De mødte hinanden 
tilfældigt (på trappen til Thorvaldsens Museum) i januar 1916, hvor de blev enige om, at der måtte 
laves en sammenslutning af kvindelige kunstnere, da kvinder blev holdt ud fra de organisationer, 
som mændene havde stiftet.  Det blev til stiftelsen af Kvindelige Kunstners Samfund, KKS, 
måneden efter den 7. februar 1916.  Herefter udstillede hun i KKS’ udstillinger. Kinch blev den 
første forkvinde – Henriques den anden 1918-1920. *Elisabeth Neckelmann, der i 20 år havde 
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siddet i KKS’ bestyrelsen sammen med Marie Henriques, sagde ved mindehøjtideligheden i 
anledning af hendes død i 1944: ”Hendes våben var hendes store charme!”  De to havde ikke altid 
været enige, men verdensdamen Henriques fik ofte sin vilje i arbejdet til KKS’ bedste gennem krav 
om kvalitet og gennem sine mange forbindelser til magtfulde personer i samtiden – samt sine 
vedholdende argumenter, iklædt charme. (Se: Maria Henriques som kunstner og menneske af 
Kristian Hvidt, 2017 www.kks-kunst.dk) 

Hoff, Ulrik. Ulrik Hoff (f. 1938) – maler. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi 1960-
1966 under professorerne, maler og grafiker Søren Hjorth Nielsen (1901-1983) og grafiker Palle 
Nielsen (1920-2000), og debuterede på Charlottenborgs Forårsudstilling 1968. Er inspireret af det 
danske landskab som motiv i sine malerier. Hoff er/var anerkendt som underviser i tegning og 
maling og var ansat i 35 år hos Folkeligt Oplysningsforbund, FOF. Ligeledes havde han i mange år 
sin egen tegne- og maleskole i Charlottenlund, som forberedte deltagerne til optagelse på diverse 
kunst- og kunsthåndværksuddannelser. Her fik *Charlotte Krogh undervisning og stod model i 
perioden 1985-1987. Efter 2002 overtog Hoffs datter, Charlotte Hoff (f.1968), malerskolen. Ulrik 
Hoff er repræsenteret hos Statens Kunstfond og Statens Museum for Kunst. Billedkunstner 

Hole, Nina. Nina Hole (1941-2016) – keramiker; uddannet på Kunsthåndværkerskolens 
keramikerlinje 1961-1963 og på forskellige keramiske uddannelsesinstitutioner i USA i perioden 
1969-1974. Har udstillet fra 1972 i indland og udland indtil sin sidste store performance, 
Brandskulpturer (Fire Sculptures), hvoraf den sidste af i alt 26 blev afholdt foran Det internationale 
Keramikcenter, Guldagergård i maj 2015. Nina Hole benævnede sig som ‘ler-arkitekt’. Hun var 
også meget optaget af bygninger, som hun lavede i forskellige skalleringer og i forskellige 
positioner, fx. på hovedet. Hun havde fået sin basisviden- og erfaring fra den skandinaviske 
tradition, som hvilede på funktionalitet i keramikken, og fra USA, hvor hun lærte sig det frie og 
personlige udtryk. Hun er repræsenteret på en række museer verden over, fx. nordiske lande, 
Tyskland, Kina, Korea og Ungarn. Hun var med i initiativet Clay today i 1990 og den efterfølgende 
skabelse af Clay Museet i Middelfart og Internationalt Keramisk Forsknings- og Videnscenter i 
Skælskør sammen med *Birgit Krogh og flere. (Se: Nina Hole retrospektiv 2008 af Lise Seisbøll, 
Charlotte Melin, Nina Hole og János Probstner, Danmarks Keramikmuseum. www.ninahole.com) 

Holm, Astrid. Astrid Valborg Holm (1876-1937) – maler, væver. Tog studentereksamen 1900 som 
privatist og studerede et par år ved Polyteknisk Læreanstalt (i dag DTU). Gik på Emilie Mundts og 
Marie Luplaus private maleskole. Blev derefter optaget og gik på Den med Kunstakademiet 
forbundne Kunstskole for Kvinder 1904-1909, afbrudt af videreuddannelse i udlandet undervejs – 
fx Italien 1907-1910 og Paris indtil 1914, hvor hun udstillede på salonerne og var aktiv i den 
skandinaviske kunstnerkoloni og blandt pariseravantgarden; var elev hos Matisse, hvis fauvistiske 
kunstsyn hun var den første til at introducere i Danmark ved sin udstilling i 1913 i Den Fries 
udstillingsbygning. Hun skrev også en oversigtsartikel til Ernst Goldschmidts Det nye Kunstblad 
1910-1911 om den franske avantgardes kunst, men Goldschmidt ville mærkeligt nok ikke optage 
den. I 1915-1918 malede og udstillede hun samtidig med, at hun drev sin egen kunstskole i St. 

http://www.kks-kunst.dk/
http://www.ninahole.com/
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Kongensgade, København. I 1918 blev hun ansat som den første leder af Kunstnernes 
Statsunderstøttede Croquiskole (sd) som hun ledede indtil 1937.  Skolen blev et samlingssted for 
skandinaviske modernister og eksisterende frem til 1994. I 1920 tog hun til Paris for at studere 
vævning på Manufacture des Gobelins. Året efter oprettedes en Væveskole for både kvinder og 
mænd ved Kunstakademiet, som hun som den første kvindelige lærer ved Akademiet ledede fra 
1921, men hvor hun først fra 1925 blev officielt udnævnt. Der kom vist nok kun kvindelige elever 
til hendes undervisning på Akademiet. Hun samarbejdede meget med maler og væver Ebba 
Carstensen (1885-1967). Astrid Holm var pionér på flere felter: Fransk avantgarde, Vævning som 
kunstform og endelig var hun aktiv i Kvindelige Kunstneres Samfund og var medarrangør af flere 
udstillinger. (Se: Hanne Abildgaard: Astrid Holm & Co, Øregaard Museum 2019). 

Holm, Ingrid. Ingrid Holm (1893-1966) - pianist, spillelærer og komponist. Hun var mangeårig 
veninde med *Elisabeth Neckelmann. (Elisabeth ville også have pianist, men skadede sin ene hånd 
i en ung alder). De blev bofæller fra 1949 til Elisabeths død.  Ingrid Holm er registreret som 
komponist i skriftet: Kvinder komponerer af Ole Kongsted, 1980, s 43. Ud over at komponere 
underviste Ingrid Holm i solfège (sangundervisning med fokus på at bruge såvel psykomotoriske, 
kognitive og affektive elementer, når man skal udtrykke sig i sang og i at høre præcist: fx 
identificere toner og tonehøjder mm). De har sammen skrevet breve i 1941-1942 til forfatter og 
tegner Ester Nagel (1918-2005). Elisabeth Neckelmanns elev og protegé kvindeforsker Ellen 
Nielsen (1905-1997), fortæller, at Elisabeth Neckelmann næsten hver dag besøgte sin veninde 
Ingrid Holm i Farimagsgade, da Ellen var Neckelmanns malerelev i 1920’erne. Ingrid Holm i 
fællesskab med Elisabeth og Neckelmanns søstre købte strandgrunden i Højby Lyng i begyndelsen 
af 1920’erne. Elisabeth Neckelmann har malet et levende portræt af Ingrid Holm ved klaveret og 
sammen oprettede et legat, der blev investeret i boliger til kvindelige kunstnere. 

Holm-Møller, Olivia. Olivia Holm Møller (1875-1970) - maler og billedhugger; er født på Grenå-
egnen i en højskole- og lærerfamilie. Inden hun i 1900 tog til København, havde hun undervist hun 
på flere højskoler, og blev nu undervist på Emilie Mundt og Marie Luplaus malerskole, hvorefter 
hun året efter blev optaget på Den med Kunstakademiet forbunde Kunstskole for Kvinder, som 
hun forlod i 1910 uden at have taget afgang. I 1904 lavede hun et relief til kapellet på Østre 
Kirkegaard i Vejle, og i 1908 debuterede hun på Charlottenborgs forårsudstilling. Første 
Verdenskrig sætter en stopper for hendes udlandsrejser, der var gået til England, Italien og 
Frankrig.  Da hendes svigerinde i 1914 dør i barselsseng fra to små børn, rejste hun tilbage til sin 
hjemegn og hjælper sin bror, Severin, med at passe, opdrage og hjemmeundervise børnene. For at 
forene dette liv med sit kunstnerliv, købte hun nabohuset og indrettede et atelier dér. Fra 1921 
begyndte hun at rejse ud igen, denne gang til Afrika, Mexico, Indien og Kina, hvorefter hendes 
skitser blev omsat til malerier af hendes personlige indtryk fra rejserne. I 1930 købte Statens 
Museum for Kunst skulpturer og malerier af hende. Medlem af Auroragruppen og *Carla 
Colsmann Mohrs livslange veninde. Sidstnævnte udstillede hun med i 1911 samt Bizzie Høyer, 
Marie Graa og Sophie Petrine Pedersen. Efter hendes død i 1970 endte hendes værker på 
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Holstebros Kunstmuseum som en selvstændig afdeling sammen med vennen, Jens Nielsens (1881-
1978) værker. I 2013 blev afdelingen nedlagt, og værkerne overgået til Holstebro Kunstmuseums 
samling og arkiv. I 2015 blev der på museet afholdt udstillingen: Olivias Verden (Se og søg på 
http://www.holstebrokunstmuseum.dk) 

Huang, Niels. Niels Huang (f. 1943 i Kina) af en koreansk mor og en dansk far. Skiftede i 1982 
fødenavnet, Kjeldsen, ud med morens efternavn, ’Huang’ (betyder ’gul’). Uddannet som 
elektronikmekaniker 1965, derefter som elektronikingeniør 1970. Begyndte at interessere sig for 
keramik og kom på Kolding Kunsthåndværkerskole i 1974. Udstillede på Den Frie Udstilling i 
København 1971. Er repræsenteret på Det Internationale Keramikmuseum, IRIS, i Porvoo, Finland, 
Collection of International Ceramics Studio, Kecskemét, Ungarn. Niels Huangs keramiske fokus er 
fra 1984 ekstruderingsteknikken, hvor leret presses ud gennem et formgivende mundstykke, som 
kan designes i uendelige former. Niels har lavet 75 sådanne mundstykker til sin maskine. I 2014 
føjede han rotation til, og skabte en ny teknik, extwisted. Med teknikken laver han både skulpturel 
og funktionel keramik – bl.a. sushi-sæt. Medstifter af Clay today, Clay Keramikmuseum Danmark 
(Se: http://www.keramikogkaos.dk) 

Hude, Anna. Anna Sophie von der Hude (1858-1934) – historiker, dr. phil., forsker og spiritist. Hun 
voksede op i et sagførerhjem i Roskilde og havde en stor lyst til at erhverve sig viden. Vejen gik 
over lærergerningen, hvor hun først blev privatlærerinde før og efter forskellige kurser. Hun fik 
dog skrubler, da hun som en kort periode som lærer på Borger- og Realskolen i Roskilde ikke 
mente at kunne undervise i kristendom. Hun flyttede derefter til København i 1878 og begyndte at 
forberede sig til studentereksamen, da hun ville have en universitetsuddannelse. Men i 1879 blev 
hun voldtaget af familielægen og forsøgte i 1880 at skyde ham med en revolver på åben gade i 
Læderstræde i København, men strejfede ham kun gennem tre skud. Lægen blev anholdt efter 
hendes forklaring på attentatet og hængte sig efterfølgende i arresten. Hun selv fik dom for 
drabsforsøget og fik en fængselsdom på fem måneder, hvor hun fortsatte sine studier og tog efter 
sin løsladelse studentereksamen i 1882. I 1883 startede hun på Københavns Universitet og blev i 
1887 den første kvindelige cand. mag. i historie som hovedfag og engelsk og latin som bifag. Fik 
universitetets guldmedalje i 1888 og blev dr. phil i 1893. Herefter blev hun ansat i Rigsarkivet som 
den første kvinde i en assistentstilling med en løn, der udgjorde 40 procent af mandelønnen, frem 
til 1910, hvor hun giftede sig. Hun engagerede sig i kvindesagen og blev i 1884 medlem af Dansk 
Kvindesamfund. I 1904 blev hun aktiv i kampen for kvinders valgret og blev medstifter af Politisk 
Kvindeforening og blev dens første formand i 1905. I foreningen var der et samarbejde mellem 
borgerskabets radikale og socialdemokrater med rod i fagforeningsbevægelsen. Foreningen blev i 
1907 udgangspunkt for Landsforbundet for Kvinders Valgret. Anna Hudes kontakter til spiritiske 
kvinder i kvindebevægelsen i USA og England førte hende ind på at forske i og beskrive psyken – 
herunder sin egen. Flere af hendes værker udkom på engelske forlag. I perioden 1884-1910 boede 
hun sammen med veninden Anne Petrine Birgitte Bergh (f. 1842). I 1910 giftede hun sig med 
historieprofessoren Kristian Erslev (1852-1930), som også havde været hendes lærer og vejleder. 

http://www.holstebrokunstmuseum.dk/
http://www.keramikogkaos.dk/
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(Se: Kønnets grænser af Bente Rosenbech in Clios Døtre gennem hundrede år, red. Marianne 
Alenius, Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet 1994). 

Høst, Oluf. Oluf Kristian Alexander Høst (1884-1966) – maler; uddannede sig på forskellige 
kunstskoler i København, især 1915-1917 hos Harald Giersing (1881-1927), som også 
introducerede ham til den ekspressionistiske europæiske kunst, som f.eks. Poul Cézanne (1839-
1906) og Vincent van Gogh (1853-1890), som blev Høsts store forbilleder - især efter også at have 
set deres værker på udstillinger i Tyskland. Han flyttede i 1929 tilbage til Bornholm, hvor han var 
født, og forblev resten af sit liv i Gudhjem, og hvor nu hans museum ligger. Han var en af de få 
indfødte bornholmere, der kom til at udgøre kunstnergruppen, Bornholmermalerne. Blev af sin 
samtid og eftertid højt værdsat som unik skildrer af bornholmske motiver. Han malede samme 
motiver igen og igen fra byen og egnen fx gården Bognemark. Han blev et kendt navn i sin samtid 
– og eftertid. *Mette Møller Bovin så som ung Oluf Høsts værker på udstilling på Louisiana Museet 
og blev betaget af hans malemåde (Se Oluf Høstmuseet https://ohmus.dk) 

Høyer, Bizzie. Bizzie Jacobine Severine Henriette Høyer (1888-1971) - maler. Hun drev gennem 
årtier en meget velestimereret og derfor velbesøgt tegne- og malerskole i København. Eleverne fra 
malerskolen, der både var kvinder og mænd, kvalificerede sig i stort omfang til optagelse på 
Kunstakademiet (dvs. for kvindernes vedkommende: Den med Kunstakademiet forbundne 
Kunstskole for Kvinder 1888-1909/1924). Hun selv var uddannet fra Emilie Mundts og Marie 
Luplaus Malerskole (sd); kom senere på ovennævnte Kunstskole for Kvinder 1904-09 og endelig på 
Einar Utzon-Franks Dekorationsskole 1922-1924. Hun var i Paris i 1912 på studieophold; fik en del 
stipendier og udmærkelser, bl.a. Eckersberg Medaillen i 1947 og Statens Kunstfond 1966. Samtidig 
med sin undervisning på Malerskolen var hun i et beskedent omfang aktiv som en kunstner, der 
både malede i impressionistiske og ekspressionistiske stilarter med vægt på samspil mellem lys og 
farve. Hun udstillede også, men med års mellemrum. Hun udstillede bl.a. i 1911 sammen med 
*Carla Colsmann Mohr, Olivia Holm Møller, Marie Graa og Sophie Petrine Pedersensen. Hendes 
malerskole lå i Nyhavn, på den modsatte side af havnen over for Kunstakademiet. Mange senere 
kendte kunstnere fik deres første maleruddannelse hos hende. Blandt hendes elever var den 17-
18-årige *Amy Bovin 1929-1930 og den 23-24-årige *Helga Klitbæk 1928-1929.  

I 

Ibsen, Immanuel. Immanuel Ibsen (1887-1944), maler og billedhugger. Efter en uddannelse som 
malersvend, gik han på Teknisk Skole i Aarhus som forberedelse til Kunstakademiet, hvor han blev 
optaget på Malerskolen i 1911-1915. Derefter elev på norske Ludvig Karstens (1876-1926) 
Malerskole i København i 1916, hvor han lærte komposition og farveholdning. I 1917 rejste han til 
Mols, hvor han malede landskaber. Derefter tog han igen til København, hvor han malede 
naturalistiske motiver fra Christianshavns kanaler og interiører. Debuterer i 1917 på Kunstnernes 
Efterårsudstilling og udstiller senere også på Charlottenborg samt flere gange i udlandet.  Han 
solgte imidlertid ikke meget, så han måtte ernære sig som vognmaler – og har åbenbart også 

https://ohmus.dk/
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elever, da *Ingrid Wichmann angiver, at have fået undervisning af ham o. 1920. På dette tidspunkt 
har han atelier på Amagerbrogade 10. Først i 1941 åbner han Immanuel Ibsens Malerskole i Sct. 
Annæ Passage mellem Bredgade og Store Kongensgade i København. Passagen er navngivet efter 
den nærliggende Sankt Annæ Plads. Malerskolen lå lige over den nazistiske avis, Fædrelandet 
(lokalerne blev i 1945 overtaget af dagbladet Information). Indtil 1942-1943 driver han 
malerskolen med croquistegning og diskussionsaftener med bl.a. Ejler Bille, Asger Jorn, Thorvald 
Hansen, Karl Bovin og Jørgen Andersen-Nærum. Jorn og Bille danner i denne periode 
kunstnerkollektivet Helhesten, som også er et tidsskrift. Skolen er et mødested for sabotører, der 
ved enkelte lejligheder gemte sprængstoffer i den plint, som modellerne stod på. Ibsen selv holdt 
en række foredrag: Ukendte selvfølgeligheder om Maleri; Det skyggeløse Maleri, som blev 
nedskrevet af Jørgen Andersen, udgivet posthumt i 1944 og til inspiration for de næste 
generationer af malere. Ibsen havde udviklet og udviklede sin egen stil i maleriet, det skyggeløse 
maleri, hvor han kun arbejdede med farverne og ikke lagde konturer. Efter 1930 var det tydeligt, 
at hans malestil var under forandring med inspiration fra modernisterne med vægt på en æstetisk 
kolorisme. I oktober 1943 måtte han flygte til Sverige, dels pga. modstandsarbejdet og dels pga. 
sin kones jødiske afstamning (han blev 1921 gift med Astrid Philipson (1891-1978). Han dør af 
hjertestop i 1944 i Göteborg. (Se: Stille uro – Immanuel Ibsen, Nivaagaard Malerisamling 2017, 
redaktion: Maren Bramsen og Søren Thorlak Madsen) 

Ingemann, B.S. Bernhard Severin Ingemann (1789-1862) – lærer, forfatter og salmedigter. 
Allerede som 10-årig mistede han sin far og senere sin mor (Birgitte Swane – i slægt med Sigurd 
Swane) og alle sine syv søskende, hvilket naturligt nok medførte sorg og melankoli.  Men der kom 
en vending i hans liv, da han startede med at læse jura på Københavns Universitet og samtidigt 
gjorde tjeneste i universitetets studenterkorps. I korpset lærte han at kende tidens ledende 
kulturelle skikkelser som Adam Oehlenschläger (1779-1850) og Knud Lyne Rahbek (1760-1830). 
Dette førte ham ind på digtningens vej fra 1811 med såvel digtsamlinger og skuespil. Han forlod 
derfor jurastudiet, lod sig indskrive på Sorø Akademi og fik kongelig støtte til en studierejse til 
Tyskland, Frankrig og Schweiz 1818-1819, hvorefter han også begyndte at skrive fortællinger, 
inspireret af den skotske forfatter Walter Scott (1771-1832), der bl.a. skrev Ivanhoe i 1820.  Efter 
Sorø-studierne i 1822 fik han titel af lektor i dansk sprog og litteratur og blev ansat på Sorø 
Akademi i fast stilling og fribolig og kunne endelig gifte sig med maleren Lucie Mandix (1792-1868) 
i 1100-talskirken i Hyllested på Vestsjælland efter 10 års forlovelse.  Senere blev han direktør på 
Sorø Akademi. Og nu begyndte han for alvor at skrive de nationalromantiske historiske romaner, 
som blev udgivet i perioden 1824-1836, og som skaffede ham en meget stor læserskare i mange 
generationer. De historiske romaner udgør en kronologi over middelalderens danske historie, og 
fortæller om de danske kongers karakterer og indsatser: Valdemar den Store og hans Mænd, 
Valdemar Sejr, Erik Menveds Barndom, Konge Erik og de Fredløse og Prins Otto af Danmark. I 
slutningen af 1800-tallet blev disse romaner skrevet om til børnebøger, der gennem mange 
generationer i Danmark blev typiske konfirmationsgaver. I Swanehjemmet på Malergården læste 
man de historiske romaner, og børnene, især *Hanne Swane, dramatiserede dem til lege for sine 
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søskende i 1930’erne. B.S. Ingemann skrev også salmer, der var venlige og fulde af naturbilleder og 
trøst til børn: I østens stiger solen op, Nu titte til hinanden, Dejlig er jorden. (Se: B.S. Ingemann af 
Anna Møller, Information 2015, https://forfatterweb.dk) 

Ingemann, Lucie. Lucie Marie Ingemann (f. Mandix 1792-1868) – maler; gift i 1822 med digter og 
lærer, B.S. Ingemann (1789-1862). Hun fik undervisning i blomstermaling og har malet en del 
altertavler: Alsted Kirke, Nykøbing Sj. Kirke, Hammer Kirke, Slangerup Kirke m.fl. Fra sin tidlige 
barndom tegnede hun. Fra 1817 fik hun undervisning i blomstermaling hos Claudius Ditlev Fritzsch 
(1765-1841). Fritzsch havde med sine blomsterbilleder givet denne genre en ny status. Bl.a. 
*Agnete Swanes mormor, Alfrida Baadsgaard, tog genren op. Da Lucie blev gift med B.S. 
Ingemann, fik hun et atelier i hjemmet ved Sorø Akademi. Her inviterede hun venner som Bertel 
Thorvaldsen (1770-1844) og H.C. Andersen (1805-1875) til samtaler om kunst og poesi. Hendes 
mand respekterede fuldt ud hendes talent og maleopgaver. I 1824 og 1826 udstillede hun på 
Charlotteborgs Forårsudstilling. Hun fik senere i 1827 vejledning i figurtegning og perspektiv af 
professor C.V. Eckersberg (1783-1853); rejste derefter til Berlin og Dresden, kom hjem og 
begyndte for alvor at male altertavler, hvoraf kun få er bevaret. (Se nogle af hendes og B.S. 
Ingemanns ejendele på Sorø Museum/Museum Vestsjælland). Se også: Lund Jette (2018): En 
Altertavle af Fru Ingemann, Syddansk Universitetsforlag). 

Irminger, Ingeborg Plockross. Ingeborg Plockross Irminger (f. Plockkross 1872-1962) – 
billedhugger.  Hun er søster til skolemanden Carl Valdemar Plockross (1862-1922), der oprettede 
ny skole i Hellerup i 1903 efter vedtagelse af lov om almenskoler – og som *Agnete Swane kan 
have gået på. Ingeborg havde taget den ’kvindelige uddannelsesvej’ ind i kunsten (der var ikke 
andre på det tidspunkt): Emilie Mundts og Marie Luplaus tegne- og maleskole og dernæst 
optagelse på Den med Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder i 1893. Som 
færdiguddannet arbejdede hun et par år fra 1899 hos billedhugger Christian Gottlieb Vilhelm 
Bissen (1836-1913). I perioden 1898-1925 var hun tilknyttet porcelænsfabrikken Bing & Grøndahl, 
hvor hun bl.a. modellerede Holger Drachmanns urne, og hvor hun modellerede en meget populær 
serie af små porcelænsfigurer af børn, der blev sat i masseproduktion.  De fleste af hendes værker 
er portrætbuster af bl.a. J. F. Willumsen, Herman Bang og Irminger. I 1908 giftede hun sig med 
lærer ved Kunstskolen for Kvinder, Valdemar Irminger (1850-1938). Ingeborg Plockross Irminger 
udstillede bl.a. på Kvindernes retrospektive Udstilling i 1920, arrangeret af Kvindelige Kunstneres 
Samfund, KKS. hvor også *Elisabeth Neckelmann og *Carla Colsmann Mohr og flere andre 
kvindelige kunstnere, nævnt i dette Kunstlex, også udstillede. 

Irminger, Valdemar. Valdemar Heinrich Nicolaus Irminger (1850-1938) – maler. Tog 
præliminæreksamen, fik derefter vejledning i tegning af historiemaleren professor Johann Ludewig 
Gebhard Lund (1777-1867). Tog afgang fra Kunstakademiet i 1873. Han blev kendt som dyremaler, 
men skiftede interessefelt til militærmaleriet, ikke som bataljemaler, men skildringer af soldaten i 
forskellige ’hverdagsagtige’ situationer.  Hans rejse gennem genrerne førte ham til indfølende 
menneskeskildringer, hvor hans værker: Motiv fra Børnehospitalet ved Refsnæs 1888 og Fra et 
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Børnehospital 1890-1910, vil vise den kærlige pleje og omsorg, der blev givet til fattige og syge 
børn på sådanne steder. Han var medlem af Akademiets Plenarforsamling, sad i Akademirådet 
1902-1920 og var lærer ved Den med Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder fra 1906 
og professor i perioden 1908-1920. Da Irminger skulle gå på pension i 1920, udløstes der en 
strejke, fordi de studerende, også på omtalte Kvindekunstskole, ville være med til at vælge de nye 
professorer. Et af strejkens formål var også at få indført fællesundervisning for kvinder og mænd 
på Kunstakademiet, hvad først skete i 1924. Han har undervist *Carla Colsmann Mohr, *Agnete 
Swane og *Asta Ring Schultz. Valdemar Irminger blev i 1908 gift med billedhugger Ingeborg 
Plockross Irminger (f. Plockkross 1872-1962) (sd). 

Isbak, Poul. Poul Isbak (f.1943) - billedehugger og grafiker; uddannet på Kunstakademiets 
Billedhuggerskole i perioden 1970-1975 v/ professor Gottfred Eickhoff (1902-1982), der var 
professor ved Akademiet 1955-1972. Poul Isbak er især kendt for sine store ’møbler’ i 
blankpudsede granitarter. Han har lavet mange udsmykninger til ’udendørsrummene’ landet over. 
Han har modtaget en række legater, herunder Statens Kunstfonds arbejdslegat 1980-83 og 
billedhugger Kai Nielsens Mindelegat 1984. Har delt atelier med *Didder Geisler 

Isenstein, Harald. Kurt Harald Isenstein (1898-1980) – billedhugger, kunstlærer og skribent. Født i 
Hannover i Tyskland i en grossererfamilie. Hans far var Adolf Isenstein og hans mor, Jenny, f. 
Meyer, var af dansk herkomst (hendes oldefar var overrabiner i København i 1800-tallet). Haralds 
familie flyttede til Berlin, hvor han som barn kom i en eksperimentel privatskole (Schule-Reimann) 
(sd), hvor børnene ikke fik undervisning i fx at læse og skrive i de første skoleår, men kunne lege 
og udøve kunst. Her udviste han et stort talent for at tegne og modellere. Efter skolen gik han i 
stenhuggerlære og blev i 1917 optaget på Kunstakademiet i Berlin.  Under Første Verdenskrig 
aftjente han sin værnepligt i den tyske hær, men undgik egentlige kamphandlinger, da han 
modellerede sin kaptajns buste i ler og derefter hemmeligt blev sendt til Berlin for at få den støbt i 
bronze som gave til familien. Efter krigen blev han igen elev på Kunstakademiet i Berlin 1919-1921. 
Han debuterede i 1921 og udstillede derefter regelmæssigt på Berliner Sezessionerne (sd). Han 
giftede sig i 1921 med Hildegaard Isenstein (f. Eick 1897-1960), der også arbejdede som hans 
tekniske assistent indtil 1933 samtidig med, at hun vævede og var bogbinder. I perioden 1922-
1925 var han leder af billedhuggerklassen på Schule-Reimann, hvor han selv havde været elev. Og 
perioden 1925-1933 oprettede han og ledede sammen med den kritiske realist Hans Baluschek 
(1870-1935) Volks-Kunstschule og udformede en mængde portrætbuster af tyske og europæiske 
koryfæer. Da Hitler overtog magten i Tyskland i 1933, blev Isensteins atelier beslaglagt og alle hans 
værker stjålet. Og han selv blev taget til fange og mishandlet. Det lykkedes dog for ham og 
hustruen at slippe væk og rejse til Danmark til Haralds mors familie. Her blev han af direktør for 
Kunstakademiet professor Einar Utzon engageret som hjælpelærer de studerende 
billedhuggerelever. I 1934 var han gæsteudstiller på Den Frie og blev ansat på Borups Højskole 
som kunstlærer og senere kunne han oprette sin egen kunstskole på Vodroffsvej 9 i København. 
Hans egen kunstneriske virksomhed fortsatte indtil oktober 1943, hvor han sammen med hustruen 
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måtte tage til Sverige, da jødedeporteringen startede i Danmark. I Sverige arbejdede han dels 
videre som selvstændig kunstner og dels som musikpædagog. I 1946 vendte de retur til Danmark, , 
men Hildegaard var nu så plaget af leddegigt, at hun var blevet svært handicappet, at hun ikke 
mere kunne væve, hvorefter hun begyndte at male billeder. I 1947 blev han og hun danske 
statsborgere, og i 1949 blev han ansat som kunstlærer på Bernadotteskolen i København. Han 
oprettede igen sin egen kunstskole: Harald Isensteins Kunstskole. Harald genoptog sin 
kunstneriske virksomhed og blev af radioen og senere fjernsynet brugt som kunstformidler. Han 
lavede buster til opstilling på vigtige steder af alle mulige kendisser i sin tid: Einstein. Niels Bohr, 
Asta Nielsen, Robert Storm Petersen, Karen Blixen osv. såvel i Danmark og Norden samt USA. 
Femten år efter Hildegaards død giftede Harald Isenstein sig i 1975 med keramiker Olga Marie 
Isenstein (f. Jensen 1922- senere g. Bonnevier). Harald døde i 1980, og hans sidste værk var en 
buste af Anker Jørgensen. Olga Marie forærede 7.300 værker af Harald og Hildegaard Isenstein til 
Kongegaarden, Regionalt Center for Kunst og Musik i Korsør, hvor de nu kan ses. (Se: Hildegaard 
og Harald Isenstein 1920-1960, Privattryk 1960, www.kongegaarden.dk) og Dort, wo ich wirken 
kann, ist meine Heimat - om Kurt Harald Isenstein af Eberhard Schmidt, 2018) 

Iversen, Kræsten. Kræsten Iversen (1886-1955) – maler og glaskunstner; var først i malerlære, 
hvor han under uddannelsen fik undervisning på Kolding Tekniske Skole 1900-1904 og blev 
malersvend. Tog derefter til Københavns Tekniske Skole, hvor han fik tegneundervisning af Holger 
Grønvold 1904-1905, mens han arbejdede som malersvend, hvad han blev ved med en rum tid.  
Debuterede på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1919 med et maleri: Odysseus og Nausikaa – et 
oldgræsk motiv. Knyttede sig til Bornholmermalerne i 1920’erne, hvor han var på en ferietur på 
øen, hvor der havde malet og malede en række kunstnere, som han fandt inspirerende: bl.a. Karl 
Isakson (1878-1922) og Oluf Høst (1884-1966), der i deres ungdom havde fået undervisning af 
bornholmeren Kristian Zahrtmann (1843-1917), og på dette tidspunkt var inspireret af den nye 
franske kunst (Matisse, Cézanne, Picasso og Braque). Herefter kom han de følgende mange somre 
til Svaneke med staffeli og familie. Han har lavet en del udsmykninger, heraf mange glasmosaikker 
og har ydermere lavet landskaber, portrætter og stilleben. Med et stort repertoire i paletten og 
teknikkerne kunne han præcist vælge, hvad der passede til det enkelte kunstværk. Han lagde stor 
vægt på, at hans udsmykninger skulle være en del af en samlet enhed og skulle kunne glæde de 
mennesker, der brugte rummene eller kom forbi. Han udstillede i 1924 i Horsens sammen med 
Frie Jydske Malere med værker med bornholmske motiver. Modtog Eckersberg Medaillen i 1923. 
Var en elsket professor på Det Kongelige Danske Kunstakademi i perioden 1930-1955, hvor han 
også var direktør i perioden 1949-1952. Han var lærer for *Ellen Krause, *Helga Klitbæk,*Amy 
Bovin og *Gerda Swane på Akademiet. (Se: Kirsten Malling: Kræsten Iversen – en maler og hans 
udsmykningskunst, Multivers 2005). 

J 

http://www.kongegaarden.dk/


Wolthers KUNSTLEX® 2021 Anette Wolthers Side 59 
 

Jensen, Agnes. Agnes Louise Agnete Jensen (Agga) – eller Agnes Weie (1878-1964) – maler. Hun 
var datter af grosserer Alfred Marius Jensen og Louise Emilie Antoinette f. Forsberg. Hun gik først 
på Mundt og Luplaus Tegne- og maleskole. Derefter blev hun optaget på Den til Kunstakademiet 
forbundne Kunstskole for Kvinder i marts 1896, hvor hun var elev på Modelskolen indtil marts 
1905. Hun modtog stipendier fra Akademiet i 1910, 1912, 1916, 1918. Rejste i 1911 Frankrig 
(Bretagne) sandsynligvis sammen med * Carla Colsmann Mohr. Udstillede på Charlottenborg 1908, 
1910, 1912, 1915, 1919 og Kunstnernes Efterårsudstilling: 1907-08, 1910, 1912-1913, 1915; 
Aarhusudstillingen 1909; Malmø 1914; Kvindlige Kunstneres Retrospektive Udstilling. 1920. Som 
repræsentant for Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS, blev hun medlem af Censurkomiteen ved 
Charlottenborgudstillingen 1918. I 1930 giftede hun sig med maleren Evard Weie (1879-1943). 
Hun gav bl.a. billedhuggeren Helen Schou (sd) tegneundervisning o. 1920. Værker: Portræt. 
Lampelys (1908); Carl med sin Hest. Portrætskitse (1910); Koner ved et Vaskested. Bretagne 
(1912); Russerinde (1915); Ung Pige med Hund (1915); En Skaal med Æbler (1919).  Russerinden og 
den Unge Pige fik følgende anmeldelse i bladet Kvinden og samfundet, 30. april 1915: ”Agnes 
Jensen er endnu temmelig søgende, hendes Russerinde lider af saa iøjnefaldende Løsheder i Maling 
og Tegning, at det skræmmer det ellers, saa ejendommelig fremmedartede, der er over hele 
figuren, men derimod er hendes ’Ung Pige med Hund’ meget sikrere anslaaet og derfor ogsaa mere 
tiltalende.” (Agnes Jensen skal ikke forveksles med: maleren Agnes Emma Sophie Jensen (1854-
1949), (sd) der levede det meste af sit voksne liv på Bornholm. 

Jensen, Agnes. Agnes Emma Sophie Jensen (1854-1949) – maler. Hendesfar var etatsråd Niels 
Lauritz Christian Jensen og hendes mor Agnetine Sophie Frederikke Petersen. Agnes gik først på 
Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder, blev derefter forberedt til optagelse af Bertha 
Wegmann (1846-1926) og Julius Paulsen (1860-1940) på Den til Kunstakademiet forbundne 
Kunstskole for Kvinder i januar 1899, herefter Modelskolens forberedelsesklasse frem til maj 1891. 
Hun udstillede på Charlottenborgs Forårsudstillinger 1887 og 1891-1892. Bornholms 
Kunstmuseum ejer flere af hendes værker. Hun flyttede fra Rønne til København i starten af 
besættelsen 1940 for dog igen ved freden at flytte tilbage til Rønne, hvor hun i mange år havde 
drevet en tegne- og maleskole. Hun var ugift. (Skal ikke forveksles med maleren Agnes Louise 
Agnete Jensen (Agga) – fra 1930 gift Weie (1878-1964) (sd)) 

Jensen, Grete.  Anna Margrethe Jensen (Grete, Gete) (f. Hansen 1906-1935). Datter af maler Peter 
Hansen og Eline Hansen, som også er *Elisabeth Neckelmanns mor. Grete er således Neckelmanns 
halvsøster. Grete startede efter sin studentereksamen fra Marie Kruses skole i 1925 på et kursus 
på Kunstakademiets Dekorationsskole og fortsatte på Kunstindustrimuseets Keramiske 
Malerskole, Lerkælderen, hvor hun blev færdiguddannet i 1928. Her kostede undervisningen 35 kr. 
om måneden. I Lerkælderen lærte man både at dreje, dekorere og brænde keramik. Christine 
Swane gik også til undervisning her en periode, I November 1926 deltager Grete sammen med 
Christine Swane m.fl. i Kunstindustrimuseets: Udstilling af dansk, norsk og svensk kunsthåndværk, 
arrangeret af Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS.  Hun udviklede sin helt egen livfulde og 
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moderne stil, der af og til ligner tidens kække tegneseriefigurer.  Teknisk set er hun inspireret af 
keramik med Majolika-glasur (tin-glaseret keramik fra renæssancen med farvede motiver på hvid 
bund) og af Kellinghusen keramik (brogede brugsting og figurer af fajance, fremstillet indtil 1860 i 
Slesvig-Holsten). I 1928 dannede Grete Jensen virksomheden Hans og Grete Keramik sammen med 
fætteren billedhugger Hans Syberg (1895-1979 - ældste søn af søn af Anna og Fritz Syberg) i hans 
hjem på Frederiksberg. I 1929 bliver hun gift på samme dato som Søsteren Elena Hansen 
(dobbeltbryllup). Gretes mand var lægestuderende – og senere læge - Jens Jensen (1905-1990), 
søn af Else Marie Ulrich (1878 – 1968) og forfatter Johannes V. Jensen (1873-1950). Herefter 
hedder hun Grete Jensen. Parret søger om skilsmisse i maj 1934, men den når ikke at blive 
realiseret inden hendes død i 1935 som 29-årig. Hendes helbred var ikke godt, og hun var indlagt 
flere gange med en nyresygdom. Virksomheden blev ført videre indtil 1980’erne af en anden 
fætter, ingeniør Lars Syberg (1903-1974 - bror til Hans). Nu kom den til at hedde Syberg Keramik, 
og hun blev skrevet ud af historien. Men kort før hun døde, tog hun et job på Den Kongelige 
Porcelænsfabrik og åbnede en lille butik i København. I de sidste to af sit liv var hun kæreste med 
ingeniør Otte Christian Ottesen (OT) (1892-1965), som var enkemand efter Clara Syberg (Nolle) 
(1889-1927) – en datter af Anna og Fritz’ Syberg.  I øvrigt var Grete Jensen medudstiller på 
kunstnersammenslutningen Corners første udstilling i 1932.  I 2018 udsendte Johannes Larsen 
Museet bogen Grete Jensen. Keramiker 1906-1935, skrevet af Alhed Maria Larsen med bidrag af 
kunsthistoriker Lise Seisbøll Mikkelsen: Kampen for en kvindeplads. Et essay om keramiker Grete 
Jensen. Udgivet af Østfyns Museer 2018. 

Jensen, Olga. Olga Vilhelmine Meisner-Jensen (f. Jensen 1877-1949) – maler. Skiftede i 2008 navn 
fra Jensen. Fik først undervisning på Mundt og Luplaus tegne- og maleskole, hvorefter hun i 1898 
blev optaget på Den til Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder, hvor hun fulgte 
undervisningen indtil 1903 med Viggo Johansen som lærer; derefter tog hun et vinterkursus hos 
Fritz Syberg. Hun debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling 1907 og udstillede her mange 
gange. Fra 1908 udstillede hun også på Charlottenborgs Forårsudstilling. Fra 1909 rejste hun til 
Paris flere gange og studerede impressionisterne, især Cézanne på museerne. Senere besøgte hun 
også Italien. I 1917 fik hun Akademiets Aarsmedaille, udstillede på Landsudstillingen i Aarhus i 
1909. I 1912 udstillede hun sammen med de kvindelige fynbomalere. Hun er afbilledet på 
maleriet: De fire Malerinder i 1912 af Sigurd Swane (s.m. Catherine Svendsen, Christine Swane, 
Emilie Demant Hatt). Hun var aktiv i Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS og var blandt stifterne i 
1916 og repræsenterede KKS i Charlottenborgs censurkomite 1916-1917 og i 1921 og i 
Akademirådet 1922-1925. Fra 1924 levede hun sammen med Kgl. Hoffotograf Mary Steen (1856-
1939) (sd). 

Jerichau, Jens Adolf. Jens Adolf Jerichau (1816-1883) – billedhugger. Kom I malerlære, men forlod 
sin lærlingeplads i 1831 for at komme på Kunstakademiet i København som maler.  Men selv om 
han fik medaljer, var han ikke tilfreds og gik derfor i gang med billedhuggerkunsten, hvor han blev 
elev af Hermann Ernst Freund (1786-1840). Heller ikke her var han tilfreds, fordi han ikke fik den 
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forventede medalje. Han ville væk og fik lov at komme ombord i maj 1838 på fregatten Rota, der 
skulle hente Bertel Thorvaldsen (1770-1844) og hans værker hjem fra Rom. Hos Bertel Thorvaldsen 
I Rom blev han hjerteligt modtaget og kom straks i arbejde, skønt Thorvaldsen var ved at pakke til 
sin hjemtur. Han arbejdede derefter mere eller mindre i Rom med internationale opgaver indtil 
1849, hvor han efter at have gjort et mesterstykke, blev optaget i Akademiet og nu kunne blive 
professor. Inden da havde han giftet sig med den tysk-polske maler Elisabeth Baumann, som han 
hen ad vejen fik ni børn med. Sidst i livet trak han sig tilbage til en bondegård i Jægerspris. I dag 
kan vi se eksempler på hans kunst på Statens Museum for Kunst (Panterjægeren fra 1846) og Kong 
David uden for Vor Frue Kirke, der blev genskabt efter vandalisering i 2010. 

Jerne, Tjek. Ilse Elisabeth Ernestine Jerne (f. Wahl/Wahlova 1910-1945) – maler. Hun havde tysk 
baggrund og kom i 1932 til Danmark fra Tjekkoslovakiet som 22-årig. Her blev hun blev optaget på 
Kunstakademiets Malerskole hos professor Kræsten Iversen 1932-1935. Derefter gik hun på 
Farveteknisk Laboratorium 1936-1937 og til frescomaling hos Elof Risebye (1892-1961) i 1942. Hun 
blev kaldt ’Tjek’ på Akademiet, da hun kom fra Tjekkoslovakiet.  Blandt studiekammeraterne var 
bl.a. Kaj Ejstrup, *Amy og Karl Bovin og Søren Hjort Nielsen Hendes første felt var majolika-
kakkelmalerier (glasurmaleri), hvorefter hun malede ca. 200 oliemalerier og en del akvareller i sin 
korte levetid, da hun valgte at tage sit liv i 1945. Hun udstillede på Kunstnernes Efterårsudstilling 
1933, 1934 og 1937, hvor hun viste sine kakler. I 1935 giftede hun sig med Niels Kaj Jerne (1911-
1994), som var medicinstuderende. De fik to sønner. (sønnen Niels Kaj blev færdig med sine 
studier i 1947, blev doctor med. i 1951 og fik Nobelprisen for sin forskning i immunsystemer i 
1984). I 1938 flyttede hun til Løkken og fik sat gang i en kunstnergruppe på 15 personer (hvoraf 
enkelte var studiekammerater), der udstillede samme sommer, under navnet Regnbuen.  De 
gentog udstillingerne frem til 1943. Tjek var den første kvindelige kunstner, som lavede omslaget 
til udstillingskataloget for Kunstnernes Efterårsudstilling. Det var i 1939. Hun knoklede på og skulle 
klare både at være kunstner og mor, hvad hun fortalte i et brev til svigerforældrene i oktober 
1945: ”(...) jeg tænker på at opgive Maleriet helt nu – det kan ikke hjælpe noget – jeg kan alligevel 
ikke klare Husholdningen + Maleriet på en Gang.”  Kunstkritikeren Jan Zibrandtsen sagde om 
hende i 1948 i anledning af hendes mindeudstilling på Charlottenborg: ”Hun var, det ses stadig 
klarere, en af de virkelige Begavelser i ung dansk Kunst.” (Se: Løkkenhistorie.dk – Tjek Jernes breve 
1838-1944 og Regnbuen)  

Johansen, Nanna. Nanna Johansen (1888-1964); fra 1929 Nanna Ullmann - billedhugger. Nanna 
var datter af maler Viggo Johansen (1851-1935), som underviste på Den til Kunstakademiet 
forbundne Kunstskole for kvinder, og Martha Kirstine Møller (1861-1929), der var kusine til Anna 
Ancher. Johansen-familien havde været en del af kunstnerkolonien i Skagen indtil 1890. Som 16-
årig bestemte Nanna sig for at blive møbelsnedker og kom i lære hos de anerkendte: Brødrene 
Eriksson i Taserud, Värmland Sverige, hvor hun aflagde svendeprøve i 1907. Man kan se nogle af 
hendes møbler på museet i byen.  Derefter uddannede hun sig som billedhugger på omtalt 
Kunstskolen for Kvinder ved Det Kongelige Akademi i København 1911-1915, hvor hendes far 



Wolthers KUNSTLEX® 2021 Anette Wolthers Side 62 
 

underviste. I 1929 blev hun gift med den svenske billedhugger og maler Sigfrid Ullmann (1886-
1960). Nanna og Sigfrid flyttede til Göteborg samme år, hvor Sigfrid blev lærer Valans Malerskole 
frem til 1938. Nanna udstillede flere gange som billedhugger og er repræsenteret både i det 
offentlige rum og på flere nationale svenske museer. Hun var med i den allerførste gruppe 
medlemmer i Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS, 1916 (sammen med Anna Ancher, *Elisabeth 
Neckelmann, *Carla Colsmann Mohr, Anne Marie Carl Nielsen mfl.). Hun har fremstillet sit og 
Sigfrids gravmæle på Sct. Jörgens Kirkegård i Varberg, hvor de to kunstnere står side om side som 
arbejdsklædte kunstnere med hver deres værktøj. Hun skrev 16. juni 1922 til Michael Ancher, der 
lå syg i Skagen, om sin morsomme oplevelse fra et besøg hos Elisabeth Neckelmann i Højby Lyng i 
Odsherred. ”Jeg var i Pinsen ude ved Sejrøbugten, ved noget der hedder Højbjerg [Højby] Lyng hvor 
Peter Hansens Steddatter, Frk. Neckelmann, sammen med en Veninde har bygget et lille Hus. De to 
har selv helt og holdent tømret og bygget Huset, lavet Senge, Borde osv. alt! Vi var 7 Pigebørn [alle 
Peter Hansens Børn og deres Veninder]. Vi havde det vældig sjovt. De mindste og letteste laa i 
Hængekøjer. Hver Morgen blev vi jagede ud i Havet, alle 7 paa Rad, med Sæbe og Tandbørster og 
saa foregik Dagens Toilette! Pinsemorgen vaagnede vi ved høje Skrig fra en af Hængekøjerne. Det 
var Regnen, der sivede gennem Taget ned paa den ulykkelige! Men snart efter sov hun videre med 
et Vandfad til at opfange Draaberne, balancerende paa Maven! - Stranden der var pragtfuld, 
Klitter og Sand og ensomt, omtrent som paa Skagen - Vi havde det dejligt, spiste, sov og badede.” 
(Kilde 3251 i Skagensmalerne Anna og Michael Ancher og deres kreds. Breve og fotografier 1866-
1935, præsenteret af Elisabeth Fabritius bd I-V + Registerbind, Det Kongelige Bibliotek og Forlaget 
Historika 2018. Her citeret fra bd. 5: Anna og Michael Ancher Breve og Fotografier 1919-1935, 
ss.184-186. På Randers Kunstmuseun findes et maleri, hvor hendes far har malet hende og moren, 
da Nanna var en pige i 10-12-års alderen).  

Johansen, Poul.  Poul Johansen (1933-2017) – elektriker, opfinder, fabrikant og kunstelsker; født 
og opvokset i en landmandsfamilie i Gundestrup i Odsherred. Senere i hans barndom flyttede 
familien til Fårevejle Kirkeby. I Poul Johansens liv blev der tidligt nedlagt spor til at gå 
opfindervejen. Som barn var han optaget af at bygge Meccano. (Et populært ’drengelegetøj’ af 
metal). Da tidsskriftet, ’Populær Mekanik’ fra 1949 begyndte at udkomme i Danmark, blev han en 
ivrig læser. Og da Poul Johansen efter skolen skulle have en læreplads, kom han i elektrikerlære og 
blev udlært i 1952. Herefter får han sit første job (Kystradiostationen: Skamlebæk Radio) og finder 
ud af, at han vil være kæreste med maleren *Voukko Johansen, som han havde truffet som barn 
og gentruffet som voksen. Men der er også en anden interesse end mekanikken i Poul Johansens 
liv, nemlig kunsten. Han havde stiftet venskab med bl.a. maleren Karl Bovin (1917-1985), og læste 
meget om kunst. Da lejligheden byder sig til at opleve kunst og kultur, tager Poul Johansen på en 
rejse til Paris i sommeren 1953, før han skal starte sin værnepligt i november samme år. Pouls 
mekaniske kreativitet tager efter endt værnepligt retning i form at fremstilling af motorer og 
senere nye opfindelser af maskiner og robotter til mange forskellige formål og blive en 
grundstamme i Fabrikken, Poul Johansens Maskiner, bliver en realitet i 1960/61. Poul leder selv 
fabrikken frem til 2012, hvor han går på pension. Men kunsten er bestemt ikke glemt, han udvikler 
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sig som kompetent boglæsende kunstkender og mæcen, der gennem alle årene køber kunst til 
fabrikken og udsmykning af denne samt til sit private hjem. I 1992 stifter han Poul Johansen-
fonden til støtte for egnens kunst og kultur. I en periode var Poul Johansen kasserer for Odsherred 
Kunstmuseum – en undtagelse, da han ellers ikke ønskede tillidshverv i noget, der ikke havde 
tilknytning til virksomheden. Poul døde meget kort efter hustruen, Voukkos død i 2017 og 
efterlader sig to voksne børn; Lis og Mads Johansen. (Se: Poul Johansen – en mand og hans 
virksomhed, Forlaget Emil 2010). 

Johansen, Viggo. Viggo Johansen (1851-1935) – maler; voksede op på Frederiksberg i 
hovedstadsområdet og blev som 17-årig optaget på Det Kongelige Danske Kunstakademi, hvor han 
blev uddannet som figurmaler – dvs. han lærte og lærte sig at male efter levende model. Han tog 
aldrig afgang fra kunstakademiet, hvad hans studiekammerat fra akademiet Michael Ancher 
(1849-1927) i Skagen heller aldrig gjorde. Sidstnævnte inviterede Viggo Johansen til Skagen i 1875.  
Her traf han Martha Kirstine Møller (1861-1929), som var kusine til Anna Ancher, og de blev gift i 
1880. De lejede sig ind i på Skagen i 1880’erne, og han blev skagensmaler, der både malede 
naturen og familien. Parret Martha og Viggo Johansen holdt dog op med at komme til Skagen om 
sommeren omkring 1899/1900, da de blev uvenner med P.S. Krøyer (1851-1909), der var gift med 
malerinden Marie Krøyer (1867-1940) i perioden 1889-1905. I begyndelsen af 1880’erne 
underviste Viggo Johansen på De Frie Studieskoler. I 1888 blev han lærer på Den med 
Kunstakademiet forbundnbe Kunstskole for Kvinder, og i perioden 1906-1920 var han professor. 
Hans to døtre Nanna Johansen (g. Ullmann 1888-1964) og Ellen (gift Ottesen 1881-1940) blev hhv. 
billedhugger og maler. Han har bl.a. undervist *Carla Colsmann Mohr, Hedvig Brandt, Gerda 
Wegener og Karen Blixen. 
 
*Johansen, Vuokko (1932-2017) 

Uddrag af Vuokko Johansens CV 
 
Fødenavn: Vuokko Anneli Viikainen 
Levede: 1932-2017 
Forældre: Reklamemand og dykker Hjalmari Viikainen (1901 – erklæret død 1944) og Maria 
Kuismin (1903-1993) 
Søskende: Virna Viikainen (født 1931) og Pekka Kuivanen (født 1942) 
Ægtemand: Fabrikant Poul Johansen (1933-2017) gift 1954-2017 
Børn: Lis Johansen (f. 1955) og Mads Johansen (f. 1960) 
Uddannelse: Mellemskoleeksamen 1949, Realeksamen 1950, autodidakt maler 
Kunstnersammenslutninger: Huset i Asnæs fra 1973 
Legater og æresbevisninger: Helle Lissie Drescher’s legat i 2001 
Studierejser: England, Frankrig, Holland, Færøerne, Norge, Irland, Island, Italien, Schweiz, 
Ægypten mm. 
Udstillinger: Kunstnernes påskeudstilling 1967. Udstillet over hele Danmark 1967-2012. 
Pottegården 1969. Udstillet på Huset i Asnæs hvert år fra 1973 frem til 2012. Cromisterne 1975. 
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Retrospektiv udstilling i Huset i Asnæs 2012. Udstillede i 2000 sammen med *Gerda Swane med 
billeder fra Færøerne i Det Hvide Hus i Asnæs (nuværende bygning for Odsherred Kunstmuseum). 
Har udstillet på mange udstillingssteder i Vestsjælland gennem hele sin karriere samt enkelte 
udstillinger i Sverige og Tyskland.  
Kunst- og kulturprodukter: Malerier, udsmykninger og enkelte plakater,  
Repræsenteret: Høsterkøb Klosterkirke, Magleås 1975. Børneafdelingen og Neonatalafdelingen, 
1988 Holbæk Sygehus. Sukkerfabrikkerne 1972. Billedserien, Kongerækken, Odsherred 
Gymnasium, bestående af 16 malerier, 20 x 23,5 cm af danske konger fra Christian I til Frederik 
VII, færdiggjort 1998. Skolen ved Fjorden 2005 
 
 

Jorn, Asger. Asger Oluf Jørgensen (1914-1973). Blev uddannet lærer fra Silkeborg Seminarium, 
blev derefter undervist af Martin Kaalund Jørgensen, og debuterede på Frie Jydske Maleres 
udstilling i 1933. (Her var eller havde Karl Bovin været medlem, Kræsten Iversen og Søren Hjort 
Nielsen også). Jorn kørte Paris på motorcykel i 1936, hvor han en periode arbejdede for Le 
Corbusier med at opføre bygninger til Verdensudstillingen i 1937 (Exposition internationale), hvor 
Picassos helt nymalede billede, Guernica blev udstillet, som betog ham. I slutningen af 1930’erne 
og begyndelsen af 1940’erne deltog han i Regnbuens sommerudstillinger i Løkken, hvor Tjek Jerne 
(1910-1945) (sd) var aktiv. Hans svigermor var jordemoder i byen. Han var også en tid i 
begyndelsen af 1940’erne i samarbejde med Karl Bovin om Helhesten, hvor *Birthe Bovin 
arbejdede.  Han søgte og opsøgte steder og mennesker, hvor der skete spændende ting i 
udviklingen af kunst. Og i 1948-1951 var han med i Kunstnergruppen Cobra. I 1952 boede han i 
Det danske Hus i Paris, men var nu så syg af tuberkulose, at han måtte tage hjem og blive indlagt 
på et sanatorium. Han levede dog 20 år endnu og var i fuld gang med at lave nye samarbejder og 
eksperimentere og havde en meget stor rejseaktivitet til mange steder på verdenskortet. I 
Silkeborg fik han sit eget museum, hvor man kan følge hans udvikling gennem udstillingerne og 
dokumenationen om hans liv: www.museumjorn.dk  (Se: Lars Morrell: Asger Jorns Kunst, Aarhus 
Universitetsforlag 2014) 

Juel, Jens. Jens Jørgensen Juel (1745-1802) – maler. Da han som barn viste stor interesse for 
malerkunst, kom han efter sin konfirmation i lære som bygningsmaler og kunstmaler og blev så 
god, at han 20 år gammel blev optaget på Kunstakademiet. Her fik han Akademiets store og lille 
guldmedaille og kunne med penge på lomme tage til Rom i 1772, hvor han var sammen med andre 
af samtidens kunstnere. Efter fire år tog han til Paris og Genève, og alle steder, hvor han kom frem 
malede han portrætter og fik et ry som en fremragende portrætmaler, og det var da også som 
sådan han slog sig ned i 1780 København efter otte års udenlandske studier. På Kunstakademiet 
kom der også gang i hans karriere. I 1882 blev han medlem af Akademiet. I 1784 blev han ansat på 
Kunstakademiets Modelskole og blev professor i 1786. I 1895 blev han direktør for Akademiet, 
hvad han var ad et par omgange indtil sin død i 1802. I 1790 var han blevet gift med datteren af 
slotsgartneren ved Rosenborg Slot, Rosine Dørschel (1771-1831). De fik fem børn, hvoraf de to var 

http://www.museumjorn.dk/
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døtre. De blev begge gift med C.W. Eckersberg – først Julie (1791-1828) og siden Sanne (1792-
1840).  

Jæger, Hans. Hans Henrik Jæger (1854-1910) – norsk forfatter, der er mest berømt for at have 
skrevet bogen: Fra Kristiania-Bohêmen I 1885. Bogen blev beslaglagt en time efter udgivelsen, han 
blev idømt 80 kr. i bøde, fik 60 dages fængsel og mistede sit job som stenograf i Stortinget – et job, 
han havde haft siden sit 21. år. Som grund til alle disse straffe anførtes blasfemi og krænkelse af 
blufærdigheden. Jæger, som var inspireret af den politiserende naturalistiske forfatter Emile Zola 
(1840-1902), hvis program var at skildre virkeligheden uden smålig hensyntagen til folks ønsker 
om at dække over fejl og mangler i egen moral. Jæger angreb det borgerlige ægteskab, og mente, 
at borgerskabet døtre skulle oplæres i at være gode seksualpartnere og dermed tilfredsstille deres 
mandlige klassefællers behov, så disse ikke behøvede at gå til prostituerede. På samme tid var der 
også fra de norske og nordiske kvindelige forfattere kritik af ægteskabet, fordi ægtemænd kastede 
sig over de prostituerede og tjenestepigerne. Denne diskussion kaldes sædelighedsfejden, hvor 
løsningen på dette problem fra nogle kvindelige debattører var, at mændene måtte lære sig 
selvbeherskelse lige som kvinderne. Og ikke, at kvinderne skulle overtage nogle mænds så kaldt 
frie seksualmoral. Når Jægers bog vakte forargelse, kan det også skyldes, at den havde en række 
nøgleroman-elementer, fx sættes nationalskjalden Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) flere gange i 
et komisk lys. På samme måde, som den danske Den lille røde for skoleelever fra 1969 vakte 
forargelse, fordi den handlede om sex, alkohol og euforiserende stoffer og om at forføre sin lærer, 
handlede Jægers bog fra 1885 om, at (mandlige) bohêmer skulle leve efter en række ironiske bud: 
at afskære sig fra forbindelse med familien, at foragte bønder og en række navngivne 
kulturpersonligheder, ikke at bære celluidmanchetter, sørge for at lave skandale i teatret og 
endelig at tage sit eget liv. Hans Jæger var en overgang maleren Oda Krohgs (1860-1935) (sd) 
elsker og forfulgte hende og ægtemanden Christian Krohg (1852-1925) (sd) på deres bryllupsrejse 
til Skagen i 1888. (Se: Hans Jæger: Fra Kristiania Bohêmen I-II, 1885, De norske Bokklubbene A/S 
1997 og https://tidsaand.no/person/hans-jaeger) 
 

Jørgensen, Aksel. Aksel Jørgensen (1883-1957) – maler og grafiker. Han voksede op i en 
arbejderfamilie og kom i lære som håndværksmaler i perioden 1897-1901. Derefter kom han på en 
tegneskole og rejste til Tyskland, Holland, Frankrig og Italien. Hans temaer og motiver var i starten 
billeder fra slumkvarternes København: Faldefærdige boliger, værtshuse og prostituerede. 
Desuden portrætterede han i 1940’erne og 1950’erne en række socialdemokratiske politikere. På 
Kunstakademiet blev han professor i 1920 (I den anledning strejkede eleverne – herunder *Asta 
Ring Schultz – da de ville have medbestemmelse i forbindelse med nyudnævnelser af professorer  
- og kvinderne krævede fællesundervisning sammen med mænd).  I 1926 oprettede han grafisk 
skole på akademiet og gik af i 1953. Har undervist Karl Bovin og *Carla Colsmann Mohr. (Se: 
Andersen, Troels (2002): Aksel Jørgensen – liv og kunst, Borgen). 

https://tidsaand.no/person/hans-jaeger
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Jørgensen, Else Vogel. Else Vogel Jørgensen (f. Schrøder 1891-1988) – maler. Uddannet på Teknisk 
Skole hos Holger Grønvold (sd), dernæst på Kunstakademiets kvindelinje 1911-1916. Deltog i 
Kvindelige Kunstneres Samfunds udstillinger. Medlem af Auroragruppen 1969-1981 – udstillede på 
12 Malerinder, Kvindemuseet i Aarhus 1988 (post mortem) s.m. *Ingrid Wichmann. Hun var født i 
Snertinge i Vestsjælland og havde bl.a. udstilling i 1968 sammen med *Helga Klitbæk Ejstrup og Kaj 
Ejstrup, der også tilhørte Odsherredsmalerne. (Hun har haft flere alias’er: Else Schrøder, Else 
Rosenberg. Vogel-Jørgensen er hendes anden ægtemands navn). 

Jørgensen, Ellen. Ellen Sophie Rasmine Jørgensen (1877-1948) – historiker og bibliotekar. Hun var i 
slægt med *Agnete Swane på dennes mormors side, Alfrida Baadsgaard. Efter studentereksamen 
på Zahles skole i 1896, læste Ellen historie på Københavns Universitet og fik i 1903 
embedseksamen som den anden kvindelige historiker i Danmark. Den første var Anna Hude (sd). I 
1905, 1907 og i 1908 modtog hun guldmedaljer om afhandlinger om middelalderemner. I 1909 
blev hun dr.phil. Herefter blev hun ansat på Det Kongelige Bibliotek i Haandskriftssamlingen, hvor 
hun også blev leder 1915-1941. Hun blev ved med at forske og publicere inden for 
middelalderhistorien og hvordan historieskrivningen udviklede sig gennem tiden. I 1924-1931 var 
hun redaktør af Historisk Tidsskrift og formand for Den danske historiske Forening 1939-1942 og 
modtog som den første danske historiker medaljen Ingenio et arti (den kongelige fortjentsmedalje 
til danske og udenlandske personer, der har ydet et anerkendelsesværdigt bidrag til kunst og 
videnskab: ’ånd og kunst’. Medaljen blev indstiftet i 1841, og regenten kunne give den til såvel 
kvinder som mænd i modsætning til alle andre danske ordener og hædersbevisninger, som på det 
tidspunkt kun kunne gives til mænd). Sigurd Swane malede hendes portræt i 1941. 

 K 

Kahn, Astrid og Kahn Norbert. Astrid og Norbert Kahn. Havde et væveværksted, hvor de i stort 
omfang fremstillede vævede arbejder til kirkeligt brug – ofte på baggrund af andre kunstneres 
forlæg. Nobert Kahn var medstifter af Dansk Tekstillaug i 1946 med 52 medlemmer og med i den 
første bestyrelse. Væver *Margrethe Agger arbejdede hos Kahns en periode. (Se Dansk Testillaug 
http://www.dansktekstillaug.dk) 

Kampp, Ejnar. Ejnar Kampp (1928-2007) – musiker og musiklærer, korleder mm. Har undervist 
*Marianne Poulsen på Musikhøjskolen i København, da hun var barn og senere som voksen i 
ensemblet Tingluti. Han var i mere end 30 år knyttet til Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium som docent, hvor han udviklede den almenmusikalske uddannelse. Var i 
1960’erne ansat hos Wilhelm Hansens Musikforlag, hvor han udgav en række bøger og 
indspilninger om folkemusik; og var gennem mange år knyttet til Musikhøjskolen i København og 
Danmarks Radio. 

Karlinsky, Elisabeth. Elisabeth Bertha Emilie Karlinsky (1904-1994) – maler. Uddannet på 
Kunstgewerbeschule (kunsthåndværkerskole) i Wien 1921-1926 i maleri og glasmaleri. Bosatte sig 

http://www.dansktekstillaug.dk/
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i New York 1928-1929 og derefter i København i 1931, hvor hun giftede sig med forfatter og maler 
Hans Scherfig (1905-1979) og fik tre børn. I Wien og NY underviste hun 1928-1929. I Wien havde 
hun lavet dekorationer til moderne kommunalt byggeri og glasmalerier. I Danmark dekorerede 
hun Illums udstillingsvinduer og malede en række oliebilleder, akvareller, pasteller. Deltog i 
Kunstnernes Efterårsudstillinger og Corner fra 1930’erne til sin død og i en række andre 
udstillinger i Danmark og i udlandet. Udstillede i 1963 på Møn sammen *Helga Klitbæk og Kaj 
Ejstrup og Else-Vogel Jørgensen. 

Kernn-Larsen, Rita. Rita Kernn-Larsen (1904-1998) – maler. Født ind i en velhavende familie i 
Hillerød; faren, Vilhelm Larsen, var først storkøbmand, senere sparekassedirektør. Moren var 
Johanne Hansen. Rita kom i skole i Frk. Mørcks Pigeskole og fik sin første malerkasse som 13-årig. 
Som 20-årig tog hun til Norge for at besøge sin storesøster, Esther, og her blev hun optaget i en 
kreds af unge billedkunstnere, hvad der bragte hende ind på Statens Tegneskole i Oslo, hvor 
mange berømte norske kunstnere havde været elever eller lærere - bl.a Kristian Krogh (sd). Hun 
vendte tilbage til Danmark i 1926 og blev optaget på Det Kongelige Danske Kunstakademi 1927-
1929, hvor hun havde Sigurd Wandel og Aksel Jørgensen som lærere (sd). Hun var dog ikke tilfreds 
med det noget gammeldags formsprog, hun mødte her og tog allerede i 1929 til Paris. Her blev 
hun optaget på L’Academie Moderne, hvor Ferdinand Léger (1881-1955) underviste 1924-1931 – 
og underviste Rita, indtil han forlod skolen i 1931, og hun fulgte sandsynligvis med ham til 
L’Academie d’Art Contemporain frem til 1933. Léger havde også undervist Franciska Clausen (sd) 
Hos Léger lærte hun først og fremmest komposition og at tegne og male helt forfra. I 1934 
debuterede hun i Chr. Larsens Boghandel som abstrakt maler og tegner i Danmark og var herefter 
at finde i avisernes søndagstillæg i selskab med tegnerne Sikker Hansen (1897-1955) og Ib 
Andersen (1907-1969). Hun havde allerede inden da fra 1931 rapporteret i danske avissider med 
tegninger fra Exposition Coloniale i Paris og foretog flere udsmykningsopgaver. I 1935 blev den 
internationale udstilling Kubisme-Surrealisme afholdt i Den Fries udstillingsbygning ved Østerport. 
Kataloget var med forord af André Breton (1896-1966), der i 1924 havde forfattet Det første 
surrealistiske manifest. Blandt de danske udstillere var Rita Kernn-Larsen, Franciska Clausen (1899-
1986), Henry Heerup (1907-1993) og Wilhelm Freddie (1909-1995). Herefter deltog hun i større 
internationale surrealistiske udstillinger: Oslo i Kunstnernes Hus 1935, New Burlington Galleries i 
London 1936, Museum of Modern Art i New York i 1936, Guggenheim Jeune i London 1936 og i 
1938 en separatudstilling på dette galleri, (Peggy Guggenheim (1898-1979)(sd))samt Den 
surrealistiske udstilling i 1938 i Paris i Galeries des Beaux Art. Under Anden Verdenskrig opholdt 
hun sig i London, hvor hun udstillede sin billeder, skabte design mm.  I 1940 giftede hun sig med 
journalist Isak Grünberg (1897-1953) og fik med ham datteren Danielle Rose (f. 1944). Hendes liv 
levedes derefter såvel i København, Sydfrankrig og England. Efterhånden forlod hun den 
surrealistiske kunst og eksperimenterede i mange retninger også med collager og keramik, som 
hun bl.a. solgte i Illum og Håndarbejdets Fremme. Hun designede også udstillingsvinduer og TV-
kulisser. Hun blev i 1965 ’genopdaget’ som en af de tidlige danske surrealister. I 1995 fik hun en 
retrospektiv udstilling på Randers Kunstmuseum. Udstillingen på Louisiana i 2020: Fantastiske 
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kvinder viser hende i international sammenhæng med 34 kvindelige surrealister fra 14 lande. (Se: 
Rita Kernn-Larsen – en international dansk surrealist af Birgit Hessellund, Randers Kunstmuseum 
1995). 

Kinch, Helvig. Helvig Agnete Kinch (f. Amsinck 1872-1956) – maler. Gik på Tegne- og 
Kunstindustriskolen for Kvinder 1888-1890. Blev optaget på Den med Kunstakademiet for bundne 
Kunstskole for Kvinder  1891-1994, hvor hun havde Viggo Johansen (1851-1935) som lærer. Hun 
voksede op ved siden af De Kongelige Ridestalde på Christiansborg og tegnede og malede heste 
igen og igen i alle mulige situationer og omgivelser, noget hun var optaget af livet igennem. Hun 
fulgte med sin mand, klassisk filolog og arkæolog Karl Frederik Kinck (1853-1921) på en række 
ekspeditioner, hvor hun lavede tegninger, akvareller og gouacher til videnskabelige værker fra 
Rhodos, Athen/Akropolis mm. Hun udstillede på Charlottenborgs forårsudstillinger fra 1896 til sin 
død i 1956. Desuden udstillede hun på Kvindelige Kunstneres Samfunds, KKS’ udstillinger. Hun var 
en af stifterne af KKS i 1916 sammen med Marie Henriques, (1866-1944), og hun blev den første 
forkvinde for KKS 1916-1918 (Henriques blev den anden). (Se: Hedvig Kinch – første formand for 
Kvindelige Kunstneres Samfund 1916 af Minna Kragelund.  http://www.kks-kunst.dk) 

Kielland, Kitty. Kitty Lange Kielland (1843-1914) – landskabsmaler. Født i Stavanger, Norge ind i en 
velhavende familie. Hun er storesøster til forfatteren Alexander Kielland (1849-1906), og de to 
søskendes relation spillede en stor rolle for hendes kunstneriske udvikling. Selv om hun i sin 
opvækst og som ung havde fået noget undervisning i tegning og maling, så fik hun først som 30-
årig lov til at få en mere professionel kunstnerisk uddannelse. Hun rejste derfor i 1873 til 
Karlsruhe, Tyskland, hvor hun som kvinde dog ikke kunne optages på Kunstskolen dér, i stedet for 
fik hun to års privatundervisning af en af lærerne, den norske landskabsmaler Hans Frederik Gude 
(1825-1903). I 1875 rejste hun til München og sluttede sig til den norske kunstnerkoloni indtil 1878 
(hun var der samtidigt med dramatikeren Henrik Ibsen (1828-1906), hans kone Suzannah (1836-
1914) og flere danske kunstnere, bl.a. Johanne Krebs (1828-1924). I 1879 rejste hun til Paris, hvor 
hun 1880-1888 delte atelier med norske Harriet Backer (1845-1932), og hvor hun udstillede for 
første gang. Da Anna Ancher besøgte hende i Paris, malede hun i 1889 Kitty Kiellands portræt, som 
i dag findes i Ancher-parrets hus i Skagen, og lige før Kitty tog tilbage til Norge. I 1890’erne blev 
Kitty inspireret af J.F. Willumsens (1863-1958) symbolistiske-modernisme. Hun ophørte med at 
male i den sidste del af sit liv pga. demens. 

Kielberg, Ole. Ole Beck Kielberg (1911-1985) – maler. Gik på Kunstakademiet 1929-1933. Derefter 
på Académie Scandinave Maison Watteau 1933-1934. Var studiekammerat med *Ellen Krause og 
fik tidligt en relation til Odsherredsmalerne (Hjort Nielsen, Karl Bovin, Victor Brockdorff, Viggo 
Rørup) og Corner. Han var optaget af landskaberne, hvor han bestræber sig på at indfange 
naturfænomenerne. Han modtog Eckersberg og Thorvaldsens Medaillerne i hhv. 1959 og 1978. 

Kindt-Larsen, Edvardt. Edvard Kindt-Larsen (1901-1982) - arkitekt og forstander på 
Kunsthåndværkerskolen 1945-1953. Han blev først uddannet på Byggeteknisk Skole 1922 og 
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studerede på Kunstakademiets Arkitektskole med afgang i 1927. Giftede sig i 1937 med arkitekt 
Tove Kindt-Larsen (f. Reddersen 1906-1994), der efter sin studentereksamen, studerede på 
Kunstakademiet, hvor hun traf sin mand. I 1945 oprettede de fælles tegnestue med speciale i 
møbeldesign. I 1953 forlod Edvard Kindt-Larsen Kunsthåndværkerskolen pga. uenighed med 
bestyrelsen, hvorefter han blev deprimeret. Hans kone sørgede for at holde deres firma oven 
vande og deres brand intakt ved at deltage i og vinde i en række danske og europæiske 
designkonkurrencer. I hans forstandertid studerede *Gerda Swane på skolen 1946-1949, og *Birgit 
Krogh studerede på skolen fra 1953. 

Kjarval, Jóhannes, Sveinsson.  Jóhannes Sveinsson Kjarval (1885-1972) – maler; malede islandske 
landskaber i forskellige kompositioner og med forskellige farveholdninger – og egentlig også i 
forskellig stil. Han har fået et museum i Reykjavík, Kjarvalsstaðir, opkaldt efter sig, hvor hans kunst 
findes side om side med moderne kunst. *Mette Møller Bovin oplevede i 1967 for første gang 
Island og kunstneren Kjarval, som betog hende.  (se http://artmuseum.is/kjarvalsstadir) 

Kjær, Kirsten. Maren Kirstine Kjær-Andersen (1893-1985) – maler. Den eneste danske kvindelige 
kunstner, der har fået sit eget museum, oprettet i 1981 i Frøstrup i Thy. Hun var det ældste barn af 
fire hos andelsmejeribestyrerparret Nicoline og Peder Kjær-Andersen i Vester Thorup, nord for 
Fjerritslev ved Limfjorden. Hun gik i skole efter den Vestjyske Skoleordning, hvor antallet af 
skoledage var stærkt begrænset. Efter skolen blev hun først ung pige i huset og dernæst uddannet 
på Justitsråd Møllers Handelsskole i Aalborg 1911-1913. Herefter tager hun til Tyskland/Köln, 
hvorefter hun vender hjem efter Første Verdenskrigs udbrud 1. august 1914 og bliver 
selskabsdame på en dansk herregård, hvorefter hun fik en kontorplads i København. Her genoptog 
hun forbindelsen med Frode Nielsen (1892-1984), som hun havde været forlovet med derhjemme, 
og som hun giftede sig med i 1918. Han var samme år blevet optaget på Det Kongelige Danske 
Kunstakademi med Peter Rostrup Bøyesen (1882-1952) som lærer (sd). Frode tjente penge ved at 
hjælpe med at restaurere kirker og var med i redaktionen af lokalavisen Himmerland. I perioden 
1921—1922 forlod Kirsten sin mand for at være med i et omrejsende teater. Ca. tre år senere 
fulgte hun med ham på en kirkerestaureringsopgave og malede sit første maleri som 32-årig – et 
portræt. På en tre-årig rejse i USA sammen med Frode malede hun 29 billeder, udstillede i San 
Francisco og Oakland og solgte nogle få. Han tjente penge på at male, lave reklameopgaver og 
meget andet og blev boende i USA fra 1929. De blev skilt i 1933. Ved hjemkomsten traf hun 
forfatteren Karin Michaëlis (1872-1950), som i 1930 skrev romanen: Hjertets Vagabond med 
inspiration i Kirsten Kjærs liv som en seksuel frigjort kvinde. Samme år havde hun sine første 
maleriudstillinger i København og Århus. I Aarhus forelskede hun sig i redaktør Anders Olsen 
(1890-1938), som hun senere giftede sig med. Efter Anden Verdenskrig, da man igen kunne rejse, 
tog hun til Polen, Lapland og Tunesien. I det meste af sit liv levede hun alene og prioriterede at 
være maler frem for faste forhold og familie. I 1943 dannedes foreningen: Kirsten Kjærs Venner, 
som betalte hendes husleje og som senere blev omdannet til et fond, der stod for stiftelsen af 
hendes museum i 1981. Hun fik fra 1940 legater, hvor bl.a. Sigurd Swane anbefalede hende. I 

http://artmuseum.is/kjarvalsstadir
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1930’erne besøgte hun Malergården flere gange, brevvekslede med Sigurd Swane og malede hans 
portræt. Hun udstillede meget, på Charlottenborgs Efterårsudstillinger og Paris Göteborg. Hun var 
medlem af Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS, og deltog i udstillingerne 1961 og 1976. (Se: 
www.kkmuseum.dk og bogen: Kirsten Kjær – allerede som barn var jeg anderledes af Harald 
Fuglsang (uå)) 

Kjærgaard, Richard. Richard Kjærgaard (1919-1999) - keramiker - tog afgang fra 
Kunsthåndværkerskolen i 1944. Åbnede eget værksted, hvor han producerede brugskeramik og 
stentøj; han var også knyttet til Bing & Grøndahl i perioden 1958-1962, hvor han bl.a. udviklede et 
ildfast porcelænsstel. Han underviste såvel på Kunsthåndværkerskolen som på Kunstakademiet. 
Sammen med sine studerende og elever eksperimenterede han med glasurer og brændinger. I 
perioden 1969-1989 var han studieleder på Kunsthåndværkerskolen, der blev til Skolen for 
Brugskunst, der igen blev til Danmarks Designskole for til slut at blive en del af Det Kongelige 
Danske Kunstakademi i 2011. Efter sin uddannelse arbejdede *Gerda Swane en periode i hans 
værksted. Gerda Swane var ansat hos ham 1949-1950. 

Klein, Charlotte. Charlotte Bolette Klein (f. Unna 1834-1915) – forstander og 
kvindesagsforkæmper. Allerede som 12-årig ville den unge Charlotte arbejde for kvindesagen, og i 
1864 mødte hun pionéren Mathilde Fibiger (1830-1972), som hun først startede en brevveksling 
med, og siden sås jævnligt med, da Mathilde senere flyttede til Charlottes barndomsby Helsingør 
som statsansat telegrafist. Efter Charlottes giftemål i 1866 med arkitekten Vilhelm Klein (sd), 
opfordrede Fibiger hende til at engagere sig i stiftelsen af Dansk Kvindesamfund, DK, i 1871, hvad 
hun gjorde og var medlem af DK’s styrelse i mange år. I 1872 blev Kvindelig Læseforening (sd) 
stiftet i en tid, hvor der ikke var folkebiblioteker, og hvor kvinder ikke blev lukket ind i mænds 
læseselskaber. Her blev hun formand 1872-1874 og styrkede samarbejdet mellem de nordiske 
læseforeninger. Hendes næsten livslange engagement kom til at ligge i uddannelse af kvinder, 
hvor hun i 1877 blev forstander for Tegneskolen for Kvinder, der i 1875 var blevet stiftet af DK, og 
som i 1876/1877 blev en selvstændig institution, hvor hendes mand var formand for bestyrelsen. I 
1881 fik skolen sin egen bygning på H.C. Andersens Boulevard 10. Her blev der undervist i 
forskellige former for kunstindustrielle fag, kunsthåndværk og grafik, textiler, tegning mm. Mange 
af skolens elever blev efterfølgende ansat på porcelænsfabrikker som fx Bing & Grøndahl, i 
grafiske virksomheder og i textilindustrien som både designere og udøvende specialarbejdende 
designere mv. Skolens formål ændrede karakter og navn til Tegne- og Kunstindustriskolen for 
Kvinder i 1888 – (se under Vilhelm Klein). Hun og Vilhelm Klein tog en plejedatter, Sophy A. 
Christensen (1867-1955) i huset, som uddannede sig til snedker mm. og hun blev Charlotte Kleins 
efterfølger som forstander på skolen i 1907. 

Klein, Vilhelm. Vilhelm Klein (1835-1913) – arkitekt. Blev uddannet murer i 1852, Teknisk skole og 
fra 1849 på Kunstakademiets Arkitektskole. Fra 1859 på Dekorationsskolen. Han vandt guld- og 
sølvmedaljer i sin studietid. I perioden 1851-1856 arbejdede han for Gottlieb Bindesbøll (1800-
1856) om opførelse af Lægeforeningens Boliger (Brumleby på Østerbro, København), som han 

http://www.kkmuseum.dk/
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selvstændigt – efter Bindesbølls død - udvidede i perioden 1867-1872. Han var ansat hos 
arkitekten Ferdinand Meldahl (der senere blev direktør for Kunstakademiet) i perioden 1857-1862. 
I sin levetid var Klein involveret i mange initiativer – også uddannelsesinitiativer i form af Den nye 
Haandværkerskole samt Ejer, formand for bestyrelsen og forstander for Tegneskolen for 
Kvinder/Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder 1876-1907, der oprindeligt var oprettet i 1875 
af Dansk Kvindesamfund. Han kom ud i en offentlig diskussion fra januar 1888 med maleren 
Johanne Krebs (1848-1924) (sd), da hun angreb Tegneskolen for at være for dyr og dårlig og 
prætenderede at give undervisning på akademi-niveau. Hun offentliggjorde også hans udtalelser i 
et årsskrift fra skolen, hvor han udtrykte sin foragt for kvindelige kunstnere, selv om han selv 
uddannede dem. Med Krebs initiativ om en ny uddannelse var han nemlig kommet i en position, 
hvor hans investering i Tegneskolen var i fare, hvis den mistede sit offentlige tilskud ved at blive 
udkonkurreret. Krebs ville åbne akademiuddannelse for kvinder, og det blev til: Den til 
Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder, som åbnede senere i 1888. Tegneskolen for 
Kvinder skiftede nu navn til: Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder (sd) og blev en slags 
forberedelsesskole for de elever, der ville på Kunstakademiet samt en færdig uddannelse for de 
elever, der ville arbejde i kunstindustri og kunsthåndværk efter deres tid på Tegneskolen. Han 
giftede sig i 1866 med Charlotte Bolette Unna (se Charlotte Klein), som var engageret i 
kvindesagen. Han tegnede og opførte Tegneskolens bygning på H.C. Andersens Boulevard 10 i 
København, som i dag ejes af Dansk Kvindesamfunds krisecentre.   

Klint, P.V. Jensen. Peder Vilhelm Jensen Klint (f. Pedersen 1853-1930) – arkitekt, møbeldesigner 
og maler. Tog præliminæreksamen 1869, blev optaget på Polyteknisk Læreanstalt i 1870 og blev 
bygningsingeniør i 1877. I 1878-1885 gik han på Det kongelige Kunstakademis Malerskole. Men 
drømmen om at kunne leve af at være kunstmaler kunne ikke opfyldes, så han underviste bl.a. i 
matematik og tegning samt arbejdede som ingeniør i København og ved kystsikringen i Lemvig. 
Men han fik alligevel arbejdet med det æstetiske, idet han gik ind i designopgaver af bl.a. 
skulpturer og begyndte at tegne bygninger af forskellig slags. Hans hovedværk, Grundtvigskirken 
på Bispebjerg i København, blev projekteret i 1913 og blev opført i perioden 1920-1940. Også det 
håndværksmæssige byggeri var han med til at udvikle ved at undervise bygningshåndværkere på 
tekniske skoler, højskoler og landbrugsskoler for i 1915 at være medstifter af foreningen Bedre 
Byggeskik på Holbækegnen sammen med bl.a. Ivar Bentsen (1876-1943) og Marius Pedersen 
(1888-1965). Han fik flere hædersbevisninger og medaljer og efterlod sig to sønner og en datter, 
der alle gik arkitekt- og kunstnervejene.  

* Klitbæk, Helga (1905-1970) 

Uddrag af Helga Klitbæk Ejstrups CV 
 
Fødenavn: Helga Marie Klitbæk, født i Nibe og voksede op i Kalundborg 
Levede: 1905-1970 
Forældre: Lærer Frands Laurits Klitbæk og Kirstine Marie Henriette Thomasen 
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Søskende: To søstre 
Partner: Maler Kaj Ejstrup (1902-1956), gift 1934-1956 – Navneskift til: Helga Klitbæk Ejstrup 
Børn: To sønner og en datter 
Uddannelser: Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder 1925-1928. Bizzie Høyers Tegneskole. 
Kunstakademiet 1929-1932 – eller 1931-1934 (lærere: Aksel Jørgensen og Kræsten Iversen) 
Kunstnersammenslutninger: Regnbuen 1945-1956. Kvindelige Kunstneres Samfund til sin død i 
1970 
Studierejser: San Cataldo, Italien  
Udstillinger: Kunstnernes Efterårsudstilling, KE, 1933 – 1938 (- 1936), 1940-1944. Helga Klitbæk 
Ejstrup: Malerier og Akvareller, Kunstnerbyens udstilling, Illum Stormagasin, København 1944. 
Regnbuen 1945, 1947. Oslo Kunstforening – Regnbuen – 1951.  Regnbuens turné til provinsens 
kunstforeninger 1952. A. Bingers Kunsthandel, København, 1946. Carlsbergfunktionærernes 
Kunstforening 1955. Kvindelige Kunstneres Samfund, København på Åbo/Turku Kunstmuseum. 
Finland, april 1961. Helga Klitbæk Ejstrup – malerier og akvareller - Charlottenborg 1958-1959. 
Helga Klitbæk Ejstrup sammen med Hanne Plum, Den Frie 1961. Helga Klitbæk Ejstrup, Kaj Ejstrup, 
Elisabeth Karlinsky og Else Vogel Jørgensen, Møns Folkebibliotek 1963. Syv malerinder, der 
udstillede sammen 1962-1965. Første gang på Charlottenborg 1962: maler Helga Klitbæk Ejstrup 
(1905-1970), maler og væver Hjørdis Landahl Hammeleff (1911-1971); Inga Johansen, Inger 
Müller (1898-1985); maler og billedhugger Lis Stoltenberg (1919-2003); Ella Petersen og Ella 
Ungermann (1909-1992). Tre malere – Helga Klitbæk Ejstrup, Ella Petersen og Jannik Seidelin – 
Den Frie 1966. Tre malere – Helga Klitbæk Ejstrup, Jannik Seidelin og Hjørdis Landahl Hammeleff – 
Den Frie 1968. Akvareludstilling, Pottegården, Odsherred, 1969. Tre malere: Helga Klitbæk Ejstrup, 
Malene Hammeleff Jacobsen og Ole Hammeleff, Den Frie 1970. Posthumt: Aarhus Kældergalleri 
1991. 
 
 

Knudsen, Børge. Børge Ludvig Knudsen (1911-1994) - maler og violinforsker. Malersvend og 
autodidakt.  Inspireret af kubismen. Boede i Paris 1938-39 og fra 1951 såvel i Paris som Lyon. Fik i 
1937 Akademiets lille guldmedalje. Udstillede i perioden 1933-1938 på Charlottenborgs 
Forårsudstillinger, herefter på forskellige danske og franske udstillingssteder. Gift tre gange, 
hvoraf to gange med danske malere. *Hanne Swane passede hans hus og atelier i 1950’erne 

Kornerup, Jacob. Jacob Kornerup (1825-1913)- arkitekturmaler, arkæolog, forsker og restaurator. 
Blev i 1866 gift med Augusta Kornerup (f. Madsen 1846-1906), der var søster til *Agnete Swanes 
mormor Alfrida Baadsgaard. Efter studentereksamen i 1845 fra Roskilde Katedralskole fik Jacob 
Kornerup undervisning i maling og tegning på Det Kongelige Kunstakademi, hvor han fik den lille 
og store sølvmedalje 1852 og 1853. Han rejste gennem hele Danmark for at se og registrere 
historiske mindesmærker. I den omfattende restaurering af den danske kulturarv, der foregik 
gennem 1800-tallet, arbejdede han specielt med kirkernes bygnings- og udsmykningshistorie. I 
perioden 1862-1901 afdækkede han og restaurerede kalkmalerier i ca. 80 kirker. Dokumentation 
af fundene lavede han ved at male meget nøjagtige akvareller og tegninger af, hvad han fandt. 
Han samarbejdede med Nationalmuseet, og deltog også i museets restaurering af Roskilde 
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Domkirke. Kornerup-parret boede i mange år i Hersegade i Roskilde med deres fem børn, og han 
var æresborger i Roskilde. 

*Krause, Ellen (1905-1990) 

Uddrag af Ellen Krause Rørups CV 
  
Levede: 1905-1990. Fødenavn: Ellen Margrethe Krause Sørensen) 
Forældre: Trafikassistent, senere stationsforstander Søren Peder Krause Sørensen og Anna 
Margrethe Caroline Larsen 
Partner: Maler Viggo Rørup (1903-1971); gift i perioden 1937-1971, indtil hans død 
Børn: Bibliotekar Marianne Rørup 1938-1980 
Uddannelse: Tegne- og maleundervisning hos Viggo Brandt; Kunstakademiet 1929-1933  
Kunstnersammenslutninger: Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS; Regnbuen 1944- 1956; Kunst 
for varer (udstiller her i 1963); Corner fra 1966; Huset i Asnæs fra 1973,  
Rejser: Paris 1932. Italien, Frankrig 1937. Stockholm 1946. Frankrig 1946. Længerevarende rejser 
til de fleste europæiske lande efter krigen: Norge, Sverige, Skotland, Italien/Rom, Grækenland, 
Østrig/Wien, Leningrad, Italien, Spanien, Nordafrika og Tyskland/Dresden, Tyrkiet og Leningrad. 
Hun tilbringer meget tid i Frankrig. 
Legater og æresbevisninger: J.J. Levin 1936, Hielmstierne-Rosencrone 1943, Louise Ravn-Hansen 
1946-48, Christine Løvmand 1950 og 1973, Gerda Iversen 1955, Dresler 1955, Fremtiden 1974 
(livsvarigt) og Statens Kunstfond Legat 1985, 1986, 1987,1988, 1989. 
Repræsentation: Kobberstiksamlingen, Statens Museum for Kunst, Odsherreds 
Kunstmuseum/Museum Vestsjælland og Kunsten i Aalborg 
Udstillinger: Ung Kunst, Studenterforeningen i København 1931. Kunstnernes Efterårsudstilling 
1933, 1934, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943. Wils Kunsthandel, København 1934. Dansk 
Kunststævne Fyns Forum 1936. Den Fynske Forårsudstilling 1943. Charlottenborg 1944. Regnbuen 
1945, 1946, 1947,1949 og 1955. Kunstnernes Påskeudstilling 1949, 1950. Cromisterne 1952. 
Athenæum, København 1961. Kunst for Varer, København 1963. Hagen Møllers Kunsthandel 
København 1966. Corner 1966-1990.  Østersøbien i Rostock 1967 og 1969. Farum Kunstforening, 
Farumgaard 1971. Den gamle Falckstation, Kalundborg 1972. Huset i Asnæs: i perioden 1973-
1989 – både separat og fælles. De Unga, Kunstsalongen Stockholm 1974. Hverdagsmotiver, 
Nikolaj København 1974. Roskilde Kunstforening 1974. Låne- og Sparekassen, Reventlowsgade, 
København 1975. Moderne Malere i Italien, Hørsholm Bibliotek 1977. Holbæk Museum 1977. 
Kunstnere i Odsherred dengang, Pakhuset Nykøbing Sj. 1977. 40 Kunstnere fra 40 År, Haagen-
Müllers Kunsthandel, København 1978. Vestsjællandsk Udstilling, Vipperødhallen 1979, 1980. 
Kunst i hverdagen, Galleri KCH, Holbæk 1974, 1979. Roskilde Bibliotek 1974. Farum Kunstforening 
1979. Danmarks Radios Kunstforening, Islands Brygge 1980.  Å-udstillingen, vandreudstilling 
1981. Amnesty III, Nikolaj. København 1981. Kålund Kloster, Kalundborg 1982. Huset i Asnæs i 
Bispegården i Kalundborg 1983. Kunstnere for Fred, Charlottenborg 1983. Galleri Binger, 
København 1985. Korsør Rådhus 1987. Æglageret i Holbæk/Holbæk Kunstforening 1989. 
Mindeudstillinger: Huset i Asnæs 1990. Mindeophængning Corner 1991. Ellen Krause 1905-1990 – 
en kvinde blandt Odsherredsmalerne, Odsherreds Kunstmuseum 1995  og 2001 
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Krebs, Johanne. Johanne Krebs (1848-1924) - maler og 1888-1908 forstander på Den til 
Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder. Fik først undervisning hos P.C. Skovgaard 
(1817-1875) og Vilhelm Kyhn (1819-1903) tog derefter til München 1875-1877, hvor hun fik 
undervisning af den norske maler Eilif Peterssen (1852-1928). I München blev hun blev venner 
med kvindeforkæmperne forfatter Henrik Ibsen (1828-1906) og hans kone Suzannah Ibsen (f. Daae 
Thoresen 1836-1914); begge roste Johanne Krebs’ forstand og intellekt. Krebs debuterede i 1880 
på Charlottenborgs Forårsudstilling og deltog herefter i en del udstillinger med sine portrætter. 
Hun var endvidere medstifter af Den Frie Udstilling i 1891. I 1880-1881 havde hun arbejdet på 
Tegneskolen for Kvinder og i starten af 1888 udtrykte hun sin irritation og vrede offentligt over 
den behandling, som denne skole gav kvinder (’dyrt og dårligt’) og den nedladenhed, som skolens 
forstander arkitekt Vilhelm Klein (1835-1913), lagde for dagen, når det gjaldt kvinders 
kunstudfoldelser. Hun kastede sig derfor ud i kampen for at få etableret kunstundervisning på højt 
niveau for kvinder på Det Kongelige Kunstakademi. Allieret i kampen blev avisen Politiken, der 
bragte hendes synspunkter. Efter knapt et års kamp vedtog Rigsdagen at oprette Den til 
Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder (sd) pr. 1. oktober 1888. Skolen praktiserede 
tegne- male- og billedhuggerundervisning for kvinder; selv om skolen formelt blev nedlagt i 1908, 
fortsatte dem kønsopdelte undervisning på Kunstakademiet indtil 1924 i to spor: Et mandespor og 
et kvindespor (i interne dokumenter bruges begreberne: Mændenes Kunstakademi og Kunstskolen 
for Kvinder). Først efter 1924 blev der indført fællesundervisning for kvinder og mænd på 
Kunstakademiet. Johanne Krebs var faster til kemiingeniør og keramiker Nathalie Krebs (1895-
1978), som oprettede keramikvirksomheden Saxbo med sine nyskabende glasurer. (Se: Johanne 
Krebs. Noget må der være, der har ens hjerte af Hanne Flohr Sørensen, 1988). 

*Krogh, Birgit (f. 1937) 

Uddrag af Birgit Kroghs CV 
 
Født: Birgit Septimius 1937 
Forældre: Ingeniør August Þórðar Septimius (1909-1983) og dameskrædder Gerty Osvalda Hansen 
(1909-2002) 
Søskende: Jo Septimius (f. 1941), Arne Septimius (f. 1944) 
Ægtefæller/partnere: Landmand Knud Krogh (1929-1999) gift 1957-1999. Frans Finnich (1943-
2007) partnerskab 2002-2007. Per Engstrøm (1942-2015) partnerskab 2008--2015 
Børn: Fotograf Kristian Septimius Krogh (f. 1958) og billedkunstner Charlotte Krogh (f. 1964) 
Uddannelse: 1953-57 Kunsthåndværkerskolens keramiske linje i København 
Tillidsposter og organisatoriske initiativer: Medstifter af Huset i Asnæs 1973 – senere formand en 
periode. Medinitiativtager til initiativet, Clay Today 1990-2000. Medstifter af initiativgruppen til 
oprettelse af Clay – Keramikmuseum Danmark i Middelfart i 1994.  Medstifter ved oprettelse af 
Guldagergaard, Internationalt Keramisk Forsknings- og Videnscenter, Skælskør i 1998.  
Legater og hædersbevisninger: Helle Lissie Dreschers Legat 2001. Danske Kunsthåndværkere 
indstiftede i 1991 Birgit Prisen (i Birgit Kroghs navn), der uddeles årligt til en person, der har været 
en god støtte og inspiration for dansk kunsthåndværk 
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Kunstnersammenslutninger: Huset i Asnæs fra 1973, Danske Kunsthåndværkere og Designere 
(DKoD) fra 1981. I begge organisationer har hun været formand en periode. Medlem af Clay 
Today, 1990-2000. 
Udstillinger og værker: Har gennem årene udstillet i indland og udland – både separat og 
sammen med andre. Er repræsenteret med værker på Clay-Keramikmuseum Danmark og har 
udført en række udsmykninger på institutioner og virksomheder, dels på vægge og dels fritstående 
(fx springvand eller skulpturer). I udsmykningerne er anvendt keramik. ’Den lange fortælling’ på 
Asnæs Sognegård fra 2003. Springvandet ’Hestebrønden’, Lundemarken, Holbæk 2001. 
’Salamander Springvand’ på Guldagergaard, Internationalt Keramisk Forsknings- og Videnscenter, 
Skælskør 2000. Har periodisk 1978-2003 været kunstnerisk ansvarlig for opbygning af Odsherred 
Kulturhistoriske Museums udstillinger. Har designet en række brugsting for Woodline Denmark. 
Har gennem årene lavet mange udstillinger i Huset i Asnæs; i 2017, hvor ”Huset” markerede 
hendes 80- års dag og i begyndelsen af 2018 sammen med en række af Husets kvindelige 
medlemmer. Æresgæst på Ovnhus-Kunsthåndværkermarked 2017, Nykøbing S. Passagen, Algade 
38, Nykøbing Sj. under Geopark Odsherred passageprojektet, hvor opgaven var: Litorina-kyster fra 
istiden (stenalderhavet for ca. 9000 år siden, skabt ved nedsmeltning af iskapperne), færdiggjort i 
2017. 
 

*Krogh, Charlotte (f. 1964) 

Uddrag af Charlotte Kroghs CV 
 
Født: 1964 
Forældre: Gårdejer Knud Krogh (1929-1999) og keramiker Birgit Krogh (f.1937) 
Søskende: Fotograf Kristian Septimius Krogh (f. 1958) 
Ægtefælle: Industriel designer Mikkel Villum Jensen (f.1964) 
Børn: Ayo Villum Krogh og Julius Villum Krogh (f. 1991) 
Uddannelse: Samfundssproglig student 1982. Male- og tegneundervisning hos maler Ulrik Hoff 
1985-1987. 
Skolen for Brugskunst, Linien for Textil Design og Formgivning 1988-1991. Linien for Unika på 
Danmarks Designskole, afgang i Murale teknikker (fresco) 1992-1994. Diplomuddannelse i ledelse 
inden for kunst/kultur –og ledelse 2013-2016 
Kunstnersammenslutninger: Huset i Asnæs fra 1999. Billedkunstnernes Forbund fra 2010 
Studierejser/studieophold: San Cataldo 2016 og 2017 
Legater og æresbevisninger: Kunsthåndværkerprisen af 1879 i 1999. Henny og Johan Richters 
Fonds Æreslegat 2019. 
Arbejde og tillidshverv: Vallekilde Højskole som ansvarlig for Billedskolen 1994-1998. Fra 2012 
tilknyttet højskolen som croquis- og tegnelærer. Eget værksted fra 1996. Bestyrelsesmedlem i 
Huset i Asnæs fra 2000, fra 2004 formand. Bestyrelsesmedlem af Poul Johansens Fond af 1992. 
Bestyrelsesmedlem af Geopark Odsherred Fonden 2015-2018 
Solgt til: Københavns Kulturfond. Royal Copenhagen.  Slagelse Centralsygehus. Alléhuset Sorø. 
Udstillinger: Huset i Asnæs jævnligt fra 1999. Designmuseum Danmark. Bornholms Kunstmuseum. 
Rauchs Pakhus. Gæst hos Ovalen, Den Frie. Roskilde Palæ. Det Ny Kasket Thisted. Skovhuset 
Værløse. Kulturcentrum Rønneby. Udenrigsministeriet. AKTionale Udstilling Berlin.  Galleri 
Stokkebo. Kunstnernes Sommerudstilling. Thirstrup. Knabstrup Kulturfabrik. Gallerier og 
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kunstforeninger 
 
 

Krohg, Christian. Christian Krohg (1852-1925) – jurist, forfatter, journalist og maler. Født i Norge, 
gik på Nissens Real- Latinskole for drenge, blev uddannet som jurist i 1873 på Oslo Universitet, 
hvor han samtidigt med studierne fik undervisning på Den Kongelige Tegneskole i Oslo. Drog 
derefter rundt i Europa, først til Karlsruhe 1874-1875, Berlin 1875-1878 og siden hen til Paris i 
begyndelsen af 1880’erne, hvor han fik maleundervisning og lod sig her inspirere af 
impressionisterne. I Berlin havde han truffet bl.a. Georg Brandes (1842-1927) og gennem ham fik 
han tilknytning til Danmark. I 1879 kom han til Danmark første gang, hvor han besøgte kunstnere 
og kunstsamlinger i København og fik sin debut som skagensmaler om sommeren, hvor han blev 
venner med Anchers og alle de andre; kom tilbage til Skagen i perioden 1882-1884 og i 1888. 
Krohg optræder P.S. Krøyers (1851-1909) (sd) maleri: Hip, hip hurra – Kunstnerfest på Skagen i 
1888. Det er malet det år, hvor Christian Krohg og hans kone Oda var på bryllupsrejse til Skagen, 
men hun er vist ikke med på billedet.  På billedet er for øvrigt også afbilledet Martha Johansen og 
hendes mand, maleren Viggo Johansen; sidstnævnte har bl.a. undervist *Carl Colsmann Mohr på 
Kunstskolen for Kvinder på Det Kongelige Kunstakademi i begyndelsen af 1900. Krohg blev 
korrespondent for Politiken 1893-1894, og i 1890’erne boede han og familien i flere perioder i 
København. Krogh var socialt engageret, hvad han viste med billedet: Albertine i Politilægens 
Venteværelse fra 1886, og romanen: Albertine samme år. Disse skildringer af den prostituerede 
hovedperson skaffede ham forbud og retsforfølgelse på halsen. Krohg blev en af den kritiske 
naturalismens førende skikkelser i sin tid. 1890-1910 blev han journalist på avisen Verdens Gang 
(VG) – den dengang norske pendant til Politiken. Han blev herostratisk berømt som interviewer, 
idet han indbød sine interviewpersoner til at sidde model for sig til en tegning, mens han spurgte 
ind til dem. Samtalen kom tit ind på personlige forhold og holdninger, som mange af de 
interviewede nok ikke under andre omstændigheder ville have løftet sløret for. Han får to børn 
med sin kone, Oda Krohg, som han var gift med fra 1888, indtil sin død i 1925: maler, skulptør og 
grafiker Nana Krohg (g. Schweigaard 1885-1974) og maleren Per Krohg (1889-1965). (Se: 
https://tidsaand.no/person/christian-krohg).  

Krohg, Oda. Othilia Pauline Christene Krohg (f. Lasson 1860-1935) – maler. Voksede op I Kristiania 
(Oslo), hvor hun fik undervisning hos Christian Krohg (1852- 1925) (sd), som havde oprettet en 
maleskole for kvinder. Gennem ham blev hun fra 1883 introduceret til ´Kristiania Bohêmen’, som 
ud over at være en del af titlen på forfatteren Hans Jægers (1854-1910) (sd) roman fra 1885 – var 
det dominerende unge og radikale kunstnermiljø i byen, bestående af unge, studenter, 
akademikere, kunstnere og forfattere fra begyndelsen af 1880’erne. Her diskuterede man politik, 
sociale spørgsmål, kunst, moral og seksualitet – og hvordan man som individ kunne frigøre sig som 
individ. Odas udvikling som maler blev næret af hendes liv i kunstnermiljøerne i Norge, Tyskland 
og Frankrig. I 1881 blev hun gift med grosserer J.M.F. Engelhart (1852-1921), fik to børn med ham, 
Sascha (f. 1882) og Fredrik (Ba) (f. 1883), og flyttede fra ham i 1883. (Engelhardt emigrerer til 
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Brasilien i 1896 – og Ba følger efter i 1915). Oda kom til Skagen - på bryllupsrejse med Christian 
Krohg, som hun giftede sig med i 1888, da hun først skulle opnå skilsmisse fra sin første mand, 
inden de kunne gifte sig. Hun og Krohg havde levet sammen i flere år indtil da, og i 1885 fødte hun 
deres første fælles barn, Nanna, som var i pleje, indtil de kunne gifte sig. Hun debuterede i 1886 
med en rækker værker, som udtrykte symbolisme og ’japonisme’ (sd), og hvor det blev ganske 
programmatisk med billedet Ved Christianiafjorden (Japansk Lykt 1886).  Et andet værk: En 
Abonnent på Aftenposten fra 1887 viser en ganske lille pige, der med en stor saks klipper i avisen 
Aftenposten – motivet er en sjov situation fra hverdagslivet og viser hendes evner om 
menneskeskildrer. Dette kommer også til udtryk i hendes fremstilling af Christian Krohg fra o. 1903 
stor og bred midt i Oslos by gående i krydset mellem Lille Grensen og Karl Johan, hvor der i 1960 
blev opstillet en bronzestatue af ham, lavet af Per Hurum and Asbjørg Borgfelt. Efter en del 
udlandsophold blev hun fra 1911 boende i Oslo, hvor hun også malede portrætter på bestilling. I 
alt efterlader hun sig 150-200 værker. En del er gået tabt, bl.a. flere af de billeder, hun malede i 
Skagen i 1888. Hun er repræsenteret på Nationalgalleriet i Oslo og en række andre museer. 
Hendes og Christian Krohgs datter Nana Krohg (g. Schweigaard 1885-1974) og deres søn, Per 
Lasson Krohg (1899-1965) (sd) blev begge kunstnere. Hendes to søstre blev begge gift med 
kunstnere, den ene med maleren og digteren Holger Drachmann og den anden med Fritz Thaulow. 
(se: https://tidsaand.no/person/oda-krohg  - Norsk Biografisk leksikon, Kvindelige Kunstnere på 
Skagen, Skagens Museum, 1987 og romanen: Oda af Ketil Bjørnstad, Norsk Gyldendal 1988) 

Krøyer, Marie. Maria Martha Matilde Krøyer Alfvén (f. Triepcke 1867-1940). Hendes far var Max 
Triepcke, der var teknisk direktør på Rubens Dampvæveri (der i 1890 som en af Danmarks største 
virksomheder havde 270 kvindelige og 80 mandlige medarbejdere) og hendes mor var Minna 
Augusta Kindler, der var af tysk afstamning. Marie viste tidligt et malertalent og blev støttet af sine 
forældre i at udvikle det. Blev uddannet på private maleskoler af bl.a. Carl Thomsen (1847-1912) 
og Bertha Wegmann (1846-1926) i København. Marie samlede også en gruppe kvindelige malere, 
som hyrede kendte kunstnere og gode kunstlærere til at give sig tips. Bl.a. Lauritz Tuxen og P.S. 
Krøyer (, som hun senere giftede sig med. I 1887 besøgte hun Skagen for første gang og i 1888-
1889 rejste var hun sammen med vennen Anna Ancher til Paris, hvor hun og Anna fik undervisning 
i historiemaleren Pierre Puvis de Chavannes’ (1824-1898) atelier. Senere studerede hun hos 
modelmaleren Gustave Courtois (1852-1923), der også i en periode underviste på Académie 
Colarossi (sd). Fra den tid stammer flere spændende modelstudier fra hendes hånd. I Paris traf hun 
maleren P.S: Krøyer (1851-1909), de giftede sig i 1889 og flyttede til hendes forældres nye hjem i 
Augsburg i Tyskland, hvorefter de tog på bryllupsrejse først i Jylland og Italien, og så slår de sig ned 
i Skagen og får datteren Vibeke (1895-1985). Men da er ægteskabet ved at vakle, og Krøyer 
indlægges på psykiatrisk hospital i 1900. Marie rejser på ture til udlandet og indleder i 1902 et 
kærlighedsforhold til komponisten Hugo Alfvén (1872-1960). Hun føder hans datter Margita 
(1905-1962) i København, og de fleste af vennerne tager afstand til hende bortset fra Anchers. 
Hun og Alfvén gifter sig i 1912; også det ægteskab er ulykkeligt, og hun bliver endeligt skilt fra ham 
i 1936. Efter datteren Vibekes død i 1985 er et større antal af Marie Krøyers værker fundet og 
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befinder sig i dag på Skagens Museum. Ud over at male har Marie også skabt møbler og interiør. 
Nogle af møblerne fra hendes og Krøyers vinterbolig i København findes i dag på Nationalmuseet. 
Marie Krøyer støttede kampen for bedre uddannelser og bedre udstillingsmuligheder for 
kvindelige kunstnere, men opgav selv sit kunstneriske virke, da mødet med Krøyer og hans 
psykiske sygdom bragte hende ud af kurs. Begge hendes døtre blev skuespillere, og Vibeke også 
journalist. (Se: https://www.marie-kroyer.dk/biografi). 

Krøyer, P.S. Peter Severin Krøyer (1851-1909) – maler. Studerede på Kunstakademiet 1864-1870, 
fik i 1873 guldmedalje og stipendium. Malede udendørs i Hornbæk og indledte derefter en lang 
rejseperiode i 1870’erne i Italien og Spanien, hvor han malede billeder med socialt realistisk 
indhold, der gav ham anseelse i Paris, men forargelse i Danmark. Rejste til Skagen i 1882 for første 
gang. Giftede sig i 1889 med maleren Marie Triepcke (1867-1940) efter at have mødt hende i 
Paris. Fra 1890 var Skagen deres faste sted, hvor de boede på Brøndums Hotel, der ejedes af Anna 
Anchers familie. De fik sammen datteren Vibeke i 1895. De købte et hus i Skagen i 1894 og fra 
1897 vinterbolig i København. Krøyer havde svære psykiske problemer; han blev indlagt på 
Psykiatrisk hospital i 1900, og de blev separeret i 1905, da Marie havde indledt et forhold til den 
svenske komponist Hugo Alfvén (1872-1960). I Skagen malede han en række udendørs billeder af 
malerne i kolonien. Alle hans Skagensbilleder blevet folkeeje: Hip, hip Hurra; Anna Ancher og 
Marie gående aftentur i strandkanten; Badende børn og Skt. Hansblus på Skagens strand. Og ikke 
mindst portrætterne af Marie.  

Kylborg, Kaj Axel. Kaj Axel Kylborg (f. Nielsen 1916-1997).  Kom efter skoletiden i lære som 
bygnings- og skiltemaler hos sin malermesterfar. Gik derefter på Teknisk Skole i Odense med 
henblik på optag på Kunstakademiets Malerskole i København. Her blev han optaget i 1939, hvor 
han fik undervisning af professorerne Sigurd Wandel (1875-1947) og Kræsten Iversen (1886-1955). 
I 1944 grundlagde Kaj Kylborg Odense Tegne- og Maleskole, der i 1954 skiftede navn til: Det 
Fynske Kunstakademi, som han ledte og underviste på indtil 1978. Derefter bliver det Bent Veber 
(1925-1995) leder. *Maria Bojsen, som er portrætteret i bogen: Kvindelige kunstnere i 
Odsherreden gennem 100 år, er uddannet på Det Fynske Kunstakademi langt senere i 2011.  

L 

La Cour, Jenny. Jenny la Cour (1849-1928) – væver og højskolelærer. Hun voksede op i en 
proprietærfamilie på en herregård på Mols og tog på Askov Højskole i 1872 som 23-årig. Her fik 
hun yderligere undervisning i broderi, som hun beherskede godt fra sit liv på herregården, hvorfor 
hun blev hjælpelærer i faget. Hendes bror, fysikeren og opfinderen mm. Poul la Cour (1846-1908), 
var 1878 var blevet højskolelærer på Askov (der nu som noget nyt indførte naturfag i 
undervisningen. Poul la Cour opførte en forsøgsmølle på stedet – og eksperimenterede med brint 
til velysning – se museet om hans virke: https://www.poullacour.dk). Samme år blev han 
enkemand, hvorfor søsteren Jenny holdt hus for ham og hans børn. Da broren giftede sig igen i 
1882, var der ikke brug for hendes indsats i hans hjem og hun tilbragte de næste år med at 
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opholde sig rundt omkring i familie- og vennekredsen. I 1885 blev der brug for hende igen på 
Askov Højskole, da man havde besluttet at åbne vinterskolen for unge kvinder. (Tidligere var der 
kun kvindelige elever i sommermånederne). Hun indrettede sig i en særlig afdeling i Veum med de 
kvindelige elever, som hun var leder for. Det var nu blevet attraktivt at deltage gennem to vintre 
på Askovs håndarbejdslinje, da man som kvindelig elev dermed kvalificerede sig til et lærerjob på 
højskoler og andre frie skoler. At Akskov også fik succes med fællesundervisning for kvinder og 
mænd, mener man, skyldtes Jennys indsats på den tidligere mandsdominerede højskole. I 1888 
tog hun til Skåne på Hvila folkehøsjkole for at studere broderi, men fandt større interesse i skolens 
vævekurser. Da hun kom hjem, udbød hun et privat sommerkursus i vævning, hvad der var med til 
at genoplive interessen for håndvævning i Danmark. Hun opbyggede et vævehus i sin have, hvor 
der de næste 25 år kom næsten 800 elever, der blev undervist i mange slags forskellige 
væveteknikker. Da hun indledte et samarbejde med Askovs lærer i husflid, Anders Lervad (1863-
1942), kunne der også leveres væve, både til undervisning og til eleverne privat og senere til hele 
Danmark. (Lervad fremstillede også sløjd- og høvlebænke og senere grundlagde firmaet Anders 
Lervad & Søn, der eksisterede i mange år.) Jenny la Cour begyndte nu at samarbejde med flere om 
at forske i danske vævetraditioner (Elna Mygdal, Sophy A. Christensen og arkitekterne Anton 
Rosen og Martin Nyrop med udgangspunkt i Husflidsseslskabets Vævestue, oprettet i 1913 og 
Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder, der var blevet oprettet i 1888). Gamle danske mønstre 
blev opvævet på ny, mange vævere uddannedes i de gamle danske vævetraditioner og blev 
privatvævere. Også hedebosyning gav gruppen en renæsssance i indland og udland. Flere gik i 
Jenny la Cours fodspor og holdt væveundervisningen i gang, fx Inge Bjørn (f. 1925), som var ansat 
som vævelærer på Askov Højskole 1953-1993. (Se udstilling af vævninger og håndarbejder på 
Sønderskov Museum i Brørup, der varetager opgaven med at bevare områdets højskolehistorie: 
https://sonderskov.dk) 

Larsen, Alhed. Alhed Maria Larsen (f. Warberg 1872-1927) – maler. Hun var den næstældste af en 
børneflok på syv i en godsforvalterfamilie på herregården Erikshåb ved Odense Å. Da der var 
mange unge piger i Alheds søskendeflok, var der flere unge mandlige malere, der kom besøg og 
sværmede om dem. Hun startede sin kunstneriske udvikling med at få tegneundervisning på 
Teknisk Skole i Fåborg hos Fritz Syberg. Og fik søstrene Anna Syberg og Marie Schou samt Christine 
Swane, sin mands søster, som veninder og familie. Da hun var 17 år, tog hun til København til sin 
morbror, billedhuggeren Ludvig Brandstrup (1861-1935), som underviste hende i tegning og 
maling. I København arbejdede hun på Den Kongelige Porcelænsfabrik 1890-1993. Herefter var 
hun på studietur til Italien sammen med Brandstrupfamilien 1893-1894, hvor hun så på kunst og 
lærte sig italiensk. Hun giftede sig med Johannes Larsen i 1898 og sammen skabte de hjemmet på 
Møllebakken i Kerteminde, hvor der i dag er museum. Alhed klarede både at være husmor i et 
gæstfrit kunstnerhjem og en maler, som udstillede jævnligt. I 1912 udstillede hun sammen med 
Anna Syberg, Christine Swane m.fl. på udstillingen 6 Kvindelige Kunstnere i Den Fries 
Udstillingsbygning. Hendes motiver for malerierne var opstillinger, blomster, vindueskarm mm. I 
1917 fik hun eget atelier ved sin af sin mand i en nyopført bygning med udgang til vinterhaven, 
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hvorfra hun har malet mange motiver. Alhed tog sig af ’malerforretningen’ og lavede træsnit af 
Johannes Larsens kunst, når han var på maleture for at finde motiver til sine fuglemalerier. Da hun 
var i slutningen af 40-årsalderen blev hendes helbred dårligere, og hun døde i halvtredsårsalderen 
i 1927.  Johannes Larsen, som altid havde støttet sin kones kunst, sørgede efter hendes død for, at 
hun blev repræsenteret på Fynbomalernes museum i Fåborg. Alheds mand Johannes Larsen 
(1867-1961) var bror til Christine Swane, og dermed var hun og Johannes i perioden 1910-1920 
svoger og svigerinde til Sigurd Swane. 

Lau, Olga. Olga Andrea Mathilde Lau (1875-1960) – maler.  Hun voksede op i en familie på 
Næstvedegnen, der havde en lang tradition for at væve og arbejdede med textiler. Allerede som 
11-årig fik hun kvalificeret tegneundervisning af tegnelæreren på Herlufsholm Skole, derefter på 
teknisk skole i Næstved. I 1896-1897 gik hun på Frederik Vermehrens (1823-1910) maleskole i 
København, der forberedte hende til optag på Den til Kunstakademiet forbundne Kunstskole for 
Kvinder, hvor hun studerede 1898-1904. Her havde hun Viggo Johansen (1851-1935) som lærer. I 
perioden 1901-1944 udstillede hun på Charlottenborgs Forårsudstillinger. Via sit medlemskab af 
Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS, blev hun udpeget som censor ved Charlottenborgs 
Forårsudstilling 1922 og i 1923-1926 som medlem af udstillingskomiteen. Hun boede i Dragør 
1907-1914 og har malet mange motiver herfra. Gennem mange rejser til Dresden, Holland, Paris, 
Berlin og Italien frem til 1923 fik hun inspiration af de mange indtryk hun fik på rejserne. Fra 1923 
bodsatte hun sig på Bornholm. Hvor ikke blot malede klippelandskaberne, men også en række 
portrætter.  

Le Courbusier (1887-1965) – arkitekt, designer mm. - en af de centrale kunstnere i den franske 
modernismens tidsalder, hvor han både analyserede og udviklede design og byplanlægning med 
henblik på at skabe bedre rammer for mennesker i tæt bymæssig bebyggelse. Han udviklede sig 
som multikunstner: arkitekt, møbeldesigner, byplanlægger, forfatter, skulptør og kunstmaler. Hans 
mest berømte enkeltbygning er: Notre Dame du Haut. Den 14 m høje romersk-katolske katedral 
fra 1955 i Ronchamp i Frankrig er bygget af beton og har en meget organisk form, der fremtræder 
forskelligt, alt efter hvilken vinkel, man ser den fra. Dens mange vinduer og glugger giver den stort 
lysindfald i kirkerummet. Bygningsværket har inspireret og betaget arkitekter og besøgende fra 
hele verden pga. sin funktionelle komplekse skønhed. Maleren *Didder Geisler har den også 
betaget ved et besøg i 1979. 

Lergaard, Niels. Niels Lergaard (1893-1982) – maler; fik sin uddannelse på Det Kongelige Danske 
Kunstakademi 1917-1920, hvorefter han flyttede til Norge indtil 1928 - samme år, hvor Oluf Høst 
(1884-1966) fik ham til at komme til Bornholm. Her malede han stiliserede bornholmske 
landskaber og modelopstillinger. I 1931 blev han medlem af Grønningen, som han meldte sig ud af 
i 1970 for at blive medlem af Corner. Han var professor på Akademiet i perioden 1959-1964 – og 
lærer for *Hanne Swane. 
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Leth, Harald. Harald Leth (1899-1986) - maler og skribent inspireret af Harald Giersing (1881-
1927), Olaf Rude (1886-1957) og Oluf Høst (1884-1966). Debuterede på Kunstneres 
Efterårsudstilling i 1923. Startede tidsskriftet, Aarstiderne, i 1941. Han underviste *Mette Møller 
Bovin på Kunstakademiet 

Levy, Margrete. Margrete Levy (f. Erichsen 1881-1962) – maler. Hendes forældre var grosserer 
Thor Christian Erichsen (1842-1930) og Sophie Elisabeth Zahrtmann (1853-1929) – en søsterdatter 
til maleren Kristian Zahrtmann. Da hun ville være maler, gik hun til tegneundervisning for kvinder 
på teknisk skole, derefter hos Sode og Meldahls tegne- og maleskole for kvinder, der forberedte 
hende til optag på Den med Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder, hvor hun 
studerede 1900-1902 hos Viggo Johansen (1851-1935). I 1902 rejste hun som 
barnepige/kunststuderende sammen med en dansk familie til Firenze. Ved hjemkomsten 
videreuddannede hun sig 1904-1905 på Anton Dorphs (1831-1914) Malerskole, og i 1905 rejste 
hun til Paris, hvor hun studerede på forskellige malerskoler, hvor hun blev inspireret af 
symbolismen og debuterede i 1905 på Charlottenborgs Forårsudstilling samtidig med, at hun 
1906-1907 var elev på Det Franske Kunstakademi i Rom i Villa Medici. Fra 1913-1943 udstillede 
hun på Charlottenborg, Kunstnernes Efterårsudstilling samt en række separatudstillinger og 
udstillinger for kvinder i Danmark og udlandet. Hun rejste frem til 1930’erne rundt i Europa og 
Rusland. Hun var tidligt medlem af Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS, blev medlem af 
bestyrelsen (sammen med *Elisabeth Neckelmann) og udstillede også i KKS-regi gennem årene. I 
1911 giftede hun sig med forfatteren Louis Nicolai Levy (1875-1940), hvis værker hun bl.a. 
illustrerede. Med Louis fik hun seks børn, der var modeller til hendes illustrationer og øvrige 
værker, der også omfattede portrætter af tidens personligheder. Efter Louis’ død i 1940 flyttede 
hun fra København til Lodsoldermandsgården i Rørvig, Odsherred, hvor hun lod sig inspirere af det 
omliggende landskab og modtog kunstnervenner. Hun modtog flere præmier og legater. Er 
begravet på Rørvig Kirkegård.  

Lichtenberg, Annemette. Annemette Lichtenberg (f. 1955). Vandt i 1972 en tegnekonkurrence.  
Gik 1975-1980 på Skolen for Brugskunst (tidligere Kunsthåndværkerskolen, senere Designskolen 
og nu en del af Det Kongelige Danske Kunstakademi). Studerede 1979-1984 hos grafiker Palle 
Nielsen (1920-2000) på Kunstakademiet og supplerede i 1989-1991 med et uddannelsesforløb på 
School of the Museum of Fine Arts, Boston, USA. Debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling 
1980 og har udstillet stort set hvert år siden på danske og udenlandske gallerier. I 1984 blev hun 
medlem af Huset i Asnæs, Odsherred. Underviser/har undervist fra 2001 i billedkunst på 
Designskolen i Kolding, fra 1995 på Det Kongelige Danske Kunstakademi og fra 2006 på 
Kunstskoler i Kiel og Hamburg. Hun bor og har atelier i København. Laver bl.a. store tegnede og 
farvelagte kunstværker i en enkel streg. 

Liechti, Eva Winther. Eva Winther Liechti (1924-2013), væver, tekstilingeniør og væveinstruktør 
ledede væveværkstedet, ’VÆV48’, Smallegade 48, Frederiksberg.  Hun har oversat flere bøger til 
dansk om garnfarvning, vævning og arbejde med tekstiler. Endvidere har hun vævet et 
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altergangstæppe, knæfald og antependium til en kirke på Vesterbro (uvist hvilken). Er 
repræsenteret på Designmuseum Danmark. Væver *Marianne Poulsen gik på vævekursus hos 
hende. 

Linnemann, Willy-August. Willy-August Linnemann (1914-1985) - forfatter. Boede i perioden 
1949-1953 i Madrid, hvor hans kone, tegner og forfatter Lisbeth Sigrid Linnemann (f. Vold Møller-
Jensen 1915-2006), arbejdede på den danske ambassade. Hun illustrerede flere af hans bøger. 
Willy-August Linnemann skrev efter denne periode rejsebogen Syd for Pyrenæerne i 1953. I 
perioden 1963-1965 opholdt han sig i Rom og Venedig, hvorefter han blev mere eller mindre 
fastboende i Danmark. Hans litterære forfatterskab centrerer sig om såvel den europæiske historie 
og kultur, besættelsestiden som Sønderjylland.  Swanefamilien mødte Linnemands på en af deres 
rejser til Spanien, og Sigurd Swane malede hans portræt i 1964. 

Lobedanz, Edmund. Edmund, Adolph Johannes Lobedanz (1820-1882) – farmaceut, forfatter, 
digter, oversætter mm. samt morfar til maleren *Carla Colsmann Mohr. Han blev født i Slesvig, 
hvor han også gik i tysk skole. Efter sin konfirmation blev han farmaceut og senere student i Kiel. 
En tid herefter ordnede han Hertugen af Glücksborgs Bibliothek. Den danske enkedronning Marie 
Sophie Frederikke (1767-1852), som havde været gift med Frederik den sjette (1790-1839), 
skaffede ham i 1847 et rejsestipendium, som han brugte til en Tysklandsrejse. Da han kom hjem, 
opfordrede kong Christian VIII ham til at bosætte sig i Danmark og studere nordiske sprog. I 1853 
blev han ansat i Stænderforsamlingen i Flensborg og derefter i Det slesvigske Ministerium i 
København, da den danske regering efter sejren i den første slesvigske krig i 1848-1851 startede 
en politik om en fordanskning af Slesvig. Hans ansættelse ophørte dog allerede i 1864 af sig selv 
efter det danske krigsnederlag til Prøjsen og Østrig og tabet af størstedelen af Sønderjylland. 
Herefter levede han udelukkende af og for sin litterære produktion og sine oversættelser mellem 
tysk og dansk, som han beherskede fuldkomment. Hans værk, Psyke, blev sat i musik af Niels W. 
Gade. 

Lorenzen, Gudrun. Gudrun Elisabeth Lorenzen (1904-1968) – maler. Fik forberedelsesundervisning 
på Odense Tekniske Skole og blev i 1925 optaget på Kunstakademiet i København. Hvor hun er den 
med i den første årgang af kvinder, der kan optages og undervises på lige fod med mænd. Hun 
studerede på Malerskolen hos Aksel Jørgensen (1883-1957) og Einar Nielsen (1872-1956) for at 
afslutte på Frescoskolen i 1933. I 1929 debuterede hun på Kunstnernes Efterårsudstilling og 
udstillede siden på Charlottenborgudstillingerne Hun var med til sammen med Ejnar Nielsen at 
udsmykke Stærekassen 1932-1939 (sd). I perioden 1954-1968 var hun leder af Kunstnernes 
Statsstøttede Croquisskole (sd).  

Lund, Axelline. Axelline Lund (f. Mørch 1836-1918) – forfatter og kvindesagsforkæmper. Som barn 
i en embedsmandsfamilie deltog hun tidligt i forældrenes kulturinteresser og fik næring til sine 
talenter, hvor hun som fire-årig kom i pigeskole, fik sang- og musikundervisning af operasangeren 
Leocadie Gerlach (1826-1919) og komponisten Henrik Rung (1807-1871) samt tegne- og 
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maleundervisning af blomstermaleren Sophie Henck (1822-1893). Hendes far mente – ligesom så 
mange fædre på den tid, at hans datter ikke skulle have en professionel karriere, men bruge sine 
færdigheder i sin kvindelige dannelse. Men hun blev dog ansat som ganske ung som 
porcelænsmaler på den nye fabrik fra 1853 Bing & Grøndahl, hvor ledelsen ønskede kvinder af god 
familie, hvorfor den ansatte 12 embedsmandsdøtre. Herved kunne hun få egen indkomst. I 1859 
giftede hun sig med historiemaleren F.C. Lund (1826-1901), og sammen med ham rejste hun til 
Paris, London og Rom, hvor hun sandsynligvis lærte ægteparret Henrik og Suzannah Ibsen at 
kende og herigennem reviderede sit syn på sig selv og andre kvinder ved at forstå, at kvinder også 
havde brug for personlig udvikling og mulighed for at udfolde deres talenter, som Henrik Ibsen 
skrev om i sin dramatik.  På disse udlandsophold sendte hun artikler til Illustreret Tidende, 
Berlingske Tidende og magasiner som fx  Dansk Kvindesamfunds blad: Kvinden og Samfundet. Af 
skønlitterære værker skrev hun i 1876 Skizzer fra Rom og i 1895 dramet: Kvindernes Foretræde hos 
Dronning Margrethe. I 1917 udgav hun: Erindringer hjemmefra og udefra, hvor hun fortæller 
anekdoter om kulturlivets aktører. Hendes mand blev syg i 1890 og kunne frem til sin død i 1901 
ikke arbejde. De boede en årrække i Kunstnerhjemmet i Gothersgade. Under hans sygdom vedblev 
hun at være aktiv. I 1895 deltog hun i arrangementskomiteen for Kvindernes Udstilling, hvor hun 
arbejdede i udstillingens litterære udvalg og fik her ideen til at oprette organisationen Cirklen (sd) i 
1897 for udøvende kvinder inden for kunst og kultur. 1898-1904 underviste hun i italiensk på 
Kunstakademiet. I 1907 foretog hun en rejse til Algeriet sammen med forfatter og ansat ved 
statsbanerne Aage Barfod (1879-1960), som hun pga. sin egen barnløshed gjorde til sin 
universalarving.  

Luplau, Marie. Henriette Marie Antonette Luplau (1848-1925) – maler. Hun blev i sin barndom 
præget af det danske nederlag til Preussen i 1864, da hendes dansksindede forældre var nødt til at 
flytte nordpå til Varde, hvor faren fik nyt præsteembede. Hun valgte tidligt at ville være maler, og 
hendes mor, kvindesagskvinden Line Luplau (1823-1891) støttede hende i at tage til København, 
hvor hun fik undervisning på Vilhelm Kyhns (1819-1903) Maleskole, og hvor mødte Emilie Mundt 
(1842-1922) og dannede par med hende. De søgte hver for sig om at blive optaget på Det 
Kongelige Kunstakademi i 1874, hvor de fik afslag – ikke fordi de ikke var kvalificerede, men fordi 
man ikke optog kvinder. I 1876 tog de til München, hvor mange skandinaviske kvinder uddannede 
sig på private maleskoler. Her lærte Luplau sig nye teknikker – sikkert pastos (se kunstteknikker) - 
som hun senere fik afprøvet i sine historie- og landskabsmalerier. I 1882-1884 tog hun sammen 
med Mundt til Paris til Acádemie Colarossi, hvor de tegnede og malede efter nøgne mande- og 
kvindemodeller. Colarossi var et privat akademi, der tilbød denne disciplin for kvindelige malere. I 
lighed med sin mor kunne Marie advokere politisk for kvindesagen og kvinders rettigheder til 
statsfinansieret uddannelse, hvad hun også gjorde på skrift i dagblade og magasiner. I 1891-1897 
malede hun det store gruppebillede: Kvindevalgretskampens første Dage, der efter indførelse af 
valgret for kvinder i 1915, blev hængt op i Folketinget i 1917. Luplau havde siden stiftelse af Dansk 
Kvindesamfund i 1871 været aktiv i foreningen og i 1897 formand for Københavnskredsen. I 1922 
meldte hun sig dog ud af DK, da foreningen i sin historieskrivning ikke krediterede morens, Line 
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Luplaus, indsats som pioner i valgretskampen.  I perioden 1886-1913 drev hun en maleskole for 
kvinder sammen med Mundt. I 1916 var hun sammen med Emilie Mundt i den gruppe, der 
grundlagte Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS. (Se også Mundt, Emilie) 

Lübbert, Better. Better Lübbert (f. 1955) – keramiker. Hun er uddannet fra Danmarks Designskole 
– først på Keramik- og Glaslinjen 1988-1990 og 1991-1994 på Unikalinjen. Har udstillet mange 
steder, og er blevet hædret med flere arbejdslegater fra Statens Kunstfond. Hun bor og arbejder i 
Hundested, er fast medlem af i flere gallerier og medlem af Huset i Asnæs. Hendes værker er ofte 
store krukker, som hun dekorerer med stadigt eksperimenterende glasurer, der ikke blot viser 
mange forskelige mønstre og farvesammensætninger, men også med alkaliske glasurer med 
glasagtig karakter. I udtrykket viser nogle af værkerne både klassisk og nutidig middelhavskultur, 
hvilket ikke er tilfældigt, da Lübbert har studeret glasurteknikker i Grækenland og Tyrkiet (Se: 
www.husetiasnaes.dk). 

Lægdsmand Karsten.  Karsten Lægdsmand (1942-2017) - mag.art. i etnologi.  blev efter sin afgang 
fra Københavns Universitet blev han ansat i Nordisk Ministerråd med ansvar for forvaltningen af 
Nordisk Kulturfond, hvilket bl.a. gav ham indgående kendskab til folket samerne.  Senere blev han 
salgschef for Lego med ansvar for et internationalt salgs- og distributionssystem af Lego 
publikationer og film. Derefter var han en periode som projektleder for Amager Kulturpunkt (et 
kommunalt støttet samlingssted for foreninger, udøvere og forbrugere af kultur om musik, teater 
og workshops – se : http://amager-kulturpunkt.kk.dk). I en periode efter 2002 blev han 
koordinator for Udviklingscenter Odsherred Fond, der eksisterede fra 1999-2008 og hvis formål 
var at styrke kulturelle, sociale, miljø og erhvervsmæssige aktiviteter. Han har bl.a. skrevet om 
kunstnersammenslutningen Stokrosebanden. Gift med væveren *Margrethe Agger fra 1996 til sin 
død. 

Løcke, Hanne. Hanne Løcke (f. Sabroe 1938) – væver og forfatter. Uddannet boghandler 1959; 
1960-1964 uddannet på Kunsthåndværkerhøjskolen – Tekstillinjen. Medlem af det kunstnerejede 
og kunstnerdrevne galleri Huset i Asnæs siden 1975. Hendes vævninger afspejler hendes 
optagethed af mange universer, kombineret med med humor og overraskende kombinationer 
med mange slags materialer. Hun har udgivet bøgerne: I kærlighedens navn – en dagbogscollage 
og Født under en heldig stjerne, begge udgivet på: Books on Demand GmbH, København, hhv. i 
2007 og 2018. 

Løvmand, Christine. Christine Marie Løvmand (1803-1872) – maler.  Hun voksede op i en familie, 
hvor moren var psykisk syg, hvorfor hun var ude af stand til at tage sig af Christine og sine fire 
andre børn. Christine måtte derfor træde til. Christine begyndte samtidig med, at hun tog sig af 
sine søskende også at tage maleundervisning hos blomster- og dekorationsmaler J.L. Camradt 
(1789-1849). Fra perioden 1817-1820 med denne undervisning er bevaret en af hendes 
skitsebøger, der viser hende som en god tegner. Da faren, der var ansat i hæren, døde i 1826, 
måtte hun forsørge sig selv og (måske også nogle af sine søskende), og det gjorde hun fra samme 
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år, hvor hun oprettede en tegne- og maleskole i sit hjem. Her kom flere berømtheder som elever, 
bl.a. kongelig skuespiller Johanne Luise Heiberg (1812-1890), der også omtaler hende i sine 
erindringer. Parallelt med sin maleskole fik hun 1831-1834 søndagsundervisning af C.W. 
Eckersberg 1831-1834. Hun fik tidligt officiel anerkendelse og solgte til Den kongelige 
Malerisamling (forløberen for Statens Museum for Kunst). Senere fik hun kongelig understøttelse, 
hvorefter hun kunne rejse til Tyskland og Paris i 1840’erne. Hun udstillede på Charlottenborgs 
Forårsudstillinger fra 1827 i alt 42 gange med 122 værker. Hendes værker blev vist posthumt på 
store udstillinger flere gange. Hendes blomsterbilleder var dels vase- og opstillingsbilleder og dels 
detaljer fra naturen og har en særligt lysende karakter. 

M 

Madsen, Karl. Karl Johan Wilhelm Madsen (1855-1938) - maler, kunsthistoriker og 
museumsdirektør.  Realeksamen fra Sorø Akademi 1871. Derefter arkitekt C.V. Nielsens (1833-
1910) Tegneskole. Optaget på Det Kongelige Kunstakademis forberedelsesklasse 1872-1876 
samtidig med, at han fik undervisning af Vilhelm Kyhn (1819-1903). I perioden 1876-1879 
studerede Madsen på École nationale supérieure des Beaux-Arts (ENSBA) hos historie- og 
klassicisme-maleren og billedhuggeren Jean Léon Gerôme (1824-1904) og kopierede værker på 
Louvre. Madsen var hjemmefra influeret af Brandes, hvis forelæsninger om Hovedstrømninger i 
1800-tallets litteratur, han havde fulgt i 1871. Fra forberedelsesklassen på Kunstakademiet havde 
han lært Michael Ancher (1849-1927) at kende og fulgte med ham til Skagen, hvortil de ankom 
midt om sommeren i 1874. I Skagen vejledte han den unge Anna Ancher (1859-1935) og har 
sikkert anbefalet hende at gå på Kyhns Malerskole, som hun gik på i 1870’erne. Madsen kom hjem 
fra Frankrig i 1879 efter at have fået inspiration fra bl.a. Édouard Manet (1832-1883) og malede 
nogle mørke billeder. Men indså vel at nogen fremragende maler ville han næppe blive, selv om 
hans viden og indsigt i maleriet og kunsten var meget omfattende. På Holger Drachmanns (1846-
1908) anbefaling blev Madsen derfor anmelder i dagspressen. I 1895 blev han ansat som assistent 
ved Statens Museum for Kunst, blev inspektør i 1900 og direktør i 1911. Endvidere blev han 
formand for bestyrelsen på Skagens Museum 1928. Karl Madsen var i slægt med *Agnete Swanes 
mormor, Alfrida Baadsgaard, der var født Madsen. Endvidere var han næstformand i Foreningen 
for fransk Kunst. 

Magnussen, Dominique. Dominique Hélène Raymonde Magnussen (f. 1925). Uddannet på 
Academie des Beaux-Arts 1947-1949. Kunstakademiet i København 1948-1950. – maler. 
Auroragruppen fra 1975 og til nu. Medlem af Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS. Deltog i 12 
Malerinder, Kvindemuseet i Aarhus 1988 sammen med *Ingrid Wichmann. 

Mancoba, Sonja Ferlov. Sonja Ida Ferlov Mancoba (f. Ferlov 1911-1984) - maler og billedhugger. 
Voksede op i Charlottenlund i en parfumefabrikantfamilie, blev nysproglig student fra Odrup 
Gymnasium 1930. Starter i 1931 på Kunsthåndværkerskolen, hvor hun bl.a. har Bizzi Høyer (sd) 
som lærer. I 1933-1935 går hun på Det Kongelige Danske Kunstakademi, hvor hun bl.a. bliver 
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undervist af Aksel Jørgensen (1883-1957) og Kræsten Iversen (1886-1955) (sd)og bliver 
studiekammerat med Richard Mortensen (1910-1993), Ejler Bille (1910-2004), Vilhelm Bjerke-
Petersen (1909-1957) og Gertrud Hjorth (1913-2007). Hun er med til at danne den surrealistiske 
sammenslutning Linien, der eksisterede 1934-1939. Hun debuterer på Kunstnernes 
Efterårsudstilling i 1936 med værket Ugle, som hun har lavet i Rørvig om sommeren. I 1937 
bosatte hun sig i Paris, hvor hun blev optaget som studerende på Det franske kunstakademi frem 
til 1942. Samme år gifter sig med den sydafrikanske kunstner Ernest Methuen Mancoba (1904-
2002). De får sønnen Marc ’Wonga’ Mancoba (1946-2015), som Sonja føder på sin nabo Alberto 
Giacomettis (1901-1966) loft. Sønnen bliver også bliver kunstner og tager sig af sin fars eftermæle 
i Sydafrika. I Frankrig og Paris var svært at overleve under Anden Verdenskrig for begge forældre. 
Ernest blev indtil 1944 interneret i en krigsfangelejr som britisk statsborger. Sonja arbejdede under 
svære vilkår stadigvæk som billedhugger. Efter krigen forsøgte familien at rejse til Sydafrika, men 
det hindrede regimet dér. Familien tog da til Danmark, og i 1947-1951 var var hun gæsteudstiller 
på Linien II og Høstudstillingerne og CoBrA. Fra 1952 bosatte hun igen i Frankrig, og familien fik 
fransk statsborgerskab i 1961. Familien levede frem til hendes død i 1984 i et lille værksted på 
Montparnasse, hvor hun producerede større billedhuggerarbejder. Fra 1969 blev hun blev 
medlem af Den Frie Udstilling og fik i 1960’erne legater og ydelser fra Statens Kunstfond. (Se: 
Troels Andersen: Sonja Ferlov Mancoba, 1979). 

Manz, Bodil. Bodil Manz (f. Rasmussen 1943) – keramiker. Uddannet på Kunsthåndværkerskolens 
keramiklinje 1961-1965. Har været på flere studierejser og studieophold rundt om i verden: 
England, Sverige, Mexico, USA, Japan, Bahrain, Syrien, Jordan og Israel, Kina og Korea. Arbejdede i 
mange år både sammen og parallelt med sin mand keramikeren Richard Manz (1933-1999), idet 
hver af ægtefællerne også arbejdede hver med deres individuelle udtryk. For Bodil Manz- 
vedkommende hendes karakteristiske porcelænstynde keramiske arbejder. Hun har vundet flere 
internationale priser for sit arbejde og fik fra 1998 tildelt statens livslange ydelse. Var i 1973 med 
til at oprette det kunstejede og kunstnerdreve galleri Huset i Asnæs. (Se: Keramikeren/the 
Ceramist Bodil Manz, red. Nanna Bruun og Bodil Busk Laursen med bidrag af Bodil Busk Laursen, 
Anne Wolden Ræthinge, Garth Clark og Svend Axelson, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 
2008). 

Mariboe, Carl Rudolph. Carl Rudolph Ferdinand Marieboe (1800-1860) – skoleleder, translatør, 
lærer. Han startede som forretningsmand, opholdt sig i England 1823-1828, tilbage i Danmark blev 
han translatør i tysk, engelsk og fransk og underviste derefter i sprog på forskellige skoler. I 
perioden 1831-1841 studerede han sprog og undervisning i England og oprettede i 1833 Mariboes 
Realskole (sd) i. I 1844 oprettede han Dannekvindeskolen (sd), der eksisterede indtil 1853 og blev 
bestyret af hans hustru, Susette Mariboe (f. Dalgas 1825-1889) (sd). Mariboe blev optaget af 
engelsk sprogpædagogik, der gik ud på, at sprogindlæringen skulle ske ved, at eleverne talte 
sammen på det fremmede sprog, at gramatikken skulle læres ud fra det faktisk talte fremmede 
sprog og tekster på fremmedsproget. Dette syn prægede også Mariboes lærebøger i 
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fremmedsprog. Mariboe og Grundtvig blev venner fra 1820’erne, og delte menneskesyn og 
skolesyn.  

Mariboe, Susette. Susette Augusta Marieboe (f. Dalgas 1825-1889) – skoleleder. Hun havde 
gennem sin far, der var danskfødt og konsul i Livorno, Italien, en fransk og europæisk reformert 
baggrund (huguenotter/calvinister). Hendes far døde, da hun var 10 år gammel, og hendes mor 
stod alene med forsørgeropgaven, hvorfor hun med nogle af børnene flyttede til København, 
mens andre kom i pleje hos slægtninge. Som stor pige måtte Susette lave kunstbroderi for at tjene 
penge til familien. Knapt 20 år gammel blev hun ansat som skoleleder ved Dannekvindeskolen (sd), 
der blev oprettet i 1844. Forinden var hun blevet hjemmeundervist en periode af N.F.S. Grundtvig, 
hvis børn hun var venner med. På Dannekvindeskolen viste hun sine store pædagogiske evner til at 
gøre skolen til et hjertevarmt og livligt sted for eleverne, der især kom fra kunstner- og 
embedsmandshjem. Sammen med andre dannede hun en diskret forening, der uddelte tøj og mad 
til fattige mennesker, som medlemmerne også besøgte. Hun søgte det naturlige, hvorfor hun ikke 
gik med korset i sit skolearbejde. I 1954 gifte hun sig med Dannekvindeskolens stifter, Carl 
Mariboe, og fik to børn. Da han døde i 1860, blev hun forstanderinde for Dronning Caroline 
Amalies Asylskole, der var blevet oprettet i 1841. Den havde Grundtvig som direktør, og Grundvigs 
datter Metas mand, P.O. Bojsen som direktør samt en række grundtvigianere som lærere i både 
pige- og drengeafdelingerne. Fra 1866 ledte hun et pigehjem i tilknytning til skolen. Her kunne 
pigerne få en uddannelse som tjenestepiger. Hun arbejdede også for at bedre lærerindernes 
dårlige arbejds- og pensionsforhold. Hun trak sig tilbage i 1884 efter en hjerneblødning. (Kvinfo: 
Kvindebiografisk leksikon, Birgitte Possing: Viljens styrke, 1992) 

Marstrand, Julie. Julie Marstrand (1882-1943) – billedhugger. Hendes forældre var bagermester 
og fra 1904 borgmester i København Jacob Nicolaj Marstrand (1848-1935) og Marie Elisabeth 
Neergaard (1846-1914). Begge forældre var medlemmer af Dansk Kvindesamfund, og faren skrev 
bl.a. artikler i medlemsbladet Kvinden og Samfundet om unge kvinders valg af uddannelse og 
erhverv. I 1898-1900 blev Julie uddannet på Tegne- og Industriskolen for Kvinder. Derefter fik hun 
undervisning på Sode og Mehledals Kunstskole for Kvinder (sd) og hos landskabsmaleren Viggo 
Pedersen (1854-1926). I 1901-1906 studerede hun på Den med Kunstakademiet forbundne 
Kunstskole for Kvinder på billedhuggerlinjen, og i 1910 blev hun optaget en kort periode på 
malerlinjen på Kunstskolen hos Valdemar Irminger (1850-1938) (sd.). Også hos Einar Utzon Frank 
(1888-1955) fik hun undervisning en tid på hans billedhuggerskole. Hun fik sin debut på 
Kunstnernes Efterårsudstilling i 1909 og udstillede der igen i 1911 og 1914-1916. Hendes faste 
udstillingsted var Charlottenborgs Forårsudstilling, hvor hun udstillede til sin død. Hun var medlem 
af Kunstnerforeningen af 18. November og udstillede her i mange år. Ligeledes deltog hun i 
1930’erne på Internationale udstillinger. Hun var medlem af Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS, 
og udstillede på foreningens udstillinger lige som hun varetog tillidshverv for KKS. Hun deltog i 
tidens kunstdebatter ved at skrive artikler om kvinder i kunstindustri- og håndværk i aviser og 
tidsskrifter og var med i en række interesseforeninger som fx Haandarbejdets Fremme fra 1928 
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(sd). Hun arbejdede med mange slags kunstteknikker: maling, modellering, modeller og mønstre til 
vævninger. Hendes portrætbuster, som hun lavede en del af, lignede modellerne i det ydre og i 
deres psyke og hun var meget efterspurgt ved bestillingsopgaver. Året før hun døde i 1942 afholdt 
hun separatudstilling i Den Frie Udstillingsbygning. En af væggene var tapetset med tavler med 
statistikker og skemaer, der viste arbejdstiden for en husmors, en kunstners og en mors 
gennemsnitlige årlige arbejdstid. I perioden 1905-1926 var hun gift med lægen Niels Reinhold 
Blegvad (1880-1970), og fik fire børn med ham, inden ægteskabet blev opløst.  

Meldahl, Julie. Julie Marie Augusta Meldahl (1861-1946) – maler, lærer og skoleleder. Hendes far 
var fabriksejer og jernstøber og bror var arkitekt og professor ved Kunstakademiet Ferdinand 
Meldahl (1827-1908). Hun fik først uddannelse på Tegneskolen for Kvinder, oprettet 1875/1876 af 
Dansk Kvindesamfund, derefter Tegnelærereksamen 1883 og blev så selv lærer på Tegneskolen for 
Kvinder indtil 1888 (hvor skolen skiftede navn til: Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder). 
Herefter blev hun optaget som en del af første årgang 1888-1891 på den nys åbnede: Den med 
Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder. Under uddannelsen mødte hun Charlotte Sode 
(1859-1931), som hun tog på studierejser med til Italien og Tyskland. I 1892 åbnede de sammen 
Sode og Meldahls Tegne- og Malerskole i en pavillon i Odd Fellow Palæet (hvor maleren 
Zahrtmann tidligere havde haft sin maleskole) i Bredgade, der var i gang indtil ca. 1930. Julie 
Meldahl huskes mest som lærer og skoleleder, da der mest var gang i den del af hendes liv, og hun 
fandt så megen tid til selv at male. *Carla Colsmann Mohr, Karen Blixen og Gerda Wegener gik hos 
Sode og Meldahl som forberedelse til deres optagelse på Kunstskolen for Kvinder. 

Meldahl, Ferdinand. Ferdinand Mehldal (1827-1908) – arkitekt – professor. Allerede i 1873 
foreslog han i egenskab af at være formand for Akademiets skoleråd, at kvinder fik adgang til 
tegneundervisning på Akademiet. Flere af lærerne var positive, og nogle mente endda, at man 
burde indføre fællesundervisning med mændene, men flertallet i Skolerådet viste sig at være imod 
en sådan idé. I 1874 henvendte Dansk Kvindesamfund, DK, sig til Kunstakademiet om bad dem 
åbne for adgang for kvinder, Svaret blev nej. Det blev det også til fem konkrete kunstnerinder, der 
søgte om optagelse på almindelige og generelle vilkår ud fra reglerne om optagelse – tegninger 
mm. Meldahl og andre på Akademiet mente herefter, at det var en for radikal idé at blande 
kønnene på Akademiet. Alle henvendelser blev herefter besvaret med nej og pladsmangel.  Emilie 
Mundt (1842-1922) og Marie Luplau (1848-1925) var blandt de afviste. Det var måske meget 
belejligt for Akademiet, at Tegneskolen for Kvinder (senere Tegne- og Industriskolen for Kvinder) 
blev oprettet i 1875/1876, så var de fri for at tænke mere på kvindelige elever – foreløbigt. Men i 
1888 var den gal igen, da maler Johanne Krebs fik Rigsdagen til at vedtage, at der skulle åbnes Den 
med Kunstakademiet forbundne Kunstskole Kvinder, hvad der faktisk skete i oktober samme år. 
Nu var Meldahl blevet direktør på Akademiet og kunne ikke sige nej til politikerne – og dermed 
kvinderne.  Ferdinand Meldahl var en af de mest indflydelsesrige arkitekter og ’kulturpolitikere’ i 
Danmark og Norden i sin levetid. Han havde fået et grundigt uddannelsesforløb som forberedelse 
til sin arkitektuddannelse: Former i et støberi, mureruddannelse, Kunstakademiet 1839-1844, hvor 
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han vandt mange medaljer for sin afgangsopgave og senere arbejder. I de fleste af tidens byggerier 
havde Meldahl en finger med i spillet selv eller i kraft af at være tidens æstetiske meningsdanner i 
formelle hverv som kongelig bygningsinspektør, etatsråd, kammerherre, borgerrepræsentant, 
frimurer mm. Hertil kom, at han blev underviser, formand for Skolerådet fra 1863 og fra 1864 
professor på Kunstakademiet. I 1873-1890 var han direktør for Akademiet. Han havde drømme 
om, at København skulle være en international storby, derfor tog han fat på anlæg af nye kvarterer 
(Enghave/Vesterbro, Gothersgade/Nørrebro) mv.  Det var hans idé at opføre Kunstnerhjemmet i 
Gothersgade 143, hvor flere af de her i bogen nævnte kunstnere kom til at bo i perioder (*Carla 
Colsmann Mohr, Sigurd Swane med døtrene *Hanne og *Gerda, Peter Rostrup Bøyesen m.fl.).  
Den opvoksende generation af arkitekter var imidlertid imod hans lidt tunge historicisme, som de 
synes var gammeldags. Jugendstilen var også på vej og til inspiration for en ny æstetik i 
arkitekturen.  

Metz, Albert. Albert Mertz (1920-1990), maler. Han blev uddannet i perioden 1936-1938 på Det 
Kongelige Danske Kunstakademi med maler og grafiker Aksel Jørgensen (1883-1957) som lærer. 
Han blev tidligt præget af dadaismen som på det tidspunkt, han ’sprang ud’ som maler, for længst 
havde haft sit højdepunkt, der lå i perioden 1915-1923. I 1940 begyndte han et samarbejde med 
dokumentarfilmmanden Jørgen Roos (1922-1998). Sammen lavede de en række 
eksperimentalfilm. I alt var han med til at lave over 30 film med og uden Roos. I perioden 1963-
1977 er han bosat i Frankrig og i perioden 1979-1990 er han professor på Det Kongelige Danske 
Kunstakademi. Han var med i en række kunstnersammenslutninger: Kunstnernes 
Efterårsudstillinger 1936-1956, Linien II 1947-1988, Grønningen, hvor han udstillede 1962-1965, 
Den Frie, hvor han udstillede 1964-1991. – har undervist *Didder Geisler på Akademiet. 

*Mohr, Carla Colsmann (1887-1974) 

Uddrag af Carla Colsmann Mohrs CV 
 
Født: Carla Colsmann 
Levede: 1887-1974 
Forældre: Grosserer Poul Jacob Johannes Colsmann (1855-1908) og Natalie Elisabeth Mathilde 
Lobedanz (1864-1918)  
Søskende: Edith Colsmann (født 1885 – hendes dødsår kendes ikke) – translatrice. Boede i mange 
år sammen med Carla på Amager, Ved Linden 6 og senere også i Kunstnerhjemmet i Gothersgade 
143 
Ægtefælle: Handelsgartner Sofus Johannes Christian (Kristen) Mohr (1864-1943); gift i perioden 
1928-1943 (indtil hans død) 
Uddannelse: Undervisning på Sode og Meldals Tegne- og Malerskole 1902-1904. Den med 
Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder 1904-1912 (først optaget i Malerskolens 
Forberedelsesklasse 3. marts 1904 - fik undervisning af: I.C. Schlichtkrul, Viggo Johansen, V. 
Irminger og Sigurd Wandel) 
Kunstnersammenslutninger: Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS; hun var med til at oprette 
foreningen i 1916 og var medlem til sin død i 1974. Kunst for Varer. 
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Studieture: Holland- Belgien 1908 og 1909, Frankrig (Paris og Bretagne) 1911, Italien (Rom og 
Assisi) 1921 og 1923, Frankrig (Cagnes) 1926, Færøerne 1962 
Arbejde: Egen malerskole i perioden 1914-1928.  
Tillidsposter: Censor for Kunstnernes Efterårsudstilling 1914-1915, censor for Charlottenborg 
Forårsudstillingen 1926-1927.  
Udmærkelser: J.J. Levins legat 1908-1909, Raben-Levetzau 1909, præmie fra Akademiet 1910, 
1911 og 1915, Bielkes legat 1912, 1913, Neuhausens Præmie 1917, Elma Bærentzens legat 1927 
Udstillinger: Kunstnernes Efterårsudstilling 1907 (debut), 1908 (officiel debut), 1910, 1913, 1914, 
1916-1917. Charlottenborgs Forårsudstilling 1908-1923, 1925-1974. Kunstforeningen i 
København, fem malerinder, Den Frie, 1911. Göteborg Kunstforening, 1913. Verdensudstillingen i 
München 1913, Den baltiske udstilling i Malmø 1914. Sammen med Olivia Holm-Møller og Sophie 
Pedersen, Den Frie, 1916 og 1924. Kvindernes Retrospektive udstilling 1920. Charlottenborgs 
Efterårsudstilling 1922, 1928, 1938, 1942, 1946, 1960. Kvindelige Kunstneres Samfund 1930. 
Fredericia Købestævnet 1936. Nordiske Kunstnerinders Udstilling i Stockholm, 1948. Kunst for 
Varer, separatudstilling, 1948. (Holger) Jugelsalen, Aarhus 1954. Kantinen, Berlingske Tidende 
1964. Bachs Kunsthandel 1964 og 1972. Fyns Forum 1965. Kælderen, København 1968 og 1973. 
Taastrup Fritidscenter, Hedeboegnens Kunstkreds, HE-BO 73, 1973. Posthumt: Mindeudstilling 
1975.  
 
*Carla Colsmann Mohr bliver født 17. april 1887; familien bor i Hospitalsvej nr. 4 på Frederiksberg, 
og hun bliver døbt 19. juli 1887 i Frederiksberg Kirke og konfirmeret i 1901. I Carlas barndom og 
ungdom flytter familien en hel del, og farens firmaadresser flytter også. I 1891 bor familien på 
Carolinevej i Hellerup. I 1904, da hun som næsten 17-årig søger optagelse på Den med 
Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder, bor hun (og familien) i Ryesgade 124, 1. sal. 
Hun er indskrevet i Kunstskolens Modelskole frem til 1907/1908, hvor hun også starter på 
Malerskolen hos professor Irminger frem til semestret 1911-1912. Da faren dør i 1908, flytter 
moren og de to døtre, Edith og Carla, til Østerbrogade 140, 5. sal. Den 27. februar 1911 ansøger 
hun – under henvisning til sine små midler - Akademirådet om et stipendium og fortæller i sin 
ansøgning, at hun dags dato rejser til Paris indtil sommeren 1911 og derefter vil tilbringe 
sommeren i Bretagne. I 1914 starter Carla sin Malerskole, mens hun bor på denne adresse i 
Østerbrogade. Da moren dør i 1918, flytter de to søstre sammen til Amager, Ved Linden 6. Den 14. 
marts 1919 ansøger hun et af Kunstakademiets rejsestipendier med henblik på at rejse til Paris, 
Sydfrankrig og helst også Italien, ”når Forholdene ellers tillader en sådan Rejse”. Første 
Verdenskrig sluttede som bekendt i november 1918, og hun kommer afsted i 1921 og 1923. Hun 
søger igen den 14. marts 1924 med samme rejsemål: Paris og Sydfrankrig – denne gang 
specificeret med Cagnes, Arles og Avingnon. I ansøgningen henviser hun til sin udstilling i februar 
1924 sammen med Sophie Pedersen og Olivia Holm Møller i Den Frie – og mener, at en sådan rejse 
vil gavne hende meget, men at hun ingen midler har. Hun bliver bevilget et rejsestipendium og 
rejser i 1926. Søstrene Edith og Carla bliver boende sammen, indtil Carla bliver gift med Sofus 
Mohr i 1928. Efter brylluppet, flytter hun ind i hans hus på Tesdorpfsvej 84 på Frederiksberg, hvor 
han også har et stort gartneri. I Vejviseren fra 1929 står der kun ’Mohr’ som Carlas efternavn. Men 
det bliver rettet senere til Colsmann Mohr. Søster Edith bliver boende på Amager, og Carla flytter 
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ind til hende igen i lejligheden, Ved Linden 6, et par år efter sin mands død. I 1951 flytter Carla ind 
i Kunstnerhjemmet, i Legatboligen på Gothersgade 143, hvor også Sigurd Swane i 1950’erne fik 
tildelt en bolig. Her bor hun formentlig næsten frem til sin død den 4. juli 1974 som 87-årig – med 
ophold på plejehjemmet Sjælsø i Birkerød i den allersidste del af livet, da hun dør i Birkerød.  
(Kilder: Akademiets Journalsager 1908, 1911, 1919 og 1924). 

Mohr, Sofus. Sofus Johannes Kristen (Christian) Mohr (1864-1943) - handelsgartner og *Carla 
Colsmann Mohrs ægtemand 1928-1943. Han ejede: Sofus Mohrs Handelsgartneri, Tesdorpsvej 84 
på Frederiksberg. Det blev grundlagt af ham selv i 1896. Han blev uddannet i Lystrup ved Aarhus 
og tilbragte i alt to læreår i Leipzig og London, hvorefter han fik ansættelse i Glostrup. Oplysninger 
fra 1935 i: Danske Gartnerivirksomheder, Dansk Håndbogsforlag, København fortæller, at hans 
gartneri blev drevet som et blomstergartneri med 61 drivhuse og 150 mistbænke, således, at der i 
alt var 2 ha under glas. Han dyrkede roser til afskæring, syrener, amaryllis, calla og pyntegrønt, 
som blev solgt på Københavns Grønttorv. Hans indsats som gartner blev belønnet med flere priser 
på udstillinger. I 1935 var der ca. 15 medarbejdere og to automobiler. (se: 
http://www.olhus.dk/getperson.php?personID=I94033&tree=tree1 ). Carla Colsmann traf Sofus 
Mohr, da han engagerede hende som tegnelærer for sine børn – eller måske nærmere, for hans 
ældste datter, Karen Mohr Koch (1902-1986). Han havde inden da i flere år været fraskilt. Hans 
ugifte søster Ida Charlotte Ovetia var husbestyrer for hans familie (oplysning fra 1916). Da Carla og 
Sofus giftede sig i 1928, var Sofus’ fire levende børn alle voksne i alderen 23-27 år. Carla nedlagde 
sin tegneskole, da de blev gift. De var gift indtil hans død i 1943, hvor Sophus var 79 år, og Carla 
var 56 år. Ole Skotte Møller skriver i 2006 på hjemmesiden: www.familiekroeniken.dk at Sofus 
Mohr var bror til hans morfar, og at ’Tante Carla’ ofte kom i deres hjem i Agerskov sammen med 
sin søster, fr. Edith Colsmann. Engang på Hostrupvej i Ry tegnede hun portrætter, vist nok med 
kuglepen de tre brødre, Knud, Poul og Ole Skotte Møller. Hun holdt også af at besøge sin mands 
søsters barnebarn, Anna Henneberg i Boris. 

Mols, Kip – se Glob, Kip 

Mortensen, Richard. Richard Strange Mortensen (1910-1993) – maler og grafiker. Han arbejdede 
med surrealisme i starten og senere abstrakt geometrisk kubisme, hvor han lod sig inspirere af alle 
de franske: Pablo Picasso (1881-1973), Joan Miró (1893-1983) og især Wassily Kandinsky (1866-
1944), som også var teoretikeren bag den nye kunst. I 1933-1934 dannede Richard Mortensen 
Kunstnergruppen Linien samme med Ejler Bille (1910-2004) og Vilhelm Bjerke Petersen (1909-
1957), hvor de er optaget af det surrealistiske. I 1948 viser han sin geometriske kunst på Linien II’s 
udstilling, og samme år er han medstifter af Cobra.  Efter Anden Verdenskrigs afslutning var han 
rejst til Paris sammen med skulptøren Robert Jacobsen (1912-1993), bosætter sig og arbejder i 
Paris i 17 år. Herefter fik begge et internationalt varemærke og karrierer som konkrete kunstnere, 
der kunne sælge overalt i verden.  I 1964 kom han tilbage til Danmark.  Mortensen har kendt 
Odsherredsmalerne fra 1930’erne og har udstillet på samme udstillinger som dem. (Der findes et 
foto fra 1934 eller 1935, hvor han bliver fotograferet sammen med *Amy og Karl Bovin, *Ingrid 

http://www.olhus.dk/getperson.php?personID=I94033&tree=tree1
http://www.familiekroeniken.dk/
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Wichmann, Kræsten Iversen og *Helga Klitbæk og Kaj Ejstrup). Han blev i 1945 gift med forfatteren 
Sonja Hauberg (1918-1947): de fik sønnen Finn Hauberg Mortensen (1946-2013); Sonja døde af 
tyfus efter et nordisk forfattermøde i Finland året efter (se: Lars Svanholm: Richard Mortensen, 
tidligt og sent, 2005 i forbindelse med en udstilling på Silkeborg Bad) 

Mouritzen, Priscilla. Priscilla Mouritzen (f. Thoms 1945) er født i Sydafrika og er uddannet på the 
School of Art i Durban. Oprettede eget keramisk værksted i UK i 1968. Hun giftede sig med den 
danske arkitekt, Henrik Mouritzen (f. 1939) i 1979 og har været i Danmark siden 1981. Hun er 
internationalt kendt for hovedsageligt porcelæn og engobe-glasur (små glaspartikler, der under 
brænding forbinder sig med leret), og har udstillet over hele Europa, blandt andet på Galerie 
Besson. Hun var sammen med *Birgit Krogh i den gruppe, der fik etableret Guldagergaard i 
Skælskør som et Internationalt Keramisk Forsknings- og Videnscenter i 1998.  

Mundt, Emilie. Caroline Emilie Mundt (1842-1922) – maler. Gik på Zahles Skole og tog i 1861 
privatlærerindeeksamen. Derefter fortsatte hun som skrive-og tegnelærer på skolen gennem 20 
år. Gennem at undervise unge kvinder dannede hun sig billeder af, at nye vilkår for kvinder var 
undervejs, og at arbejdet med at uddanne dem måtte have prioritet i hendes liv. Kunsten skulle 
blive det område, hun ville arbejde på at udvikle hos sig selv og andre gennem sin pædagogiske 
praksis. Hun begyndte derfor i 1873-1874 at uddanne sig som maler på Vilhelm Kyhns Tegne- og 
Maleskole for Kvinder, (hvor også Anna Ancher senere fik undervisning 1875-1878). På Kyhns Skole 
mødte hun Marie Luplau (1848-1925), som blev hendes partner. Og de besluttede, at de ville 
udvikle sig som malere i fællesskab og slås for kvinders rettigheder til en statsbetalt og 
statsanerkendt uddannelse. Derfor søgte de begge to i 1874 ind på Kunstakademiet (efter en vis 
koordinering med Dansk Kvindesamfund, DK, oprettet i 1871 med bl.a. et program for at uddanne 
kvinder). De fik afslag fra Akademiet og rejste derefter i 1876 til München for at videreuddanne 
sig.  De har formentlig fået privatundervisning, da situationen var som i Danmark, at kvinder ikke 
havde adgang til Kunstakademiet. I München var der indført forbud mod kvinders adgang til Det 
Kejserlige Kunstakademi i 1852, der varede indtil 1920. (senere kom der et ’Damenakademi’ i 
1884, hvor der blev undervist af professorer fra Kunstakademiet). Hun tog derfor sammen med 
Luplau til Paris 1882-1884 til Académie Colarossi, som var blevet grundlagt i slutningen af 
1860’erne i opposition til den statsfinansierede École des Beaux Arts. Colarossi var den eneste 
større maleskole, der underviste kvinder i at tegne efter nøgne kvindelige og mandlige modeller i 
Paris – og en af de allerbedste skoler på den tid. Mundt og Luplaus studier af mandlige modeller 
fra den tid er bevaret. Mundt var optaget af at male børn - børn, der blev passet i asyler 
(børnehaver) og børn i hjemmet. Mundt og Luplau adopterede i 1890 et barn sammen, Carla 
Mundt Luplau (nogle kilder siger, at det var Carla var Mundts datter, som Luplau adopterede). 
Mundt drev sammen med Marie Luplau en maleskole for kvinder i perioden 1886-1913, hvor de 
nåede at uddanne 400 kvinder. Deres bolig og atelier lå på Gl. Kongevej 136-138, Frederiksberg, 
hvor der på det tilsyneladende tre etagers hus også fandtes en fjerde etage med syv store 
kunstatelier og håndvaske. Hvor en skiftende række kunstnere havde deres arbejde gennem 39 år, 
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indtil 1925. I 1916 var hun sammen med Marie Luplau (sd) i den gruppe, der grundlagte Kvindelige 
Kunstneres Samfund, KKS.  

Müller, Inger. Olga Eline Inger Müller (1898-1985) – maler. Var i en årrække fritidsmaler, mens 
hun arbejdede i Købehavns Magistrat. Blev uddannet på Kvindelinjen ved Sigurd Wandel (1875-
1947) samt på Grafisk Skole på Kunstakademiet. Gennemgik Statens Tegnelærerkursus og 
underviste siden på forskellige tegneskoler. Udstillede fra 1931, var medlem af Syv Kunstnerinder 
1962-1965 sammen med *Helga Klitbæk.  

Mygdal, Elna. Elna Mygdal (1868-1940) – lærer, tekstilekspert, maler, museumsinspektør; blev 
uddannet som broderi- og frihåndstegner på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder og som 
kunstvæver i Sverige (Norrköping) med afgang i 1895. På en væveudstilling i Stockholm 1897 fik 
hun sølvmedalje for sine tegninger til jacquardvævning (sd), hvad der skaffede hende kontakter 
med nordiske tekstilforskere, som inspirerede hende til at lave – først en – og senere flere 
publikationer - om hvidsøm/hedebosyning. Derefter begyndte hun at studere maling på 
Kunstskolen for Kvinder på Det kongelige Kunstakademi i København, hvorfra hun fik afgang i 
1904. Samme år blev hun ansat på lærer på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder, hvor hun 
var indtil 1919. Umiddelbart herefter blev hun blev ansat som inspektør på Dansk Folkemuseum. 
Hendes forskning i tekstiler fortsatte, og hun skrev en række værker om broderi, vævning og 
syning – herunder om dækketøj, sengelinned, dragter og i det hele taget forarbejdning af tekstiler. 
Sammen med arkitekt Anton Rosen (1859-1928), som var fra 1913 blev formand for Tegne- og 
Industriskolen for Kvinder, arbejdede hun for at øge kendeskabet til folkelige broderier og 
vævninger. Hun forlod sin stilling som museumsinspektør i 1935. Elna Mygdal tilskrives 
fortjenesten af, at der kom gang i videnskabeligt baseret tekstilforskning i Danmark. Dansk 
Folkemuseum blev grundlagt i 1879 med inspiration fra især svensk optagethed af almuens 
produktion. I 1885 kunne man åbne et museum i København med en række interiører fra de 
enkelte samfundsklasser og egne af landet. I 1920 blev museet indlemmet i Nationalmuseet. Elna 
Mygdal var lærer på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder, mens maler og grafiker *Asta Ring 
Schultz gik der 1914-1917. Hun har skrevet et jubilæumsskrift om skolens første 50 år, som der 
henvises til i kapitlet om Kvinders adgang til Kunstuddannelser. (Holger Rasmussen: Elna Mygdal i 
Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84) 

Myhre, Vera. Vera Myhre (1920-2000) grafiker – den første kvindelige formand i perioden 1966-
1968 i Billedkunstnernes Forbund, BKF (Se Kunstnersammenslutninger) 

Myrner, Bente. Bente Myrner (1913-?) - væver, adjunkt/lektor Hun var med til at stifte Dansk 
Tekstillaug i 1946 med 52 medlemmer. Det var en tid med knaphed på varer og materialer, så de 
enkelte vævestuer måtte arbejde sammen. Lauget oprettede en teoretisk uddannelse for lærlinge, 
der lærte faget i praksis på vævestuerne. Hun opholdt sig på Malergården en tid i 1942, hvor hun 
underviste i vævning. Den første bestyrelse i Dansk Tekstillaug bestod af følgende medlemmer: 
Paulli Andersen, Agnete Dyssel, C.C. Findsen, Gerda Henning, Norbert Kahn (som væver 
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*Margrethe Agger har arbejdet hos), Augusta Kjær Mørck, Bente Myrner, Paula Trock og Gertie 
Wandel. (Se: www.dansktekstillaug.dk) 

Møller, Aksel. Aksel Møller (1909-1994) – maler. Far til *Mette Møller Bovin; Aksel Møller 
startede efter sin mellemskoleeksamen i Frederikshavn på en uddannelse som malerlærling og 
blev håndværksmaler i 1930. Han giftede sig med Ellen Johanne Klinge (1912.2012), som også var 
fra Frederikshavn.  I perioden 1935-1943 arbejdede han som teatermaler på bl.a. Det Ny Teater og 
Palladium Film. Han har lavet dekorationer i Tivoli, og i 1957-1962 foretog han sammen med Ernst 
Trier (1920-1979) en lang række restaureringer for Nationalmuseet af kirker rundt om i landet. Der 
var også restaureringsarbejde at gøre på Vallekilde Højskole samt på Nationalmuseet - malerier og 
antikke møbler. Ved flytning med hele familien til Odsherred i 1943 startede han sit eget 
malerfirma i Bjergesø tæt ved Vallekilde. Han ville også være kunstmaler samtidig, da han stort set 
hele sit liv havde malet billeder. I Odsherred fornyede han og Johanne bekendtskabet med Karl 
Bovin, som de kendte fra deres fælles hjemby, Frederikshavn. Motiverne var lige uden for døren så 
at sige samt i Havnsø og på Ordrup Næs, i Bjergene og ved Lammefjorden. Han var på længere 
ophold i Italien, Grækenland, Frankrig, Schweiz, Norge og Sverige.  Ved Vestehavet fandt han også 
inspiration både direkte og indirekte gennem Jens Søndergaards værker, som han også 
introducerede til datteren Mette. Hans palet blev lysere, og han begyndte at male akvareller, hvad 
der også var mest hensigtsmæssigt at male på rejse. Han blev medlem af Cromisterne i 1959 og 
var med til at starte huset i Asnæs i 1973. Her udstillede han mest i sine sidste aktive år. Han var 
en god ven og støtte for *Voukko Johansen. (I 2009 blev der i anledning af hans 100-års fødselsdag 
lavet en udstilling af hans værker på Odsherred Kunstmuseum samt udgivet kataloget/bogen: 
Aksel Møller – en Odsherredsmaler under vejr med sig selv, skrevet af Jesper Seidner Knudsen). 

Møller, Helga. Helga, Anna Møller (1889-1982) – maler. Blev forberedt af Gustav Vermehren 
(1863-1931) til optagelse på Kvindelinjen på Akademiet, hvor hun gik 1908-1915. Malede 
blomsterbilleder, landskaber og portrætter med stor farvepragt og med motiver fra sine mange 
rejser til Italien, Spanien og Nordafrika. Var medlem af Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS, og 
repræsenterede dette som medlem af censurkomiteen for Charlottenborg 1923-1924. Udstillede 
på Charlottenborgs Forårsudstillinger med mellemrum frem til 1939 og på Kvindelige Kunstneres 
retrospektive Udstilling 1920 samt andre udstillinger i regi af KKS.  

Mørch, Dea Trier. Dea Trier Mørch (1941-2001) – billedkunstner/grafiker og forfatter. Hendes mor 
var Ibi Elisabeth Trier Mørch (1910-1980), der var arkitektstuderende, da hun fødte Dea. Året efter 
blev Deas bror født, Andreas Trier Mørch (f. 1944), der blev arkitekt og fotograf mm. Moren var 
eneforsørger, og familien boede i en lille lejlighed på Christianshavn. Dea og broren tilbragte 
megen tid hos bedsteforældrene, arkitekt Ejvind Mørch (1873-1962) og maler og 
kunsthåndværker Gudrun Trier Mørch (1877-1956). Gudrun var datter af Vallekilde Højskoles 
grundlægger Ernst Trier (1837-1893) og hans anden hustru Julie Trier (f. Marstrand 1850-1851); de 
giftede sig i 1876. Dea blev uddannet på Kunstakademiets billedskoler 1958-1964, debuterede på 
Kunstnernes Efterårsudstilling 1961. Studerede på kunstakademier i Prag, Krakow. Leningrad, 

http://www.dansktekstillaug.dk/
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Beograd og Warszawa i perioden 1964-1967. Tilbage i Danmark i 1968 udgiver hun bogen 
Sorgmunter socialisme med tekst og billeder fra Sovjetunionen. Medstifter og medlem af 
Kunstnerkollektivet Røde Mor, der arbejder med billedkunst, teater og musik. I perioden 1972-
1982 er hun aktivt medlem af Danmarks Kommunistiske Parti. I 1976 udsender hun romanen 
Vinterbørn og derefter endnu flere romaner. Er i perioden 1977-1979 gift med musiker, skuespiller 
og senere også maler, Troels Trier (f. 1940) og sammen får de tre børn. Dea Trier Mørch modtog 
De gyldne Laurberg 1977, kom på Statens Kunstfonds Livsvarige ydelse i 1985, og fik Peder Sabroe-
Prisen i 1987 og Tagea Brandts Rejselegat i 1988. Post morten: Det grafiske værk, udstilling. 
Louisiana, april 2019. (Dea Trier Mørch skal ikke forvekles med sin moster arkitekt Dea Trier Mørch 
(1918-2008)). 

Mørch, Gudrun Trier. Gudrun Trier Mørch (g. Mørch 1877-1956) – designer, dekoratør, 
indendørsarkitekt, maler og væver. Hun var datter af den gamle Ernst Trier (1837-1893), der 
grundlagde Vallekilde Højskole i 1865 og hans anden kone Julie Vilhelmine Marstrand (1850-1891). 
Gudrun deltog i højskolens liv og traf i 1889 den 18-årige højskoleelev – og senere arkitekt Ejvind 
Mørch (1873-1962), som hun forlovede sig med i 1893 og giftede sig med i 1899. Hun gik på 
maleskole hos landskabsmaleren Viggo Petersen (1854-1926), portrætmaleren Luplau Janssen 
(1869-1927) og billedkunstner og kunsthåndværker Joakim Skovgaard (1856-1933). Hun havde 
tilegnet sig mange færdigheder; underviste vel på Vallekilde, fx i håndarbejde og vævning, hvad 
hun også gjorde, da parret senere fik ansættelse på Hindholm Højskole. Ejvind Mørch fik til opgave 
at i 1904 at tegne valgmeninghedskirken i Havrebjerg i nu Slagelse Kommune. Gudrun påtog sig at 
udforme og fremstille interiøret i kirken: Bogstaver, malerier, blomsterguirlander i kirkens 
romanske stil, lige som hun også har dekoreret det indre af Vallekilde (sogne) Kirke. Et af hendes 
oliemalerier: Vallekilde Kirke set fra nordøst er nu ophængt i forstuen ved præstegårdens 
mødelokaler. I Korskirken i Vallekilde, som er en valgmenighedskirke, opført i 1882 lige ved 
højskolen, har hun dekoreret træværket. I 1914 fik hun til opgave at lave designe og dekoration af 
møbler og interiører til herregården Løndal syd for Silkeborg. Panelerne i musikstuen er inspireret 
af Marie Antoinettes slot Petit Trianon og har møbler i Louis XVI-stil. Gudrun har efterladt sig en 
del blomstermalerier, som fx kan ses på fotos i Tølløse Lokalarkiv. Hun har brugt nogle af 
malerierne som betaling for varer hos lokale handlende, andre malerier var bestillingsarbejder af 
fx huse, gårde og landskaber i hendes karakteristiske klare farver. Herudover designede hun 
tapeter. Gudrun og Ejvind fik i perioden 1900-1918 otte børn og flyttede rundt i landet, når der var 
brug for hans hjælp til arkitektopgaver (bl.a. boede de en årrække fra 1940’erne i den gamle skole 
i Gl. Tølløse på Nybyvej 4 i nærheden af Holbæk). De flyttede til Humlebæk i 1952, hvor hun døde 
fire år senere. Hans sidste stilling blev en inspektør-stilling ved statshospitalet i Nykøbing Sjælland. 
Blandt deres otte børn er faren (kaptajn Erik Trier Mørch) til historikeren Søren Mørch (f. 1933) og 
moren (arkitekt Elisabeth (Ibi) Trier Mørch) til grafiker og forfatter Dea Trier Mørch (1941-2001). 
Dea udgav i 1978 romanen ’Kastaniealleen’, hvor hun beskriver sin mors forældre. (Gudrun Trier 
Mørch skal ikke forvekles med billedhuggeren Gudrun Trier (1910-1999) sd.) 
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Mørch, Ibi Trier. Elisabeth (Ibi) Trier Mørch (1910-1980) - arkitekt og kunsthåndværker. Hun var 
det næstyngste af Gudrun og Ejvind Trier Mørchs (sd.) otte børn, og hendes morforældre var 
gamle Ernst Trier og hans anden kone Julie Marstrand Trier på Valdekilde Højskole (sd.). Ibi 
voksede op i et hjem, der var fyldt med kreativitet, og hun valgte for sin egen livsbane 
arkitektstudiet, som hun finansierede ved arbejde på tegnestuer, bl.a. i Sverige, før hun tog afgang 
i 1944. Hendes speciale var designområdet, som hun parrede med gode administrative evner, der 
også førte til, at der på arkitektstudiet blev oprettet en børnehave, så hun og de andre studerende 
kunne få passet deres børn i studie- og arbejdstiden. Hun var i 1941 blevet mor til den senere 
billedkunstner og forfatter Dea Trier Mørch (1941-2002) og den senere fotograf Andreas Trier 
Mørch (f. 1944) og nægtede at oplyse faderskabet til børnene myndighederne, da hun selv 
ønskede ansvar og forældreskab. Hun var en af de drivende personer bag Selskabet for Industriel 
Formgivning og aktiv i landsforeningen for Dansk Kunsthaandværk, i hvis blad af samme navn hun 
skrev artikler. I perioden 1949-1952 formgav hun en række arbejder i korpussølv, hvad der bragte 
hende i 1960 en guldmedalje i 1960 på Triennalen i Milano og indkøb fra Museum of Modern Art 
(MoMa) i New York. Hun var også designer på Kastrup Glasværk, hvor hun bla. Udformede 
drikkeglas. I perioden 1951-1953 var hun lærer på Guldsmedehøjskolen og på Kunstakademiets 
Afdeling for Industriel Design i 1956-1964. Derudover var hun knyttet til forskellige tegnestuer og 
arbejdede også som konsulent. Hun ejede gården Tre Løver på Tuse Næs nord for Holbæk, og 
gården blev rammen om kunstnerkollektivet Røde Mor (sd), hvor hun selv og hendes børn samt en 
lang række andre kunstnere lagde en del af deres kunstneriske arbejde.   

’Maar’ – se Carlsen, Julie 

N 

Nagel, Ester. Ester Merete Nagel (1918-2005) – forfatter. Blev uddannet som apotekerassistent 
(defectrice) 1935-1938 på Jernbaneapoteket i Gladsaxe. Herefter arbejdede hun som husassistent 
og på kontor. Giftede sig i 1943 med forfatteren Halfdan Rasmussen (1915-2002), som hun var gift 
med indtil 1973. Hun debuterede med en række noveller i 1943 og udsendte sin første roman i 
1944 og skrev flere romaner og hørespil til Danmarks Radio i 1950’erne og 1960’erne. Med tiden 
udviklede hun en humoristisk og ironisk tone i sin skribentvirksomhed, især i fremstillingen af 
menneskers adfærd i de rammer, der sættes for deres liv. *Elisabeth Neckelmann mødte Ester 
Nagel, da denne var i lære på apoteket, og bad hende stå model for sig til gengæld for et ophold i 
Neckelmanns sommerhus i Højby Lyng i Odsherred. Det tog Nagel imod. I maj-juni 1941 tog hun og 
veninden, forfatteren Tove Ditlevsen (1917-1976) ophold i ’Neckelhuset’ efter at have cyklet fra 
København dertil. Året efter cyklede Nagel igen til Neckelhuset sammen med sin mand, Halfdan 
Rasmussen, der godt kunne trænge til en pause fra sit arbejde i modstandsbevægelsen. (Se: På 
knæ for livet – en biografi om Halfdan Rasmussen og Ester Nagel af Susanne V. Knudsen, 2018) 
Tove Ditlevsen skriver senere i den selvbiografiske roman, Gift, fra 1971, at hun efter at være 
blevet narkoman trækker sig fra sine gamle venner: ”… hvorfor jeg aldrig mere kom i klubben. Jeg 
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sagde, at jeg havde travlt, og at kunstnere ikke hade godt af at omgås hinanden. Ester smilede 
melankolsk og sagde: har du glemt vores tid i Neckelhuset?” 

*Neckelmann, Elisabeth (1884-1956) 

Uddrag af Elisabeth Neckelmanns CV 
 
Levede: 1884-1956 
Forældre: Ingeniør Ludvig Conrad Neckelmann (1852-1922) og Elisa Nikoline Schoubye (1862-
1948); stedfar 1898/1900-1928: maler Peter Hansen (1868-1928) 
Søskende: Marie Neckelmann (Kylle) (1882-1975). Halvsøstre: Elena Italia (Bimse) (1899-1988) og 
Anna Margrethe (Grete) (1906-1935) 
Bofælle: Pianist og komponist Ingrid Holm (1893-1966) i perioden 1949-1956 
Uddannelse: Nørrebros Døtreskole indtil 14. år. Derefter uddannelse i klaverspil på Den med 
Nørrebros Døtreskoles Forbundne Musikskole, men skader sin ene hånd. Hun har stort praktisk 
kunstnerisk virketrang og bliver autodidakt maler – dog Elev af Peter Hansen fra 1900 samt 
tegneundervisning (skyggetegning)  af Fritz Syberg på Teknisk Skole i Fåborg. 
Kunstnersammenslutninger: Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS, fra 1916/1917, formand for 
KKS 1924-1954 
Tillidshverv: Zonta, Haandarbejdets Fremme. Danske Kvinders Nationalraad. Medlem af 
Udstillingskomiteen ved Charlottenborg 1931-1940. Medlem af Akademiraadet 1931-1937. 
Medlem i bestyrelsen for Dansk Kunst og Husflid. Medlem af bestyrelsen for 
Charlottenborgudstillingen 1954. 
Arbejde: Arnbaks Kunsthandel gennem to år, hvor hun mødte tidens kunstner. Cigarfabrik, 
klinikdame hos læge i Fåborg samt eget middagspensionat gennem mange år.  
Studierejser: Nordtyskland 1903. Norge, Sverige 1905. Holland 1912. München 1921. Stockholm 
1941. England 1947. 
Æresbevisninger og legater: J.R. Lund 1938. Bent Claudi-Pedersen 1939. Tagea Brandts rejselegat 
1941. Bindesbøll 1942. Serdin Hansens Præmie 1956. 
Udstillinger: Separatudstillinger: Chr. Larsens Kunsthandel, Højbro Plads, København 1915 og 
1918. Bachs Kunsthandel, København 1934 og 1948. Sammen med andre: Kunstnernes 
Efterårsudstillinger: 1912-1914, 1916, 1922, 1924, 1928. Charlottenborgs Forårsudstillinger: 1920-
1929, 1931-1948, 1952-1956. Charlottenborgs Efterårsudstillinger: 1914 (debut), 1922, 1928, 
1939, 1944, 1948. Købestævnerne i Fredericia: 1927, 1935 og 1937. Kvindelige Kunstneres 
Retrospektive Udstilling 1920. Kvindelige Kunstneres Samfunds udstilling 1930. Nordiske 
Kunstnerinder, Stockholm: 1948. September Udstillingen: 1915, 1918, 1934, 1948. Retrospektivt: 
Konservesgården Fåborg 1983. Tagea Brandts Kunstnere, Brandts Klædefabrik 1987.  
 
Om *Elisabeth Neckelmann i slægtsbogen: ”Hun maler blomster, mennesker og landskaber, tager 
djærvt og frisk på tingene med kraftig naturopfattelse og sund menneskeskildring. Kan farven i 
figurbilledet nok være noget tung, har hendes billeder altid fortinligt malede enkeltheder med let 
flydende penselsføring (…). Jævnsides med sin kunst er Elisabeth Neckelmann en opofrende 
kammerat, der ikke sparer sig selv, naar det gælder at hjælpe, at se kunstnerkammeraterne ved sit 
bord eller bidrage til virksomhed. Altid optaget af sin kunst, af talrige møder, af at give andre råd 
og dåd og beskæftiget i sit kunstnerhjem i Nørre Farimagsgade 9, hvor hun med lyst deltager i 
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excellent madlavning, har hun en travl arbejdsdag.” (H. Boeck i Familien Neckelmanns Slægtsbog 
af Edvard Neckelmann, Christtreus Forlag 1936). 

Neckelmann, Ludvig Conrad. Ludvig Conrad Neckelmann (1852-1922) - ingeniør og fabrikant - 
stammede fra Viborg; gift første gang i 1881-1898 med *Elisabeth Neckelmanns mor, Elisa 
Nikoline Schoubye (1862-1948), der stammede fra Aarhus. Gift anden gang i 1900 med Carla 
Rosalie Petersen (1877-?), der stammede fra Holbæk. Gift tredje gang i 1919 med Emma Marie 
Sofie (1873-1921) fra København. Efter farens andet ægteskab i 1900 er der ingen af mig (Anette 
Wolthers) kendte referencer til Elisabeth Neckelmanns relation til ham. Faren har dog adresse på 
N. Farimagsgade 9 i 1921, hvor Elisabeths Veninde og hun selv fra 1925 har adresse i dette 
lejlighedskompleks over for Ørstedsparken i København. Stedfaren, Peter Hansen (1868-1928) 
lader til at være trådt i farens sted o. 1900. 

Neckelmann, Elisa Nikoline – se Hansen, Elisa Nikoline (1868-1948) 

Neckelmann, Marie. Marie Neckelmann (Kylle) (1882-1975) – ældre søster til *Elisabeth 
Neckelmann. Kylle blev uddannet lærer og arbejdede som sådan; i KKS-arkivet tituleres hun: 
’Overlærerinde’ og i Kraks vejviser benævnes hun: ’Kommunelærerinde’. Elisabeth Neckelmann 
holdt i mange år hus for ugifte Kylle på Enghavevej, samtidig med, at hun selv boede i 
Farimagsgade fra o. 1925, og hvor hun senere, i perioden 1949-1956, delte lejlighed med pianisten 
Ingrid Holm. 

Nielsen, Anne Marie Carl. Anne Marie Carl Nielsen (f. Brodersen 1863-1945) – billedhugger. 
Studerede hos forskellige billedhuggere og debuterede på forårsudstillingen på Charlottenborg i 
1884. Fik friplads på Den med Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder fra 1889, hvorfra 
hun tog afgang i 1890.  Gift i 1891 med komponist og musiker Carl Nielsen (1865-1931). Anne 
Marie Carl Nielsen fik efter den tidligere beboer, billedhugger Vilhelm Bissens (1836-1913) død i 
1913, tildelt Legatboligen med billedhuggeratelier i Frederiksholms Kanal 28. Hun flyttede ind i 
1915 og tog sin mand med, der i 1908 var blevet fast kapelmester i Det Kongelige Kapel. Allerede i 
indflytningsåret i Legatlejligheden, 1915, knagede det endnu engang i ægteskabet, og parret fik 
bevilget separation i 1919, hvorefter Carl Nielsen flyttede fra sin kone og ud af lejligheden i 1920. I 
1923 var de så tilpas forsonede, at han flyttede tilbage og blev boende indtil sin død i 1931 
(samme år malede Sigurd Swane Carl Nielsens portræt). Anne Marie Carl Nielsen blev boende i 
lejligheden indtil sin død i 1945. Det var pga. hustruens status som billedhugger, at boligen 
bevilgedes til hende. Dog var der i mange år kun en mindeplade på huset over Carl Nielsen. Hans 
kone, Anne Marie var ikke nævnt på pladen, skønt det var hende, der i sin tid fik tildelt lejligheden 
i kraft af at være en betydelig billedhugger! Men den 12. juni 2013 fik Kvindelige Kunstneres 
Samfund, KKS, opsat en mindeplade for hende i anledning af hendes 150-års fødselsdag. Hun var 
aktiv i Kvindelige Kunstners Samfund, KKS, som hun var med til at grundlægge i 1916 og var 
medlem af hele livet. Der er 1563 værker af Anne Marie Carl Nielsen på danske museer og i det 
offentlige rum står der flere værker af hende, fx rytterstatuen af Kong Christian IX ved 



Wolthers KUNSTLEX® 2021 Anette Wolthers Side 99 
 

Christiansborg og Havfruen ved Den Sorte Diamant (Det Kongelige Bibliotek). Hun var medlem af 
Akademirådet 1912-1914 og fik mange stipendier og udmærkelser. Hendes datter Anne Marie 
Telmányi (1893-1983) var maler og var flyttet ind i Legatboligen efter sin skilsmisse i 1936 fra den 
rumænske violinist, Emil Telmányi (1892-1988). Hun og *Agnete Swane, kendte hinanden fra tid 
på omtalte Kunstskole for Kvinder/Akademiets kvindelinje, hvor de begge gik i perioden 
1912/1913-1916/1917. Agnetes datter *Hanne Swane boede en overgang i 1940’erne hos Anne 
Marie Telmányi og Anne Marie Carl Nielsen i Legatboligen.  (Se:  www.indenforvoldene.dk  der 
beskriver de kunstnere, der har boet på adressen: Frederiksholms Kanal 28, der har været 
Legatbolig siden 1771 og www.kks-kunst.dk). 

Nielsen, Asta. Asta Sophie Amalie Nielsen (1881-1972) - skuespiller og maler. Hun blev født i dyb 
fattigdom på et u-isoleret loftsrum på Gl. Kongevej på Frederiksberg. Loftsrummet blev delt med 
30 andre personer. Hendes mor var vaskekone, hendes far var arbejder på en fabrik eller en mølle 
og døde, da Asta var 14 år. Hendes søster Johanne, der tjente sine egne penge, købte kort efter en 
teaterbillet til en forestilling på Dagmarteatret til Asta, der ved denne lejlighed fik lagt grunden til 
en skuespillerdrøm.  Og Johanne støttede hende efterfølgende i at uddanne sig som skuespiller 
ved at give moren hele sin løn, så familien havde to lønninger at leve af. Under uddannelsen på 
Det kongelige Teaters elevskole og supplerende ballettimer, blev Asta gravid med sin mentor og 
fødte datteren Jesta som 20 årig i 1901, og som moren og søsteren efterfølgende opdrog. I 1902 
debuterede hun og spillede mindre roller på Dagmarteatret og Det Ny Teater, indtil hun i 1910 
spillede hovedrollen i filmpioneren Urban Gads (1879-1947) film, Afgrunden. (Urban var søn af 
admiralinde, forfatter og kvindesagsforkæmper mm. Emma Gad (1852-1921), gift med 
kontraadmiral Urban Gad). Asta og Urban jr. var gift 1912-1918, og han hjalp hende med at få en 
stumfilmskarriere i Berlin (datidens Hollywood), hvor hun blev verdenskendt og tjente styrtende 
med penge. I 1932 indspillede hun sin første tonefilm. I 1937 (usikkerhed om, hvornår hendes 
ophold i Danmark blev af mere permanent karakter) vendte hun tilbage til Danmark, hvor man var 
begyndt at tage afstand fra tysk kultur. Værre blev det under besættelsen af Danmark 1940-1945, 
hvor mange automatisk mente, at hun måtte være nazisympatisør. Hun skrev sine erindringer, 
Den tiende muse, udgivet 1945 og igen i 1966 i en revideret version. Indtil hun indgik ægteskab 
med kunsthandler Anders Christian Theede (1898-1988) (sd) i 1972, var hun meget bitter over at 
være blevet glemt og ikke påskønnet. Hendes medie, stumfilmen, var nu blevet en sag for 
connaisseurs og ikke mere alment tilgængelig, hvorfor hendes kunst blev glemt af nye 
generationer. At hun i en sen alder kastede sig over billedkunsten og udstillede sine kostymer, 
skyldtes Theedes støtte. Hun var medlem af den af Theede oprettede Auroragruppe for kvindelige 
kunstnere, hvor også *Ingrid Wichmann senere blev medlem. 

Nielsen, Ebba. Ebba Nielsen (1901-1987) – forfatter har bl.a. skrevet bøgerne: ’Du danser dejligt, 
Veronica’, 1980 og ’Karen Kirstine’ – om en tjenestepiges håbløse ungdomsforelskelse og hendes 
senere liv som gift kone i København, 1979. ’Klavs Volles unger’, 1960, om sin opvækst i 
Hågendrup, ved Melby i nærheden af Liseleje. Væver *Marianne Poulsen, som er hendes niece, 

http://www.indenforvoldene.dk/
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mener, at Ebba Nielsen i 1960’erne også skrev en del noveller til ugebladene, Søndags BT og 
Familiejournalen. Ebba lærte Marianne at være opmærksom på det danske sprog og på 
folkekultur, da hun selv var aktiv i folkemindeforskningen i Nordsjælland. Som ung havde Ebba 
været ’ung pige i huset’ hos tegneren, maleren og multikunstneren Robert Storm Petersen (1882-
1949). Ebba var en vigtig støtte for Marianne Poulsen i ungdomsperioden efter hendes mors død. 

Nielsen, Einar. Einar (Ejnar) Nielsen (1872-1956) – maler. Blev først uddannet som malersvend på 
Københavns Tekniske skole med tegneundervisning af Holger Grønvold (1850-1923). Derefter kom 
han på Kunstakademiet, hvor han i perioden 1889-1893 studerede hos Aldolph Kittendorff (1820-
1902) og Johan Frederik Nikolai Vermehren (1823-1910). I perioden 1895-1896 var han elev på 
Zahrtmanns Malerskole. Han har lavet den udendørs udsmykning til ’Stærekassen’ (sd), som er 
placeret under scenetårnet. Det tog Nielsen, hans elever og medarbejdere otte år at lave 
mosaikken, hvis motiver er knyttet til scenekunst, musik, litteratur, radioteknik, astronomi og 
fysik. Han har undervist flere af kunstnere fra Odsherred og tog på opfordring fra sine tidligere 
elever ophold i Odsherred et par somre omkring 1940. Han har undervist *Ellen Krause. 

Nielsen, Egon Bjerg. Egon Bjerg Nielsen (f. 1937) - maler, uddannet på Det Kgl. Danske 
Kunstakademi. Debuterede på Charlottenborgs forårsudstilling i 1962 og har efterfølgende 
udstillet mange steder i Danmark og Skandinavien. Han er repræsenteret bl.a. på Trapholt og 
Arbejdermuseet; har solgt værker til Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet, Københavns 
Kunstfond og Arbejdernes Kunstforening. Egon Bjerg har modtaget legater og æresbevisninger 
gennem det meste af sin karriere, herunder Akademiets sølvmedalje. Han skaber oliemalerier og 
collager i abstrakt form, hvor farver og motiver, født af naturinspirationer fremstår i 
kontrasterende farver. Han blev medlem af kunstnersammenslutningen Corner i 1990.   Ud over 
*Didder Geisler har han undervist en del kunstnere på vej i deres udvikling. Denne undervisning 
betød meget for Didders vaner med at vurdere sit arbejde – fx ved at gå et skridt tilbage og 
betragte værket med hovedet på skrå. 

Nielsen, Ellen. Ellen Nielsen (1905-1997) – forfatter og kvindeforsker. En af *Elisabeth 
Neckelmanns protegeer, middagsgæster og maleelever. Hun begyndte at forske i kvinders 
situation i forbindelse med fremvæksten af kvindebevægelsen i slutningen af 1960’erne. Har bl.a. 
skrevet om kvinder i forhistorisk tid.   

Nielsen, Jais. Johannes Knud Ove Jais Nielsen (1885-1961) - maler, skulptør og keramiker.  Blev 
udlært malersvend i 1905. Derefter fik han undervisning af Kristian Zahrtmann (1843-1917) og 
Johan Rode (1856-1935) (på Zahrtmanns Skole) 1907-1909. Herefter tog han på studieture til 
Berlin 1909 og Paris 1911-1914. Tilsluttede sig De Tretten (sd), hvor også Robert Storm Petersen 
(1882-1949) og William Scharff (1886-1959) var medlemmer og udstillede sammen med dem 
1909-1910. I dag er han mest kendte værk nok det kubistiske jernbanebillede, Afgang, 1918, der 
hænger på Fuglsang Kunstmuseum i Toreby, Lolland. Arbejdede for Den Kongelige Porcelænsfabrik 
i perioden 1921-1928. Han giftede sig i 1920 med maleren Ville Oppenheim. De købte huset med 
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højloftet atelier på Vingårds Allé 40 (tidligere nr. 30), som *Agnete Swane havde tegnet og fået 
opført 1923-1924, men som Sigurd Swane ikke kunne male i. 

Nielsen, Poul S. Poul Kristian Johan Styf Nielsen (1920-1998) – maler. Blev først uddannet som 
malersvend, derefter hos Folmer Bonnén 1942 og Sigurd Wandel, der forberedte ham til optagelse 
på Kunstakademiet i 1945. Flyttede til området ved Vallekilde 1958-1989 (eller 1985), hvor han 
malede landskabet og opstillinger med blå nuancer, hvad gav ham tilnavnet ’den blå maler’. Også 
landskaber fra Bornholm og fra udlandsrejser inspirerede ham til næsten impressionistiske værker. 
Malede også portrætter af børn. Han var gift med malerikonservator Fanny Duckert, og 
keramikeren Henriette Duckert (f. 1947) (sd) er deres datter. 

Nielsen, Søren Hjort. Søren Hjorth Nielsen (1901-1983) - maler og grafiker. Uddannet på Teknisk 
Skole 1920-1921 og på Kunstakademiet 1921-1926, hvor han bl.a. havde Aksel Jørgensen (1883-
1957) og Ejnar Nielsen (1872-1956) som lærere. Han var selv professor ved Akademiet i perioden 
1957-1971.  Leder af Grafisk Skole 1966-1967 og 1973-1974. Fik Eckersberg Medaillen 1940 og 
Thorvaldsen Medaillen 1972. Søren Hjort Nielsen (1901-1983) – boede i Tempelhuse i Arnakke ved 
Holbæk. Han var medstifter af Kunstnersammenslutningen Decembristerne og medlem af Den Frie 
Udstilling fra 1936. Underviste *Hanne Swane 1959-1963 og *Mette Møller Bovin 1968-1972 på 
Kunstakademiet. 

Nielsen, Ville Jais. Vilhelmine (Ville) Jais Nielsen (f. Oppenheim 1886-1949) – maler og keramiker. 
Hun gik først på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder i perioden 1905-1907. Så kom hun i 
1909 i lære hos sølvsmeden Georg Arthur Jensen (1866-1935). I perioden 1910-1912 var hun 
porcelænsmaler hos Bing & Grøndahl. I 1912 tog hun til Paris, hvor hun blev elev hos fauvisten, 
maler Othon Friesz (1879-1949). I 1912-1913 blev hun elev hos Harald Giersing (1881-1927), der 
dog først åbnede sin malerskole formelt i 1915. I 1914 drog hun til Oslo, hvor hun blev elev hos 
maler Henrik Sørensen (1882-1962), der bl.a. havde studeret hos Henri Matisse (1869-1954). Ville 
Jais Nielsen blev en af de tidlige danske modernister. I 1920 giftede hun sig med maler og 
keramiker (Johannes Knud Ove) Jais Nielsen (1885-1961). De fik tre børn og boede i *Agnete 
Swanes først tegnede hus på Vingårds Allé 40 i Hellerup. Både hun og den senere ægtemand Jais 
Nielsen udstiller sammen med Agnete på Kunstneres Efterårsudstilling i 1918. Under besættelsen 
måtte Ville pga sin jødiske herkomst flygte til Sverige og forlade mand og børn i perioden 1943-
1945. 

Nissen, Catharina. Catharina Sophie Larpent Svendsen, ’Mosse’ (gift Nissen, 1891-1976), der i 
1915 blev gift med den norske arkitekt, Henrik Nissen den yngre (1888-1953), og hvem hun 
arbejdede sammen 1915-1931. Catharina var datter af en bankdirektør i Arendal i Norge og en 
dansk mor. Efter mandens død 1906 flyttede moren til København, hvor Catharina/Mosse fik en 
arkitektuddannelse på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Henrik Nissen d.y. var blevet 
uddannet i Norge og Dredsen. Fra 1931 gik hendes mand i samarbejde med andre arkitekter.  
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Mosse var en god veninde af *Agnete Swane – en af ’malerveninderne’, som Gerda Swane kaldte 
morens veninder fra Kvindelinjen på Kunstakademiet. 

Nyhuus, Paul. Paul Nyhuus Kristoffersen (1910-1971) – tegner, maler, grafiker og keramiker. Kom 
først i malerlære og i 1929 på Skolen for Kunsthåndværk. Arbejdede derefter i reklamebranchen 
og som bladtegner på Politiken. Samtidig begyndte han at male i olie og udstille. Flyttede i 
1940’erne til Odsherred, kom med i kunstnerkolonien, som han også udstillede sammen med, og 
bosatte sig i Starreklinte sammen med sin kone, Emma Vilhelmine Nielsen (Søs) (1914-1997).  I 
1951 købte de Ordrup Mølle (bl.a. fremstillet i et træsnit fra 1925 af *Asta Ring Schultz). Møllen 
indrettede de som restaurant i perioden 1951-1966. Derefter blev den deres privatbolig og atelier. 
De har sammen datteren Ruth Nyhuus Henriksen (f. 1945), der arbejder med pædagogik.  Paul 
Nyhuus omkom i 1971 efter en knallertulykke.  

Nyrop, Martin. Martin Nyrop (1849-1921) – arkitekt. Han kom fra en præstefamilie ved 
Ringkøbing Fjord. Gik på kostskolen Sorø Akademi 1859-1865, men afbrød og gik i tømrerlære og 
blev svend 1869. Kom derefter på arkitektlinjen på Det Kongelige Kunstakademi, hvorfra han tog 
afgang i 1876. med guldmedalje. Han arbejdede derefter for forskellige arkitekter. Fik Akademiets 
stipendium 1881-1883, som han brugte til at rejse for, før han blev ansat på Akademiet som 
assistent i 1883-1893. I 1887 blev han medlem af Akademirådet og livsvarigt medlem af 
Akademiets Plenarforsamling. I 1906 blev han professor og 1908-1911 direktør for Akademiet. 
Nyrop har stået for store markante byggerier i Danmark, bl.a. Københavns Rådhus, Statens 
Museum for Kunst og Østre Gasværk. På Vallekilde Højskole arbejdede han sammen med 
byggelærer og arkitekt Andreas Bentsen (1839-1914) om at tegne og opføre skolens Øvelseshus 
(gymnastiksal), der blev indviet i februar 1884 samtidig med, at den første danske 
gymnastikopvisning i den lingske gymnastik fandt sted. Senere tegnede Nyrop lærerboliger og en 
elevfløj. Nyrop blev bestyrelsesmedlem i landsforeningen Bedre Byggeskik (sd), Landsforeningen 
for Hedebosyningens fremme og mange andre foreninger, kommissioner og udvalg. Hans stil kan 
kaldes nationalromantisk, hvor der i mange af værkerne er stærk inspiration fra vikingetid og 
dansk middelalder. Han fik mange danske og udenlandske æresbevisninger for sine arkitektoniske 
og samfundsmæssige indsatser.  

Nørregård-Nielsen, Hans Edvard. Hans Edvard Nørregård Nielsen (f. 1945), Han er mag.art. i 
kunsthistorie, er forfatter og har været en af de flittigske og mest indflydelsesrige aktører på den 
danske kunstscene gennem sit formandsskab for Ny Carlsbergfondets direktion 1988-2013 og 
direktør for Ny Carlsberg Glyptotekets bestyrelse, kunstanmelder ved dagbladet Information og 
adjungeret professor ved Aarhus Universitet. Han har en stor produktion af bøger og artikler og 
har modtaget mange hædersbevisninger for sin indsats i dansk kunst og kultur.  

O 



Wolthers KUNSTLEX® 2021 Anette Wolthers Side 103 
 

Olrik, Lisbeth. Lisbeth Olrik Poulsen (g. Poulsen 1936-2013) – maler, grafiker og illustrator. Hendes 
far var statstjenestemand og moren var botaniker. Giftede sig i 1960 med maleren Loui Michael 
Poulsen. Hun forberedte sig hos Preben Hornung til optag på Kunstakademiets malerskole og 
grafisk skole, hvor hun gik 1957-1961 og havde S. Hjort Nielsen (1901-1983) og Holger J. Jensen 
(1900-1966) som lærere. Hun debuterer på Kunstnernes Efterårsudstilling 1959 og udstiller der til 
1970 samt på Charlottenborg, Grønningen samt i en række udstillinger landet over enkelte 
udstillinger i udlandet samt i Huset i Asnæs. Hun blev medlem af den lokale 
kunstnersammenslutning Stokrosebanenden i 1979 (sd). I perioden 1982-1984 var hun 
portrættegner for Demokraten Weekend (Vestsjællandsk socialdemokratisk Avis, der eksisterede 
1979-1984) og formand for Kulturhuset Pakhuset i Nykøbing Sj. 1986-1990. Hun er repræsenteret 
på Odsherreds Kunstmuseum (Museum Vestsjælland) med tre værker fra slutningen af 1980’erne. 
Hun boede i Rørvig, Odsherred, og er kendt for sine værker fra sportens verden og, bog- og 
bladillustrationer samt udsmykningsopgaver. Modtog en række stipendier og udmærkelser og 
foretog udlandsrejser til europæiske lande.  

Olsen, John. John Olsen (1938-2019) – billedhugger, grafiker mm. Kom først i lære som 
reklametegner og håndværksmaler, men afbrød, hvorefter han 16 år gammel blev elev som 
overglasurmaler på Den Kongelige Porcelænsfabrik. Herefter blev han optaget på 
Kunstakademiets billedhuggerskole i 1960. I 1965 skifter han over til den grafiske linje. Grafikken 
bliver herefter i 20 år hans dominerende kunstneriske udtryk. Fra 1980’erne eksperimenterer han 
med forskellige former for collage, hvor der ofte indgår døde eksistenser, indsamlet i naturen, på 
lossepladser og loppemarkeder i form af knogler, skeletter, mumificerede og udstoppede dyr osv.  
Ofte bliver disse ’rariteter’ udstillet i glasmontre.  I andre af sine værker har han forstørret detaljer 
fra forfaldet op i overstørrelse. John Olsen var en kunstner, der ikke vender sig bort fra det, der 
normalt opfattes som ækelt eller ’ulækkert’, men er en kunstner, der ’ser efter’ – dvs. ser ind i 
forfaldet - og får beskueren til at følge sig. Han bliver ofte karakteriseret som en ’ener’ i dansk 
kunst. *Charlotte Bøgh og *Maria Bojsen er inspireret af ham. (Kilde: artikel af Peter Haarby, 
Holstebro Museum: Portræt John Olsen: http://www.kunstonline.dk) 

Olsen, Thorbjørn. Torbjørn Olsen (født 1956) - maler og grafiker er født og bor på Færøerne. 
Koloristisk stil, bibelske motiver og har malet altertavler til kirker på Færøerne og i Danmark også 
kendt som portrætmaler. *Vuokkos Johansens mand, Poul Johansen, har fået malet sit portræt af 
ham. Thorbjørn er bror til grafiker Marius Olsen (født 1963) og bror til billedhugger Hans Pauli 
Olsen (født 1957). 

Oppenheim, Ville.  Se: Nielsen, Ville Jais (1886-1949) 

Overby, Lars. Lars Overby (1960-2013) – digter og stand up’er. Opvokset i Nordsjælland og boede i 
København fra 1980’erne til sin død. Han var med i den første bølge af stand-up-komikere, der 
blev udlært og optrådte på DIN’s. (DIN’s eksisterede 1987-1996, blev oprettet af antikvitetshandler 
– nu maler - Torben Din og lå i Lille Kannikestræde i København). DIN’s var stedet, hvor stand-up 

http://www.kunstonline.dk/


Wolthers KUNSTLEX® 2021 Anette Wolthers Side 104 
 

startede med en række af nu kendte komikere, skuespillere og stand-up’er som fx Casper 
Christensen (f. 1968), Jan Gintberg (f. 1963) og Mette Lisby (f.1968)). Lars Overby har optrådt, 
skrevet og eksperimenteret med stand-up og digte. Udgav bl.a. ’Tabulator – stand-up digte’, 
fremført af forfatteren selv, der også har skrevet den ledsagende musik til nogle af digtene. 
Værket findes på CD-lydbogen, Bechs Forlag/Viatone 2009. Lars Overby har skrevet et digte til 
*Charlotte Bøghs malerier af orangutanger fra 2004. 

P 

Paulli, Augusta. Augusta Dorothea Henriette Christine Paulli (1843-1922) – maler. Voksede op i et 
musikhjem. Hendes far violinist og komponist Holger Simon Paulli (1810-1891), der arbejdede 
sammen med balletmester August Bournonville (1805-1879) på Det Kongelige Teater. Holger Paulli 
blev i 1863 kapelmester for Det Kongelige Kapel.  Augustas mor, Nielsine Albertine Schow (1815-
1891) var en af tidens blomstermaler. Augusta gik på Wilhelm Kyhns (1819-1903) tegneskole i 
1870’erne. Kyhn indleverede i 1874 ansøgninger til Kunstakademiet om optag for Augusta Paulli, 
Vilhelmine Bang, Ane Marie Hansen. Alle blev afvist med henvisning til pladsmangel. Først i 1888 
blev der lavet et tilbud til kvinder på Akademiet i form af Den med Kunstakademiet forbundne 
Kunstskole for Kvinder (sd). På Kyhns opfordring dannede Augusta sammen med Vilhelmine Bang 
en tegne- og maleskole for kvinder. Skolen blev placeret i Augustas barndomshjem, hvor der blev 
undervist om vinteren, så de to undervisere kunne male deres egne værker om sommeren. I 1888 
var Augusta Paulli medunderskriver af et brev fra kvindelige til Akademirådet med anmodning om, 
at bl.a. Viggo Johansen (1851-1935) blev ansat som underviser på Kunstskolen for Kvinder samt, at 
Johanne Krebs, som initiativtager til skolen blev ansat som skolens inspektrice. Begge blev ansat. 
Augusta malede mest genrebilleder af danske bønders liv og af det danske landsskab. Hun var jo i 
20’erne, da Danmark led nederlag i den anden slesvigske krig i 1864, blev reduceret og vækkede 
en omsiggribende nationalfølelse. Hun udstillede på Charlottenborg i perioden 1871-1886 og 
tegnede mønstre til kunstbroderier.  

Pedersen, Carl-Henning. Carl-Henning Pedersen (1913-2007) – billedkunstner og keramiker. Han 
forældre var fattige arbejdere i København, og moren dør, da han er ti år.  Som ung først i 
1930’erne bliver han kommunist og kommer på Den Internationale Højskole i Helsingør, møder 
maleren Else Alfelt (1910-1974) (sd), som bliver hans kone og mor til hans to døtre Vibeke Alfelt (f. 
1934) og Kari-Nina Pedersen (f. 1940). Else opmuntrer ham til at male, og han debuterer med 
abstrakte malerier i 1936 på Kunstnernes Efterårsudstilling og når inden Anden Verdenskrig at få 
grundigt kendskab til 1930’erne abstrakte malere. Han er i begyndelsen af 1940’erne med i 
tidsskriftet Helhesten og kunstnersammenslutningen Høstudstillingen, er med i CoBrA 1951-1955 
og udstiller i USA, Italien, Frankrig, Sverige, Tyskland, Japan mm. Fra 1966 arbejder han på at få 
virkeliggjort sin vision om at få et eget museum. Else dør i 1974 og han intensiverer herefter sin 
rejseaktivitet og møder sin hustru nr. to, norske Sidsel Ramson (f. 1937), som er arkitekt og 
fotograf. I 1976 bliver et museum for ham selv og Else Alfelt en realitet ved initiativ fra fabrikant 
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Aage Damgaard (1917-1991) og hans kone Bitten (f. Birgit Pinholt Jørgensen 1927): Carl-Henning 
Pedersens & Else Alfelts Museum i Herning. Carl-Henning fortsætter herefter sin internationale 
rejse- og udstillingsaktivitet og får en række priser, legater og æresbevisninger. I 1982-1988 
udsmykker han Ribe Domkirke. (Se: Carl-Henning Pedersen 100 år, Arken 2013 og 
www.chpeamuseum.dk ).    

Pedersen, Christian. Christian Pedersen (1908-1982) maler – i Odsherred med kælenavnet: 
’klatmaleren’- blev uddannet håndværksmaler og kom i sin ungdom i forbindelse med Hans 
Scherfig, som opmuntrede ham til at blive maler. Han kom også tidligt i forbindelse med Karl Bovin 
(1907-1985) og Viggo Rørup (1903-1971), hvorefter han bosatte sig i Odsherred og blev en del af 
kunstnerkolonien. Han bosatte sig i Veddinge Bakker, som han malede igen og igen, dog krydret 
med andre motiver fra Odsherred.. Han fik også inspiration fra sine udlandsrejser til Spanien i 
1960’erne og til Gambia i 1970’erne. Desuden har han malet portrætter, byrum samt lavet 
akvareller, tegninger, pasteller og litografier. Han er repræsenteret på Odsherred 
Kunstmuseum/Museum Vestsjælland med 10 værker.  Han var en god ven og hjælper af *Voukko 
Johansen. 

Pedersen, Marius. Marius Pedersen (1888-1965) – arkitekt og ledende skikkelse i Bedre-Byggeskik-
bevægelsen (sd). Blev murersvend og gik på Teknisk Skole i Silkeborg 1907-1909 og senere i 
København 1914. Men inden da i 1910-1912 kom han på Vallekilde Højskoles Håndværkerskole, 
hvor Ivar Bentsen (sd) var leder og forbillede for Marius Pedersen. I 1912 blev han en del af 
Bentsen tegnestue og blev i 1917 hans kompagnon. Da Bentsen, der i 1913 havde oprettet 
Bygmesterskolen i Holbæk, gik af som leder i 1921, blev Marius Pedersens hans efterfølger og 
ledede Bygmesterskolen indtil 1940. 

Pedersen, Sigfred. Sigfred Pedersen Henrik Pedersen (1903-1967), født i Harndrup på Fyn, var 
visedigter, forfatter, litteraturanmelder, maler, skuespiller, restauratør og journalist. Han tog 
præliminæreksamen fra Brenderup Realskole, blev student fra Odense Katedralskole i 1923 og 
cand.polit. i 1928 eller 1931. I 1929 blev han afdelingschef i forsikringsselskabet Haand i Haand. 
Fra 1930 var Sigfred journalist og oplæser. Han var skuespiller – lige som Besse Syberg (1896-1944) 
(sd) - hos Co-Optimisterne, der eksisterede 1925-1934. Han blev litteraturanmelder først ved BT 
1930-1931 og ved Information 1945-1946. I 1940-1942 var Sigfred Pedersen restauratør på 
Wessels Kro, som han drev sammen med sin kone Birthe Pedersen (senere *Birthe Bovin). I 
slutningen af 1940’erne udgav han historiske romaner. Han har skrevet en del viser, som 
stadigvæk er kendte: Katinka, Katinka, Nu går våren gennem Nyhavn mfl. En plads ved Nyhavn er 
opkaldt efter ham i 2010. Han og Birthe Pedersen var kærester/mand og kone fra 1927/28, var gift 
i perioden 1933- 1943 og fik to børn sammen i hhv. 1929 (Lille-Birthe) og i 1935 (Klaus). Han 
giftede sig i 1943 med visesangeren Else Sigfred Pedersen (f. Bloch-Sørensen 1916-1969) med 
hvem han fik to døtre, Lærke og Vibe.  Else har udgivet flere plader i 1950’erne, hvor hun synger 
hans viser.  I 2003 fik Sigfred Pedersen egne museumslokaler i fødebyen Harndrup på museet 
Humlemagasinet. (Se: https://www.humlemagasinet.dk) 

http://www.chpeamuseum.dk/
https://www.humlemagasinet.dk/
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Pedersen, Sophie Petrine. Sophie Petrine Pedersen (1885-1950) - maler; blev først uddannet på 
Tegne- og Industriskolen for Kvinder og blev som 19-årig optaget på Den med Kunstakademiet 
forbundne Kunstskole for Kvinder 1904-1910, hvor hun fik undervisning af Viggo Johansen (1851-
1935) og Sigurd Wandel (1875-1947). Hun malede bybilleder fra København og portrætter. Hun 
var medlem af Kvindelige Kunstneres Forbund, KKS, og var forkvinde i 1921-1924. Hun udstillede i 
1911 sammen med *Carla Colsmann Mohr, Oliva Holm-Møller, Bizzie Høyer og Marie Graa i Den 
fries udstillingsbygning. I 1946 fik hun Eckersberg Medaillen. 

Petersen, Anna. Anna Sophie Lorenze Petersen (1845-1910) - maler; blev uddannet på Tegne- og 
Kunstindustriskolen for Kvinder; derefter i Paris hos Jean-Jacques Henner (1829-1905); Optaget på 
Den med Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder i 1890. Hendes måske bedste billede: 
En aften hos Veninden ved Lampelys, udstillet i 1890, befinder sig fra 1991 på Den 
Hirschsprungske Samling (På maleriet afbildes violinist Frida Schytte (1871-1948); tilhørere er 
Bertha Wegmann (1846-1926), Jeanna Bauck (1840-1926) og Marie Krøyer (1867-1940)). Anna 
Petersen deltog i Kvindernes Maleriudstilling på Verdensudstillingen i Chicago i 1893. *Elisabeth 
Neckelmanns kommende stedfar, Peter Hansen (1868-1928) deltog også – men i ’mændenes’ 
malerudstilling og vandt bronze. Anna Petersen deltog igen med ros i Kvindernes Udstilling i Fortid 
og Nutid 1895 i København. Hun solgte i levende live ingen billeder til museerne. 

Petersen, Gunnar Biilmann. Gunnar Biilmann Petersen (1897-1968) – arkitekt og tegner. Kom på 
Kunstakademiet i 1915 og tog afgang fra Dekorationsskolen i 1922. Havde under uddannelsen 
tegnet hos bl.a. skønvirke/jugend-arkitekten, Anton Rosen (1859-1928), der i 1911 var 
bestyrelsesmedlem og i 1913 formand for Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder (mens *Asta 
Ring Schultz gik der). Gunnar Biilmann Petersens var ekspert på skifttyper og var i gang med en 
afhandling om den romerske (latinske) skrifts historie, da han døde. Han var med til at udvikle 
blanketserier hos Post-etaten og udviklede logoer/tegninger og design til kendte produkter for 
større firmaer, der blev brugt af dem gennem mange år. Hans bidrag til plakatkunst var betydelig. 
Han var fra 1925 også lærer på Grafisk Skole og fra 1928 Billedhuggerskolen på Kunstakademiet. I 
1951 blev han professor for Skolen for Industriens Kunst på Kunstakademiet, hvor han arbejdede 
indtil sin død. I perioden 1925-1929 var han forstander for Tegne- og Kunstindustriskolen for 
Kvinder, hvor *Helga Klitbæk var elev i 1925-1928. 

Poulsen, Gudrun. Gudrun Poulsen (1918-1999) – maler. Studentereksamen 1936; 
Lærerindeeksamen 1941. Efter et års forberedelse hos Erik Clemmensen (1905-1984), blev hun 
optaget på Kunstakademiets Maler-- og Frescoskole, hvor hendes lærere var Vilhelm Lundstrøm 
(1893-1950), Kræsten Iversen (1886-1955) og Elof Risebye (1892-1961). I 1952 tog hun afgang fra 
Akademiet, og oprettede atelier i Nyhavn 18. Hun debuterede i 1946 på Kunstnernes 
Efterårsudstilling og udstillede der en årrække og på Charlottenborgs Forårsudstillinger 1956-
1973. Som medlem af Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS, udstillede hun i alle KKS’ udstillinger. 
Hun deltog i flere gange i Club International Féminins udstillinger. Hun malede landskabs-maleri på 
Møn og var med i Aurora-gruppen og har bl.a. malet et portræt af gruppemedlemmet skuespiller 
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og maler af Asta Nielsen (1881-1972). Var forkvinde for KKS 1954-1992, blev æresmedlem i 1994, 
og var KKS’ repræsentant i Akademirådet en årrække. Modtog en række hædersbevisninger og 
legater og blev i 1995 tildelt livslang ydelse fra Statens Kunstfond. 

*Poulsen, Marianne (f. 1950) 

Uddrag af Marianne Poulsens CV: 
 
Marianne Jensen - navneskifte ved adoption 1950: Marianne Corell – navneskifte ved ægteskab i 
1995: Marianne Poulsen  
Født: 1950 
Forældre: Biologiske forældre: Skrædder og musiker Kaj Oskar Brandenburg Bauer (1919-1991) og 
Birthe Anna Jørgensen (f. Jensen 1927-2012). Adoptivforældre: Typograf Axel Emil Corell (1905-
1969) og handelsuddannet, Alice Britta Adéle Corell (f. Larsen 1909-1963) 
Ægtefælle: Billedkunstner og keramiker Tue Poulsen (f. 1939) fra 1988 
Børn: Jeppe (f. 1969), Thilde Marie (f. 1974) og Emma Marie (f. 1992) 
Uddannelser:  Realeksamen 1967. Studentereksamen 1973. Lærereksamen 1978 med musik og 
håndarbejde som linjefag. Aftenskoleuddannelse i vævning 1977 
Ansættelser: Observationsskolen ved Høve Strand 1978-1991. Aften, privat- og 
specialskoleundervisning for børn og voksne i Odsherred.  
Kunstnersammenslutninger: Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS 
Studieture: USA, Mexico, Frankrig, Holland, Belgien, Sverige, Tyrkiet, Italien, Serbien, Ungarn og 
Grækenland 
Udstillinger: Andelslandsbyen i Holbæk 2018. Kattrup Gods 2017 (Vævernes Hus) sammen med ni 
andre vævere. Æglageret Holbæk 2007 og 2017 - sammen med Tue Poulsen. American Tapestry 
Alliance (ATA), 5. censurerede Internationale Triennale for Tekstilkunst, Serbien 2014 og 2017. 
Galleri Boserup Roskilde 2014, Karpit, den internationalt censurerede gobelinudstilling i Budapest 
på udstillingsstedet Vigado: Apocalypse/Global Sustainability 2015-2017. Kulturarkaden 
Vordingborg 2010. Sofiero Slot Helsingborg 2009. Folkemuseet  Hillerød – sammen med Tue 
Poulsen – 2008. CBS, Frederiksberg 2008. Pakhuset Nykøbing Sj. 2006. 
Udsmykninger: Skolen ved Høve Strand.  Frederiksberg Kommune. Dragsholm Kommune (nu 
Odsherred Kommune).  Gladsaxe Rådhus 
Salg: Asnæs Bibliotek, Sparekassen Sjælland, Omsorgscentret Kildegården, Vordingborg 
Kommune, Baltica, KARA, Falck, NESA, Sophus Berendsens Kunstforening, Roskilde Amtsgård, 
Folkemuseet Hillerød, CBS, København, Odsherred Gymnasium 
 
Se også om Marianne Poulsen: Tekstilkunst i Danmark 2008-2018 af Ulrikka Mokda, Gina 
Hedegaard Nielsen og Lisbeth Tolstrup, Forlaget på Tredje og kunstnerne 2019, side 236-237. 

Poulsen, Tue. Tue Poulsen (f. 1939), billedkunstner, designer og keramiker. Uddannet på 
Kunsthåndværkerskolen i København 1959-1962. Oprettede eget værksted i 1963. Udstillede fra 
1964 på ’Den Permanente’ (sd) og derefter gennem årene på en lang række kunstudstillinger – 
både separat og sammen med andre. Har designet og fremstillet en række keramiske arbejder 
såvel fra eget værksted som for en række firmaer. Har udført ca. 100 udsmykninger for 



Wolthers KUNSTLEX® 2021 Anette Wolthers Side 108 
 

private/offentlige institutioner/firmaer samt 10 kirkeudsmykninger. Har modtaget en række priser 
og stipendier for sit design og sine værker. (Kilde: http://tuekeramik.dk) 

Q 

R 

Rasmussen, Franka. Franziska Paula Konstante Rasmussen (f. Duden 1907-1994) – tegner, maler, 
væver og lærer; uddannet på Kunstgewerbeschule (Kunsthåndværkerskolen) i Frankfurt am Main 
1928-1929. Giftede sig med maler professor Peter Christian Rasmussen (1897-1935), der i 1930 
blev ansat på den nyoprettede Kunsthåndværkerskole i København. Ankommet til Danmark i 1930, 
oprettede Franka først eget værksted, der med inspiration fra Bauhausbevægelsen kombinerede 
tegning, maleri, tekstil og håndværk – ’Gesamtkunst’ - og hun fik hurtigt kontakter i det danske 
kunstmiljø. Da hendes mand dør i 1935, begynder hun at undervise, og i 1940 bliver hun lærer på 
Kunsthåndværkerskolen. Her inspirerer hun sine elever til at strække sig ud over egne grænser for 
at udvikle sig og for at finde et individuelt ståsted. I 1948 debuterer hun på Kunstnernes 
Efterårsudstilling. Hendes fagområder var oprindeligt tegning og maling, men efterhånden bliver 
billedvævning hendes mest markante udtryksform, selv om hun aldrig fik en formel uddannelse 
inden for vævning. Fra 1961 afholder hun flere separatudstillinger. Fra 1981 får hun Statens 
Kunstfonds Livsvarige Ydelse og i 1982 Eckersberg Medaillen.  Flere af hendes elever fra 
Kunsthåndværkerskolen har skrevet om hende eller udtrykker minder om hende med glæde og 
respekt. Billedkunstner og forfatter Lars Bo (1924-1999), der gik på Kunsthåndværkerskolen i 
perioden 1941-1943 skrev: ”Og én genial lærer, Franka Rasmussen (…) En høj mager kvinde med 
flammende mørke øjne, altid flot klædt med lange støvler og lidt excentriske klæder, som hun 
sikkert selv tegnede. Jeg var ung og dum, og min manglende autoritetstro førte mig til tider på 
vildspor, og det tog mig seks måneder med oprør og konflikt med hende, før jeg forstod, hvilken 
chance jeg havde fået med en sådan lærer. Og så holdt vi fred, at jeg begyndte at lære noget.” 
(Kilde: En underlig dreng - erindringer fra en fredelig barndom og ungdom under besættelsen, af 
Lars Bo, 1995). *Gerda Swane (1930-2004), der var elev på Kunsthåndværkerskolens keramiklinje 
1946-1949, skriver om Franka Rasmussen: ”Men navnlig betød male-og tegnelæreren Franka 
Rasmussen meget, hun talte altid om farverne, og når hun – ud gennem næsen – sagde: ’Bare 
videre!’ var det den højeste ros, og så var man virkelig glad”. (Swanerne på Malergården af Gerda 
Swane, 2000).  *Margrethe Agger siger, at hun er taknemmelig over at have haft hende som lærer 
1962-1966. Ud over at have sat sig spor som lærer har hun sat sig spor som inspirator til 
kunstvævning i mange stilarter. I 2017-2018 var der på Esbjerg Kunstmuseum og 
Kastrupgaardsamlingen en udstilling af hendes værker. 

Rasmussen, Lene. Lene Rasmussen (f. 1950) – billedhugger, tegner, arkivar og forfatter. Som 17-
årig i 1967 var Lene i erhvervspraktik hos de innovative smykkekunstnere Bent Exner (1932-2006) 
og hans kone Helga Exner (f. Menzel 1939) i Rødhede i Vendsyssel. Herefter tog Lene til 

http://tuekeramik.dk/


Wolthers KUNSTLEX® 2021 Anette Wolthers Side 109 
 

København og fik tegneundvisning 1971-1973 af maleren Robert Askou-Jensen (1914-2008) (sd), 
som fra 1946 havde etableret sin malerskole på Glyptoteket. I samme periode fik hun undervisning 
på Frederiksberg Tekniske Skole af billedhuggeren Henry Luckow-Nielsen (1902-1992), der fra 
1931 havde påbegyndt sin undervisningsvirksomhed dér, og hvor mange betydelige danske 
kunstnere fik undervisning i skulpturfremstilling.  (Hans bedst kendte figur er nok H.C. Andersen, 
opstillet i 1965 på Rådhuspladsen i København). I 1973-1980 studerede Lene Rasmussen på Det 
Kongelige Danske Kunstakademis Billedhuggerskole, hvor hendes professor var maler, 
billedhugger og grafiker Erling Frederiksen (1910-1994).  Fra 1984 blev hun medlem af Corner og 
har siden udstillet der og fra 1996 medlem af Vrå-udstillingen, hvor hun er fast repræsenteret, 
hvad hun også er på Vendsyssel Kunstmuseum, MuseRum Skive og Egnssamlingen i Saltum. 
Hendes primære værker var skulpturer af forskelligt materiale i mange år (Se: Lene Rasmussen 
bearbejde en granitblok til en skulptur på den 7-minutters lange film fra 1996: 
https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/billedhugger-lene-rasmussen). I de 
senere år har hun også fremstillet kæmpetegninger, udført med blyant – dels selvportrætter og 
dels bygninger og landskaber. Hun er medlem af Billedkunstnernes Forbund, BKF og Kvindelige 
Kunstneres Samfund, KKS, hvor hun har udført et stort arbejde ved at være bestyrelsesmedlem, at 
være ansvarlig for KKS’ arkiv, samt at være forfatter og redaktør på flere historiske værker om KKS 
og kvindelige kunstneres organisationer. Fra 2001 har hun været bestyrelsesmedlem for Anna 
Klindt Sørensens (1899-1985) (sd) Fond. Lene Rasmussen har gennem hele sit virke modtaget 
hæderslegater fra mange fonde og arbejdslegater fra Statens Kunstfond, som også har købt 
værker lige som Ny Carlsbergfondet.  

Rechendorff, Oscar. Oscar Andreas Rechendorff (1865-1954). *Agnete Swanes far, var beskæftiget 
inden for forsikringsbranchen, hvor han kom i lære 1880 et par måneder efter sin konfirmation. 
Blev derefter ansat i Nye Danske Brandforsikringsselskab i perioden 1881-1897. Under sin 
ansættelse tog han klassisksproglig studentereksamen i 1885. I 1899 nedsatte han sig som 
repræsentant og agentur for udenlandske forsikringsselskaber. Han talte fremragende tysk, da han 
havde gået i den Tysk Reformerte grundskole i København. Han talte også godt engelsk og var i 
Manchester en periode på to år for at arbejde i en dansk filial, som han dog anbefalede nedlagt, da 
han vurdere, at den umuligt kunne give overskud til det danske moderselskab. I perioden 1896-
1908 var han medstifter og redaktør for fagbladet Assurandøren. I 1908 grundlagde han sit eget 
blad, og Assurancetidende 1915-1939.  Medstifter af livsforsikringsanstalten Tryg i 1898. I 1911 
oprettede han Andelsforsikringsselskabet Frejr. Bevægede sig inden for alle forsikringsgrene: 
brand, tyveri, vandskade m.m. I 1926 måtte han likvidere et par selskaber, men fortsatte sin 
virksomhed. Desuden udgav han et forsikringsblad for cykelhandlere. Han var selv cyklist næsten 
hele livet, og cyklede også fra København til Malergården i ét stræk. Han var redaktør på flere 
publikationer inden for forsikringsbranchen. Han fik løbende trykt sine digte i forskellige 
magasiner; i 1926 debuterede han med digtsamlingen I det stille, og i 1939 udgav han: 
Livserindringer, Dansk Forsikrings Aarbogs Forlag. *Gerda Swane skriver om sin morfar (kaldt 

https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/billedhugger-lene-rasmussen
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bedstefar): ”Han var morsom og vittig på en tør, sarkastisk måde, og det var næsten umuligt at 
gøre ham vred.” (Swanerne ss. 497-498). 
 

Rechendorff, Valborg Elisabeth.  Valborg Elisabeth Rechendorff (f. Baadsgaard 1872-1959).  
*Agnete Swanes mor, kom fra en familie med mange kunstnere. Agnetes forældre fik i alt fire 
børn: Agnete som den ældste, Biddy, Torkild som døde sin spæd, og Tut. Agnetes forældre holdt et 
åbent hjem. Agnetes datter, *Gerda Swane skriver, at familien aldrig var en ’almindelig 
kernefamilie’; der var logerende og unge familiemedlemmer fra provinsen, der studerede i 
København. Familien havde også plads; de boede først på Pile Allé 55,1 på Frederiksberg. I 1895 
flyttede de til en større lejlighed i Vesterbrogade 118 - lige ved siden af Valborgs forældre, Alfrida 
og Frits Baadsgaard. I 1905 flyttede Agnete og hendes forældre og søskende til A.N. Hansens Allé 
15 i Hellerup, et hus med tre etager og tre femværelses lejligheder. Med sig tog de veninden og 
tidligere nabo fra Vesterbrogade (Maar - se Julie Carlsen) som lejer i underetagen indtil 1913. 
Valborgs død fra 1914 til 1922 boede Agnetes morfar Frits i lejligheden. I 1925 flyttede de lidt 
længere nordpå: Vingårds Allé 37 i Hellerup (i det hus, Agnete tegnede til dem).  *Gerda Swane 
skriver om sin mormor, at hun var oplyst og levede efter de nyeste sundhedsprincipper, der betød, 
at maden var sund og nøjsom, og at hun valgte at gå i reformtøj på en tid, hvor korsetter og 
tournurer var på mode (ligesom Anna Ancher). Hun var musikudøver og spillede efter gehør. ”En 
lille henrivende kvinde, men med et vældigt sind og et humoristisk format, som jeg ikke har oplevet 
magen til. Dette væld af livsglæde, humor og sjove skarpe iagttagelser prægede hjemmet og 
bølgede ud i den store kreds af venner og familie.”  (Swanerne på m Malergården, Gyldendal, s 
484). Agnetes forældre vedbliver at have husgæster - også efter de flyttede ind i det nye hus. En af 
dem var Sigurd Swanes mor, Sophie Elisabeth Rasmussen (gift Swane 1849-1934), der var blevet 
enke i 1922 og derfor alene. Om hende skriver Agnetes far: ”En anden varig Indkvartering [efter 
hans svigerfars død] fik vi senere, idet vor Svigersøn, Sigurd Swanes gamle Mor i nogle Aar kom i 
Huset hos os. Fru Swane var en hyggelig Husfælle, men af et melankolsk Temperament, saa 
Tilværelsens mørke Sider fik for stærkt Raaderum i hendes Sind.” (O. Rechendorff: Liverindringer, 
1939, s 128).  Også barnebarnet Gerda, Agnetes datter giver et eftermæle: ”Farmor kunne gode 
lide mig! Mod Hanne og Henrik var hun streng, afvisende og uretfærdig. Da Henrik i 1934 hørte at 
Farmor var død, sprang han i vejret af glæde.” (Swanerne, s. 25). En fjerde husfælle var den 
islandsk-danske kunstner, Júlíana Sveinsdóttir (1889-1966) (sd), som Agnete Swane gik sammen 
med på Kunstakademiets kvindelinje 1912-1917. 

Refn, Helge Lund.  Helge Erik Lund Refn (1908-1985) - tegner og maler; tegnede kostumer og 
lavede scenografier til forestillinger på danske og udenlandske scener, især Det Kongelige Teater. 
Samtidig med scenografien lavede han plakater til forestillingerne. Han lavede også plakater for 
Tivoli, DSB og DSB/ARTE. (Denne ordning var en kombination af teaterplakater, teater- og 
togbilletter, som DSB skabte i 1985). I slutningen af 1920’erne var han elev hos den franske maler, 
Fernand Léger (1881-1955), der på sin malerskole underviste flere danske malere. I perioden 
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1929-1931 blev han knyttet til Théâtre Pigalle, ledet af Louis Jouvet (1887-1951), der var en af 
hovedaktørerne i fornyelsen af fransk teater og film, også mht. scenografi, kostymer og maskering 
og ven med Léger. Sammen med den anden store danske teatermaler og scenograf, Svend 
Johansen (1890-1970), udstillede Refn flere gange dekorationsskitser på maleriudstilleringer. 
*Charlotte Bøgh var i sin barndom og ungdom meget inspireret af Refn. (Kilde: Møller, Henrik 
Sten: Helge Refn – Teatrets maler, Kunstbogklubben 1987). 

Refsgaard, Niels. Niels Refsgaard (f. 1934) – keramiker. Blev færdiguddannet i 1957 på 
Kunsthåndværkerskolen (samme år som keramiker *Birgit Krogh). Har gennem sit mangeårige 
virke som keramiker på forskellig vis: Fra selvstændig keramiker, der selv lavede alle processer fra 
drejning af leret, brænding, dekoration, glasur til industriel designer af brugskeramik og 
brugsgenstande i mange slags materialer har han været inde i mange slags skabelsesprocesser.  
Fra hans hånd er der kommet mange spisestel, skåle tepotter, bestik og glas, som bliver fremstillet 
og solgt i mange lande verden over. I de senere år er han vendt tilbage til værkstedsproduktion, 
hvor han lader værket følge materialets logik og egenskaber. En af hans nyeste håndlavede 
produktioner er smykker, lavet af benporcelæn (porcelænsler, tilsat 40-50 procent ben-aske), 
dekoreret med guld eller platin. (se:  http://refsgaard.dk) 

Regius, Lene. Lene Regius (f. 1940) - keramiker og maler. Er uddannet på Kunsthåndværkerskolen 
1960-1964, studieophold på Kreta, i Indonesien og Japan. Har siden 1967 haft eget værksted i 
Lejre. Er kendt for store vaser med stærkt farvet glasur, ofte i gule og orange nuancer med sort. 
Lene Regius gik ikke selv ind i den efterfølgende organisering af Clay Today i 1990, men hun fik 
keramiker *Birgit Krogh med ind projektet. (Se: www.regius.dk) 

Reiff, Tove. Tove Reiff (1924-2015) - maler og forfatter. I slutningen af 1940’erne studerede hun 
litteratur i København og Paris og skrev også digte, der bl.a. blev offentliggjort i tidsskriftet, 
Hvedekorn (startet i 1920 under navnet: Vild Hvede). Da hun kom tilbage til Danmark, begyndte 
hun at arbejde med billedkunst i form af collager, papirklip og malerier. Hendes collager var 
nonfigurative, mens malerierne var naturalistiske. Hun udstillede på Kunstnernes Efterårsudstilling 
i begyndelsen af 1950’erne og på Charlottenborgmalernes Landsudstilling og derefter 
hovedsagelig på gallerier på Holbækegnen. I 1948 giftede kun sig med Erik Andreas Reiff, maler og 
keramiker (1923-2006) og sammen startede de i 1992 Galleri Reiff, der lå i Regstrup nær Holbæk 
indtil 2013. Hun har bl.a. udstillet sammen med *Mette Møller Bovin, *Birthe Bovin, *Voukko 
Johansen og *Helga Klitbæk m.fl. i 1969. 

Ring, Herbert. Herbert Ring (1894-?) – *Asta Rings Schultz’ et år ældre bror, også født i Vejle – blev 
uddannet i Aarhus og Berlin og etablerede sig i Aarhus i 1919, hvor han overtog faderens 
virksomhed, C. V. Rings Forretning, grundlagt i 1899 på hjørnet af Klostergade og Guldsmedgade. 
Herbert Rings forretning omfattede foruden (salg af) papir, en "Protokolfabrik og Linieringsanstalt" 
og fremstillede postkort og papirposer. Virksomheden beskæftigede cirka 12 personer. Hans 

http://refsgaard.dk/
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forretning står i vejviseren i 1923: Papirhuset, Rings Forlag ved Herbert Ring, Nørre Allé 20, tlf. 
2535 (Kilde: AarhusWiki og KRAK 1923) 

Risebye, Elof. Elof Christian Risebye (1892-1961) – maler. Boede i USA som barn og blev i perioden 
1910-1912 elev ved Art Institute i Chicago. Derefter forberedte han sig fra 1914 til optag på Kunst-
akademiet hos malerne Gustav Vermehren (1863-1931) og hos Agnes Emma Sophie Jensen (1854-
1949). Derefter kom han på Det Kongelige Danske Kunstakademis Malerskole i 1919 hos 
professorerne Viggo Johansen (1851-1935) og Julius Paulsen (1860-1940). Skiftede til 
Kunstakademiets Dekorationsskole, hvor han havde Joakim Skovgaard (1856-1933) som lærer. Tog 
afgang i 1921 og hjalp Skovgaard med at restaurere frescerne i Viborg domkirke. Risebye blev 
ansat på Kunstakademiets Arkitektskole og på Frescoskolen i 1924. Blev docent i 1945 og professor 
i fresco og mosaik i 1949. Han påtog sig en række tillidshverv som censor for Kunstnernes 
Efterårsudstilling og var i bestyrelsen for Den Frie og Thorvaldsens Museum. Da hans partner, 
billedhugger Paul Kiærskov (1900-1933) døde i 1933, malede han mange billeder af vennen og af 
sin sorg, hvorefter han også blev kaldt: ’sorgens maler’. Han var god ven med Júlíana Sveinsdóttir 
(sd), som var *Agnete Swanes veninde og middagsgæst hos *Elisabeth Neckelmann. Risebye var 
lærer for Agnete Swane 1949-1950, da hun begyndte at arbejde med frescoteknikkerne. 

Roerup. Linda. Linda, Roerup (f. Noodepera 1912-1979).  Designede serier af små figurer (16-22 
cm) til DJ Copenhagen – også kaldet Dahl-Jensen (sd). Fabrikken havde siden sin start i 1925 
specialiseret sig i disse figuriner og havde en række designere tilknyttet produktionen. Jens Peter 
Dahl-Jensen var selv uddannet skulptør. Linda var gift med Haubert Roerup og mor til tre børn. 
Hun udstillede sammen med bl.a. *Voukko Johansen, *Mette Møller Bovin, *Helga Klitbæk og 
*Birthe Bovin i 1969 på Pottegården.  

Rohde, Johan. Johan Gudmann Rohde (1856-1935) – maler, grafiker og designer; Blev student i 
1875, læste først medicin, tog derefter timer på Kunstakademiet, som han syntes var meget 
gammeldags. Stiftede derefter sammen P.S. Krøyer (1851-1909) og Laurits Tuxen (1853-1927) 
Kunstnernes Frie Studieskoler i 1882, hvor han i starten fik undervisning af de to. Han var også en 
af initiativtagerne til Den Frie Udstilling i 1891, der brød Charlottenborgs monopol på at afholde 
anerkendte udstillinger. Rohde malede landskaber og portrætter i symbolistisk-realistisk 1890’er- 
stil og formgav i skønvirkestil møbler og sølvtøj. Det sidste blev produceret af sølvsmeden Georg 
Jensen (1866-1835). Rohde havde fingren på pulsen, når det gjaldt den kunstneriske avantgarde, 
idet han rejste til Frankrig, tog værker, kunsttidsskrifter og indtryk med sig hjem og formidlede det 
til danske kunstnere. 

*Rolsted, Anne (f. 1960) 

Uddrag af Anne Rolsteds CV 
 
Født: 1960 
Forældre: Tage Rolsted (1922-2008) og Else Marie Jensen (f. 1923) 
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Søskende: Grete Rolsted (f. 1953) og Henrik Rolsted (1955-2014) 
Partner: Benny Nielsen (f. 1961) 
Børn: Morten Mikkel Mejlhede Rolsted (f. 1985) og Alba Rolsted (f. 1997) 
Uddannelse: Realeksamen 1977. Gymnasium 1977-1978. Højskole 1978. Keramisk 
Formgiveruddannelse på Kolding Kunsthåndværkerskole 1978-1979 og Keramikeruddannelse på 
Skolen for Brugskunst 1979-1983 (tidl. Kunsthåndværkerskolen, derefter Designskolen og nu en 
del af Det Kongelige Danske Kunstakademi)  
Kunstnersammenslutninger: Danske Kunsthåndværkere og Designere, DKoD, fra 1983. Huset i 
Asnæs fra 2011 
Andre medlemsskaber:  Pindsvinevennerne i Danmark (Se: www.pindsvin.dk)  
Æresbevisninger: Poul Johansenfondens køb af Anne Rolsteds keramik til dronningen i anledning 
af hendes besøg i Odsherred 2016. Vestsjællands Kunstudstilling (anden pris) 2009. Håndfuglen på 
Frue Plads Kunsthåndværkermarkedet (bedste unika) 2008. DOK#1 (bedste håndværk) 2008. 
Kunsthåndværkermarkedet – Frue Plads Marked (smukkeste bod) 2008. 
Udstillinger: Udstillinger i egen Have siden 1998, herunder Odsherred Kunstdage i pinseni. Huset i 
Asnæs sammen Morten Rolsted i 2018 og hvert år siden 2011 udstillinger dér. Frue Plads 
Markedet 2019– hvert år udstillinger dér siden 2006. Udstillet på Kunsthåndværk i Centrum, KIC, 
det censurerede kunsthåndværkermarked, der har været afholdt i Aarhus 2005-2012. 
Nationalbanken 2015. Tuse Næs Kunsthåndværk 2015. Fuglsanghus, Hørsholm 2014. Brøndsalen i 
Haveselskabets have, Frederiksberg 2013. Ovnhusmarkedet i Nykøbing Sj. 2013. Kunstforeningen 
Det ny Kastet i Thisted 2011.  
Solgt til: Randers Kunstforening 2018. Aalborg Kommunes Kunstfond 2008. Kunstforeningen af 
14. august. Tage Andersen Blomster. Lundbecks Kunstforening. Novos Kunstforening. 
Kunstforeningen Solvognen. TopDanmarks Kunstforening. Bing & Krogboe Kunstforening. 
Folketingets Kunstforening. Ottiliahus Kunstforening. BRFkredits Kunstforening. Dansk Industris 
Kunstforening. TDC Kunstforening. AEG Kunstforening. Teknisk Forvaltning i Roskildes 
Kunstforening, Filadelfia Kunstforening mm.   
Kunstprodukter: Keramik  
Udsmykninger: Fliser på Nørrebro, København 1983, Relief: Thor løfter Midgårdsormen i 
Andelslandsbyen Nyvang, Holbæk 1995. 
 
 

Rolsted, Morten Mejlhede. Morten Mejlhede Rolsted (f. 1985) uddannet biolog fra Københavns 
Universitet (2014) med speciale i drivhusgasser og klimaændringer, herunder samspillet mellem 
atmosfæren og arktiske økosystemer. Har tidligere arbejdet i Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen. 
Arbejder nu (2019) på Danmarks Tekniske Universitet med facilitering af tværeuropæiske 
innovationsprojekter vedrørende klima-, råstof- og sundhedsteknologi. Morten fik i sin 
gymnasietid i begyndelsen af 2000’erne sit første digitalkamera, som han straks rettede mod 
landskaber og planter i den danske natur såvel som i udlandet. Efterhånden fik han interesse for 
mere abstrakte mønstre og detaljer i både naturlige og urbane omgivelser, hvilket kom til syne på 
udstillingen i Huset i Asnæs (efterår 2018), hvor han sammen med sin mor Anne Rolsted udstillede 
nogle store spektakulære fotografier på aluminiumsplader, der matchede hendes keramik. 

http://www.pindsvin.dk/
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Rosen, Anton. Anton Sophus Rosen (1859-1928) – arkitekt. Var formand for Tegne- og 
Kunstindustriskolen for Kvinder 1913-1928. Han gik stærkt ind for Skønvirkestilen i alle 
kunsthåndværksprodukter - broderi/textiler til arkitektur, til design af møbler og husgeråd - også 
hedebosyning var han optaget af og støttede udbredelsen af.  Han fik som nyuddannet arkitekt 
opsynet med bygning af hovedbygningen til Silkeborg Vandkuranstalt (Silkeborg Bad) i 1883, 
tegnet af den europæisk og klassisk orienterede arkitekt Wilhelm Dahlerup (1836-1907).  Rosen fik 
til selvstændig opgave i 1909 at tegne og opføre en hel ’udstillingsby’ til Landsudstillingen i Aarhus 
samme år. Som et kuriosum kan nævnes, at udstillingspavillonen, kaldt ’Blækhuset’, fra 
Landsudstillingen i dag er genopført i Den Gamle By i Aarhus. Den havde fået navnet, fordi 
Landsudstillingens avis blev skrevet og trykt der. Anton Rosen havde til udstillingen tegnet og 
opført en hel hvidmalet udstillingsby, der var placeret sommeren over i Tangkrogen i det inderste 
af Aarhusbugten på Strandvejen i Aarhus. Støttet af kommunen og staten havde byens 
erhvervsfolk lavet en stor udstilling for industri, håndværk, der viste nyeste teknik, opfindelser og 
kunst. Fregatten Jylland lå for anker i bugten. Ud over den ’hvide by’ var der opbygget et tivoli 
med løjer, ballonfærd og flyvemaskineopvisninger. Rosen modtog guldmedalje for udstillingen og 
fik også Eckersberg Medaillen.  Rosen var formand for Tegne- og Kunstindustrindustriskolen for 
Kvinder, mens *Asta Ring Schultz og *Helga Klitbæk gik der.  Det fortælles om Rosen, at han var en 
mand med original skaberglæde og skabte liv omkring sig – noget, der sikkert også er kommet 
Tegneskolen til gavn. (se: AarhusWiki og værket: Anton Rosen og Silkeborg, der rummer tegninger 
og fotos af hans mange værker på egnen: https://www.silkeborgarkiv.dk) 

Rosenberg, Walt. Leif Walt Rosenberg (1918-1981) - skuespiller og uddannet musik- og 
afspændingspædagog. Opholdt sig i en del år i Norge, hvor han var lærer i oplæsning og 
koncentration samt instruktør ved forskellige teatre. Han havde også sin egen teaterskole i Oslo. I 
1956 kom han tilbage til Danmark, hvor han arbejdede som lærer og instruktør på Aalborg Teater. 
I 1957-1959 var han lærer ved Odense Teaterskole og spillede også roller på teatret. Derefter 
spillede han på Det Ny Teater og på Det Kongelige Teater. Op til sin død i 1981 ved en trafikulykke 
spillede han Becket på Svalegangen i Aarhus. Han medvirkede i Radioteatret, var med i en række 
film og TV-serier, ligesom han også lagde stemmer til tegnefilm. Han blev uddannet som 
skuespiller af sin mor, Harrriet Lehmann (1890-1973 - søster til stats-geodæt Inge Lehmann (1888-
1993), der opdagede jordens faste kerne). En periode studerede han ved de engelske teaterskoler, 
Old Vic og Royal Academy.  Han og *Gerda Swane havde et tæt venskab i ca. 12 år. 

Rydahl, Anne. Anne Rydahl (f. 1934). *Didder Geislers mor. Uddannet på tekstillinjen på 
Kunsthåndværkerskolen i København. Debut på Charlottenborgs Forårsudstilling 1956. Eget 
værksted fra 1960. Anne var medlem af det kunstnerejede galleri, Huset i Asnæs, fra 1974. Hun 
startede med at lave billedtæpper i de daværende yndlingsfarver: rød, violet/lilla og 
middelalderinspirerede kofter i uld og hør. Hun importerede uld fra Island, som hun bearbejdede 
og farvede til sin vævning og udstillede jævnligt i Håndarbejdets Fremme, men bevægede sig 
efterhånden i retning af at væve tekstiler med et religiøst formål: Altertæpper, messehagler mv. til 

https://www.silkeborgarkiv.dk/


Wolthers KUNSTLEX® 2021 Anette Wolthers Side 115 
 

egnens og landets kirker.  Et af hendes projekter har været at væve en hel samling af messehagler 
til Højby Kirke til brug for kirkeårets perioder og højtidspunkter. Samlingen består af 4 
messehagler. (Se: Kirkebladet forår/sommer 2018, Højby Lumsås Odden) 

Rønne, Elisabeth. Elisabeth Stenstrup Rønne (1899-1980) – konservator; havde lært faget af sin 
far, Svend Ejnar Rønne (sd). *Moster til Margrethe Agger. Hun giftede med Margrethes Aggers 
farbror, Holger Georg Agger, og kom til at hedde: Elisabeth Stenstrup Agger. 

Rønne, Signe. Signe Isidora Stenstrup Rønne (1896-1980) – konservator. Havde lært faget af sin far 
Svend Ejnar Rønne (sd). Hun var moster til *Margrethe Agger 

Rønne, Svend Ejnar. Svend Einar Bjørn Rønne (1868-1938) – maler og konservator; fik 
præliminæreksamen, kom i malerlære 1885-1886 og uddannede sig som maler på Kunstakademiet 
i København i perioden 1887-1894 samtidig med, at han stod i lære som konservator fra 1887 på 
Statens Museum for Kunst, hvor han i 1904 blev ansat som færdiguddannet konservator. Fik også 
kursus i farvekemi på Polyteknisk Læreanstalt 1903. Han havde et tæt samarbejde med Karl 
Madsen (1865-1938) som var leder af Statens Museum for Kunst. Rønne var en af pionererne 
inden for konservering og havde i over 30 år ansvaret for offentlige danske samlinger. Han oplærte 
sine to døtre i konservering og alle tre var konservatorer for statens samlinger. Morfar til 
*Margrethe Agger 

Rønsbo, Vibeke Nørgaard. Vibeke Nørgaard Rønsbo (f. 1960) – billedkunstner og skulptør. 
Uddannede sig i 1985 som folkeskolelærer med billedkunst som linjefag, som hun udvidede med 
en cand.pæd i billedkunst i 2004. Var i 1992-1993 elev på tekstil- og billedkunstakademiet 
Andromeda, debuterede i 2010 på Kunstnerne Sommerudstilling (KS10) og tog i 2012 afgang fra 
Aarhus Kunstakademi. Hun har lavet en række spektakulære værker: En fem meter flaskepost, der 
har foretaget en række rejser i de danske farvande. Et landArtværk: En fjeldside dækket med 
bladguld samt hendes skulpturer, der viser dagligdagsting i mørke rustfarver: Mapper, tuber, 
bælter, skrivemaskiner osv. – disse værker er meget virkelighedstro og ligner ting, der ser ud til at 
være fundet i kældre eller nedgravet ned i haven. Endelig hun optaget af aktuelle spørgsmål i 
relationerne mellem mennesker og samfund og går ad nye veje, når hun omsætter dette til kunst. 
Fx har hun lavet bogen, Brevstemmer, hvor hun har samlet og fotograferet 500 af disse 
dokumenter, som indgår i danskernes demokratiske process. Og hun har sammen med skolebørn 
udviklet flere udgaver af workshoppen, Til Låns, der på håndgribelig vis gennem mærkning af 
planter eller gennem skrevne manifester får de medvirkende til at udveksle tanker om 
skrøbelighed og bæredygtighed i naturen.  

Rørdam, Valdemar. Valdemar Rørdam (1872-1946) - digter og ven med Sigurd Swane. Rørdam 
kom til Malergården på besøg i 1939 og blev boende dér i en særlig indrettet lejlighed indtil sin 
død i 1946. Swane-børnene var meget glade for ham og kaldte ham: Onkel Valdemar. Han var god 
til alt muligt: at stå på skøjter, fiske og fortælle. Han var en rar onkel for Henrik, *Gerda og *Hanne 
Swane, mens han boede på Malergården. Valdemar Rørdam, der modtog mange 
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hædersbevisninger og livsvarigt var på finansloven fra 1941, var optaget af Danmark som nation i 
sin digtning. I 1917 skrev han hymnen, Danmark i Tusind Aar, hvor både flaget, den danske 
stamme og frie stærke mænd optræder. Samme år blev den sat i musik af komponisten Carl 
Nielsen (1865-1931). I 1940 bliver hymnen indspillet på grammofonplade med nationalskjalden, 
tenoren Aksel Schiötz (1906-1975), akkompagneret af en af tidens moderne musikere, Herman D 
Koppel (1908-1998) ved flyglet. Den blev herefter en af besættelsestidens meget yndede danske 
(modstands)sange, der blev sunget ved alsangsstævnerne i sommeren og efteråret 1940. Stort var 
chokket imidlertid, da Valdemar Rørdam i 1941 hyldede Hitlers invasion af Sovjetunionen gennem 
digtet: Så kom den dag, som vi har ventet længe, som han fik trykt i det nazistiske studenterblad, 
Akademisk Aktion. Dette og hans øvrige hyldest til nazismen fik Dansk Forfatterforening til at 
ekskludere ham i 1946 efter krigen. Denne skandale om Rørdams person og efterspillet efter 
besættelsen, hvor han ikke blev retsforfulgt, men erklæret sindssyg/gammel/forstyrret kan have 
været en medvirkende årsag til, at Sigurd Swane fik depression og ville væk fra Malergården, 
hvorefter familiens udlandsrejser gennem 20 år indledtes. (Alsang = fællessang. Fænomenet at 
samle et sangkor og en stor gruppe mennesker til fællessang stammede fra Norge og Sverige i 
1930’erne. I Danmark blev det første alsangsstævne med 1.500 deltagere afholdt 4. juli 1940 i 
Aalborg. Hen over sommeren bredte det sig, men fra 1943, hvor besættelsesmagten indførte 
mødeforbud, ophørte stævnerne efter at have mobiliseret over 700.000 mennesker. Til brug på 
stævnerne blev der udgivet en Kongesangbog, der udkom i september 1940 på Kong Christian den 
Tiendes 70-års fødselsdag. Bogen udkom i 2 mio. eksemplarer og indeholdt i 1940-udgaven 
Valdemar Rørdams: Danmark I Tusind Aar).  

Rørup, Ellen Krause - se Ellen Krause  

Rørup, Viggo.  Viggo Julius Rørup (1903-1971) – maler; blev født i Kalundborg, hvor hans far, 
Adolph Michael Rørup var landinspektør og havde en række indflydelsesrige tillidshverv i byen. 
Hans mor, Paula Rørup, var husmor. I familien var der i alt fem børn, hvoraf to døde i 
barndommen. Viggo kom på Stenhus Kostskole i Holbæk, der var åbnet i 1906 på initiativ af 
teologen Edward Hass (1866-1946), som købte grund og ejendom til formålet med hjælp fra en 
støttekreds. Skolen fik også en gymnasieklasse og kunne sætte huen på de første studenter i 1912. 
Det pædagogiske princip var, at eleverne skulle dygtiggøre sig i såvel åndens som håndens 
arbejde, og når dageleverne fra Holbæk var gået hjem kl. 13, arbejdede kosteleverne med at dyrke 
jorden, passe dyrene eller fremstille ting til salg på værkstederne som led i at gøre skolen 
selvforsynende. Efter grundskolen har Viggo Rørup nok først været på teknisk skole og fået en 
håndværkeruddannelse eller en del heraf, inden han startede på arkitektstudierne på 
Kunstakademiets arkitektlinje i 1924. I perioden 1927-1930 skiftede han til akademiets malerskole 
med Ejnar Nielsen (1872-1956) og Sigurd Wandel (1875-1947) som professorer. Han debuterede 
på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1928-1929.  Allerede i 1928 bosatte han sig i Odsherred i et 
lejet hus i Kaarup Skov. Efter en periode uden for Odsherred kommer han igen i begyndelsen af 
1930’erne og tilslutter sig den spæde kunstnerkoloni med Karl Bovin (1907-1985) og Kaj Ejstrup 
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(1902-1956) som pionér-bosættere. I den periode har han også kendt eller boet sammen med 
*Ellen Margrethe Krause Sørensen, som han gifter sig med i 1937. Hun kalder sig derefter Ellen 
Krause Rørup. De kan have lært hinanden at kende flere steder, på Kunstakademiet, i 
kunstnerkredsene i København.  

S 

Salto, Kamma. Anna Camilla (Kamma) Salto (1890-1979) – maler. Uddannet hos Sode og Meldahl 
1902, Den med Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder 1909-1914. samt Vilhelm 
Lundstrøm (1893-1950). Jean Puy (1876-1960) og Ferdinand Legér (1881-1955). Medlem af 
Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS og deltog i alle organisationens udstillinger. Deltog (post 
mortem) i 12 malerinder, Kvindemuseet i Aarhus s.m.*Ingrid Wichmann. Var gift 1915-1948 med 
maler, keramiker Axel Salto (1889-1961). Som bornholmer fandt hun mange af sine motiver herfra 
samt fra Christiansø.  Hun stod på Sigurd Swanes liste til kunstnere, der skulle medvirke i 
udstillingen: Moderne dansk Kunst på Charlottenborg, februar 1925, men kom ikke med – lige som 
de andre kvinder på listen.  

Sandholt, Marie. Anna Marie Louise Sandholt (1872-1942) – maler.  Uddannede sig først på 
Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder, hvorfra hun blev optaget på Den md Kunstakademiet 
forbundne Kunstskole for Kvinder 1892-1901. Tog derefter en plads i huset, kombineret med 
malevejledning hos landskabsmaleren Viggo Pedersen (1854-1926) i Skamstrup syd for Holbæk i 
1901-1903, hvor hun arbejdede med udendørsmaleriet og familie-interiører. I 1905-1906 blev hun 
lærer på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder i broderi og broderitegning. Var ansat på Den 
Kongelige Porcelænsfabrik 1905-1906 og derefter Bing & Grøndahl. Hun foretog en del 
udlandsrejser for at studere gammel og ny kunst og var en periode knyttet til Académie Colarossi, 
mens Christian Krohg (1852-1925) var lærer dér i perioden 1902-1909. Hun fastholdt naturalismen 
som sit udtryk, malede ud over landskaber en række portrætter og udstillede på Charlottenborgs 
Forårsudstillinger fra 1895 til sin død. Nogle af hendes værker er senest udstillet på Nivaagaards 
Malerisamling september 2020 til 24. januar 2021 i udstillingen: Historier om Mødre (Se: 
https://www.nivaagaard.dk/historier-om-moedre) 

Scharff, William. William Scharff (1886-1959) – maler. Blev malersvend i 1904, fik 
tegneundervisning af den legendariske Holger Grønvold (1850-1923). Fik undervisning 1907-1909 
af Kristian Zahrtmanns (1843-1917) og Johan Rohde (1856-1935). Oprettede sammen m bl.a. 
Robert Storm Petersen (1882-1949) Kunstgruppen, De Tretten (sd). Foretog studierejser til Berlin, 
Dresden, Paris mm. I Paris i 1911 stiftede han kendskab med kubismen, og fandt derefter sin 
inspiration hos Pablo Picasso (1881-1973), Paul Cézanne (1839-1906) og Vasilij Kandinskij (1866-
1944). Fra 1916 var han medlem af Grønningen. Fra slutningen af 1920’erne og frem vendte han 
tilbage til en mere klassisk stil, hvor han fremstillede mennesker i et tableau i en ideel samklang 
med naturen, hvad han kaldte det ’legender’. Disse skaffede ham opgaver inden for udsmykninger 

https://www.nivaagaard.dk/historier-om-moedre
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og friser mm. Han var professor ved Kunstakademiet i perioden 1950-1957. Blev lærer for *Hanne 
Swane o. 1952. 

Scherfig, Hans. Hans Christian Scherfig (1905-1979) – forfatter og maler. Han blev student i 1924 
begyndte derefter at studere zoologi, men opgav det til fordel for at male kubistisk og udstille på 
Kunstnernes Efterårsudstilling fra 1928. Senere kastede han sig over ’junglemaleriet’ med vilde 
dyr, der også blev fremstillet gennem litografier. I 1929-1930 rejste han til New York for at træffe 
sin kæreste, Elisabeth Karlinsky (1904-1994), som han giftede sig med i Danmark i 1931 og fik tre 
børn med. I N.Y. fik han stor afsky for kapitalismen og blev derefter livslangt medlem af Det 
kommunistiske Parti. Under den tyske besættelse af Danmark blev han arresteret i 1941, da den 
tyske invasion af Sovjetunionen bevirkede, at alle kommunister nu blev Tysklands fjender, fordi 
ikke-angrebspagten mellem de to lande dermed var brudt. I 1930’erne begyndte han at skrive 
romaner. Det blev til syv i alt, som blev meget udbredte i Danmark, og hvoraf to er filmatiseret: 
Den forsvundne fuldmægtig fra 1938 og Det forsømte forår fra 1940. Han og *Birthe Bovin gik 
begge på Folmer Bonnéns Tegne- og Maleskole i anden halvdel af 1920’erne.  Scherfig har i 1928 
malet Birthe og hendes daværende kæreste og senere mand Sigfred Pedersen, da de boede 
sammen alle tre i 1928. (Se: Idealisten – en biografi om Hans Scherfig af Arne Hardis 2008, 
maleriet ses gengivet på s 43) 

Schlichtkrull, Johan Christopher. Johan Christopher Schlichtkrull (1866-1945) – maler. Den første 
undervisning fik han af Holger Grønvold (1850-1923). Dernæst fik han undervisning af Christian 
Vilhelm Nielsen (1833-1910), der drev malerskole i perioden 1860-1875. I en toårsperiode 1885-
1887 studerede Schlichtkrull på Akademiet, derefter hos Peder Severin Krøyer (1851-1909) på De 
Frie Studieskoler. Schlichtkrull udstillede først gang i 1889 og herefter regelmæssigt. Han fik 
anerkendelser på Verdensudstillingerne i hhv. Chicago 1893 og i Paris 1908. Fik Akademiets 
Aarsmedaille to gange, blev medlem af Akademiets Plenarforsamling og var lærer på Den med 
Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder i perioden 1899-1908. Underviste bl.a. *Carla 
Colsmann Mohr. 

Schou, Helen. Helen Schou (f. Rée 1905-2006) – billedhugger. Hendes far var vekselerer Ivar 
Müller Rée (1867-1948) og hendes mor var Dagmar Albeck (1874-1956). Som 12-årig begyndte 
Helen at ride og fik hurtigt egne heste, som hun red skoleridning på til konkurrenceridning, hvor 
hun vandt mange præmier. Ligeledes viste hendes kunstneriske talent med tegning og maling sig 
hurtigt, hvor hun fik undervisning hos Agnes Jensen (1878-1964), hvis mand Edvard Weie (1879-
1943) også var begejstret for hendes farvesans. Senere endnu kom Helen på Bizzie Høyers (1888-
1971) maleskole. I perioden 1922-1927 var hun elev af billedhuggeren Anna Marie Carl Nielsen, og 
i 1929-1932 gik hun på Kunstakademiet, hvor hun havde E.A. Utzon Franck (1888-1955) som 
professor.  I 1926 gifter hun sig med fabrikant Holger Høiriis Schou (1903-1977), og opgiver af den 
grund ikke sin kunstneriske udvikling og karriere, men bruger sine gode økonomiske kår til at 
arbejde videre. I 1927 debutterer hun på Charlottenborgs forårsudstilling, og i perioden 1929-1934 
udstiller hun på Salonen i Paris. Helen Schou kvalificerede sig på alle måder som skulptør og 
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billedhugger med heste som tema. Hun satte sig grundigt ind i hestes anatomi og deltog i 
dissektioner af heste på Landbohøjskolen (i dag 2020: Det Biovidenskabelige Fakultet for 
Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer på Københavns Universitet). Helen Schous mor 
stammede fra Aarhus fra en indflydelsesrig familie, og det var da også til den by, at hun 1944-1955 
lavede en stor rytterstatue af Christian X, opstillet på Bispetorvet foran domkirken i byen. Et andet 
stort monument er Den jyske Hingst, 1959-1969, opstillet på Østervold i Randers. Hun laver en 
række andre arbejder af mennesker og dyr i naturalistisk stil og skulpturer i klassisk stil samt 
portrætbuster. (Randers Kunstmuseum viser i perioden oktober 2020 til marts 2021: Helen Schou 
– Monumenternes kvinde. her kan man se forarbejder og proces til de store figurer samt en række 
andre af hendes værker).  

Schoubye, Elisa Nikoline – se Hansen, Elisa Nikoline 

*Schultz, Asta Ring. Asta Ring Schultz (1895-1978) 

Uddrag af Asta Ring Schultz’ CV: 
 
Fødenavn: Asta Ring 
Levede: 1895-1978 (blev 82 år) 
Forældre: Redaktør (senere papirhandler) Carl Vilhelm Ring (1856-1932) og Julie Vilhelmine 
Nielsen (1870-1956) 
Søskende: Handelsmand Herbert Wilhelm Sigurd Ring (1894-?). Drev protokolfabrik fra 1919 i 
Aarhus 
Ægtefælle: Kunsthistoriker – senere museumsdirektør på Thorvaldsens Museum og på Willumsens 
Museum Sigurd Schultz (1894-1980) fra 1921 til sin død 1978 
Børn: Jeppe Schultz (1922-2010) og Hanne Kruse (f. Schultz 1925)  
Uddannelse: Teknisk Skole i Aarhus 1913-1914, Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder 1914-
1917, Kvindekunstskolen ved Kunstakademiet 1919-1920.  
Studieture: Norge: 1910, 1915. Stockholm 1916. Berlin og Dresden 1922. Rom 1939. Paris 1947, 
1950. Venezia 1950, 
Kunstnersammenslutninger: Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS.  Grafisk Kunstnersamfund 
Repræsenteret på: Odsherred Kunstmuseum/Museum Vestsjælland (11 værker). Vejlemuseerne 
(104 værker).  Aros (7 værker). Koldinghus (1 værk). Thorvaldsens Museum (1 værk). 
Kobberstiksamlingen v/ Statens Museum for Kunst (3 værker). Elizabeth A. Sackler Center for 
Feminist Art, Brooklyn Museum, N.Y. (2 værker) 
Udstillinger: Unge malere, Kleis’ Boghandel 1920. Kunstnernes Efterårsudstilling 1923-1928 og 
1930. Charlottenborgs Forårsudstillinger 1924-1926, 1928-1937, 1945, 1949, 1952-1953 og 1956. 
Dansk Grafik Tjekkoslovakiet 1926, 1933, 1948. Grafik Firenze 1927. Dansk Målerkunst, 
Helsingfors 1928. Dansk Kunststævne, Forum 1929. Danish Paintings, Sculpture and Applied Art, 
Toronto 1929. Litografisk Kunst, Kunstindustrimuseet 1929.  Charlottenborgs Efterårsudstillinger 
1931-1969. Nordiske/Skandinaviske Grafiske Udstillinger 1931, 1937 (Interskandinavisk Kunst). 
Nordisk Grafisk Union 1938-1939, 1948. Dansk Kunst Købestævne Fredericia 1932, 1936. Fyns 
Forum 1940’erne. Nordisk Kunstforbund, Oslo 1946. Kunsthallen København 1956. Aarhus 
Kunstgalleri 1959, 1964, 1967. Kvindelige Kunstneres Samfund – 60 års jubilæum, Nikolaj Kirke 
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København 1976. Posthumt: Grafiske motiver fra Odsherred, Asnæs Bibliotek 1983. Vejle 
Kunstmuseums Kvindeudstilling 1995. 
 
Asta Ring Schultz deltog i strejken på Kunstakademiet fra oktober 1920. Se artikel om denne 
strejke: 100-året for strejken på Kunstakademiet af Anette Wolthers i Kunstmagasinet Janus nr. 4, 
december 2020. 

Schultz, Sigurd. Sigurd Schultz (1894-1980) – kunsthistoriker, kunstskribent og museumsinspektør, 
gift i 1921 med maler og grafiker *Asta Ring (g. Schultz 1895-1978).  Sigurd er vokset op i Roskilde, 
hvor hans far var retsassessor/skifteretsfuldmægtig. (Astas og Sigurds datter, Hanne, fortæller, at 
hendes farfar (Sigurds Schultz’ far) skulle gå først i begravelsesprocessionerne fra Roskilde 
Banegård til Roskilde Domkirke, når der var begravelser af kongelige). Efter sin studentereksamen i 
1911 og filosofikum i 1912, studerede han kunsthistorie ved Københavns Universitet. Samtidig 
med studierne havde han job som studentermedarbejder. Hans første job i den egenskab var på 
Nationalmuseets afdeling for forhistorisk arkæologi i perioden 1913-1918.  Men han fravalgte 
dette job og arkæologien som faglig retning og koncentrerede sig i stedet for om kunsthistorien. 
Herefter blev han ansat som assistent ved Det Kongelige Kunstakademis administration i 1919-
1922. I perioden 1922-1927 var han kunstanmelder/kunstkritiker på Nationaltidende/Dagens 
Nyheder. I 1927 blev han sekretær for Foreningen Kunsthaandværk. I Perioden 1928-1931 var han 
redaktør for Nyt Tidsskrift for Kunstindustri. I 1932 blev han direktør for Thorvaldsens Museum og 
fra 1957 også direktør og ildsjæl i oprettelsen af J.F. Willumsens Museum i Frederikssund. 
Sidstnævnte job udførte han samtidig med jobbet på Thorvaldsens Museum og uden løn. Han 
stoppede sit virke på Thorvaldsens Museum i 1963 og på Willumsens Museum i 1973. Gennem 
hele sit liv skrev han om kunst og udgav mange bøger med kunstportrætter indtil få år inden sin 
død, fx om: Bertel Thorvaldsen (1770-1806), J.F. Willumsen (1863-1958) og P. Rostrup Bøyesen 
(1882-1952). Medvirkede ved nyudgivelse af Weilbachs Kunstnerleksikons 2. udgave, andre leksika 
og tidsskrifter. Familien siger, at Sigurd Schultz aldrig ’hjalp’ Asta til nogen position eller fordele 
mht. afsætte, udbrede eller anprise hendes kunst, da han ikke ville bruge sin indflydelse som 
kunstanmelder eller museumsinspektør. Men han skrev et støttebrev til en af hendes gamle 
veninder fra Kvindekunstskolen, Anna Klindt Sørensen (1899-1985), som Asta og han havde 
forbindelse med gennem hele livet. Ud over at være en betydelig kunsthistoriker, var han også en 
meget beskeden og samvittighedsfuld embedsmand, fortæller dattersønnen og barnebarnet Nils 
Kruse. Under besættelsen holdt Sigurd sommerferie i cykelafstand (det kunne fx være fra Møn til 
Thorvaldsens Museum, 130 km), så han hurtigt kunne komme frem, hvis der skulle ske noget. Han 
rejste altid på 2. klasse i toget, selv om han var berettiget til 1. klasse pga. sin høje charge som 
museumsdirektør. 

Sejg, Kirsten Gye. Kirsten Gye Bruun Sej (1901-1954) – maler. Undervisning på Tekniske Skole 
1917-1918, dernæst Charlotte Frimodt (1862-1950) og Albertine Wesenbergs Maleskole 1918-
1919 og Astrid Holms Croquisskole 1919-1920. Hun udstillede på Kunstnernes Efterårsudstilling 
1928-1934 og hos Frie Jydske Malere 1929-1930 samt en enkelt gang ved Corners første udstilling i 
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1932. Leder af egen maleskole fra 1941 og leder af Kunstnernes Statsstøttede Croquisskole 1946-
1954. 

Simesen, Viggo. Viggo Rasmus Simesen (1864-1932). Uddannet finmekaniker og urmager. Teknisk 
Skole i København. Studerende ved Kunstakademiet 1885-1891. Optaget på Kunstnernes Frie 
Studieskoler, hvor han fik P.S. Krøyer (1851-1909) som lærer. Var lærer på Randers Tekniske Skole 
1896-1909, hvor han bl.a. underviste i tegning, og var samtidig lærer i tegning og sang på Randers 
Statsskole (gymnasium) 1897-1924. Han underviste den meget unge Gerda Gottlieb – Gerda 
Wegener - i tegning i 1890’erne, før hun fik undervisning på Sode og Mehldals Tegne-og maleskole 
i København, og endelig blev optaget på Den med Kunstakademiet Kunstskole for Kvinder i 1902. 

Smidt, Agnes. Agnes Smidt (1874-1952) – maler. Hun fødes ind i en dansksindet familie i 
Sønderjylland syd for grænsen som den næstyngste af syv børn. Som barn bliver hun undervist på 
en privat dansk skole på Nabogården og konfirmeres af en dansk frimenighedspræst. Efter en 
periode i huset hos opfinder og fabrikant baronesse Ulla Dahlerup (1840-1925) i København tager 
Agnes på Askov Højskole fra november 1891 til sensommeren 1892. I perioden 1893-1896 
uddannes hun på Tegne- og Kunstindustriskolen i København, hvor hun fik bevilget af friplads af 
skolens forstanderinde Charlotte Klein (1834-1915). I den periode får hun også undervisning i 
tekstoplæsning hos en skuespiller. I Perioden 1897-1898 får hun undervisning på N.V. Dorphs 
(1862-1931) Malerskole i København, hvorefter hun lever som fuldtidskunstner, dels i København 
og dels på sin hjemegn med et par afstikkere til Finland og Paris. Første Verdenskrig kræver en del 
ofre blandt sønderjyderne, heraf hendes far. Og moren dør af tuberkulose, hvorefter Agnes tager 
sig af sine fem forældreløse søstre samt en niece. For at forsørge sin familie maler hun portrætter 
og afholder sang- og fortælleaftener i forsamlingshusene på sin hjemegen. I 1920 stemmer de 
dansksindede sig hjem til Danmark i den nordlige zone af Sønderjylland. Agnes Smidt tager et nyt 
initiativ til en højskole, hvor eleverne bruger den halve dag til at arbejde på egnens gårde, og den 
anden halvdel til at gå på højskole. Denne skole eksister i perioden 1921-1927. Højskolen ophører, 
da de lokale landmænd ikke råd til at beskæftige medhjælpere.  Med 1930’ernes krise er der 
stadigvæk behov for et sådant højskolearrangement, da mange unge mænd er arbejdsløse, og hun 
genopliver sin idé med støtte fra Socialreformen 1933 om igangsættelse af offentlige arbejder 
(bl.a, plantning af læhegn) indtil 1937. Under den tyske besættelse af Danmark 1940-1945 
afholder hun sommerkurser kvindelige kontorister og seminarieelever ud fra samme højskoleidé. I 
hele perioden arbejder hun som portrætmaler og udstiller bl.a. på Charlottenborg. Efter hendes 
død i 1954 afholdes en mindeudstilling i Ribe og i oktober 1974 på Museum Sønderjylland i 
Tønder. I 2020 afholdes Ribe Kunstmuseum en retrospektiv udstilling af hendes værker og udgiver 
bogen: Agnes Smidt – sønderjyde, kvinde og kunstner af Ingrid Lauridsen. 

Sode, Charlotte. Caroline Charlotte Sode (1859-1931)- maler, lærer, skolebestyrer. Hun blev 
uddannet på Tegneskolen for Kvinder (Fra 1888: Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder) og 
blev derefter ansat på skolen frem til 1923. Da Den med Kunstakademiet forbundne Kunstskole for 
Kvinder åbnede i 1888, blev hun optaget på den første årgang sammen med Julie Meldahl (1861-
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1946 - Julies fremtidige kompagnon) og uddannede sig her indtil 1890. I 1892 startede de to 
kolleger Sode og Meldahls Tegne- og Maleskole, som hun drev samtidig med sin ansættelse på 
Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder. Charlotte Sode efterlader sig et ry som en dygtig 
underviser, og hendes elever fra Tegneskolen vandt guldmedalje ved Verdensudstillingen i Paris 
1889 for tegninger af gipsafstøbninger. Sode og Meldahls skole ophørte ved ved Chalotte Sodes 
død o. 1930. Blandt hendes elever var *Carla Colsmann Mohr, Gerda Wegener og Karen Blixen. 

Sporring, Ole Hofman. Ole Hofman Sporring (1941-2019), - maler, grafiker, illustrator og forfatter. 
uddannet på Kunstakademiet i perioden 1961-1965 ved professorerne Dan Sterup-Hansen (1918-
1985) og Egill Jacobsen (1910-1998). Sidstnævnte var medlem af kunstnergrupperne Linien og 
Cobra. Ole Sporring var ydermere inspireret af grafiker Palle Nielsen (1920-2000) og billedkunstner 
og billedhugger Svend Wiig Hansen (1922-1997). Ole Sporring var professor ved Kunstakademiet i 
perioden 1986-1995. Modtog Eckersbergs Medaillen i 1983 og Thorvaldsens Medaille i 2001. Har i 
2012 illustreret Ludvig Holbergs Niels Klims underjordiske rejse (1741) i en nyoversættelse fra latin 
af Peter Zeeberg (f. 1957 og specialist i gammel dansk litteratur). Endelig har Ole Sporring i 2017 
udgivet: Frygt og bæven - læst af en tegner. Bogen viser Søren Kirkegaards (1813-1855) værk, 
tolket af Ole Sporring. Han har undervist *Didder Geisler på Akademiet. 

Steen, Mary. Mary Dorthea Frederikke Steen (1856-1939) – fotograf. Hun er født på Djursland, tog 
til København og blev uddannet som kontorist på Handelsskolen for Kvinder, oprettet af Dansk 
Kvindesamfund i 1872. Kontorarbejdet frisatte ikke hendes kreativitet, så hun søgte efter en 
anden type beskæftigelse, og det blev fotografiet. Hun uddannede sig som fotograf i Sverige (hvor 
hun i 1879 fødte en datter, som hun sandsynligvis bortadopterede). I Danmark kunne hun i 1884 
åbne eget atelier på Amagertorv i København. For sine fotografier fra Den Nordiske Industri-. 
Landbrugs- og Kunstudstilling i 1888 i København modtog hun sølvmedalje. Hun udstillede sine 
værker på Verdensudstillingen i Chicago i 1893 (sd). Hendes speciale blev interiørfotografiet, som 
dengang var en vanskelig disciplin pga. lysforholdene indendøre. Den danske prinsesse Alexandra 
(1844-1925), der var blevet gift med den engelske kronprins, der fra 1902 blev kong Edward 7 
(1841-1910), inviterede hende til London for at tage fotos af den kongelige familie.  En fransk 
forlægger og boghandler bestilte hos hende masser af portrætter af den russiske kejserlige familie. 
Hendes fotos til prominente kunder leveredes i store klare og gennemkomponerede formater, der 
også blev afbilledet i ugebladene. Hun blev berømt og snart et forbillede for andre kvinder, der 
ønskede at gå fotografvejen. Hun arbejdede fagpolitisk for forbedring af arbejdsforholdene for de 
mange kvinder, der arbejdede i mørkekamrene og med retoucheringsarbejde.  Hun var 
organisatorisk og kvindepolitisk aktiv og fotograferede mange af de ledende personer i Dansk 
Kvindesamfund. Mary Steen sørgede for, at de kvindelige medlemmer af hendes familie fik gode 
uddannelser. Pga. af døvhed solgte hun sit atelier i 1918. Hun var bofælle 1924-1939 med maler 
Olga Meisner-Jensen (1877-1949). 

Stevns, Niels Larsen. Niels Larsen Stevns (1864-1941) - maler og billedhugger. Han voksede op i 
fattige kår og var meget troende gennem hele livet. Gik på Vallekilde Højskole 1883-1884, 
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hvorefter han kom på Teknisk Skole i København, hvor Holger Grønvold (1850-1923) underviste 
ham i tegning. Var i perioderne 1886-1887 og 1892-1894 elev på Kunstakademiet, mens han 
sideløbende gik på Zahrtmanns Skole 1888-1897. Her fik han kontakt til Joakim Skovgaard, hvor 
han kom i mesterlære under restaureringen af Viborg Domkirke 1895-1906 og 1912-1913. Her 
lærte Larsen Stevns (eller Stevns, som han kaldte sig ved udstillinger) at male frescer. Efter 
arbejdet i Viborg begyndte hans egen produktion for alvor - især med religiøse motiver. Han 
lavede en frescoudsmykning til Grevinge Kirke i 1924. I samme kirke befinder sig *Gerda Swanes 
glasmosaik fra 1961. *Carla Colsmann Mohr har malet hans portræt i 1939. 

Stoltenberg. Lis. Lis Stoltenberg (f. Heckscher 1919-2003) – maler og billedhugger. Blev 
malersvend i 1940. Flygtede samme år til Sverige pga. den tyske besættelse. I Sverige fandt hun ud 
af, at hun ville være kunstner. Blev i 1945, efter hjemkomsten til Danmark, optaget på 
Kunstakademiet, hvor hun fik Elof Risebye (1892-1961) og Vilhelm Lundstrøm (1893-1950) som 
lærere.  Interessen for maleriet veg til fordel for underfundige relieffer med bibelske motiver. Hun 
foretog mange studierejser i Europa og til Sydamerika. Underviste i forskellige kunstteknikker. 
Udstillede på Kunstnernes Efterårsudstilling og på Charlottenborgs Forårsudstilling. Var aktiv i 
Kvindelige Kunstners Samfund, KKS, hvor hun var kasserer. Tegnede årets julemærke 1980. Blev 
hædret med mange legater og æresbevisninger. Var medlem af kunstnergruppen, Syv malerinder 
– eller De Syv – 1962-1965 sammen med *Helga Klitbæk med flere. 

Stowe, Harriet Beecher. Harriet Beecher Stowe (1811-1896) – amerikansk abolitionist, feminist og 
forfatter. Hendes mest berømte værk er Onkel Toms Hytte (Uncle Tom’s Cabin or Life Among the 
Lowly) fra 1852. Bogen fik stor udbredelse og betydning i den engelsktalende verden og var et 
vigtigt bidrag til de amerikanske slavers frigivelse 1863-1865. I 1897 blev romanen bearbejdet til 
en forkortet dansk børnebogsudgave, som blev læst gennem generationer. Bogen blev læst op og 
dramatiseret til børnenes leg på Malergården i *Hanne Swanes barndom i 1930’erne. 

Stryjeńska, Zofia. Zofia Stryjeńska (1891-1976) – maler, grafiker, scenograf mm. Hun blev en af de 
kendteste kvindelige polske kunstnere i tiden mellem Første og Anden Verdenskrig. Hun blev 
tilbudt de gyldne laurbær fra det polske litteraturakademi, men afslog. Som barn tegnede og 
malede hun og kom på en kunsthåndværkerskole, dernæst uddannelse på et lærerindeseminar og 
indtil 1909 på en privat kunstskole. Herefter kom hun på en kunstskole for kvinder, hvor hun tog 
afgang i 1911. Inden da tog hun med sin far på en tur til Italien gennem Østrig-Ungarn, hvor de 
besøgte en masse museer. Den 1. oktober 1911 blev hun optaget Königliche Akademie der 
Bildende Künste som én blandt 40 optagne ud af en ansøgerkreds på 200. På det tidspunkt gav 
man ikke kvinder adgang til akademiet. Da hun brugte sin brors navn Tadeusz Grzymala Lubańsky 
og klædte sig ud som en mand, blev hun optaget. Efter et år begyndte hendes studiekammerater 
at fatte mistanke, hvorefter hun måtte holde op på akademiet. Hun fik et langt kunstnerliv med 
krig, stalinistisk regime i Polen efter krigen, som hun dog måtte flygte fra til Schweiz. Efter opgøret 
med Sovjet-regimet i Polen i 1989 fik hun mange anerkendelser – bl.a. sit portræt på en 
mindemedalje i 2011. 
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Stæhr-Nielsen, Olaf. Olaf Christian Stæhr-Nielsen (1896-1969) - ciselør og billedhugger. Blev først 
udlært ciselør, studerede derefter på Det Kongelige Akademis Billedhuggerskole under professor 
Einar Utzon-Frank (1888-1955), der var professor fra 1918 til sin død. Stæhr-Nielsen har udført 
utallige dekorative opgaver, hvis formsprog var hans foretrukne., fx relieffer; arbejdede også i 
metal og lavede intarsia-arbejder (indlæg af forskellige farver materiale i marmor eller træ), 
glasmosaikker og keramiske arbejder, hvoraf nogle blev udført af firmaet Saxbo (ejet af kemi-
ingeniøren Nathalie Krebs 1895-1978), hvor hans kone Eva Christiane var chefdesigner m.m. 
Allerede fra 1924 underviste han som lærer på Kunsthåndværkerafdelingen på Teknisk Skole i 
København, som var en forløber for Kunsthåndværkerskolen. Han var *Gerda Swanes 
formningslærer på Kunsthåndværkerskolen, og da hun tog afgangseksamen i 1949, gav han hende 
og alle hendes studiekammerater et afskedsvers hver. Han blev gift i 1935 med porcelænsmaler 
Eva Christiane Stæhr-Nielsen (f. Wilhjelm 1911-1976), der var blevet uddannet på 
Kunsthåndværkerskolen og derefter ansat på Saxbo og Den Kongelige Porcelænsfabrik.  

Sveinsdóttir, Júlíana. Júlíana Sveinsdóttir (1889-1966) – maler. Født i Island på Vestmannaøerne, 
på Heimaey, hvor hun som barn lærte at spinde og karte. Som 16-årig kom hun på pigeskole i 
Reykjavik, fik tegneundervisning, tog til København for at få mere undervisning: I perioden 1909-
1910 på Gustav Vermehrens Tegne- og Maleskole (1863 -1931), oprettet i 1892. Derefter elev på 
1910-1911 Agnes Jensens Malerskole (1878-1964). (Agnes Jensen blev i 1930 gift med Sigurd 
Swanes ven, maler Thorvald Edvard Weie (1879-1943)). I perioden 1912-1917 er Júlíana på 
Kunstskolen for Kvinder, hvor hun møder *Agnete Rechendorff (Swane): ”Med den unge islandske 
Malerinde Júlíana Sveinsdóttir sluttede Agnete et varmt Venskab, som medførte, at hun i Aarene 
under Verdenskrigen (Første Verdenskrig) slog sig ned hos os og blev en hyggelig og elskværdig 
Husfælle,” skriver Agnetes far, Oscar Rechendorff (Livserindringer s.134).  Hun bor sammen med 
familien Rechendorff fra 1918 til 1920, hvor hun flytter. Júlíana bliver sammen med Agnete 
undervist af professor Valdemar Irminger (1850-1938), som hun syntes var håbløst gammeldags. 
Hun var som mange andre af de kvindelige studerende meget glad for Peter Rostrup Bøyesen 
(1882-1952) og blev færdiguddannet af ham i 1917. Hun havde debut sammen med Agnete Swane 
på Kunstners Efterårsudstilling i 1918. Derefter rejser hun til udlandet – især Italien. Hun slår sig 
ned i Danmark permanent fra 1929, længes efter Island og tilbringer somrene dér (kun afbrudt af 
Anden Verdenskrig). For at få råd til at rejse hjem, gik hun i gang med at væve og tjente 
tilstrækkeligt på det; senere vævede hun billedtæpper, afholdt vævekurser og høstede præmier 
på internationale væveudstillinger. I 1926 udstiller hun op Vestmannaøerne. I 1927 udstiller hun 
separat i Den Fries Udstillingsbygning med 70 værker. Samme år medvirker hun som den ene af to 
kvinder i ’Store islandske Kunstudstilling’ på Charlottenborg og finder efterhånden en stærk 
identitet ved at være islandsk kvindelig kunstner i Danmark. I 1920 bliver hun medlem af 
Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS, der var dannet i 1916. Forkvinden fra 1930, *Elisabeth 
Neckelmann ønskede at bringe Sveinsdóttir i stilling som næste forkvinde, derfor kom hun med i 
bestyrelsen 1935-1949 og varetog en række tillidshverv i den anledning, men hun blev ikke 
forkvinde. Hun var i en periode gæst hos Neckelmann i hendes middagspensionat. Hun modtog 
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Tagea Brandts Rejselegat i 1946 og Eckersberg Medaillen i 1947. Swanefamilien har kontakt til 
hende gennem stort set hele hendes liv. De kaldte hende ’Rulle’, fordi hun som islænding rullede 
på ’r-erne’. Anette Wolthers’ veninde, Þyri Kap Einarsdottir, der stammer fra Vestmannaøerne 
fortæller i 2019 om Júlíana: ”Jeg husker hende ganske godt, for hun var faster til to af vores naboer 
og kom en del hos dem, og de havde mange malerier som hun havde malet. Júlíanas bror, Ársæll 
Sveinsson (1893-1969), en af Vestmannaøernes rigmænd, havde et rederi.  Min far var i mange år 
ansat i rederiet, længst som maskinmester på en af rederiets kuttere. Da en ny kutter, som blev 
bygget i Norge skulle hentes hjem i 1967, brugte rederen anledningen til at invitere hele 
besætningen med fruer på en større tur, først til København, Hamborg i Tyskland og derefter til 
Norge.  Jeg var da 18 år og fik lov til at rejse med, og det var min første tur til udlandet. En af 
Københavnerdagene bestilte Ársæll en flok taxaer som kørte os allesammen op til Nordsjælland, 
hvor vi bl.a. skulle bese nyligt afdøde Júlíanas (sommer?)hus. Det var et lille bitte gammelt 
beskedent fiskerhus, kan jeg forestille mig, med en lille have omkring hvor der var en del frugttræer 
og buske med bær. (…) Vi gik derfor andægtige rundt og beundrede træerne og frugterne.  Rederen 
selv var den mest begejstrede af os, og som den gode vært han var, udpegede han og forklarede, 
ganske vist af en noget begrænset viden,  hvad det var for nogle frugter vi så. Pludselig, stående 
foran et piletræ, kom han i knibe og måtte tænke sig om, hvorefter han udbrød: ’Hmm. hvilke slags 
frugter har hun mon  tænkt sig at dyrke på dette træ?’” Islændinge fortæller ofte om deres 
befolknings mangel på kendskab til træer på den tid, da Island stod fuldstændig øde hen, efter at 
landnamsfolket fældede stort set dem allesammen fra 800-tallet og frem, og i ældre islandsk kunst 
kan man se fremstillinger af træer, som ofte ikke lige er naturtro. Først i meget nyere tid har man 
lavet store træbeplantingsprogrammer.  Agnete Swane ejede et maleri, som Sveinsdóttir sikkert 
har malet på Kunstakademiets Kvindelinje. Maleriet tilhører Museum Vestsjælland i dag.  (Se: 
Júlíana Sveinsdóttir, mellem Island og Danmark, Kunstmuseet i Tønder og Sophienholm, 2017, red. 
Anne Blond. Livserindringer af O. Rechendorff, 1939) 

Svendsen, Annaruth. Anton Annaruth Anton Svendsen (1899-1977) var datter af professor og 
direktør for Musikkonservatoriet komponist Anton Svendsen og Inge Sophie Bang.  Hun er 
studerende på Kunstakademiet Kvindelinje på samme tid som *Asta Ring Schultz i 1920, da 
eleverne strejker; Annaruth bliver talsperson sammen med Kip Mols (g. Glob 1899-1954) for de 
kvindelige studerende i den aktionsgruppe, der bliver nedsat. Det vides ikke, om Annaruth forlader 
Kvindelinjen/Kunstakademiet i forbindelse med strejken – eller bliver smidt ud.  Hun bliver i 1924 
ansat på Zahles skole som tegnelærer – og oplyser i den forbindelse, at hun har gået på 
Kunstakademiet og Statens Tegnelæreruddannelse. Hun gifter sig i 1926 med Ove Holten Dall 
(1898-1969), som er cand.polit. – han først ansat i et forsikringsselskab og senere vicedirektør i 
Frederiksberg Kommune. I 1940 står hun som ’kunstmalerinde’ i Kraks personregister. 

Svendsen, Catharina Sophie Larpent . ’Mosse’ (gift Nissen, 1891-1976) – se Nissen 
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*Swane, Agnete (1893-1994) 

Uddrag af Agnete Julie Alfrida Swanes CV 
 
Levede: (f. Rechendorff 1893-1994) 
 
Forældre: Valborg Elisabeth Rechendorff (f. Baadsgaard 1872-1959) og forsikringsdirektør Oscar 
Andreas Rechendorff (1865-1954), der blev gift i 1892 
Søskende: Astrid Camilla Elisabeth (Biddy) Heilmann (1895-1982), Torkild Esper Rechendorff 
(1902-1903), Sigrid Eva (Tut) Shapiro (1906 - ?) 
Ægtefælle: Sigurd Swane (1879-1973) – gift 1921 til hans død  
Børn: Maler Hanne Swane (1926-1986), maler og fotograf Henrik Swane (1929-2011) og maler 
Gerda Swane (1930-2004) - stedsøn Lars Swane (1913-2002) (Sigurds søn med Christine Swane) 
Uddannelse: Kunstskolen for Kvinder 1913-1916/1917.  Harald Giersings Malerskole 1917-1920. 
Det Kongelige Kunstakademis Frescoskole 1948-1949. 
Studierejser: Italien 1927; perioden 1947-1967: Frankrig, Spanien og Portugal 
Udstillinger: Kunstnernes Efterårsudstilling 1918. Bachs Kunsthandel sammen med Gerda og 
Hanne Swane, Gammel Strand 1949. Fem Svaner, Den Frie 1952. Fem Svaner, Vandreudstilling 
1952-1953. Fem Svaner, Den Frie 1953. Tre Svaner Sigurd, Agnete og Gerda Swane, Den Frie 1955. 
Fem Svaner, Den Frie 1957. Fem Svaner, Aarhus Kunstgalleri 1957. Fire Svaner, Sigurd, Agnete, 
Henrik og Gerda, Den Frie 1962. Sigurd, Agnete og Gerda Swane, Anneberg 1967. Sigurd og 
Agnete Swane, Anlægspavillonen, Ringsted 1983. Mindeudstilling om Alfrida Baadsgaard - med 
mindeord fra Agnete Swane mfl, Roskilde Bibliotek 1984. Swanerne og Malergården, Palæfløjen 
Roskilde 1994. Posthumt: Svanerne og malergården, Kunstforeningen Næstved og omegn 1995. 
Syv Svaner, Produktionsskolen Svebølle 1998, Venneforeningen og Vestsjællands Amt. Syv Svaner, 
Fuglsanghus Hørsholm 1999. Fem Svaner, Helsinge Kulturhus 1999. Blomstermotiver fra 
Malergården, Alfrida Baadsgaard, Agnete, Sigurd og Henrik Swane, Odsherred Kunstmuseum 
2001-2000. I Højfjeldets Sale, Odsherreds Kunstmuseum 2014. 
 
 

Swane, Christine. Christine Swane (f. Larsen 1876-1960) - maler, søster til maler Johannes Larsen i 
Kerteminde. Christine Swane fik i sin ungdom stor inspiration af den jævnaldrende svigerinde 
Alhed Larsen (1872-1927) og den nære veninde Anna Syberg (1870-1914), som begge havde været 
blomstermalere på den Kongelige Porcelænsfabrik. Fritz Syberg (1962-1939) underviste hende på 
Teknisk Skole i Fåborg 1897-1898 og igen 1901-1902 på sin maleskole i København. Mellem disse 
to undervisningsforløb hos Fritz, studerede hun på Den til Kunstakademiet forbundne Kunstskole 
for Kvinder 1898-1901, hvor hun havde Viggo Johansen (1851-1935) som lærer og hvis familie hun 
boede hos i starten. Hun forlod skolen uden afgang og havde inden da også fået undervisning af 
J.F. Willumsen (1863-1958). I 1905 udstillede hun for første gang på en udstilling, De Afviste, 
arrangeret af Journalistforbundet sammen med bl.a. Harald Giersing (1881-1927) og P. Rostrup 
Bøyesen (1882-1952), hvis værker i lighed med hendes var blevet afvist fra en Charlottenborg-
udstilling. Hendes tidlige billeder er detaljerede blomsterbiller i naturalistisk stil. Fra omkring 1910 
skifter hun til et mere forenklet kubistisk formsprog i lysere farver, inspireret af møde med 
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Zahrtmann-eleven svenskeren Karl Isakson (1878-1922), der i 1903 havde fået sit eget atelier i 
København, og endelig inspireret af mødet med Sigurd Swane (1879-1973), der havde været på 
studietur til Paris i 1907-1908 og havde hjembragt ny inspiration fra impressionisme og fauvisme. 
Sigurd Swane og Christine blev gift i 1910 og boede en periode i Kerteminde i nærheden af Alhed 
og Johannes Larsen og senere i København i nærheden af Sigurds forældre. De fik sønnen Lars i 
1913. Ægteskabet gik det ikke så godt med, og Sigurd fandt en ny kæreste, *Agnete Rechendorff, 
hvorfor de blev skilt i 1920. Lars boede efterfølgende hos sin mor, men boede også hos Sigurd og 
hans anden kone Agnete Swane i længere perioder. I 1920 går Christine på Giersings maleskole, og 
i 1926 studerer hun keramik i Lerkælderen, Kunstindustrimuseets Håndværkerskole, i øvrigt 
sammen med Grete Hansen (fra 1929 Grete Jensen), Peter Hansens datter og halvsøster til 
*Elisabeth Neckelmann. I perioden 1927-1954 bor hun sammen med sin søster Marie Larsen 
(1872-1854), der hjælper med husholdningen. Christine kommer nu ind i meget produktive år med 
mange studierejser indtil Anden Verdenskrig og mange udstillinger. Hun er med i Kvindelige 
Kunstneres Samfunds, KKS’, udstillinger i 1920, 1930, 1948, i Kunstnernes Efterårsudstilling, i 
Charlottenborgs og i Grønningens fast fra 1937 til sin død. Mange separatudstillinger afholder hun 
også gennem hele sin aktive karriere, hvor hun afprøver mange slags kunstteknikker, mosaik, 
skulptur, lertøj, malerier og fik også udgivet digte i en antologi. (Se: Anne Lie Stokbro: Christine 
Swane på: www.kks-kunst – billeder og yderligere info på: www.fynboerne.dk - 
www.faaborgmuseum.dk -http://www.johanneslarsenmuseet.dk) 

*Swane, Gerda (1930-2004) 

Uddrag af Gerda Ulrikke Marie Clara Swane Swanes CV 
 
Levede: 1930-2004  
Forældre: Maler og digter Sigurd Swane (1879-1973) og arkitekt, maler og landbohusmor Agnete 
Swane (1893-1994) 
Søskende: Hanne Elisabeth Arendse Iselin Swane (1926-1986), Henrik Baadsgaard Swane (1929-
2011) og Lars Swane (1913-2002) - halvbror 
Partnere: Skuespiller Leif Walt Rosenberg (1918-1981) i perioden 1969-1980. Tegner Leif Sørensen 
2002-2004 
Uddannelse: Kunsthåndværkerskolen 1946-1949. Elev/ansat hos keramiker Richard Kjærgaard 
1949-1950. Kunstakademiet, malerskolen 1951-1952. Frescoskolen på Kunstakademiet 1957-
1960. 
Studierejser: Europa – Spanien og Portugal - i perioden 1950-1967. Rumænien 1972. Norge 1972 
og 1981. Atlanta, USA 1975. Nairobi Kenya 1975. USA 1976-1977. Leikvin, Norge 1981. Italien, 
Sardinien 2003.  
Kunstnersammenslutninger: Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS, Kvadraten, Huset i Asnæs 
Stipendier og udmærkelser: Bent V. Müller (3 gange), Augusta Dolhlmann. Christen Købke, 
livsvarigt. Anna E. Munch 1986. Akademiet 1990. 

http://www.kks-kunst/
http://www.fynboerne.dk/
http://www.faaborgmuseum.dk/
http://www.johanneslarsenmuseet.dk/
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Udstillinger: 
Udstillinger sammen med andre Swaner 
Bachs Kunsthandel sammen med Agnete Swane, og Hanne Swane, Gammel Strand 1949. Fem 
Svaner, Den Frie 1952. Fem Svaner, Vandreudstilling 1952-1953. Fem Svaner, Den Frie 1953. Tre 
Svaner, Den Frie 1955. Fem Svaner, Den Frie 1957. Fem Svaner, Aarhus Kunstgalleri 1957. Fire 
Svaner, Den Frie 1962. Sigurd, Agnete og Gerda Swane, Anneberg 1967. Sigurd og Gerda Swane, 
Den Frie 1969.  De fem svaner, Bispegården i Kalundborg 1981. Dem fem Svaner, Skovhuset i 
Værløse 1983. Agnete, Hanne og Gerda Swane, Æglageret i Holbæk 1984. Swanerne og 
Malergården, Palæfløjen Roskilde 1994. Svanerne og Malergården, Kunstforeningen Næstved og 
Omegn 1995. Syv Swaner, Produktionsskolen i Svebølle 1998. Sigurd, Henrik og Gerda Swane, 
Glleri Uggerby, Lønstrup 1998. Syv Swaner, Fuglsanghus Hørsholm 1999. Fem Swaner, Helsinge 
Kulturhus 1999 
Udstillinger i Kvindelige Kunsteres Samfunds regi: 
KKS’ udstilling HEBO i Høje Tåstrup 1973. Kvindelige Kunstneres Samfunds 60 års 
jubilæumsudstilling, Nikolaj Kirke 1976.  KKS’ 65 års fødselsdag Holløse Mølle, 1981, KKS’ 70 års 
jubilæumsudstilling i Køge 1986. Kvindelige Kunstneres Samfunds 75-års jubilæumsudstilling 
Nikolaj Kirke, København 1991. 
Andre udstillinger: 
Charlottenborgs Forårsudstilling 1960-1961, 1963, 1970, 1972-1973, 1975, 1978. Separatudstilling 
Gothersgade 143, Kælderen 1968. Ny kunst i kirkerne, Helligåndshuset, København 1968-1969. 
Kvadraten 1971-1972, 1974. Huset i Asnæs 1972, 1984-1990 -Separatudstilling, Huset i Asnæs 
1997. Charlottenborgs Efterårsudstilling 1975. International Conference Center, Albuquerque, USA 
1976. Portræt af en københavner, Nikolaj, København 1978. Galerie Daugaard Holløse Mølle 
Kunst på papir 1981, 1986, 1995. Æglageret  Holbæk 1984. Vestsjællandske Kunstnere, 
Amtsgården Sorø 1986.  Slagelse Musikhus 1995. Vestsjællandske Kunstnere 1996, Knabstrup 
Kulturfabrik 1996. 1997.1998. Hørsholm 1999. Udstilling i Huset i Asnæs sammen Vuokko 
Johansen 2000. Posthumt: I Højfjeldets Sale, Odsherreds Kunstmuseum 2014. 
 
*Gerda Swane døde den 19. maj 2004 efter, at hun i begyndelsen af dette år havde fået 
konstateret knoglekræft: ”Hun sov stille ind i haven under guldregn og syrener.” (Henriks historie 
2006, s 85). Den 1. april 2004 overdrog Gerda og broren Henrik Swane en omfattende 
malerisamling til Odsherreds Kunstmuseum, ligesom Malergården blev skænket til daværende 
Dragsholms Kommune (nu Odsherreds Kommune) mod, at begge søskende fik lov at bo der til 
deres død. Henrik Swane (sd) døde i 2011. 

*Swane, Hanne (1926-1986) 

Uddrag af CV for Hanne Elisabeth Arendse Iselin Swane - maler 
 
Levede: 1926-1986 
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Uddannelse: Kunsthåndværkerskolen 1946-1947. Det kongelige Kunstakademi, Malerskolen 1951-
1952 og 1958-1963. Flere malerkurser i udlandet indtil 1970’erne.  
Studierejser: Grækenland, Egypten, Frankrig/Paris, Italien/ Firenze, Livorno, Rom. Israel, Spanien, 
Portugal mm. 
Arbejde/hverv: Skrev rejsebreve og kronikker til Berlingske Aftenavis 1950-1954. Havde atelier i 
Rom 1966-1980. Var værtinde i Det Danske Hus i Rom (Circolo Scandinavo) 1968-1980. Drev egen 
malerskole i København, alene og sammen med søsteren Gerda: 1980-1985. 
Legater og æresbevisninger: Statens Kunstfond, legat 1965. Statens Kunstfond, køb 1975. 
Udstillinger: Bachs Kunsthandel sammen med Agnete Swane og Gerda Swane, Gammel Strand 
1949. Fem Svaner, Den Frie 1952. Fem Svaner, Vandreudstilling 1952-1953. Fem Svaner, Den Frie 
1953. Fem Svaner, Den Frie 1957. Fem Svaner, Aarhus Kunstgalleri 1957. Charlottenborgs 
Forårsudstilling 1962-1963.  Ansigter, Kælderen Gothersgade 143, København 1970, 1972.  Galleri 
Gammel Strand 1975, 1977. Presenza Artistica Danese in Roma, Centro d’Arte e Cultura, Rom 
1974. Wasa Rådhus, Finland 1975. Kvindelige Kunstneres Samfunds 50-års jubilæum, Nikolaj, 
København 1976.  Kunst for alle, Vejen Kunstmuseum 1977. Gallerie Mouffe, Paris 1977. 
Kunstnernes Påskeudstilling, KP, 1978. Portræt af en københavner, Nikolaj 1978. Charlottenborgs 
Efterårsudstilling 1979. FN’s Alternative Kvindekonference, diasshow, Glyptoteket 1980. Amnesty 
III, Nikolaj, København 1981. Kvindelige Kunstneres Samfund, Gallerie Daugaard, Holløse Mølle 
1981. Toldboden, Kerteminde 1983. Nyere Kunst fra Vestsjælland, Amtsgården Sorø 1985. 
Posthumt: Kvindelige Kunstneres Samfunds 70-års jubilæumsudstilling, Køge, 1986. Æglageret, 
Holbæk sammen med Agnete og Gerda Swane 1993. En kunstnerfamilie i Odsherred, Odsherreds 
Kunstmuseum 1993. Swanerne og Malergården, Palæet, Roskilde 1994. Kunstforeningen for 
Næstved og omegn 1995. Syv Svaner, Produktionsskolen Svebølle 1998. Syv Svaner, Fuglsanghus 
Hørsholm 1999. Fem Svaner, Helsinge Kulturhus 1999. I Højfjeldets Sale, Odsherreds 
Kunstmuseum 2014. 
 
 

Swane, Henrik. Henrik Baadsgaard Swane (1929-2011) – maler, fotograf mm. Henrik er det 
mellemste barn af *Agnete og Sigurd Swane - og blev det længstlevende af deres børn, 81 år. Som 
barn i 1930’erne havde han utroligt mange interesser, både tegnede og malede som sine 
søstre,*Hanne og *Gerda, studerede og samlede på sommerfugle m.m. Han har sagt i interviews, 
at hans forældre ikke havde tid til ham, da han voksede op, da de begge havde travlt med deres: 
Agnete med Malergården og Sigurd med maleriet. Derfor blev det deres pensionær og ven, onkel 
Valdemar (digteren Valdemar Rørdam (1872-1946), der var flyttet ind i 1938, og havde tid til 
aktiviteter sammen med Henrik og hans søstre om eftermiddagen, når hjemmeundervisningen var 
overstået. Her var de på fjorden, ude i naturen og arbejdede i landbruget og i haven. Rørdam døde 
lige efter krigen efter at være blevet vanæret, da han havde støttet Hitlers overfald på 
Sovjetunionen i 1941. Da Danmark blev besat i 1940, var Henrik 11 år. I 1943/1944 mente 
forældre at han skulle på kostskole, hvad der blev en oplevelse med vold i flere led både mellem 
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eleverne og fra lærere og rektors side. Mens Henrik gik der, fik han polio og efterfølgende 
meningitis. For at han skulle komme til kræfter efter sygdommen, rejste hans forældre i 1947 med 
ham til Spanien og Portugal. På turen fik de oplevet kunst og selv malet en hel del - Agnete 
begyndte også at male igen efter mange års pause. Denne rejse gav familien lyst til flere ture, som 
de arrangerede frem til 1967, og hvor de undervejs kun var meget lidt i Danmark. Henrik var 
næsten ikke hjemme i 20 år, hvor han arbejdede/levede som rygsæksrejsende på motorcykel eller 
i folkevognsbus i alle mulige miljøer. Han malede gennem alle årene frem til 1963, hvor han 
erkendte, at han som kunstnerbarn altid ville blive sammenlignet med sin far. I stedet kastede han 
sig over fotografiet, som blev hans fag og interesse til hans død i 2011. Efter sin hjemkomst til 
Danmark og efter afsoning af en fængselsdom på 24 måneder for tyveri og salg af farens malerier, 
fik han arbejde på en ungdomsskole og underviste også i tegning og maleri. I 1990’erne var han 
meget optaget af de radikale ungdomsmiljøer, som han fotograferede og levede i. Han boede på 
Malergården indtil sin død og var en skattet foredragsholder og guide på Malergården, som 
åbnede som museum i 2005 - efter søsterens, Gerdas død i 2004. (Se: Henriks historie. Henrik 
Swane – kunstner og enspænder af Lisbeth A. Rasmussen, Medieselskabet Nordvestsjælland 2006) 

Swane, Lars. Lars Swane (1913-2002) - maler og grafiker. Hans forældre Christine og Sigurd Swane 
var gift i perioden 1910- 1920. Og da Sigurd giftede sig igen i 1921, blev *Agnete Swane hans 
stedmor, som i perioder (når han ikke var hos sin mor) både passede og hjemmeunderviste ham, 
når han som barn var hos hende og Sigurd. Lars Swane blev først uddannet skovfoged. Derefter 
blev han elev på P. Rostrup Bøyesens (1882-1952) malerskole - oprettet omkring 1920, da Rostrup 
Bøyesen ikke blev professor i modstrid til hans elevers ønske (hvorfor de strejkede).  Lars Swane 
havde debutudstilling i 1937 og udstillede i 1940’erne og 1950’erne på Grønningen og på 
Bølleblomsten, som bestod af elever fra Rostrup Bøyesens malerskole. Han malede natur og 
landskaber først fra Nordsjælland og fra 1950 Vendsyssel, hvortil han flyttede med sin familie i 
1962. I 1980’erne var det fynske landskab hans foretrukne, og fra 1992, var inspirationskilderne 
København og Nordsjælland. Hans litografier af blomsterbilleder gav et stort salg. Han måtte som 
sin far udforske og flytte sig for at finde inspiration til malerierne. Og det fandt han over hele 
Danmark, hvor han opstillede sin campingvogn, hvor det kunne lade sig gøre. Også de mange 
udlandsrejser fra hans tidlige ungdom, hvor han var i Tyskland og Tjekkoslovakiet samt Sverige har 
givet ham inspiration til at forfølge en malerkarriere. Disse rejser blev fulgt op efter krigen til andre 
dele af Europa, især Frankrig, Holland, Italien, Irland - og endelig Malta og Israel. Han ernærede sig 
ved at sælge sine værker, hvad såvel en rammeforretning og hans gallerier (senest i Nansensgade i 
København) kunne hjælpe til med. Han var også en periode knyttet til Bachs Kunsthandel, hvor 
Agnete, *Hanne og *Gerda Swane udstillede i 1949. Endelig var han en periode tegnelærer og 
unikamaler på Den Kongelige Porcelænsfabrik 1954-1960. Lars Swane udstillede sammen med 
Swanerne på Malergården og sin mor, Christine - i den delvist retrospektive udstilling: Syv Swaner i 
1998 og 1999. Han var gift to gange: I perioden 1942-1957 med Ursula Feilberg Uttenreitter (1925-
1962) og fra 1960 til sin død i 2002 med væver Aase Birthe Sindt Stricker (f. 1929). Lars fik tre børn 
med Aase: Christine (f. 1960), Birgitte (f. 1962/63) og Julie Anette Swane (f. 1965). 
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Swane, Sigurd. Sigurd Swane (1879-1973) - maler og forfatter. Voksede op på Frederiksberg, 
Falkonér Allé 3, som den næstældste af fem børn. Hans far, Leo Svane (1837-1922), var 
fuldmægtig i Bikuben, oprettet i 1857 som en ’Sparre- og Præmie samt Børne- og 
Alderdomsforsørgelsesforening’. Hans mor var Sophie Elisabeth Rasmussen (1849-1934). Sigurd 
Swane blev forberedt til optagelse på Kunstakademiet fra Teknisk Skoles Tegneskole, der var ledet 
af Holger Grønvold (1850-1923), som har uddannet Peter Hansen, Fritz Syberg, Johannes Larsen 
m.fl. Sigurd Swane blev optaget i 1904 på Det Kongelige Kunstakademi, hvor hans lærer blev 
Frants Henningsen (1850-1908). På Akademiet traf Sigurd Swane Harald Giersing (1881-1927), der 
også var elev og ikke tilfreds med undervisningen. Han og Sigurd Swane meldte sig derfor ind på 
De statsstøttede Frie Studieskoler, hvor der lige som på Akademiet ikke var adgang for kvinder. 
Deres lærer blev Kristian Zahrtmann (1843-1917) og her traf de endnu en elev, Siegfried Neuhaus 
(1879-1955), som de rejste til Paris sammen med i nogle måneder i 1907-1908, hvor de stiftede 
bekendtskab med den da ’moderne kunst’. Efter hjemkomsten fik Sigurd Swane atelier på hjørnet 
af Vesterbrogade og Pile Allé med udsigt til Søndermarken. I 1910 blev han efter møde i 
København inviteret til at besøge Anna og Frits Syberg på Fyn. Her oplevede han en fantastisk 
sommer i 1910, hvor Sybergs, alle deres børn og venner levede i vandkanten på Fynshoved. Her 
traf han også sin kommende kone, Christine Larsen (g. Swane 1876-1960), der var søster til maler 
og grafiker Johannes Larsen (1867-1961) i Kerteminde, hvortil Sigurd og Christine flyttede næsten 
umiddelbart efter brylluppet i 1910. Her boede de i nærheden af Alhed og Johannes Larsen. Efter 
et par år flyttede parret til København på forskellige adresser, bl.a. 1913-1914 i Torvegade på 
Christianshavn. Derefter ferie på Bornholm i sommeren 1914, og i oktober 1914 flyttede de til 
Falkonér Allé 5, 3. sal – lige ved siden af Sigurds forældre – efter at have fået sønnen Lars i 1913. I 
1909-1910 var Sigurd Swane medstifter af Ung dansk Kunst. I 1915 var han medstifter af 
Grønningen - et opgør med Den Frie - i samarbejde med Fynboerne, inklusiv Harald Giersing, der i 
1917 ægtede Sybergs datter, Besse (1896-1944), der også var Giersings elev. Christine og Sigurd 
Swanes søn, Lars boede i perioder hos én af forældrene, der blev skilt i 1920. Derefter ægtede 
Sigurd Swane *Agnete Rechendorff (1893-1994) i januar 1921. I 1924 blev han medlem af 
Akademirådet. I perioden 1926-1930 fødtes hans og Agnetes fællesbørn: *Hanne, *Gerda og 
Henrik. I 1927 rejste han og Agnete sammen til Italien, og familien tog også til Ærø i 1927. I 1929 
rejste Sigurd alene rundt i Spanien. I 1931 rejste han til Skagen, hvor han malede Anna Anchers 
portræt, der i 1935 blev skænket til Skagens Museum af Ny Carlsberg Fondet. Han korresponderer 
med Anna Ancher, hvor han fortæller, hvordan det går med hans børn. I et brev til hende 16. 
august 1932 fortæller han, at han har kig på Odsherred: ”(..). i år længes jeg efter at male marker 
og jævnt bondeland. Her er smukt.” (Se: bd. 5, kilde 3340: Skagensmalerne Anna og Michael 
Ancher og deres kreds. Breve og fotografier 1866-1935, bd. I-V + Registerbind. Det Kongelige 
Bibliotek og Forlaget Historika). I 1934 flytter han og Agnete med deres tre børn ind på 
Malergården i Plejerup, nord for dæmningen over Lammefjorden. Nu skulle familien bygge et nyt 
hjem, leve på landet og være mere eller mindre selvforsynende. På Malergården holdt han sig 
nogenlunde i ro i perioden 1934-1947. Men så måtte han ud igen. (Se om rejserne, han foretog 
med og uden familie i teksten om Agnete, Hanne og Gerda Swane i bogen: Kvindelige kunstnere i 
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Odsherred gennem 100 år af Anette Wolthers). Da maleren Oluf Høst døde i 1966, fik Sigurd 
Swane bevilget dennes livslange ydelse på finansloven til sin død i 1973. Det gav en vis økonomisk 
sikkerhed sent i livet. Han og familien var desuden medlem af foreningen: Kunst for Varer – (se 
kunstnergrupper). Det var en stor hjælp at kunne betale for varer med sine kunstværker. Familien 
fik mange fornødenheder dækket ad den vej. Bl.a. ting til Malergården og beklædning til familien. 
Sigurd Swanes produktion var i alt 8.000-10.000 malerier/værker (Han mente selv 5.000 på et 
tidspunkt). Lavede dekorationer til Helsingørrevyen 1943. Debuterede i 1912 med digtsamlingen, 
Skyer. Udgav i 1918 digtsamlingen, Templet. I 1925 Tiden. Oversatte i 1921 Charles Baudelaires Les 
Fleurs du Mal til dansk: Syndens Blomster. Hans søn med Christine Swane: Lars fik i alt tre børn, 
som Sigurd var farfar til: Christine (f. 1960), Birgitte (f. 1962/1963) og Julie Anette (f. 1965). Hans 
børn med Agnete Swane har ingen efterkommere. (Se: Sigurd Swane Maleri, red Sidsel Maria 
Søndergaard, Lotte Nishanthi Winther og Britta Tøndborg, Øregaard Museum, Museet for Religiøs 
Kunst og Odsherreds Kunstmuseum 2006.) 

Syberg, Anna. Anna Louise Birgitte (f. Hansen 1870-1914) – maler. Voksede op i en 
(dekorations)malermesterfamilie i Fåborg. Både piger og drenge i familien fik uddannelser. Hendes 
bror Peter Hansen fik fx uddannelse som maler. Anna havde flere kunstneriske anlæg, hvoraf 
tegning og maling var et. Hendes første uddannelse var på Teknisk Skole i Fåborg 1884-1885, hvor 
hun fik grundlæggende tegneundervisning, der skulle give hende den nødvendige ballast til at 
blive dekorationsmaler. I 1889-1890 tog hun til København og fik undervisning af bl.a. billedhugger 
Ludvig Brandstrup (1861-1935), hvor også Alhed Larsen (1872-1927) (sd) fik undervisning; 
Brandstrup var hendes morbror. Allerede som barn mødte hun sin kommende mand Fritz Syberg 
(1862-1939), der havde været malersvend i hendes families firma. 1892-1894 blev Anna ansat på 
Den Kongelige Porcelænsfabrik som porcelænsmaler og malede blomsterstel. I 1894 giftede hun 
sig med Fritz og de bosatte sig i Svanninge, og så begyndte de at få børn, i alt syv, hvoraf den 
mindste stadigvæk var spæd, da hun døde i 1914 efter en galdestensoperation. Inden da flyttede 
de i 1902 til Kerteminde. Her blev hjemmet Pilegården et samlingssted for kunstnere og 
kulturpersonligheder. Anna Syberg udstillede sammen med Fritz og de andre Fynboer og sammen 
kvinder fra Fynbokredsen i udstillingen 6 Kvindelige Kunstnere i 1912 i Den Fries Udstillingsbygning 
(en udstilling som Sigurd Swane hjalp til med). I 1910 fik familien Syberg råd til et tre års ophold i 
Italien, fordi Fritz havde solgt godt. Anna befandt sig godt i Italien, malede, sad model for sin 
mand, fik endnu et barn. Da der skulle indkøbes værker af Fynbomalerne til deres museum i 
Fåborg, kritiserede hun, at der kun var mænd med i indkøbskomiteen, hvor hendes bror, 
*Elisabeth Neckelmanns stedfar maleren Peter Hansen (1868-1928) sad; han nedlagde nærmest et 
veto mod, at Annas og Alhed Larsens (som også havde været porcelænsmaler) værker skulle indgå 
i museets samlinger. Samme behandling fik Christine Swane (1876-1960). Han er sikkert 
efterfølgende blevet bebrejdet denne holdning, for han tager en barnlig hævn ved ikke at male 
Anna Syberg med på det store maleri fra 1910-1912, der skulle vise hele kredsen af Fynboerne ved 
åbningen af museet, men viser en tom stol, hvor hun skulle have siddet. (Se: Fynboerne – kilder til 
dansk kunsthistorie om Anna Syberg)). 
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Syberg, Anna Louise. Anna Louise Magdalene Syberg (1913-1996) – tandlæge. Hun var det yngste 
af Anna og Fritz Sybergs syv børn, og den eneste, der ikke gik kunstnervejen. Hendes mor, maleren 
Anna Syberg døde, da den lille Anna var 9 måneder gammel. Hun voksede op hos sin far og hans 
nye kone, Marie Schou (f. Hansen 1865-1934), der var søster til maleren Anna Syberg og til 
maleren Peter Hansen. I perioder opholdt hun sig hos sin storesøster, Besse og hendes mand 
Harald Giersing i København. Hun blev gift med Henning Hansen (f.1914) og parret fik to børn. (Se: 
https://fynboerne.ktdk.dk/personer/syberg-anna-louise) 

Syberg. Besse. Johanne Marie Birgitte Syberg, ’Besse’ (1896-1944) – maler og skuespiller. Datter af 
malerparret Anna og Fritz Syberg. Hun var deres næstældste barn.  Hun bliver kendt i en bredere 
offentlighed (gennem avisreportager) i 1913, da hun og broren Hans, i deres unge alder - han 18 
og hun 16 år på en måned cykler alene hjem til Kerteminde fra Pisa, hvor familien havde boet i tre 
år. I 1915-1916 var Besse forlovet med arkitekten Poul Henningsen (1894-1967), søn af forfatter 
mm, Agnes Henningsen (1868-1962). Det var Fynboernes ven forfatteren Johannes V. Jensens 
(1873-1950) idé at introducere Poul Henningsen til Fynboerne, så han kunne lære at male. Men 
han foretrak i sidste ende sin kæreste i København. Da Poul Henningsen forlod Besse, prøvede hun 
at begå selvmord. Den første maleundervisning (ud over, hvad hun havde fået i hjemmet hos sine 
forældre) fik hun af Ernst Goldschmidt (1879-1959), og i 1917 startede hun på Harald Giersings 
(1881-1927)Malerskole og giftede sig med ham samme år. De fik sønnen Franz Edmund Giersing 
(1919-1975), der uddannede sig til advokat, blev landsretssagfører og arbejdede med udvikling af 
dansk motorsport. I perioden 1915-1918 deltog Besse i Kunstnernes Efterårsudstilling. I 1921 blev 
Besse optaget på Det kongelige Teaters elevskole, og i 1924 blev hun ansat på Folketeatret. 
*Birthe Bovin, som i sin ungdom var tæt på Besse og havde været ung pige hos Sybergs, rejste i 
efteråret 1926 til København, hvor hun boede hos og sikkert også arbejdede i huset i Valby hos 
Besse og Harald Giersing og passede lille Franz, der på det tidspunkt var 6-7 år. Efter Harald 
Giersings død i januar 1927 arbejdede Besse en kort periode som dekoratør på Hans og Grete 
Keramik. Hans (Syberg) var hendes storebror og ’cykelkammerat’, og Grete var datter af maleren 
Peter Hansen (1868-1928), som var Besses morbror (og *Elisabeth Neckelmanns stedfar). Besse 
blev engageret af Aarhus Teater fra efteråret 1927, sendte Franz på kostskole, og fik gennem 13 
sæsoner store hovedroller på teatret.  I 1928 giftede hun sig med cellist og dirigent Thomas Jensen 
(1898-1963), der var kommet til Aarhus Teater som orkesterleder samme år som Besse. I 1944 
kom Thomas Jensen hjem fra en rejse og fandt Besse død i deres lejlighed. (Se: Fynboerne – kilder 
til dansk kunsthistorie om Besse Syberg). 

Syberg, Clara. Clara Maria Barbara Syberg ’Nolle’ (1889-1927) – pianist og klaverlærer. 
Tredjeældste barn af malerne Anna og Fritz Syberg. Giftede sig med ingeniør Otte Christian 
Ottesen (O.T.) (1892-1965) og sammen tog de til Argentina i oktober 1922. Clara blev derefter 
hurtigt syg og de måtte rejse tilbage til Danmark, hvor hun blev indlagt på en klinik. I september 
1927 rejste de til Frankrig for at komme væk fra det danske vejr. Det var noget af en 
strabadserende tur: Esbjerg til Dunkerque med damper; fra Dunkerque til Calais med 
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’sygebil’/ambulance og det sidste stykke herfra til Cannes med tog i sovevogn. Clara døde i 
oktober 1927 i Cannes. Hendes storebror billedhuggeren Hans Syberg (1995-1979) satte hende et 
nu nedlagt gravmonument på Vestre Kirkegård i København (Se: Fynboerne – kilder til dansk 
kunsthistorie om Clara Syberg). 

Syberg, Ernst. Ernst Axel Syberg, ’Rille’ (1906-1981) – cand. jur. og maler; blev født i Kerteminde 
som det næstyngste barn af malerne Anna og Fritz Syberg. Han tog i 1931 juridisk embedseksamen 
og var som kunstner autodidakt. Tog på studierejser rundt i Europa sammen med Karl Bovin 
(1907-1985) og Alfred Simonsen (1906-1935). Ernst Syberg debuterede i 1933 på Kunstners 
Efterårsudstilling og blev medlem af Corner i 1934. Ernst Syberg malede billeder af landskaber 
med enge, marker og skyer samt italienske, klassisk inspirerede motiver. Han boede i Hornsherred 
– sidst i Vellerup – lige på den anden side af Isefjorden over for Odsherred sammen med sin kone 
Else Hildur Valentin (1910-2003). (Se: Fynboerne – kilder til dansk kunsthistorie om Anna Ernst 
Syberg). 

Syberg, Franz. Franz Adolf Syberg (1904-1955) – komponist og organist. Tredje yngste barn af 
Anna og Fritz Syberg Maleren *Elisabeth Neckelmann deltog i hans barnedåb.  Sybergfamilien 
tilbragte årene 1910-1913 i Italien, og allerede som lille dreng var han optaget af musik, korene i 
kirkerne osv. Som teenager begyndte at studere musikteori i Odense, tog derefter til Leipzigs 
Musikkonservatorium som 18-årig., hvor han studerede violin, klaver og komposition. Han vendte 
tilbage til Danmark i 1928 og blev en del af det kulturradikale kunstner- og akademiker miljø, var 
aktiv i Det unge tonekunstnerselskab, hvor han bl.a. traf oboisten Waldemar Wolsing (sd), gift i 
1938 med maleren *Ingrid Wichmann. Tog organisteksamen i 1932. Giftede sig med Gudrun (f. 
Karen Marie Rasmussen 1904-1994) og flyttede ind i barndomshjemmet, Pilegården i Kerteminde, 
som han overtog efter farens død i 1939. Da gården brændte i 1955, døde han af anstrengelse 
efter forsøget på at redde den og inventaret. Journalist og forfatter Karen Syberg (f. 1945) er hans 
datter. (Se: https://komponistbasen.dk/node/3085) 

Syberg, Fritz. Fritz Syberg (1862-1939) - tegner og maler.  Selv om han stammede fra tysk adel, 
voksede Fritz op i et meget fattigt hjem med en mor, der blev enke, da han var to år, og selv døde 
på fattiggården, da han var 18 år. Fritz arbejdede først på tobaksfabrik i Fåborg 1971, blev 
tjenestedreng i 1875, blev malerlærling hos malermester Armand Bordier i Fåborg 1876-1882 og 
svend fra 1882. Derefter fik han undervisning i tegning på Teknisk Skole i Fåborg ved malermester 
Syrak Hansen og blev derefter ansat som svend hos Syrak Hansen, hvor han arbejdede indtil 1885. 
Tog til København, hvor han fik undervisning på Teknisk Skole af Holger Grønvold 1882-1883 og 
blev optaget på Kunstakademiet, men forlod Akademiet til fordel for Kunstneres Studieskoler hos 
Kristian Zahrtmann 1885-1891. I 1899 fik han også vejledning i træsnit. Fik i sin ungdom et fast 
holdepunkt i livet hos dekorationsmalermester Syrak Hansen i Fåborg, hvor han som nævnt blev 
ansat som svend. Han fulgtes med en af sønnerne i huset, *Elisabeth Neckelmanns stedfar Peter 
Hansen (1868-1928) og en anden fynbo fra Kertemine, Johannes Larsen (1867-1961) ind i 
Zahrtmanns skole, hvor han traf Sigurd Swane (1879-1973), som blev en del af malergruppen 
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Fynboerne. Fritz Syberg giftede sig i 1894 med Syrak Hansens datter, Anna Hansen, som blev til 
Anna Syberg (1870-1914) og fik i løbet af 20 år sammen med hende syv børn og succes som 
kunstmaler. Han underviste samtidig tegning på Teknisk skole i Fåborg, hvor han bl.a. underviste 
sin svoger Peter Hansens steddatter, Elisabeth Neckelmann (1884-1956) og Johannes Larsens 
søster Christine Swane (1876-1960). Da hele familien tog til Italien 1910-1913, fordi de havde fået 
mange penge efter et meget fint salg af et hans malerier, malede han kun akvareller eller 
farvelagte pennetegninger med akvarelfarve på turen og under opholdet. Først efter 1916 
genoptog han oliemaleriet. Da hans kone Anna Syberg døde i 1914, giftede Fritz sig i 1915 med 
hendes søster Marie (f. Hansen 1865-1934), som arbejdede som Rigsdagsstenograf og havde 
været gift indtil 1913 med maleren Karl Schou (1870-1938). Efter Anna Sybergs død var *Birthe 
Bovin en tid i huset hos Syberg. Anna og Fritz Sybergs datter, Besse (1896-1944), giftede sig i 1917 
Harald Giersing (1881-1927), der bragte ny inspiration ind i familien og i Fritz Sybergs udvikling i 
retning af modernismen.  Anna og Fritz Syberg var således ’stedfaster’ og ’stedonkel’ til Elisabeth 
Neckelmann, der står fadder ved dåb af Sybergs søn Franz Adolph Syberg i september 1904. Da 
Birthe Bovin var i huset hos Fritz Syberg, gav han hende råd om undervisning i tegning, og hun 
udviklede et venskab med Besse, som hun senere rejste over for at bo hos i København.  Fritz 
Syberg underviste også Elisabeth Neckelmann i skyggetegning. (Se: Fritz Syberg, Kunsten, naturen, 
kærligheden af Erland Porsmose, Gyldendal 2012). 

Syberg, Grete - Se Jensen, Grete 

Syberg, Hans. Hans Peter Syberg (1895-1979) – billedhugger og keramiker. Han var det ældste 
barn af malerparret Anna og Fritz Syberg. Hans blev tidligt, som 14-årig, optaget af kunsten, især 
af billedhuggeren Kai Nielsen (1882-1924), der stammede fra Svendborg og var en del af 
kunstnerkolonien Fynboerne. Mens Sybergfamilien var på det lange studieophold i Italien 1910-
1913, kom Hans i stenhuggerlære og fik svendebrev. Da de kom hjem, skabte han buster af 
familien. I 1916 begyndte han også at arbejde med keramik hos pottemageren i Fåborg Peter 
Seidelin, der havde arbejdet hos Herman Kähler og i 1906 åbnede værksted og forretning på 
Torvet i Fåborg. Det resultererede bl.a. i statuetter i keramik, som Hans Syberg i 1919 udstillede på 
sin debut på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1919. Samme år udstillede han sammen med sin 
søster, maleren Besse Syberg (1896-1944), der i 1917 havde giftet sig med maleren Harald Giersing 
(1881-1927). Hans Syberg fik legater og æresbevisninger i form af Akademiets lille Guldmedalje i 
1924. I 1928 grundlagde han sammen med * Elisabeth Neckelmanns halvsøster Grete Hansen 
(1906-1935 – i 1929 gift Jensen) keramikværkstedet: Hans og Grete. Værkstedet fremstillede 
brugskeramik og blev en succes. Da Grete døde i 1935 gik han ud af værkstedet, og hans bror, 
ingeniøren Lars Syberg (1903-1974) videreførte firmaet under navnet Syberg Keramik. Hans Syberg 
efterlader sig skulpturelle værker, der er opstillet på Fåborg Museum og Johannes Larsen Museet i 
Kerteminde. Desuden en statue af Kristian Zahrtmanns på pladsen af samme navn på 
Frederiksberg og en stor tyr på Dalum Landbrugsskole på Fyn. Hans Syberg var gift med Ulla (f. 
Cosmann Levysohn 1894-1971). Hans Syberg neddroslede sit kunstneriske arbejde omkring 1940 
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og arbejdede herefter med frugtavl i stor stil på Sjælland (på Hammeren i Horns Herred, hvorfra 
trækfærgen går til Orø i Isefjorden). (Se: Fynboerne – kilder til dansk kunsthistorie om Hans 
Syberg). 

Syberg, Lars. Lars Jacob Syberg (1903-1974) – ingeniør og keramikproducent. Fjerde ældste barn 
af Anna og Fritz Syberg. Blev i 1920’erne uddannet teknikumingeniør i Tyskland. Da han ikke kunne 
finde arbejde, rejste han hjem til Pilegården i Kerteminde til sin far. Derefter rejste han til New 
York og arbejdede i et entreprenørfirma, der imidlertid gik konkurs ved krakket i Wall Street 1929. 
I 1931 rejste han tilbage til Danmark med sin gravide kone Odette (f. Quindet 1907-1993). Rejsen 
blev betalt af hans far, og han flyttede ind til storebroren Hans Syberg og hans kone Ulla i Valby, 
hvor også værkstedet Hans og Grete var. Han begyndte at hjælpe til på værkstedet og bidrog med 
at udvikle og opbygge maskiner og udvikle glasurer. I 1935 overtog han værkstedet efter Grete 
Jensens død og flyttede produktionen til Taastrup under navnet: Syberg Keramik. I 1950’erne gik 
det imidlertid tilbage for værkstedet, hvorefter han i 1960 solgte stedet, blev skilt fra Odette og fik 
arbejde hos entreprenørfirmaet F. L. Schmidt. Odette rejste tilbage til USA ved skilsmissen – de 
fleste af parrets fem boede der. Lars giftede sig derefter med Anna Klüwer (f. ca. 1914 - datter af 
maleren Karl Schou og hans anden kone, sølvsmeden Ingeborg Selma Margotta Bertelsen). (Se: 
Fynboerne – kilder til dansk kunsthistorie om Lars Syberg). 

Søndergaard, Jens. Jens Andersen Søndergaard (1895-1957) – maler; stammede fra Thy; blev først 
malersvend, fik derefter tegneundervisning på Teknisk Skole i Aarhus. I 1916 tog han Statens 
tegnelærerkursus i København. I perioden 1919-1920 studerede han på Det Kgl. Danske 
Kunstakademi hos lærer Harald Hansen (1890-1967); forlod Akademiet uden afgang. 
Kunsthistorikeren, og fra 1931 Museumsdirektør på Statens Museum for kunst, Leo Swane (1887-
1968) så Jens Søndergårds talent allerede i begyndelsen af 1920’erne og bidrog til, at Ny 
Carlsbergfondet indkøbte hans værker gennem mange år. Søndergaards værker havde 
Vesterhavet, strande, de små bysamfund som temaer, som han skildrede i klare farver. Personer 
og figurer, herunder dyr, fremstilledes i naiv malemåde. Vintrene tilbragte Søndergaard i 
København og somrene ved Thy eller på Vestkysten. I 1950’erne var han optaget af at få etableret 
et museum for sin kunst, som skulle placeres i det lille træhus, han i 1930 havde købt som 
sommerhus og atelier i Bovbjerg ved Ferring by nord for Lemvig. Fra Bovbjerg ser man også 
motiver med fx mennesker på vej til kirke – de malerier, som kaldes Bovbjergmalerierne. Bovbjerg 
blev stedet for hans museum, der blev åbnet efter hans død. Museet er i dag en del af Lemvig 
Museum, der også rummer Museet for religiøs kunst. *Mette Møller Bovin fik én introduktion til 
Jens Søndergårds kunst af sin far, maleren Aksel Møller.  (Se: www.jenssoendergaard.dk) 

Sørensen, Anna Klindt.  Anna Klindt Sørensen (1899-1985) – maler, grafiker. Efter to 
højskoleophold på Askov Højskole og Borups Højskole, søgte hun og kom ind på Kunstakademiet, 
Kunstlinjen for Kvinder, i 1919, hvor hun fik undervisning af Valdemar Irminger (1850-1938), der 
gik af i 1920 og blev erstattet af Sigurd Wandel (1875-1947), som de kvindelige elever ikke ville 
have, og derfor strejkede de i oktober 1920. De strejkede også for, at kvinder og mænd skulle have 
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fælles undervisning på Det Kongelige Kunstakademi. Efter strejken forlod Anna Kunstakademiet 
for aldrig at komme tilbage. Hun tog først hjem til barndomshjemmet i Ry, og i 1922 tog hun til 
Paris for at være hushjælp hos Gerda og Einar Wegener, der siden 1912 havde boet i Paris, og hvor 
Gerda Wegener fejrede store triumfer som tegner og illustrator i de største populærmagasiner. I 
Anna Klindt Sørensens arkiv findes et brev, dateret Paris den 22. november 1922 til hende fra 
Einar Wegener, der giver hende nøje instrukser om, hvordan hun skal rejse til Paris med togskift 
mm. I Hans brev er der også et råd om tøj: Jeg tillader mig i øvrigt at raade Dem til ikke at tage 
store Masser af Tøj, Fodtøj o l.g.n. med, da De blot i Løbet af kort Tid vil blive ked af det, fordi det 
ikke er det man bruger her, og fordi man kan faa alt sligt langt smukkere og tilmed billigere her i 
Paris.” I Paris skiftede hun plads efter nogle måneder til et eftermiddagsjob i en mere ’normal’ 
familie og besøgte først tre malerskoler, drevet af: Marcel Gromaire (1892-1971), Ferdinand Legér 
(1881-1955) og André Lhote (1885-1962) og arbejdede derefter mere selvstændigt frem til 1928. I 
1925 tilbringer hun julen på San Cataldo, som hun besøger igen 1954. Hun debuterede på 
Kunstnernes Efterårsudstilling i 1929. I slutningen af 1930’erne bosatte hun sig i København. Efter 
Anden Verdenskrig var hun på studieture til Norge, Stockholm og Wien. I 1960’erne og 1970’erne 
besøgte hun Ægypten, Spanien, Tunesien og Kenya. I 2014-2015 blev der afholdt en retrospektiv 
udstilling af hendes værker på Silkeborg Bad. Hun var medlem af Kvindelige Kunstneres Samfund, 
KKS og blev medlem af bestyrelsen fra 1949, indtil hun flyttede på plejehjem i 1979. Imidlertid var 
hun blevet æresmedlem af KKS i 1970. Hun blev medlem af Decembristerne fra 1942 og var 
medlem af Grafisk Kunstnersamfund. Museumsinspektør Sigurd Schultz – *Asta Ring Schultz’ 
mand - skrev 18. oktober 1953 et støttebrev til og for Anna Klindt Sørensen, som han har sendt 
hende i håndskrift på brevpapir fra Thorvaldsens Museum, og som findes på hendes arkiv i Ry 
lokalarkiv: ”Anna Klindt Sørensen staar i øjeblikket, navnlig efter hendes deltagelse i 
’Decembristerne’s, udstilling som en af de koloristisk bedst begavede Malerinder, vi har. I sit maleri 
er hun nok en urolig sjæl, men hun er i besiddelse af et levende artistisk temperament som kun faa, 
og hun har en lykkelig evne til at kunne male på inspiration. Skønt dette er almindeligt anerkendt, 
har Anna Klindt Sørensen ondt ved at klare sig økonomisk, dels fordi kunstsamlere nu engang har 
en uforklarlig mistillid til kvindelige kunstneres værdi som pengeanbringelse.” (Se: Anna Klindt 
Sørensen 1899-1985 af Troels Andersen, Dorte Kirkeby Andersen og Dorthe Aggerholm, katalog til 
udstilling på Rønnebæksholm 2014 og Kunstcentret Silkeborg Bad 2015). 

Sørensen, Poul. Poul Sørensen (1896-1959) - maler, først uddannet typograf dernæst udvikler han 
sig som autodidakt maler. Debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1931. Var landskabs- og 
marinemaler med motiver fra Nordsjælland. Han var professor ved Kunstakademiet i 1956-1959. 
Var medlem af fra 1935 Koloristerne og Den Frie Udstilling fra 1943. (Skal ikke forveksles med 
grafiker og maler Poul Sørensen (1922-2018) fra Frederikshavn). Han underviste *Hanne Swane 
1958-1959 

T 
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Tàpies, Antoni. Antoni Tàpies (1923-2012). – billedkunstner, grafiker, skulptør og kunstteoretiker. 
Han blev født i Barcelona. Hans far var sagfører og catalansk nationalist, og moren stammede også 
fra en politisk aktiv familie. Under den spanske borgerkrig (1936-1939) lærte han sig selv at tegne 
og male, mens han gik i barneskolen. Som ung studerede han jura i tre år, hvorefter han fra 1943 
kun arbejdede med maleriet og var optaget af eksistentielle spørgsmål med inspiration fra såvel 
forfatter/filosof Jean Paul Sartres (1905-1980) eksistentialisme som fra østens filosofi. Han blev 
lige som andre kunstnere og politisk aktive borgere overvåget og arresteret af General Francos 
(1892-1975) regime i perioden 1939-1975. Tàpies’ første malerier var inspireret af surrealismen. 
Derefter begyndte han at eksperimentere med at inkorporere forskellige materialer i sine værker, 
fx marmorstøv, krøllet papir, snor og klude. Fra 1953 begyndte han at male abstrakt med mixede 
materialer og inkorporationer af stadig større genstande. I Barcelona er hans værker udstillet i 
Fundació Antoni Tàpies, der blev grundlagt i 1984. *Charlotte Krogh fortæller, at hun er inspireret 
af ham i sit arbejde med fladernes udformning og samspil mellem texturen og det grafiske. (Se: 
www.fundaciotapies.org) 

Telmányi, Anne Marie. Anne Marie Frederikke Telmányi (f. Nielsen 1893-1983) var maler og 
datter af musiker og komponist Carl Nielsen (1865-1931) og billedhugger Anne Marie Carl Nielsen 
(1863-1945). I 1936 (efter Carl Nielsens død i 1931) flyttede hun sammen med sin mor 
Legatboligen på Frederiksholms Kanal efter sin skilsmisse fra den rumænske violinist, Emil 
Telmányi (1892-1988), som hun havde giftet sig med i 1918. Hun og *Agnete Swane, kendte 
hinanden fra tid på Kunstakademiets Kvindelinje, hvor de begge gik i perioden 1912-1917. Anne 
Marie Telmányi har i 1965 skrevet bogen: Mit barndomshjem, om livet i Frederiksholms Kanal, 
hvor der kom mange kunstnere.  Og i 1979 bogen om sin mor Anne Marie Carl Nielsen. Både mor 
og datter var aktive i Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS, hele livet. Anne Marie Thelmányi 
begyndte i 1961 at udstille i villa Aurora på Møn, som hendes gode ven, Kunsthandler Theede 
(1898-1988) havde købt og stillede til rådighed for hendes ’sommerudstillinger’. Da han giftede sig 
med skuespiller Asta Nielsen (die Asta) (1881-1972), og kunstnersammenslutningen af kvindelige 
kunstnere, Aurora-gruppen, blev dannet, gik hun ind i denne gruppe, hvor også *Ingrid Wichmann 
fra midten af 1970’erne blev medlem. Anne Marie Telmányi har efterladt sig et legat til støtte for 
kvindelige kunstnere over 40 år og har sørget for, at der blev etableret et museum over 
forældrene. (se: Anne Marie Telmányi 1893-1983 af Anne Christiansen, udgivet af Anne Marie 
Telmányi Født Carl Nielsens Fond til støtte for kvindelige billedkunstnere over 40 år -  
http://www.kks-kunst.dk) 

Theede, Anders Christian. Anders Christian Theede (1898-1988) – kunsthandler. Han var ven med 
skuespiller og maler Asta Nielsen (1881-1972) gennem mange år og en beundrer af hendes kunst. I 
1970, da han var 72 og hun var 89 år, giftede de sig, og han var med til at gøre hendes sidste to år 
lykkelige, idet han gav hende en ramme til at udstille i Villa Aurora på Møn; han skabte publicity 
for hende gennem pressens omtale af deres ægteskab, og var med til at sikre hende et eftermæle, 
da hun på dette tidspunkt i Danmark ikke mere huskedes eller værdsattes som kunstner. Theede 

http://www.fundaciotapies.org/
http://www.kks-kunst.dk/
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havde altid været homoseksuel, hvad Asta vidste. Han forstod at opfylde hendes længsel efter at 
være i rampelyset og være attrået som kunstner. Han sørgede også for, at der efter hendes død 
blev opsat en mindeplade på muren ud for Peter Bangsvej 61, på Frederiksberg, hvor hun og han 
boede, indtil hendes død i 1972. 

Thomasson, Majlis Gertie. Majlis Gertie Thomassen (f. 1946) - tegner, maler, grafiker og 
billedhugger; stammer fra Sverige, hvor hun blev uddannet bygningsingeniør i 1967.  Senere blev 
hun uddannet på Skolen for Brugskunst i 1981. Hun har undervist i tegning og modellering på en 
række uddannelsesinstitutioner (inklusiv egen tegneskole) fra 1980’erne til 2015. Underviste 
*Charlotte Bøgh i samarbejde med Lisbet Groth-Jensen 1989-1990. 

Thoresen, Elsa. Else Cecilie Thoresen-Gouveia (1906-1994) – maler og grafiker. Hun voksede med 
sin amerikanske mor og norske far i Minnesota i USA, men tog tidligt til Oslo, hvor hun uddannede 
sig på Kunst- og Håndværkerskolen 1924-1927 og på Kunstakademiet 1927-1928 og 1929-1930. En 
uddannelse, som hun supplerede på Academie des Beaux-arts i Bruxelles 1927-1929, hvor hun 
blev inspireret af René Maigrittes (1898-1967) og Salvador Dalis (1904-1989) universer som 
figurative surrealister. I akademitiden havde hun som medstuderende Vilhelm Bjerke-Petersen 
(1909-1957), som hun giftede sig med i 1935, og i perioden 1935-1944 boede hun i Danmark, hvor 
hun var med i den surrealistiske gruppe med ham og med bl.a. Rita Kernn-Larsen (1904-1998) og 
Wilhelm Freddie (1909-1995). I 1944 flygtede hun til Sverige sammen sin mand; her blev de 
boende til deres skilsmisse i 1953, hvorefter Elsa flyttede tilbage til USA og blev dér. I USA giftede 
hun sig igen og tilføjede navnet Gouveia til Thoresen. Med tiden blev hendes værker mere 
abstrakte. Nogle af Else Thoresens værker kan ses på Kunstmuseet i Tønder – en del af Museum 
Sønderjylland. 

Thaarup, Georg. Georg Thaarup (1917-2007) – murersvend og cand. theol. 1952. Derefter præst 
forskellige steder. Fra 1986 blev han præst i Asnæs Kirke. Var en periode formand for Odsherreds 
Kunstsamling og med i bestyrelsen for Sorø kunstmuseum. Han var initiativtager til *Odsherreds 
Kunstmuseum sammen med maleren Jørgen Brynjolf (1931-1993 sd). 

Trier, Ernst, Ernst Johannes Trier (f. Ernst Salomon Trier 1837-1893) – teolog, lærer, feltdegn og 
højskoleforstander – ’den gamle Ernst Trier’.  Han voksede op i en velhavende jødisk 
grossererfamilie, der konverterede til evangelisk kristendom; blev student i 1855 fra 
Metropolitanskolen, læste teologi ved Københavns Universitet og tog embedseksamen i 1863, 
hvorefter han blev lærer på Blågårds Seminarium. Under Den Anden Slesvigske krig i 1864 deltog 
han som feltdegn. Ved en samtale med Grundtvig efter krigen, fandt Trier ud af, at der manglede 
en (grundtvigsk) højskole på Holbækegnen, hvorfor han fluks begyndte at skabe sig et netværk i 
området og oprettede en højskole i landsbyen Vallekilde, hvor hans ven præsten V.J. Hoff (1832-
1907) fra 1860 havde været kapellan og fra hvem han fik stor hjælp. I første omgang, i 1865, lejede 
han sig ind hos gårdmand Peder Frederiksen og hans familie, hvor han fik storstuen og et par 
kamre til at drive højskole i. Eleverne måtte bo rundt omkring på gårdene på egnen. Allerede året 
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efter havde Trier rejst kapital til at købe jord bygge en ny højskole ved at låne af sin far, familie og 
venner. Højskolen blev hurtigt konsolideret med ca. 200 elever fra hele landet om året – både 
kvinder og mænd, der deltog efter tidens skik på hver sin ’årstidsskole’ pigerne i de korte 
sommermåneder og mændene (karlene) i vinterskolen. I 1878 bliver der på Vallekilde oprettet en 
Håndværkerskole under ledelse af den lokale tømrer, arkitekt og lærer Andreas Bentsen (1839-
1914 - (sd) og født i Kvanløse syd for Holbæk). I 1884 ved indvielse af: Øvelseshuset 
(gymnastiksalen) på Vallekilde Højskole vises for første gang i Danmark den lingske gymnastik, 
udviklet af den svenske gymnastikpædagog Pehr Henrik Ling (1776-1839): ”Den lingske gymnastik 
kan ses som den kropslige dimension i den grundtvigianske vækkelse, hvor den skinnende 
hvidklædte gymnast, der rankede sig, så lyset kunne falde på ham, blev et symbol på de myndige 
bønder, der var i færd med at forvandle sig fra almue til folk. (professor Hans Bonde, KU, 2003 i 
idrottsforum.org/artiklar). Efter det svenske system ’Nääs-sløjd’ blev husflids-sløjd indført som fag 
for de mandlige elever i midten af 1880’erne, og der blev opført en bygning til formålet. I 1888 
blev der etableret en væveafdeling for kvinderne på sommerskolen. En svensk væverske blev 
inviteret til at oplære eleven Johanne Petersen til at undervise i denne disciplin. Hun blev ansat 
som lærerinde på Højskolen indtil 1896. Ernst Trier giftede sig to gange. Først med Marie Abel 
Trier (sd) i 1867. De fik fire børn. Hun døde i 1873. Næste ægteskab var i 1876 med Julie 
Marstrand Trier (sd). De fik fem børn indtil 1881, hvor hun døde. 

Trier, Ernst. Ernst Trier (1920-1979) – maler; bror til maleren Holmer Trier (1916-1999) (og søn af 
maleren Troels Trier (1879-1962), der igen var søn af højskoleforstander Ernst Johannes Trier og 
Julie Wilhelmine Marstrand). Ernst Trier blev først uddannet som malersvend, dernæst uddannet 
på Det Kongelige Danske Kunstakademi 1939-1944, hvor han havde Sigurd Wandel (1875-1947) og 
Aksel Jørgensen (1883-1957) som lærere. Rejste en del – til Firenze og Rom - men især nordpå 
fandt han sine motiver: Norge, i Island og på Færøerne.  Har udsmykket kirker med fresco- og 
glasmalerier samt tegnet messehagler. Medlem og medstifter af Vallekilde Efterårsudstilling og 
rodfæstet i miljøet omkring Vallekilde og Odsherred. Ernst Trier blev taget med på råd, da *Mette 
Møller Bovins kunstneriske udvikling skulle tilrettelægges. Det var ham, der pegede på, at hun 
skulle gå til tegneundervisning på Glyptoteket hos hans ven, Robert Askou-Jensen (1914-2008). 

Trier, Gudrun. Gudrun Trier (1910-1999) – billedhugger. Hendes far var gårdejer Jacob Sejer Trier 
(1878-1939), der var søn af den gamle Ernst Trier, der grundlagde Vallekilde Højskole i 1865 (sd) 
og hans anden kone Julie Vilhelmine Marstrand (1855-1881). Gudruns mor var Asta Bentsen 
(1880-1924), der var datter af arktekt og lærer på Vallekilde Andreas Bentsen (1839-1914). Gudrun 
var det næstyngste barn af i alt fire. I perioden 1933-1934 blev hun elev hos sin farbror, maleren 
Troels Trier (1879-1939), der begyndte at forberede hende til Kunstakademiet gennem en male- 
og tegneundervisning, der fortsatte på Bizzie Høyers tegne- og maleskole. I 1934 blev hun optaget 
på Kunstakademiet, hvor hun først havde Sigurd Wandel og Kræsten Iversen som lærere frem til 
1938. Derefter skiftede hun til billedhuggerfaget og blev elev indtil 1942 hos Utzon-Frank. Efter 
Anden Verdenskrig rejste hun i 1940’erne til Stockholm, Paris og Sydfrankrig. I 1950’erne til Italien, 
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Norge og Grækenland og Tyrkiet. I 1960’erne Egypten og endelig rejste hun til Spanien og London i 
1970’erne og 1980’erne, støttet af legater og fonde. Hun debuterede på Kunstnernes 
Efterårsudstilling i 1937 og udstillede der indtil 1942. På Charlottenborgs Forårsudstillinger 
udstillede hun fra 1940 og frem til 1964. Hun var medlem af Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS, 
og udstillede i 1948 på udstillingen: Nordiska Konstnärinnor i Stockholm, hvor også *Elisabeth 
Neckelmann, *Carla Colsmann Mohr m.fl. udstillede. I Odsherred udstillede hun bl.a. på 
Kunstmuseet og på Huset i Asnæs lige som hun havde en række separatudstillinger i 
Københavnsområdet gennem årene. Hendes skulpturer omfattede en del børneportrætter og 
buster i mange forskellige teknikker. Hun er ikke repræsenteret på museerne. (Hun skal ikke 
forveksles med maleren og kunsthåndværkeren Gudrun Trier Mørch (1877-1956), der var datter af 
Den gamle Ernst Trier og Julie Trier (f. Marstrand) og således faster til den her beskrevne 
billedhugger Gudrun Trier). 

Trier, Holmer. (Niels) Holmer Trier (1916-1999) – maler; bror til maleren Ernst Trier (1920-1979), 
og søn af maleren, Troels Trier, gift med billedvæveren Aase Frederiksen (1915-1995). Far til 
musiker, skuespiller og grafiker Troels Trier, musiker Lars Trier og psykolog Lisbeth Trier.  Er 
uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademis Maler- og Frescoskole 1936-1942. Tog på en 
række studierejser i Europa, især Spanien efter 1945. Arbejdede bl.a. med udsmykning i kirker og 
skoler med fresco og glasmaleri. Var medlem og medstifter af Vallekilde Efterårsudstilling og 
senere Huset i Asnæs i 1973. Underviste bl.a. i formning og kunsthistorie på Vallekilde Højskole. 
Har bl.a. malet svigerdatteren, Dea Trier Mørch 1941-2001), der var gift med hans søn Troels Trier 
(billedet er i privat eje). Han opmuntrede *Mette Møller Bovin til at tegne og male og kom med 
farver og lærreder til hende, da hun var barn.  

Trier, Julie. Julie Trier (f. Marstrand (1850-1881) giftede sig med Ernst Johannes Trier (1837-1893)  
- ’den gamle Ernst Trier’ - i 1876. Hun fik med ham fem børn på seks år og døde kort efter fødslen 
af det sidste barn, der var Esther Trier (1881-1967), som giftede sig med en arkitekt. Julie Triers 
andre børn var: Gudrun Trier (1877-1956), Jacob Sejer Trier (1878 – 1924), Troels Trier (1879-
1962), Tyge Trier (1880–1940) og endelige Esther, som nævnt. Sønnen maleren Troels Trier (1879-
1962) fik igen to sønner: maleren Ernst Trier (1920-1979) og maleren Holmer Trier (1916-1999), 
der igen fik sønnen, maler, musiker, skuespiller Troels Trier (f. 1940). (Julie Trier f. Marstrand skal 
ikke forveksles med billedhuggeren Julie Marstrand (1882-1943) (sd). 

Trier, Marie. Marie Natalie Trier (f. Abel 1845-1873) – provstedatter fra Fyn, gift med Ernst Trier 
(1837-1893) – ’den gamle Trier - i 1867. Hun fødte fire døtre, var gravid med det femte barn, da 
hun i 1873 døde af en infektion, som hun havde pådraget sig ved at pleje en syg højskoleelev.  To 
af hendes døtre døde året efter hendes død. Hun havde inden ægteskabet med Ernst Trier været 
elev og i fritiden ’i lære’ på Askov Højskole, så hun kunne lære at drive en højskolehusholdning. 
Hun var lærer på ’sommerskolen’ – dvs. pigerne, der kom i sommermånederne på Vallekilde 
Højskole, her underviste hun i sang, håndarbejde, oplæsning og retskrivning. Det er sagt om Marie 
Trier, at hun var med til at skabe Vallekildes fundament og helheden i højskolens liv både indad- 
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og udadtil, da hun også tog sig af sognets svagere stillede. Den første overlevende datter var: 
Sigrid Trier (1871-1954), der giftede sig med Povl Hansen (1856-1934), der blev forstander på 
Vallekilde efter Ernst Triers død i 1893. De fik i alt otte børn, hvoraf Alf Trier Hansen (1898-1947) 
blev maler og billedhugger, og Folke Trier Hansen (1900-1979), der blev højskoleforstander. Den 
anden overlevende datter var: Ingeborg Trier (1868-1904). Hun giftede sig med Niels Hansen 
(1860-1940) og fik ingen børn. Hun var gymnastikleder for de unge kvinder på sommerskolen. Hun 
døde efter længere tids sygdom. Niels var bror til ovennævnte Povl Hansen, som var forstander på 
Vallekilde Højskole 1893-1923, og sammen købte de højskolen og alle dens tilliggender i 1900.  

Trock, Paula. Paula Trock (1889-1979) – væver og forstander. Hun voksede op på Holbækegnen i 
familie, hvor faren var gårdejer og ostefabrikant. Moren var knyttet til Indre Mission og 
engagerede sig i socialt hjælpearbejde. I 1925 tog Paula på Askov Højskole, hvor forstanderparret 
Karen Arnfred (1884-1966) og Jens Therkelsen Arnfred (1882-1977) blev hendes venner og Jenny 
la Cour (1849-1928), som var pioner i væve- og håndarbejdsundervisning i højskoleregi, oplærte 
hende i at væve. Efter studieophold i Sverige oprettede Paula i 1928 sammen med Else Kock og 
Rigmor Seidelin-Larsen og støtte fra Askov Højskole vævesskolen Askovhus, der tilbød seks 
måneders praktisk vævekursus og tre måneders teori. Dette tilbud blev i 1929 udvidet med en to-
årig uddannelse, der gav afgangseksamen som håndvæver, underviser eller værkstedsleder. I 1934 
flyttede væveskolen – nu med navnet Troba - til Sønderborghus på Als og nu med deltagere fra 
hele Europa, indtil 1942, hvor den tyske besættelsesmagt beslaglagde skolen. Paula Trock gik af 
som leder umiddelbart efter i 1943. Efter krigen vendte hun tilbage til Askov, der i 1948 åbnede 
afdelingen Spindegården. Her udviklede hun fra 1952 et tæt samarbejde med vævelæreren Inge 
Bjørn (f. 1925 – og bl.a. havde et omfattende samarbejde med billedkunstneren Asger Jorn (1914-
1973) om opvævning af hans skitser) i deres eksperimenter med tekstiler og farver, som blev 
udstillet verden over og større vævede udsmykningsarbejder. I 1970 overdrog hun Spindegården 
til Hanne Vedel (f. 1933), der flyttede Spindegården til Åbenrå. Paula Trock fik fra 1972 Statens 
Kunstfonds livsvarige ydelse og andre æresbevisninger for sin indsats.  

Tvede, Ingeborg. Ingeborg Tvede (1870-1942) – maler. Voksede op i Frederikshavn i en velstående 
apotekerfamilie. Hun uddannede sig til lærer, underviste i dansk diktion på Niels Bohr-Instituttet 
og var oversætter af tysk og hollandsk skøn-og kunstlitteratur. Samtidig med, at hun fik en 
lærerindeuddannelse, havde hun muligheder for at udvikle sit malertalent med tegneundervisning 
af Johan Rohde (1856-1935) og Ludvig Find (1869-1945) og mulighed for at tage på studietur til 
Frankrig og Holland omkring 1910. Hun flyttede til København og arbejdede der, men om 
sommeren tog hun til Frederikshavn, Bangsbo Strand, hvor der kom kunstnere for at male. Her 
blev hun vejleder for de yngre, bl.a. Karl Bovin (1907-1985) og hans bror, Sven Bovin (1915-2000). 

Tybjerg, Peter. Peter Tybjerg (f. 1944 i Island) - keramiker. Familien flyttede til Fyn i 1948. Som 13-
årig gik han ud af skolen og blev landbrugsmedhjælper. Som 15 årig kom han i lære som 
maskinarbejder, og var udlært i 1964. Ved i sin fritid at fremstille drejeskiver og ovne til det fynske 
kunstneriske miljø fik han venner og kontakter i miljøet. På en rejse til Frankrig oplever han 
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keramiske værker af Pablo Picasso. Derefter går han selv i gang og udstiller for første gang i 1967 
på Kunstnernes Efterårsudstilling, KE. I 1960’erne og 1970’erne foretager han en mængde rejser 
rundt om i verden, ser på keramik, skulptur og undersøger ler- jord- og askearter og metaller – 
også i Island – og bruger disse i sin keramik. Han får efterhånden en række større 
udsmykningsopgaver, f.eks. på Syddansk Universitet. Han foretrukne former er ægget og 
hjerteformede krukker. Han var sammen med *Birgit Krogh med i projektet Clay to day og den 
første leder af Clay – Keramikmuseum Danmark 1994-1996.  (Se: http://www.petertybjerg.dk) 

Þ 

Þórarinsson, Karen Agnete. Karen Agnete Þórarinsson (f. Enevoldsen 1902-1992) – maler. Blev 
født i København i en fabrikantfamilie, tog studentereksamen og uddannede sig i 14 år som 
pianist, men valgte billedkunsten, da hun mødte en ung kunststuderende islænding, Svein 
Þórarinsson (1899-1977), med hvem hun giftede sig (og efter giftermålet og dansk navneskik fik 
hans efternavn) og flyttede til Island i 1929. (Et af hans malerier af bjerget Herðubreið – ’Den 
Skulderbrede’ kom senere på islandsk frimærke). Hun fik inden da undervisning på *Carla 
Colsmann Mohrs Maleskole og blev optaget på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Man kan 
godt hos hende genkende lidt af Colsmanns malemåde – især i nogle af hendes islandske 
landskaber, men med en meget mere livlig, farverig og ekspressiv palet og et modernistisk udtryk 
samtidig med, at hun lader sig inspirere af de flamske maleres lys- og skyggeteknik i sine 
personfremstillinger i interiører – personer, der spiller kort ved lamplys og kvinder, der drikker 
kaffe med sukkerknalder. Hun var aktiv maler i over 60 år og udstillede gennem hele livet sammen 
med sin mand. Den første separatudstilling afholdt hun i 1984.  Nogle af hendes værker findes på: 
Listasafn Reykjanesbæjar – kunstmuseet i Reykjavík. (Se: Morgunblaðið 22. december 1984 og 9. 
oktober 1992. ) 

U 

Undset, Sigrid. Sigrid Undset (1882-1949) – dansk norsk forfatter. Hendes mor stammede fra 
Kalundborg, hvor familien boede i flere perioder som afstikkere fra deres norske bopæl. Faren 
døde, da hun var 11 år gammel, og moren måtte være eneforsørger. Moren klarede at give Sigrid 
en god skolegang i Fru Ragna Nielsens latin- og realskole i Oslo. Skolen var progressiv for sin tid, 
idet piger og drenge blev undervist sammen. Men Sigrid oplevede her at være en fremmed fugl i 
den meget normstyrede skole. Efter endt skolegang måtte Sigrid tage en handels- og 
kontoruddannelse, som, hun gjorde færdig 1898, så hun kunne hjælpe til med forsørgelsen af 
familien. Samtidig begyndte hun at skrive, og i 1907 fik hun udgivet sin første roman og én igen i 
1909, hvorefter hun opsagde sit job. En rejse til Rom gav hende adgang til et spændende 
kunstnermiljø, hvor hun mødte maleren Anders Castus Svarsted (1869-1943), som hun var gift 
med fra 1912 til 1927. Ham fik hun tre børn med og overtog også en periode ansvaret for hans tre 
børn af sit tidligere ægteskab. Hun vedblev at skrive og udgive romaner, og i 1920-1922 udgav hun 

http://www.petertybjerg.dk/


Wolthers KUNSTLEX® 2021 Anette Wolthers Side 144 
 

trilogien Kristin Lavransdotter, som hun fik Nobelprisen for i 1928, som den indtil da yngste (46 år 
gammel) og som den tredje kvinde overhovedet. De mange udgivelser og Nobelprisen betød, at 
hun kunne leve nogenlunde uden bekymringer for sin økonomi: Fra 1922 havde hun fået bevilget 
fast digterløn fra den norske stat. Hun udtrykte for sin tid stærke holdninger om kvinders liv og 
rettigheder, konverterede i 1920’erne til katolicismen, var i 1930’erne stærk anti-nazistisk, lagde 
sig ud med det andet norske forfatterikon, Knut Hamsun (1859-1952), og måtte under Anden 
Verdenskrig flygte og opholde sig i USA indtil krigens afslutning.  *Ingrid Wichmann har malet et 
portræt af Sigrid Undset – det kan have været i 1923, hvor forfatteren var i København, 
Kalundborg og blev interviewet til dagbladet Politiken af digteren Emil Bønneløcke (Kilde Politiken 
13. april 1923). 

Ungermann, Inger. Inger Johanne Frederikke Ungermann Jørgensen (1909-1992) – maler. Hun 
giftede sig tidligt med tegneren Arne Ungermann (1902-1981), hvor hun følte sig stående i skyggen 
af sin mand. Da hun blev skilt fra ham, begyndte hun at male konstant, alt hvad hun kunne få øje 
på og finde – opstillinger, landskabsbilleder, blomsterbilleder. Hun fik kortere undervisningsforløb 
forskellige steder, bl.a. hos Robert Broby Johansen (1900-1987).  Uddannelsesrejser forskellige 
steder i Europa. Udstillede forskellige steder, separat et par gange, var medlem af Kvindelige 
Kunstneres Samfund, KKS og med i De Syv Malerinder 1962-1965 sammen med *Helga Klitbæk.  

V 

Veber, Bendt. Bendt Evald Andres Veber (1925-1995) – maler. Var elev hos Kaj Kylborg i Odense 
1939-44. Bent Veber blev lærer på Det Fynske Kunstakademi 1974-1978. Rektor samme sted 1978-
1980. Veber arbejdede med grafik, maleri og mosaik gennem 50 år. Han var en meget passioneret 
lærer og rektor på Det Fynske Kunstakademi, hvor han gik ind for sine elevers ideer – bare de ville 
det stærkt nok.  Havde arbejdede med kunst og pædagogik i 50 år og afprøvede i sin egen kunst 
både naturalisme og den konkrete kunst. *Maria Bojsen gik Det Fynske Kunstakademi i 2005-2011 

Vogt, Adelgunde. Adelgunde Vogt (f. Herbst 1811-1892) – billedhugger. Elev af billedhuggerne 
Hermann Ernst Freund (1786-1840) og Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Adelgunde Vogt er 
afbilledet på Jørgen Valentin Sonnes (1801-1890) frise, lavet i perioden 1846-1850 uden på 
Thorvaldsens Museum.  Hun fik i perioden 1836/37-1840 uddannelse først hos Freund og derefter 
blev hun 1840/1841-1844 elev af Thorvaldsen. Selv om hun som kvinde ikke kunne optages på Det 
Kongelige Danske Kunstakademi, gav Thorvaldsen hende en plads i sit eget atelier på 
Kunstakademiet. Her udførte hun en række portrætbuster af mænd i Thorvaldsens vennekreds. 
Men hun var først og fremmest optaget af dyreskulpturer, som hun tidligt brillierede med, og som 
hun fremstillede i elfenben, buksbom, gips, zink og bronze. Da hun i 1841 udførte en hesteskulptur 
i fuld størrelse, mente Thorvaldsen, at nu var det på tide, at hun blev medlem af Akademiet. Det 
blev imidlertid afvist, da kvinder kun – og meget undtagelsesvist – kunne blive optaget, hvis de 
havde udført ’kvindekunst’ – dvs. blomstermaleri eller et flot håndarbejde med broderi. I stedet 
for blev hun æresmedlem. Mange af hendes værker blev ødelagt ved Christiansborgs Brand i 1884. 
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Men buskbom-skulpturen To stående heste findes på Statens Museum for Kunst. Ved Vemmetofte 
Kloster på Stevns står En kronhjort med hind og kalv. Og endelig står hendes mest kendte værk 
foran Jægerspris Slot, En hjort, som i 1999 blev nystøbt i bronze i stedet for i den oprindelige zink. 
Hun var aktiv som kunstner hele livet, bortset fra en periode med små børn. (Se: Adelgunde Vogt, 
arkivet Thorvaldsens Museum). 

W 

Wandel, Gertie. Gertie Wandel (f. Møller 1894-1988) – brodøse, politiker, formand for 
Håndarbejdets Fremme mv. Blev født i en grossererfamilie, og tog studentereksamen fra Natalie 
Zahles Skole i 1914. Læste derefter kunsthistorie og fransk på Københavns Universitet. Tog til 
Dresden, hvor hun uddannede sig i broderi, og broderitegning, blev en professionel brodøse (dvs. 
en der kan lave al slags broderi perfekt) og kombinerede sin praktiske og teoretiske viden om 
tekstiler til en viden om tekstilkunsten gennem historien og publicerede bøger om håndarbejde. I 
1928 var hun med til at oprette Håndarbejdets Fremme, HF, (sd) og blev medlem af bestyrelsen i 
1931 og næstformand og formand 1943-1978 og daglig leder. Gertie Wandel var også en af 
drifkræfterne i udvikling af nye initiativer og aktiviteter med udgangspunkt i HF: lokalafdelinger, 
egne forretninger, håndarbejdsskoler, værksted, foredrag og kurser, et seminarium, medlemsblad 
fra 1934, publikationer, udstillinger og endeligt et seminarium. I 1935 stiftede Gertie Wandel 
foreningen Færøsk Husflid og i 1938 Grønlandsk Husflid. I 1943-1970 var hun medlem Gentofte 
Kommunalbestyrelse og var viceborgmester i de sidste fire år. I perioden 1950-1964 var hun 
folketingsmedlem for de konservative. Hun var endvidere medlem at et stort antal bestyrelser 
som led i sit kommunale arbejde. Hendes sociale engagement viste sig ved, at hun igangsatte 
institutioner til oplæring af psykisk og fysisk handicappede børn og unge i bl.a. kunsthåndværk. 

Wandel, Marie., Marie Wandel (f. Olsen 1899-1963) – maler.  Studentereksamen og filosofikum 
1914-1918; derefter Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder i 1918-1921 og endelig på 
Kunstakademiets linje for Kvinder (fortsættelse af Kunstskolen for Kvinder) i perioden 1921-1923.  
(Akademiet ophørte først i 1924 med at have kønsopdelt undervisning for de studerende). Rejste 
til Frankrig/Bretagne/Paris, hvor hun frekventerede André Lhotes (1885-1962) malerskole. Giftede 
sig med Sigurd Wandel (1875-1947) i 1927. Midt i 1920’erne lavede hun og Alma Dysted (1901-
1981) en malerskole. Har undervist Karl Bovin (1907-1985). 

Wandel, Sigurd. Sigurd Wandel (1875-1947) – maler. Gik først på Teknisk skole, dernæst studier 
på Forskole på Det Kongelige Kunstakademi 1892-1995. Blev elev hos Kristian Zahrtmann (1843-
1917) i perioden 1895-1896; igen i 1897 og i perioder i fra 1899 til 1904. På Ingolf-ekspeditionen 
(statsfinansieret havekspedition i Nordatlanten) i 1895 var han med som tegner. Dernæst var han i 
Italien og i Dresden, hvor han studerede Rembrandt. Var assistent ved Den med Kunstakademiet 
forbundne Kunstskole for Kvinder 1908-1919. Blev i 1920 udnævnt til professor samme sted under 
protest fra de studerende – også kvinderne – bl.a. *Asta Ring Schultz.  Han oplevede at de 
kvindelige elever udeblev fra hans undervisning, fortæller Franciska Clausen (1899-1986), som var 
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der. Giftede sig i 1927 med maleren Marie Olsen, der blev til Marie Wandel (1899-1963). Wandel 
har undervist *Carla Colsmann Mohr, *Asta Ring Schultz og sin kusine Ebba Carstensen (1885-
1967) m.fl. På Det Kongelige Bibliotek ligger en stor mappe med tegninger og hilsener: til professor 
Wandel på hans 60 års dag i 1935 i taknemmelighed fra hans elever, hvortil også Carla Colsmann 
Mohr har bidraget med en akvarel med et Odsherred-motiv.  

Wederkinch, Julius. Julius Verner Wederkinch  (1919-1992)  - maler; var søn af billedhugger Holger 
Peder Wederkinch (1886-1959) og Elsie Peschcke Køedt (1882-1924).  Han gik på Kunstakademiet 
1939-1943 med undervisning af professorerne Aksel Jørgensen (1883-1957) og Sigurd Wandel 
(1875-1947). Han giftede sig i 1944 med væver Kirsten Marie Udsen (f.1920). Blandt venner blev 
parret kaldt ’Julle’ og ’Putte’. Mens Julius studerede, boede de i en loftslejlighed med atelier i 
Puggaardsgade i København. Under krigen overlod de lejligheden til Kirstens søster skuespiller 
Bodil Udsen (1925-2008), og beholdt kun et enkelt værelse, som de kunne bo i, når de var i 
København. De flyttede til Hedegården i Veddinge Bakker i Odsherred, hvor de bl.a. kendte Karl 
Bovin (1907-1985). I kunstnerkolonien i Odsherred påtog Julius sig mange organisatoriske og 
kollegiale opgaver, og han omtales endnu af dem, der kendte ham, som et meget venligt og 
hjælpsomt menneske. Fx gav hende den lille pige, senere keramiker *Birgit Krogh (f. 1937), 
opmuntring og venskab, da han iagttog hendes leg med ler i Sejrøbugten. Han opfordrede *Didder 
Geisler (f. 1959) til at følge sin undervisning i croquistegning på Kunstakademiets Arkitektskole, da 
hun var en ung maler på vej. Han interviewede i 1990 *Ellen Krause (1905-1990), så hun fik fortalt 
vigtige detaljer fra sit liv; han skrev om Karl Bovin osv. Han var med til at etablere det 
kunstnerdrevne galleri, Huset i Asnæs i 1973 og i 1991 Odsherreds Kunstmuseum. Endvidere påtog 
han sig opgaver mht. fredning af områder af Odsherred. Julius Wederkinch udstillede sine værker 
sammen med sine kunstnerkolleger i forskellige kombinationer såvel i Odsherred som i 
hovedstadsområdet. Han har malet et portræt af Bodil Udsen i 1949 og har i øvrigt malet 
interiører, opstillinger og landskaber fra både Odsherred og Frankrig, hvor han og Kirsten havde et 
hus. (Se: Bodil Udsen – Man kan jo ikke gå rundt og være en sukkerkage hele livet af Birgitte 
Ellermann Höegh, 2015. Hans videointerview med Ellen Krause har titlen: Odsherredkunstnerne og 
deres miljø – et portræt af Ellen Krause. Produktion Medieværkstedet Nordvestsjælland, 1990 ved 
Julius Wederkinch, Jørn Fugl og Steen Larsen. Et VHS-bånd, som lokalarkivet i Nykøbing Sj. har 
digitaliseret).  

Wegener, Gerda. Gerda Marie Frederikke Wegener Porta (f. Gottlieb 1885-1940 gift Wegener og 
gift Porta)) – tegner og maler. Voksede op i Hobro som enebarn i en præstefamilie og fik meget 
tidligt undervisning hos Viggo Simesen (1864-1932), der i 1890’erne underviste i tegning på såvel 
Teknisk Skole som Statsskolen (gymnasium) i Randers. Gerda tog realeksamen fra Hobro Private 
Realskole, rejste derefter til København, hvor hun modtog undervisning på Sode og Mehldals 
Tegne- og Maleskole, der sikrede hende optagelse på Den med Kunstakademiet forbundne 
Kunstskole for Kvinder i 1902 som 17-årig. Her blev hun især undervist af Viggo Johansen (1851-
1935), som var den ene af de to lærere, der var knyttet til Kvindekunstskolen. To af hendes 
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studiekammerater – både hos Sode og Meldahl og Kunstskolen for Kvinder på Akademiet var 
*Carla Colsmann Mohr (1887- 1974) og Karen Blixen (1885-1962).  I perioden 1904-1909 udstillede 
hun på Kunstneres Efterårsudstilling, Charlottenborgs Forårsudstilling samt på Udstillingen af 
afviste arbejder fra Charlottenborg. I 1908 vandt hun Politikens tegnekonkurrence med teamet: 
Københavnerinden, hvorved hun kom ind på et gebet, som hun kunne udfolde sig i: avistegningen, 
ugebladstegningen og satiriske tegninger. I 1904 giftede hun sig med Einar Wegener (1882-1931), 
som også havde studeret på Akademiet, men i ’mandeafdelingen’. De rejste sammen til Paris og 
Rom i 1908-1909, kom hjem, rejste igen til Paris, hvor de slog sig ned i 1912. Her fik Gerda arbejde 
ved La Vie Parisienne, som var et af Frankrigs største ugeblade, der eksisterede 1863-1970 og 
udviklede sig fra 1905; i Gerdas tid blev det et magasin, der kombinerede noveller, sladder om de 
kendte, børsnyt, politik, mode, kunst med let frivole og humoristiske tegninger og tegneserier i 
flotte farver i en intellektuel og æstetisk ramme, der udtryktes i elegante Art Deco/Art Noveau 
design og i tegninger, fotos og opsætning af bladet. Hun arbejdede også for det amerikanske 
mode- og livsstilsmagasin Vogue, der var blevet grundlagt i 1892 og målrettet New Yorks 
overklasse, men var ved at blive et internationalt magasin, der udkom på flere sprog. Gerdas streg 
blev modtaget med åbne arme i Paris, og hun fik også mange opgaver som portrætmaler og 
dekoratør af store forretninger og rigmandshjem samt opgaver med illustrationer af bøger. Under 
Første Verdenskrig tegnede hun til morgenavisen Le Matin, som eksisterede 1883-1944, og hvor 
hun hængte det tyske kejserdømme til tørre i sin streg, hvorfor hun blev dekoreret af den franske 
stat. Hendes mand, Einer Wegener holdt op med at være selvstændig kunstner og hjalp i stedet 
for sin kone med at male baggrunde, sidde model og ordne økonomien. Der findes i maleren Anna 
Klindt Sørensens (1899-1985) arkiv i Ry et brev, som Einar Wegener skrev til hende, inden hun tog 
til Paris i 1922 for at være hushjælp hos Wegeners, hvor han giver praktiske anvisning om rejsen 
og om, at hun ikke skal medbringe ret meget tøj, da man i Paris går anderledes klædt, og hun kan 
købe nyt tøj, når hun ankommer! (Anna Klindt Sørensen forlod Kunstakademiets Kvindelinje i 
slutningen af 1920 sammen med bl.a. *Asta Ring Schultz m.fl., fordi de var trætte af, at der ikke 
blev ansat en lærer efter deres ønske og alle de andre strejkende akademi-studerendes ønske – og 
fordi de kvindelige studerende ønskede fællesundervisning med mændene). Imidlertid blev Einar 
og Gerda Wegeners liv mere og mere påvirket af, at Einar ønskede at leve som kvinde og fysisk 
undergå operationer, der mentes at kunne forvandle ham til en sådan. Han gennemgik den ene 
kostbare operation og behandling efter den anden, uden at kunne få sit ønske helt opfyldt. Deres 
ægteskab blev opløst i 1930 og Einar døde i 1931 efter i mange år at have levet med en identitet 
som Lili Elbe. Gerda giftede sig i 1931 med italieneren Fernando Porta (f. 1897) og flyttede med 
ham til Nordafrika. Denne disposition fjernede hende fra sit publikum og betød, at hun ikke mere 
tjente så mange penge. I 1936 blev hun og Porta skilt. I 1938 tog hun tilbage til København, fik 
ingen bestillinger og solgte ikke noget. Hun døde i 1940 som 55-årig, var glemt og fattig – ej heller 
museerne i Danmark havde købt hendes værker. Hendes kunst fik en opblomstring i 1990’erne, da 
Kvindemuseet i Aarhus og Øregaard i 1990’erne afholdt udstillinger med hendes værker. 
Kunstmuseet Arken afholdt I 2015-2017 en stor og repræsentativ udstilling af hendes kunst, hvortil 
der er udgivet et katalog: Gerda Wegener, Arken Museum for Moderne Kunst 2017.   
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Wegener, Einer – se: Elbe Lili 

Wegmann, Bertha.  Bertha Wegmann (1847-1926) – maler. Var en eftertragtet portrætmaler for 
samfundets spidser. Familien flyttede fra Schweiz til København, da hun var fem år. Hun fik tidligt 
tegneundervisning. Da hun som kvinde ikke kunne blive optaget på Kunstakademiet i København, 
sendte hendes far hende i 1867 som 19-årig til München, hvor hun kunne blive uddannet som 
privat kunstskole for kvinder. Her blev hun i tretten år og blev venner med en af de svenske 
friluftsmalere, Jeanna Bauck (1840-1926), (som i 1880’erne selv åbnede en maleskole i München 
og i 1890’erne tog til Berlin og underviste bl.a. Paula Modersohn-Becker (1876-1907)). Bauck og 
Wegmann havde i begyndelsen af 1870’erne sammen taget til Paris, hvor de mødte naturalismen. 
I 1873 debuterede Bertha på Charlottenborg, og i 1880 udstillede hun på Salonen i Paris, hvor hun 
fik rosende omtale og ved en senere udstilling sølvmedalje blandt 5.-7.000 udstillere. Så begyndte 
det danske kunstner-establishment at blive opmærksom på hende, gav hende hædersbevisninger 
og fik valgt hende ind i Kunstakademiets Plenarforsamling – senere i 1887 blev hun medlem af 
Akademiet og censurkomiteer.  Hun var med i bestyrelse for Tegne og Kunstindustriskolen for 
Kvinder 1887-1907. Efter sin død blev hun fuldstændig glemt i kunsthistorien. Den 
Hirschsprungske Samling og Øregård Museum viste hendes værker på forskellige udstillinger i 
slutningen af 1990’erne. Den Hirschsprungske Samling, som ejer otte malerier og en tegning af 
Wegmann samt noget af hendes arkivmateriale, afholder en ny udstilling med hendes værker i 
perioden februar-maj 2022. 

Weie, Edvard. Viggo Thorvald Edvard Weie (1879-1943) - maler. Faren var skibsbygger Martin 
Weie og moren var Victoria Emilie Petersen. Faren forlod tidligt hjemmet, så Edvard og moren 
levede fattigt af at bringe aviser ud. Den eneste opmuntring Edvard fik i skolen var tegnetimerne. 
Efter skolen kom han i lære som malersvend, blev udlært og søgte forgæves flere gange at blive 
optaget på Kunstakademiet. Som 25-årig i 1905-1907 kom på Zahrtmanns Skole, hvor han bl.a. 
mødte Harald Giersing (1881-1927) og Sigurd Swane (1879-1973). Weie ledsagede Kristian 
Zahrtmann (1843-1917) på en rejse til Italien og ved hjemkomsten malede Edvard Weie på 
Christianshavn og Christiansø. Hans stil var naturalistisk, men eksperimenterede parallelt med 
kompositioner, hvor former og farver var de centrale elementer i hans billeder. Han var meget 
selvkritisk og kritiserede også sine samtidige for at mangle musikalsk indsigt i det menneskelige. 
Han giftede sig i 1930 med maleren Agnes Jensen (1878-1964) (sd). Han efterlod sig manuskriptet: 
Poesi og Kultur, som hans enke Agnes Jensen udgav i 1951.  

Westergaard, Mette. Mette Johanne Westergaard (1866-1951) – væver. Hun voksede op I et 
grossererhjem; hendes far var Carl Wilhelm Westergaard (1841-1886) og hendes mor var Marie 
Kristiane Frederikke Friis (1845-1869). I perioden 1883-1893 var hun huslærerinde hos familien 
Brun på ejendommen Louisiana i Humlebæk nord for København (fra 1958 blev Louisiana 
omdannet til museum for moderne kunst). Her udviklede hun en kunnen i og interesse for 
’kvindeligt’ håndarbejde og fra 1901 fik hun sin første egentlige undervisning i vævning, bl.a. hos 
Jenny la Cour i Askov (1849-1928) (sd) og hos goebelinvæveren Dagmar Olrik (1860-1932). I 1904 
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åbner Mette Westergaard egen væveskole, som i 1906 flytter til Store Kongensgade 70, og hun 
boede selv i nr. 72, hvor hun holdt hus for og dannede par med fuldmægtig og godsejer Einar 
August Schütte (1906-1951).  Mette rejste ofte ud for at studere vævning, at netværke og gøre 
forretninger inden for vævehåndværket. Bl.a. tog hun til Schweiz, hvor hun studerede 
silkevævning, og stiftede kendskab til den da herskende mode med romerske silkesjaler, og fra 
1907 begyndte hun at væve disse eftertragtede sjaler på håndvæv. Disse sjaler var med på en 
udstilling i Berlin 1910-1911 om dansk kunstindustri, hvor der var stort rift om dem. Ligeså havde 
hun stor succes ved at væve møbelbetræk, hvor bomulden ved en behandling med 
natriumhydroxid fik en blank og skinnende overflade og derved blev stærkere end almindelig 
bomuldsgarn. Dette nye textil, som blev kaldt merceriseret bomuld, anvendte mange 
møbelsnedkere og designere i deres produktion. Gennem ca. 30 år 1916-1951 flyttede Mette 
Westergård om sommeren sammen med sine ca. 200 ansatte elever til Nekselø i Sejerøbugten ud 
for Vestsjælland. Her vævede de på Strandbjerggård, som ejedes af Einar August Schütte, og her  
lærte også de lokale kvinder og piger at væve. På Nationalmuseet findes ca. 200 vævninger af 
Mette Westergaard, og moderne vævere har lavet vævninger, inspireret af hendes mønstre og 
forlæg- (Se: Mette Westergaard – 100 års væveunivers og ’Fang en loppe’ – beretningen om Mette 
Westergaards væveskoler 1914. Begge pjecer er forfattet af Minna Kragelund og udgivet af 
Vævere i Vestsjælland & Museum Vestsjælland hhv. 2015 og 2014. De indeholder også flere 
omtaler af Mette Westergaards elever). 

*Wichmann, Ingrid (1903-2006) 

Uddrag af CV for Ingrid Johanne Wichmann Wolsing 
 
Levede : 1903-2006 
Forældre: Købmand og skibsprovianteringshandler, senere repræsentant og direktør Sophus Hans 
Emanuel Wichmann (1872-1943) og Pouline Sophie Birgitte Østerbye (1874-1937). De blev gift i 
1889. 
Uddannelse: Immanuel Ibsens Malerskole og Tegneskole i Berlin i 1920’erneog derefter Paris 
Partner/Ægtemand: Solo-oboist i DR’s Symfoniorkester Waldemar Osvald Wolsing (1910-1993) 
1938-1993 
Kunstnersammenslutninger: Kvindelige Kunstneres Samfund,KKS. Regnbuen 1945-1956. 
Billedkunstnernes Forbund, BKF. Kunstforeningen af 18. November.  
Legater og æresbevisninger: Landskabsmaler Godtfredsen 1946. Ellen Wilens Mindefond 1983.  
Udstillinger: Septemberudstillingen i Aarhus 1935, 1940, 1944 og 1949. Kunstnernes 
Efterårsudstilling 1938, 1940, 1943, 1946-1947 og 1977. Alfred Andersens Kunsthandel, 
København 1940. Eget atelier Islands Brygge 1944. Regnbuen 1945, 1947. Birchs Kunsthandel, 
København 1949. Kilen 1950, 1952. Cromisterne 1955. Charlottenborgs Forårsudstilling 1972, 
1975, 1977-1978. 2x140 Billedkunstnere, Nikolaj Kirke, København 1973. Kvindelige Kunstneres 
Samfund, KKS’ 60 års jubilæum, Nikolaj Kirke, København 1976. KKS’ 65 års fødselsdag 1981. 
Holløse Mølle Kunst på papir. KKS’ 70 års jubilæumsudstilling i Køge 1986. Kvindelige Kunstneres 
Samfunds 75 års-jubilæumsudstilling, Nikolaj Kirke, København 1991. Aurora-gruppen 1977-1978. 
Malernes Hus, København 1977. Møns Folkebibliotek, Stege 1977. Carlsberg Museum 1978. 
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Årstiderne, Nikolaj Kirke, København 1980-1985. Frederikssunds Sygehus’ Personalets 
Kunstforening, 1981. DR’s Kunstforening 1983. Septemberudstillingen, Søllerød Rådhus 1983. Yin 
& Yang 1984 og 1986. Hørsholm Kunstforening 1984 og 1993. Galleri Gammel Strand, København 
1986. Helsinge Kunstforening 1995. Islands Brygges Kulturhus 2002. 
 
Det har været umuligt at finde ud af, hvor og på hvilken skole eller hvilke skoler, Ingrid Wichmann 
har fået tegneundervisning i Berlin i 1920’erne. En mulighed kan være Reimann Schule, der var 
begyndt at udbyde mange slags kurser. Her kan hun have arbejdet med grafik, tegning og evt. 
farveklip. Det kan også være, at danske venner anbefalede skolen, hvor den i 1933 til Danmark 
indvandrerede billedhugger Harald Isenstein (1898-1980) havde gået som barn og ung og var på 
vej til at blive afdelingsleder på skolen. (se opslag om såvel Isenstein som Reimann Schule) 

Wichmann-familien: Ingrid Wichmans far, Sophus Hans Emanuel Wichmann (1872-1943) er vokset 
I en købmandsfamilie i Vejle. Folketællingen fra 1880 viser, at der ud over hans mor og far er fem 
børn i familien, tre tjenestepiger to commisser, to handelslærlinge og en tjenestekarl.  Sophus 
etablerer sig selv som købmand, først i Bogense da han i 1889 bliver gift, og senere med en 
skibsproviantering i Middelfart, hvor *Ingrid Wichmann bliver født. Ingrid Wichmanns mor, 
Pauline Sophie Birgitte Østerbye (1876-1937) er født i en bagerfamilie i Assens (Fyn), som et af syv 
børn. En af hendes brødre, Jens Andersen Due Østerbye (1862-1932) overtager bagerforretningen 
og konditoriet i Assens ved farens død i 1887. Ingrid Wichmanns forældre bor først i Fåborg og 
flytter derefter til Middelfart, hvor hun bliver født i 1903. Folketællingen fra 1925 viser, at familien 
da er at finde i København. De bor på Glahns Allé, en sidevej til Peter Bangs vej. Faren angives at 
være direktør for Matthiesen og Wichmann Aktieselskab, der er et grossererfirma i lædervarer. 
Moren anføres som husmor og Ingrid som ugift, hjemmeboende datter, ’barn’, der studerer 
tegning og maling. Farens firma har forretningsadresse på Reventlovsgade 30, ved 
hovedbanegården i København. Ingrids forældre skifter bolig flere gange: 1926-1928: Gammel 
Kongevej 176, Frederiksberg. 1929-1934: Helgolandsgade 93, Vesterbro. 1935-1939: Esthersvej 
302, Hellerup. Ingrids mor dør i 1937, og faren flytter 1940-1943 til: Ved Sønderport 201, Amager, 
og han dør i 1943. Ingrid Wichmann får egen adresse fra 1934-1936: Frederiksholms Kanal 64, ikke 
langt fra Nationalmuseet under navnet:” Ingrid Wichmann, Frøken, Kunststuderende”. I 1937 
flytter hun (efter have boet/holdt til i lejligheden siden 1936) formelt til: Islands Brygge 135, hvor 
hun bliver boende sammen med sin mand, Waldemar Wolsing (sd) indtil hans død i 1993, 
hvorefter hun blev boende til sin egen død i 2006 som 103-årig.  

Wieth, Carlo. Carlo Rossini Wieth (1885—1943) – skuespiller. Han debuterede i 1905 på Det 
kongelige Teater og spillede derefter på københavnske teatre indtil 1923. Herefter blev han igen 
knyttet til Dette kongelige Teater. Han spillede også med i svenske og danske film. Medvirkede i 40 
danske film fra 1915 til 1942. Sammen med sin første kone i perioden 1906-1917 Clara Wieth 
(Clara Pontoppidan 1883-1975) blev han en berømt filmstjerne. I sit andet ægteskab fra 1917 med 
skuespiller Agnes Thorberg Wieth (1886 -1981) fik han sønnen skuespiller Mogens Wieth (1919 – 
1962). *Hanne Swane forberedte sig til at blive skuespiller hos ham en periode i 1940’erne 
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Willumsen, J.F. Jens Ferdinand Willumsen (1863-1958) – maler, billedhugger, arkitekt, grafiker, 
keramiker mm. Han var elev på Kunstakademiet 1881-1885, forsøgte at tage afgang tre gange, 
men blev afvist. Blev derefter elev af P.S. Krøyer (1851-1909) og Laurits Tuxen (1853-1927) på 
Kunstnernes Studieskoler (sd). Blev undervejs husbygnings-eksaminand fra teknisk skole i 1882, 
hvad der gjorde ham i stand til at tegne bygninger. Ud over egne villaer tegnede han Den Fries 
Udstillingsbygning, som, blev opført i 1898 og i 1913 flyttet til sin nuværende plads over for 
Østerport Station. Medstifter af kunstnersammenslutning Den Frie i 1891.  Medstifter af Malende 
Kunstneres Sammenslutning, MKS, 1909. Kunstnerisk leder på Bing & Grøndal i 1897-1900. Rejste 
hyppigt i Europa, var også i USA, Tunis og malede i perioder i Norge; boede i længere perioder i 
Frankrig – først 1890-1894 i Paris og længst 1916-1942 i Nice. Han var gift og levede sammen med 
kunstnerinder; de to første gange med billedhuggere; gift 1890-1902 med Juliette Alina Nikoline 
Willumsen (f. Meyer 1863-1949) og gift 1903-1928 med Edith Wilhelmine Willumsen (f. Wessel 
1875-1963). Hans sidste samlever 1930-1958 var danser og maler Michelle Bourret (1900-1989). 
Willumsen med sine forbindelser til mange ældre og samtidige strømninger i Europæisk kunst 
gennem et langt liv indtager en helt særegen plads i dansk kunst. I 1957-1958 åbnede 
Willumsenmuseet i Frederikssund efter bl.a. en stor indsats af Sigurd Schultz (*Asta Ring Schultz’ 
mand)  (se: https://www.jfwillumsensmuseum.dk 

Winther, Henrik. Richard Ludvig Frederik Weibull Winther (1928-2007) – multikunstner. Efter 
studentereksamen i 1944 gik han på Bizzie Høyers (1888-1971) og Leo Neuschwangs (1907-1986) 
malerskoler som forberedelse til Kunstakademiet, hvor han fra sit optag i 1945 til 1957 studerede i 
forskellige perioder hos professorerne Vilhelm Lundstrøm (1893-1950), Axel Jørgensen (1883-
1957) og Holger J. Jensen (1900-1966). Han var fra starten indstillet på at eksperimentere og 
afprøve alle kunstformer, inklusive musik, digtning, film og hvad der måtte være af 
fotografiske/grafiske teknikker. I 1945 var han en af de første danske kunstnere, der drog til Paris 
efter krigen. Her stiftede han bekendtskab med fx Joan Miró (1893-1983), Max Ernst (1891-1976) 
og Alberto Giacometti (1901-1966). I 1947 var han med til at stifte kunstgruppen Linien II og i 1961 
Ex-skolen Han var professor ved Kunstakademiet i København 1980-1986. Han har efterladt sig en 
meget omfattende produktion, hvoraf meget i privat eje, På Museum Jorn i Silkeborg er der en 
permanent udstilling af nogle af hans værker. Har modelleret *Ellen Krauses datter, Marianne som 
en del af Dragør-suiten i 1979 (15 stentøjsstatutetter).  

Wolsing, Valdemar.  Waldemar Osvald Wolsing (1910-1993) – musiker (oboist), konsulent, 
foreningsaktør mm. Fra 1938 gift med maleren *Ingrid Wichmann. I 1929 tog han 
studentereksamen fra Øster Søgade Gymnasium. Derefter meldte han sig til Københavns 
Universitet, hvor han tog filosofikum i 1930 og læste teologi en kort periode for derefter at 
uddanne sig videre på oboen. I gymnasieårene havde han haft Svend Christian Felumb (1898-
1972), der selv var oboist og senere blev dirigent, som lærer. Wolsing efteruddannede sig hele 
livet på oboen (se senere). Wolsings optagethed af moderne musik førte til, at han i 1933 (som 23-
årig) blev medstifter af Unge Tonekunstneres Orkester, hvad der demonstrerede hans 

https://www.jfwillumsensmuseum.dk/
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organisatoriske talenter. Dette orkester bragte fornyelse ind i musiklivet og i pladeindspilninger, 
noget, der også inspirerede andre orkestre. I 1941 blev han ansat som engelskhornblæser og 
tredje oboist i Statsradiofoniens Orkester (i dag DR SymfoniOrkestret), hvor han også blev 
solooboist i perioden 1946-1966. Fra 1942 blev han formand for orkestret, hvor han medvirkede 
til, at orkestret blev udvidet til 92 musikere samt fik flere gæstebesøg af internationalt anerkendte 
dirigenter og solister, der bragte orkestret op i verdensklasse. Også forbedring af kollegernes 
ansættelsesformer arbejdede han for, bl.a. gennem oprettelse af en pensionskasse og forbedring 
af arbejdsmiljøet i det hele taget, akustik og dermed lydkvalitet, ventilation, arbejdsbyrde og 
ferieforhold. Hans arbejdsindsats var stor, hans evne til at samle mennesker – også 
udenforstående – var godt for musikken, endelig var han god til at forene musikalsk kvalitet med 
events. Da komponisten og organisten Franz Syberg (1904-1955) (sd) døde, lavede Wolsing en 
mindeudsendelse om ham i 1956 DR, hvor et kammemusikensemble spillede Sybergs værker. Efter 
Wolsings død i 1993 indstiftede Dansk Musikerforbund, Waldeprisen, som uddeles årligt til en 
musiker eller musikere, der har arbejdet til gavn for kollegerne. Prisen består af en statuette af 
den obospillende ’Walde’, skabt af Alice Buchhave (1918-2015), og en pengegave. (Blandt 
modtagerne til prisen er: Danmarks Underholdningsorkester, grundlagt i 1939, afskediget 
kollektivt fra Danmarks Radio 1. januar 2015 med godkendelse fra den daværende kulturminister, 
hvorefter orkestret spillede videre som et privat orkester). Waldemar Wolsing giftede sig første 
gang i 1934 med Kirsten Thykier (f. 1915); ægteskabet opløses i 1937, og i 1938 indgik han 
ægteskab med maleren *Ingrid Wichmann, som han var flyttet sammen med i 1937 på Islands 
Brygge. Dette ægteskab varer til hans død i 1993. Der er flere eksempler på, at Waldemar Wolsing 
støttede kvinder i musik- og kunstlivet. Bl.a. fik han musiker og klaverpædagog Ragnhild Toft 
(1915-2007) til at gå ind i bestyrelsen af Det Unge Tonekunstnerselskab, DUT, og han støttede 
også kvindekunstnersammenslutningen, Regnbuen i 1940’erne og 1950’erne, som bl.a. Ingrid 
Wichmann var medlem af, ved at være støttemedlem, og det ser ud til, at han også har fået flere 
andre musikere til at være det samme. Som nævnt videreuddannede Waldemar Wolsing sig på 
oboen hele livet. I perioden 1933- 1935 blev han elev af Henry Munck, der var solooboist i 
Radiosymfoniorkestret. Derefter fik Wolsing undervisning i Paris af Louis Bleuzot i Paris 1932 og 
1937 og i somrene 1952 og 1953 som privatelev hos Marcel Tabuteau (1887-1966), som 
grundlagde en helt ny måde at spille obo på – og andre instrumenter for den sags skyld - ved at gå 
ind i fraseringernes mini-univers og splitte elementerne op og sætte dem sammen igen med 
mental og musikalsk finesse. Tabuteau bad Wolsing om, da denne skulle på kursus hos ham igen i 
1964, at tage en båndoptager med, så de kunne spille sammen og derved give indblik i Det 
Tabuteauske system. Båndet er senere blevet remastered og indgår i den amerikanske oboist Laila 
Storchs (f. 1915) bog: Marcel Tabuteau: ‘How do you Expect to Play the Oboe If You Can’t Peel a 
Mushroom?’ Indiana University Press 2008 (se også Dansk Biografisk Leksikon: Waldemar Wolsing 
lex.dk) 

X 
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Zahle, Frederik. Frederik Caspar Conrad Friboe Zahle (1842-1930) – cand. Jur. Student fra 
Herlufsholm 1859, blev cand. jur. i 1864. 1869 overretssagfører og fra 1875 højesteretssagfører. 
Fætter til skolelederen og pædagogen Natalie Zahle (1827-1913).  Hans hovedaktiviteter var at 
være administrator, rådgiver og bestyrelsesmedlem for firmaer og institutioner. Personlig ven med 
kong Frederik VIII, frimurer og medlem af bestyrelsen for Tegneskolen for Kvinder (senere Tegne- 
og Kunstindustriskolen for Kvinder) fra 1876/1877. 

Zahle, Natalie. Ida Charlotte Natalie Zahle (1827-1913) – pædagog og skoleleder. Blev født ind i en 
præstefamilie, hvor begge forældre døde, da hun var omkring 10 år. Derefter kom hun til sin 
mormor, der imidlertid døde, da Natalie var 12 år, hvorefter hun kom i huset hos en tysktalende 
lægefamilie. I 1842 afsluttede hun sin skolegang fra Døtreskolen af 1791 (sd), hvor hendes 
skolegang blev betalt af dronning Marie Sophie Frederikke (1767-1832, gift i 1790 med den senere 
Frederik 6. og dronning af Danmark 1808-1839 og af Norge 1808-1814). Da Natalie blev 
konfirmeret, skulle hun herefter forsørge sig selv, hvad hun gjorde ved gennem syv år at arbejde 
som privatlærerinde. Hun var i stand til at oplyse og oplive sine elever, skønt hun fra starten ikke 
havde meget mere boglig viden end sine elever. I 1849 begyndte hun på at opbygge og 
videreudvikle sin egen uddannelse ved at få undervisning på A. Beyers og E. Bojsens Højere 
Dannelsesanstalt for Damer, som kunne munde ud i en institutbestyrereksamen. Samtidigt tjente 
hun til livets opretholdelse ved undervisning på sin gamle skole og manuduktion af elever. I 1851 
bestod hun eksamen, og nu udbød hun et privatlærerindekursus, hvor der imidlertid kun kom 1,5 
elev! I 1852 blev hun headhuntet til en privat pigeskole med 50 elever i Kronprinsensgade i 
København, der i 1854 fik yderligere 20 elever fra den lukkede Dannekvindeskole (sd). I 1877 ville 
Natalie Zahle realisere sin drøm om egen skole og lånte penge til et skolebyggeri på et stykke jord 
mellem Nørrevold og Linnésgade i København. Da lånet var betalt tilbage i 1885, lod hun skolen 
overgå til at blive en selvejende institution. Skolen kom til at indeholde et helt kompleks af 
forskellige uddannelser for piger og kvinder: grundskole til det 14. år, fortsættelsesskole, 
realskole/pigeskoleeksamen, kursus for almuelærerinder, der førte til oprettelse af N. Zahles 
Seminarium, studenterkursus, nysprogligt gymnasium osv. Der var gang i undervisningen en stor 
del af døgnet, idet pigerne gik i skole om dagen, og de voksne kunne vælge mellem dag- eller 
aftenhold. Hun var god til at knytte spændende og kompetente kvindelige og mandlige lærere til 
sit skolekompleks. Bl.a. var der flere kvinder fra Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder eller fra 
Den med Kunstakademiet forbundne Kunstsskole for Kvinder, der fik lærerjobs hos Zahle. Skolen 
fortsatte efter hendes død i 1913 som en ren pige- og kvindeuddannelsesinstitution. Først i 1956 
blev der åbnet op for drenge og mænd. I 2016 flyttede Zahles Seminarium sammen med andre 
UCC-uddannelser til Campus Carlsberg i Carlsbergbyen på Vesterbro. Gymnasiet og grundskolen er 
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forblevet på Nørrevoldgade, hvor Zahles Gymnasieskole tilbyder undervisning fra 0. klasse til 3.g.  
(Se: Viljens styrke. Natalie Zahle – en biografi af Birgitte Possing, Gyldendal 1992 og 1997.) 

Zahrtmann, Kristian. Peder Henrik Kristian Zahrtmann (1843-1917) – maler. Han gik først på 
Rønne Realskole, blev derefter sendt til Sorø Akademi, hvor han bliv student 1862.  I 1863-1864 fik 
han tegneundervisning på Teknisk Institut samt privatundervisning i maling hos Wenzel Tornøe 
(1844-1907). Blev uddannet fra 1864 og fik afgangsbevis i 1868 på Kunstakademiet under en 
række professorer, Adolph Kittendorff (1820-1902), Wilhelm Marstand (1810-1873) og Frederik 
Vermehren (1823-1910). Som maler er han mest kendt for at fremstille Leonora Christinas (1621-
1698) skæbne; i alt 20 værker har han malet med hendes liv som tema. I slutningen af 1870’erne 
opholdt han sig i Rom og har malet flere motiver fra Italien. Hans (erotiske) optagethed af 
mandekroppen 1979-84. med billedet Adam i Paradis fra 1914 vakte furore, fordi hans samtid få år 
forinden havde haft en offentlig og forarget debat om homoseksualitet (Den store Sædelighedssag 
1906-1907 (sd)). På Bornholms Kunstmuseum hænger en del af hans vigtige værker. Zahrtmann 
uddannede mange mandlige malere; næsten alle de mandlige fynbomalere, og en række af de 
senere toneangivende modernister. Det skete i regi af Kunstnernes Studieskole, der i 1880’erne 
var blevet oprettet som et alternativ til Kunstakademiets Malerskole. I 1882 var der tre malere, 
Frans Schwartz (1850-1917), P.S. Krøyer (1851-1909) og L.R. Tuxen (1853-1927), der ledede og 
underviste på skolen. I 1885 kom Zahrtmann til skolen – og den blev herefter ofte kaldt 
Zahrtmanns skole. Zahrtmann var også medstifter af Den Frie Udstilling i 1891 som protest mod de 
skrappe adgangskrav, der var for at kunne udstille på Charlottenborgudstillingerne.  Zahrtmann-
elever: Peter Hansen, Fritz Syberg, Johannes Larsen, Sigurd Swane, Niels Larsen Stevns, Edward 
Weie, Harald Giersing og Olaf Rude m.fl. *Elisabeth Neckelmann skriver i et brev til sin stedfar 
Peter Hansen i 1915 eller 1916, at Zahrtmann har bestilt nogle små blomsterbilleder: ”Jeg tror ikke 
han bryder sig om min Kunst, men det at han vil støtte den, han som ellers ikke synes om 
Malerinder – det er mageløst.” (Se: www.fynboerne.dk og Kristian Zahrtmann og det Mystiske 
bryllup i Pistoja, Bornholms Kunstmuseum 2003 samt Udstillingsmateriale fra Queer Zahrtmann, 
Den Hirschsprungske Samling, Ribe Kunstmuseum og Fuglsang Kunstmuseum 2019) 

Ø 

Å/AA 
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2.  Kunstnersammenslutninger, udstillingssteder, 
kunstmuseer, kunstnerboliger og refugier 

A 

Akademiet, Akademirådet. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster. Da Det Kongelige 
Danske Kunstakademi blev oprettet i 1754 – efter fransk mønster - fik det to opgaver: at uddanne 
kunstnere samt at rådgive kongen i kunstneriske spørgsmål.  Men der blev også skabt en 
sammenhæng mellem de to opgaver, idet de færdiguddannede kunstnere fra læreanstalten 
Kunstakademiet (i dag:Det Kongelige Danske Kunstakademi – det har haft mange navne gennem 
tiden) skulle danne et laug, som blandt deres medlemmer skulle vælge et Akademi, der kunne 
rådgive kongen/staten angående æstetik mm. i det offentlige rum.  Sådan er det også i dag. Lauget 
er lig med den organisation, der i dag kaldes Kunstnersamfundet og har o. 1.350 medlemmer, der 
enten tilhører sektionen af arkitekter eller sektionen af billedkunstnere. Medlemmerne af 
Kunstnersamfundet er efter ansøgning blevet udvalgt og godkendt af Juryen (valgt af 
Kunstnersamfundet og Akademirådet), der også skal sikre sig, at kunstneren stadig er aktiv, idet 
man skal sidde i 12 år og kan genvælges. Kunstnersamfundet vælger af sin midte 60 personer, 
som, udgør Akademiet. Akademiet vælger 12 medlemmer (6 arkitekter og 6 billedkunstnere), til 
Akademirådet, som er en slags bestyrelse og skal løse opgaverne i praksis mht. rådgivning af 
myndigheder, uddeling af legater og medaljer. Akademiraadet har nedsat et forretningsudvalg, 
Akademiraadets Forretningsudvalg  (formanden + 1 arkitekt og 1 billedkunstner) samt en række 
udvalg til løsning af bestemte opgaver: Sammen med Kunstnersamfundet er nedsat: 
Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury (6 arkitekter og 6 billedkunstnere). Akademiraadets 
Udvalg for Kirkekunst (12 arkitekter og billedkunstnere), der rådgiver Kirkeministeriet og andre 
kirkelige instanser. Akademiraadet rådgiver også staten i kunstneriske spørgsmål, og endelig 
udpeger Akademiraadet medlemmer til diverse bestyrelser, råd og udvalg samt uddeler legater og 
medaljer.  

Hele denne verden var lukket land for kvindelige kunstnere fra starten af Kunstakademiet i 1754, 
idet de ikke kunne optages som elever på Kunstakademiet, og derfor ikke kunne blive ordinære 
medlemmer af lauget Kunstnersamfundet og derfor heller ikke af Akademiet. (Der er dog i 
historiens forløb udpeget ganske få kvinder som æresmedlemme til Akademiet fx : Billedhugger 
Adelgunde Vogt (1811-1892) og maler Magdalene Bärens (1737-1808)). Men i 1916 stiftes 
Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS, og gennem denne organisations repræsentation i 
Kunstnersamfundet kunne og kan der blive valgt kvindelige medlemmer til Akademiet og 
Akademirådet. Men først efter 1924 kan kvinder og mænd blive optaget på lige fod på Det 
Kongelige Danske Kunstakademi – altså på læreanstalten. Senere begynder flere af de øvrige 
kunstnersammenslutninger også at optage og vælge kvinder ind – men så er vi et godt stykke 
fremme i historien. Fx bliver den første kvindelige formand for Akademirådet valgt i 1975, grafiker 
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og billedkunstner Wenche Myhre (1920-2000), efter at hun var blevet valgt til formand for 
Malende Kunstneres Sammenslutning 1966-1968, MKS. MKS var den organisation, der fra 1909-
1935 ikke ville have kvindelige medlemmer og som i 1969 blev til Billedkunstnernes Forbund, til 
BKF, hvor kvinder og mænd kunne optages på lige fod. (Se: pjece fra Kunstnersamfundet: Medlem 
af Kunstnersamfundet – arkitekter og billedkunstnere 2010 – se også opslaget om Det Kongelige 
Danske Kunstakademi under Kunstuddannelser mm.) 

Atelierhusene, Grønnemose Allé 21-49, Utterslev Mose, 2400 København NV, opført i 1943 efter 
tegninger af arkitekt og professor Viggo Vold Møller-Jensen (1907-2003). De ejes af Foreningen 
Socialt Boligbyggeri, fsb, der udlejer husene til deres medlemmer efter tur. Husene, der blev fredet 
i 1993, er rækkehuse i to etager på 75-78 m2, har 4-5 værelser, køkken og bad samt ca. 40 m2  til 
atelier. Her boede *Helga Klitbæk og Kaj Estrup fra 1944 til de døde. Kaj døde i 1956. En af deres 
sønner, Peter, fik lov at blive boende, da hans mor, Helga Klibæk døde i 1970. 

Atelje 61 blev grundlagt 28. februar 1961 af folkekomiteen i Novi Sad Kommune i 
Jugoslavien/Serbien (en halv times kørsel fra Beograd). Dengang var Jugoslavien ét rige under 
præsident Tito. Det var et væveværksted, som bl.a. maler Boŝko Petrović og væver Etyelka 
Tobolka havde drømt om at etablere. De ønskede at fremstille billedtæpper ud fra en idé om at 
forene den franske, flamske og den lokale tradition for tæppevævning og gøre tæpperne til et 
selvstændigt visuelt medie i den globale udvikling af gobelin/(væg)tæppekunst. Atelje 61 har lavet 
udstillinger verden over med værker af de mange kunstnere, der er tilknyttet organisationen og 
arbejder ud fra egne ideer og skitser. Det et kraftcenter, der i dag også omfatter en væveskole. Der 
er udstilling af værker i Petersfortet fra slutningen af 1600-tallet, der ligger i Novi Sad på venstre 
Donaubred, og som blev bygget som værn mod det osmanniske riges (tyrkernes) erobringstogter 
mod Serbien og Østrig. (Kilde: http://www.atelje61.org.rs/eng/index.html). Væver *Marianne 
Poulsen har gennem mange år haft et samarbejde med Atelje 61.  

Aurora Galleri. Ejes af tegner Alice Faber og forfatter Tommy Flugt. Det ligger på Tuse Næs, nord 
for Holbæk. Begge er aktive i Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner, hvor Alice er 
formand. Ligeledes er hun med i bestyrelsen for Museum Vestsjælland samt formand for den 
nationale organisation, Tegnerne – Tegnerforbundet af 1919. 

Aurora Kunstnersammenslutning. I 1961 åbner kunsthandler Anders Christian Theede (1899-
1988) sin funkisvilla Aurora på Møn som sommergalleri, der udstiller værker af kvindelige 
kunstnere dog primært af maleren Anne Marie Telmányi (1893-1983). I 1967 udstillede skuespiller 
og billedkunstner Asta Nielsen (1881-1972) i Aurora. Fra dette tidspunkt og frem til Astas død i 
1972 blev stedet og de udstillende kvindelige kunstnere kaldt ’Auroragruppen’ og havde til formål 
at være ’en kunst- og protestgruppe’, udtalte Theede, da han mente, at bemærkelsesværdige 
kvinder ikke fik de chancer, de burde have som kunstnere. Theede og Asta Nielsen giftede sig i 
1970, og han indrettede efter hendes død en mindestue om Asta i villaen; Auroragruppen holdt 
han live ved at lave vandreudstillinger i kunstforeninger og gallerier (Brøndsalen i Frederiksberg 
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Have var et fast udstillingssted) og ved at holde sommergalleriet i gang indtil 1987, hvor han døde. 
Inden da laver han et særligt tiltag i 1977, hvor han udsender et katalog med præsentation af 11 
kunstnere, hvor også *Ingrid Wichmann er med. Samme gruppe + 1 mere er repræsenteret ved 
udstillingen 12 Malerinder i 1988 på Kvindemuseet i Aarhus. To af *Asta Ring Schultz’ 
studiekammerater fra Kunstskolen for Kvinder, Anna Klindt Sørensen (1899-1985) og Margrethe 
Clausen (1901-1985) var også med i gruppen. Enkelte af medlemmerne fra den første 
Auroragruppe har frem til vore dage holdt fast i sammenslutningen. Auroragruppen består i dag af 
begge køn, seks mandlige og tre kvindelige kunstnere, hvoraf Dominique Magnussen har været 
med siden starten i 1960’erne. (Se www.aurorakunst.dk) 

B 

Bedre Byggeskik. Landsforeningen Bedre Byggeskik eksisterede 1915-1965. Navnet Bedre 
Byggeskik er i dag også navnet på en stil, som udfoldede sig i hele Danmark og især på 
Holbækegnen, hvor den oprindeligt havde haft sit udspring, indtil det nye byggeboom med 
typehuse og bygning med beton tog over fra 1960’erne og 1970’erne. Initiativtagerne til 
landsforeningen, Bedre Byggeskik, var arkitekterne Ivar Bentsen (1876-1943), Marius Pedersen 
(1888-1965). P.V. Jensen Klint (1853-1930) samt Martin Nyrop (1849-1921). Foreningen kunne give 
’tegnehjælp’, hvilket bestod i, at foreningens arkitekter tegnede en bygning, som en lokal 
bygmester opførte for kunden af de materialer, der var tilgængelige lokalt: mursten fra et lokalt 
teglværk, træ fra et lokalt savværk, grus, sand og ral og sten fra lokal grusgrave osv. Stilarterne for 
husene i Bedre Byggeskik-stil var symmetriske opbyggede ’murermesterhuse’ med kælder og 
valmede teglstenstage. (Dvs tage uden udhæng og med gavle, hvor tagstenene dækker den 
øverste og skrå del af gavlen. Senere fra 1960’erne, da mange forlod denne bygningsstil, blev dette 
øverste stykke gavl i mange parcelhuse rettet op og erstattet af træ). Holbæk Museum/Museum 
Vestsjælland har gjort et stort arbejde gennem at kortlægge Bedre Byggeskik-bygninger på 
Holbæk-egnen og har ansvaret for Huset på Bakkekammen 45, som står i sin oprindelige skikkelse 
fra 1929, tegnet og beboet af Marius Pedersen og familie, og kan ses på en omvisningsture. Se 
hvornår: https://www.vestmuseum.dk – Bakkekammen 45. ( Se: Bedre byggeskik – Bevægelse og 
bygninger af Lene Floris, Holbæk Museum/Museum Vestsjælland 2018) 

Berliner Sezession. (se også: Secession). Kunstgruppe fra 1898 som et alternativ til Die Königliche 
Akademie der Künste og den private organisation Verein Berliner Künstler og den årlige Berliner 
Salon. Forud for oprettelsen af Berliner Sezessionen havde Kejser Wilhelm den 2. forlangt, at en 
udstilling på Verein Berliner Künstler med den norske maler Edvard Munchs (1863-1944) værker 
skulle lukkesi 1892, da værkerne opfattedes som anstødelige. En sådan dom ramte også andre 
kunstnere, der udstillede på Salonen. Berliner Sezession opførte sin egen bygning i 1899. Den 
optog i modsætning til de før nævnte organisationer også kvindelige kunstnere, bl.a. maleren, 
grafikeren og skulptøren Käthe Kollwitz (1867-1945) (sd). I 1910 kom det til en splittelse i Berliner 
Sezession, da man afviste værker af bl.a. Emil Nolde (1867-1956) og andre medlemmer af den 
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ekspressionistiske kunstnergruppe, Die Brücke (sd), oprettet i 1905. Derfor blev der dannet i 1910 
en ny Sezession, Neue Sezession.  

Billedkunstnernes Forbund, BKF er faglig organisation, stiftet 1969 efter fusion af Malende 
Kunstneres Sammenslutning, Dansk Billedhuggersamfund og Grafisk Kunstnersamfund. Senere er 
optaget repræsentanter for andre billedkunstformer som fotografi, kunsthåndværk og 
blandformer. Optagelsen af medlemmer baseres på uddannelse og kvalificerende offentlig 
aktivitet. BKF bistår medlemmerne juridisk, økonomisk, socialt m.m. og udgiver fagbladet 
Billedkunstneren. BKF har ca. 1.500 medlemmer. ”BKF repræsenterer billedkunstnerne i en lang 
række ophavsretslige, kulturpolitiske og faglige råd og nævn. Bl.a. i Statens Kunstfond, Copydan 
Billeder (VISDA), kommunale billedkunstråd m.fl.”  –* Ingrid Wichmann var medlem. I dag er 
*Maria Bojsen, *Didder Geisler, *Margrethe Agger, *Charlotte Bøgh og *Charlotte Krogh 
medlemmer. (Se: http://www.bkf.dk) 

Billedsprog og billedvæv *Margrethe Agger, Helle Baslund, Anne Bjørn, Anet Brusgaard, Jette 
Erlandsen, Annette Graae, Ane Henriksen, Berit Hjelholt og Hanne Skyum afholdt et par 
udstillinger sammen i hhv. i 2001 på Kunsten i Aalborg og på Sophienholm i 2002.  

Birkegårdens Haver. Birkegården-Haver-Dyr-Legepark er et 33.000 m² stort haveanlæg i 
nærheden af Ruds Vedby på Vestsjælland. Det består af fem forskellige slags haver: Dansk/engelsk 
have med græs, hække og stauder. Japansk have med klippede træer, pavilloner, og vandsystemer 
med karper. Præriehaven med alle mulige græsser og stauder og skiftende farver gennem året. 
Klosterhaven med højbede med krydder- og lægeurter og gangarealer. Permahaven med 
bæredygtig frugt avl. I de senere år er der kommet mange slags dyr til og stedet er gjort mere 
børnevenligt. Birkegårdens Haver er privatejet og blev indviet i 1996. Der er adgang mod entré. 
*Anne Rolsted arbejdede der som gartner i en periode fra 2001; (Se: https://birkegaardens-
haver.dk) 

Bispegården i Kalundborg er nævnt første gang i 1401 som tilhørende den katolske Roskildebisp. 
Efter reformationen i 1536 bliver den til kongelig ejendom og overdrages i 1539 til byen, der 
bruger den som byrådets hus. I 1854 bliver Bispegården taget ud af brug. Den ejes i dag af 
Kalundborg Kommune, og fra 2002 har Kalundborg Kunstforening efter aftale med kommunen 
stået for drift og udstillinger. Bl.a. har *Mette Møller Bovin udstillet der. (Se: 
http://bispegaarden.dk) 

Bispegårdsgruppen. Gruppen blev dannet i 1983 af Grete Balle, Mogens Balle, Gudmund Olsen og 
Torben Heron, der lavede den første udstilling på den restaurerede Bispegaard i Kalundborg.  I dag 
består gruppen af: Grete Balle, Hans Helge Nielsen, Anne Fabricius Møller, Lis Lindkvist, Lillian 
Neergaard og Jesper Neergaard samt *Didder Geisler.  

Bornholmermalere. Hvem der hører til Bornholmermalerne er der forskellige bud på. Lige som 
blandt Odsherredsmalerne var der fastboende og sommermalere blandt Bornholmerne. De ældste 
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og indfødte bornholmere var: Lars Hansen (1813-1872), der testamenterede sine værker til et 
fremtidigt Bornholms Kunstmuseum, Kristian Zahrtmann (1843-1917), der drog til København og 
ud i verden. Michael Ancher (1849-1927), der blev inkarneret Skagensmaler. Hertil kommer 
Bornholmerne fra 1880’erne: indfødte Oluf Høst (1884-1966). Olaf Rude (1886-1957), der bosatte 
sig på øen fra starten af 1930’erne. Kræsten Iversen (1886-1955), der bl.a. var *Gerda Swanes, 
*Ellen Krauses, *Helga Klitbæks og *Amy Bovins lærer på Kunstakademiet, kom dertil fra 
1920’erne og derefter om sommeren til øen. (Se: http://bornholms-kunstmuseum.dk) 

Brooklyn Museum, der blev oprettet i 1897, er et af de største kunstmuseer i USA og det 
næststørste i New York City. Dets samling består af o. 1,5 mio. værker fra forhistoriske ægyptiske 
værker til samtidskunst. Afdelingen; Elizabeth A. Sacklers Center for Feminist Art indeholder 
51.307 værker af kvindelige kunstnere. Elizabeth Ann Sackler (f. 1948) er historiker og ’kunst-
aktivist’ og præsident for Elizabeth A, Sackler Foundation ved Brooklyn Museum, som hun 
grundlagde i 2007, og som har som mission: "The Center's mission is to raise awareness of 
feminism's cultural contributions; to educate new generations about the meaning of feminist art; 
to maintain a dynamic and welcoming learning facility; and to present feminism in an 
approachable and relevant way.”. Sackler har en dansk mor, Else Jørgensen, der døde i 2000; 
hendes far var psykiater Arthur Mitchell Sackler (1913-1987). Begge forældre var kunstmæcener. 
Der er ikke andre danske kvindelige billedkunstnere repræsenteret på museet end *Asta Ring 
Schultz. Derimod er der en række danske kunsthåndværkere og designere repræsenteret som fx:  
Finn Juhl (1912-1989), Arne Jacobsen (1902-1971) og Olafur Eliasson (f.1969). (Se: 
https://www.brooklynmuseum.org – find under collection menu: 4th Floor Contemporary Art, 
Decorative Arts, Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art) 

Bølleblomsten er en kunstnersammenslutning, grundlagt af ca. 20 tidligere elever fra Peter 
Rostrup Bøyesens (1882-1952) malerskole, som han aktiverede i 1920, da han ikke fik den ønskede 
professorstilling på Det Kongelige Kunstakademi. Bølleblomsten var særlig for sin tid, idet 
kvindelige kunstnere var medinitiativtagere sammen med deres mandlige kolleger. Gruppen 
udstillede ca. hvert andet år 1942-1950 i Den Fries Udstillingsbygning ved Østerport Station i 
København. Blandt stifterne var maler Ingrid Hansen (1910-2004); maler Agnete (Agnes Louise, 
Agnete) Jensen (1878-1964), der malede maleriet, Bølleblomster og var gift med Edvard Weie 
(1879-1943) fra 1930 til hans død. Og maler Bodil Jensen (1906-1984). Andre medlemmer var 
maler Poul Ekelund (1921-1976); maler Niels V. Jensen (1886-1982); maler Mogens Andersen 
(1916-2003), var et meget aktivt medlem og videreførte Bøyesens malerskole efter dennes død 
indtil 1959.  

C 
Charlottenborg på Kongens Nytorv København. Charlottenborgs historie rummer megen 
danmarkshistorie. Grunden slottet står på, blev oprindelig erhvervet af Christian 4. (1588-1648) og 
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blev i 1669 overdraget til hans efterkommer Ulrik Frederik Gyldenløve (1638-1704), der var søn 
uden for ægteskab med enevoldskongen Frederik den 3. som far og Margrethe Pape (1620-1684) 
som mor. (Ulrik Frederik var gift i 10 år 1660-1670 med Marie Grubbe (1643-1718)). Slottet stod 
færdigt i 1677 og blev kaldt Gyldenløves Palais. Da enkedronning Charlotte Amalie (1650-1714) i 
1700 overtog slottet, blev det kaldt Charlottenborg. Efter hendes død husede slottet mange 
forskellige institutioner. Men derefter rykkede kunsten ind ad flere omgange for i 1787 at blive 
overdraget til Det Kongelige Danske Kunstakademi, som var blevet etableret i 1754. 
Kunstakademiet, Akademiet, Danmarks Kunstbibliotek samt Kunsthal Charlottenborg findes inden 
for rammen af slottet. Allerede fra 1769 blev der lavet officielle udstillinger på slottet af de 
færdiguddannede akademimedlemmers arbejder. Charlottenborgs udstillingsbygning, opført i 
1883, og i perioden 1897-1908 også rummede Den med Kunstakademiet forbundne Kunstskole for 
Kvinder, blev styret af kuinstnerne selv via nedsættelse af udstillingskomiteer. Først i perioden 
1923-1926 kom en kvinde med i en sådan udstillingskomite – det var maleren Olga Lau (1875-
1960) (sd). I mange generationer var Charlottenborg et af de få steder, hvor kunstnerne kunne 
udstille deres værker. Denne ordning blev efterhånden opfattet som et konservativt monopol, og i 
1857 besluttede man at nedsætte en uafhængig udstillingskomité til organisering af 
forårsudstillingerne på Charlottenborg. Denne institution blev til Charlottenborgfonden. Fra 1900 
varetog Fonden også Charlottenborgs Efterårsudstillinger.  Samarbejdet med 
Charlottenborgfonden har skabt nye udstillinger. Forårsudstillingen afholdes stadigvæk og 
udstillingen: Afgang, som den årligt tilbagevendende eksamensudstilling på Charlottenborg for 
dimittenderne fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler efter deres 6-årige 
uddannelse. I perioden 2007-2008 fik udstillingsbygningen en omfattende renovering, ministeren 
afskaffede kunstnerstyringen af udstillingerne, og udstillingslokalerne skiftede navn til Kunsthal 
Charlottenborg, der har 1200 m2 udstillingsareal.  (Se: https://kunsthalcharlottenborg.dk) 

Cirklen. Kvindelig Kunstnersammenslutning, oprettet 1897 af forfatteren Axelline Lund (1836-
1918) (sd), hvor hun var formand frem til 1910. Axelline Lund var også lærer i italiensk ved 
Kunstakademiet 1898-1904. Cirklen indbød udøvende kvinder i skuespil, musik, litteratur, 
journalistik og billedkunst. Emilie Mundt (1842-1922)(sd) sad i bestyrelsen på et tidspunkt. Cirklen 
gik ind i kampen for kvindernes stemmeret som medlem af Danske Kvindeforeningers 
Valgretsudvalg og fra 1899 som det første medlem af Dansk Kvinderåd (senere Danske Kvinders 
Nationalråd og endnu senere Kvinderådet) og en del af International Council of Women. Cirklen, 
der var en blanding af en selvhjælpsforening med kontingentbetaling, som sammen med 
indtægter fra foredrag og fester, kunne finansiere medlemmernes alderdomsopsparing og være et 
tværfagligt møde- og performancested for aktive kvinder inden for kunst og kultur, ophørte med 
at eksistere i 1930.  

Clay to day - Et symposium. Initiativtagerne til Clay Today, startende på Tommerup Teglværk i 
sommeren 1990, var *Birgit Krogh (f. 1937), Peter Tybjerg (født 1944), Betty Engholm (født 1933), 
Niels Huang (født 1943) og Nina Hole (1941-2016). Dernæst var de initiativtagere til oprettelse af 
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det første keramikmuseum i Danmark, Clay – Keramikmuseum Danmark i Middelfart i 1994. De 
amerikanske keramikere undrede sig drillende over, at der ikke var et skandinavisk eller dansk 
keramikmuseum, når nu man var så berømt rundt om i verden for ’Scandinavian Design’. Peter 
Tybjerg går straks efter symposiet i gang med at finde et sted, og finder så efter flere forsøg 
Grimmerhus i Middelfart, der i dag – efter flere ombygninger – er sæde for Clay – Keramikmuseum 
Danmark. 

Clay - Keramikmuseum Danmark er placeret på Grimmerhus i Middelfart. Bygningen blev opført 
1856-57 som enkesæde for den nærliggende herregård, Hindsgavl. Siden 1994 har bygningen 
huset museet for keramisk kunst, kunsthåndværk og design – først under navnet, Grimmerhus, nu 
Clay–Keramikmuseum Danmark. I 2015 blev der tilføjet en tilbygning på 1.500 m2. Museet fik 
endnu en stor gave i 2010, hvor 55.000 genstande af porcelæn, stentøj og fajance blev overdraget 
fra museumssamlingen på Royal Copenhagen (dvs. Den Kongelige Porcelænsfabrik, Bing & Grøndal 
og Aluminia). Samlingen repræsenterer 235 års dansk keramikhistorie og rummer derved også en 
række designs, udført af de kunstnere, der har været knyttet til de tre virksomheder. Museet fik 
endnu en stor gave, idet samleren, tidligere skolelærer, Erik Veistrup (født 1937) i 2005 overdrog 
hovedparten af sin keramiksamling til Clay. Senere har han foræret museet endnu flere stykker, så 
hans gave er nu på 1.000 stykker keramik. Clays første museumsinspektør 1994-1996 blev 
keramiker og billedhugger Peter Tybjerg fra Clay Today-symposiet. Keramiker Jytte Møller ledede 
museet 1996-1998. Fra 1998 til 2015 blev museet ledet af kunsthistoriker Lise Seisbøll (f. 1958). 
Fra 2015 ledes museet af kunsthistoriker Pia Wirnfeld (f. 1970) (se:  https://claymuseum.dk) 

Co-optimisterne – de samarbejdende optimister’ – var en revytrup, der arbejdede sammen 1925-
1934. De lavede forestillinger med musik, sange og sketches med et satirisk tilsnit. De ledende 
kræfter var revymanden (sanger, viseskriver, skuespiller mm.) Ludvig Brandstrup (1892-1949), 
komponisten Kai Normann Andersen (1900-1967) og journalist og forfatter Mogens Dam (1897 – 
1979). Mange kunstnere af forskellig slags medvirkede i revyerne, bl.a. Storm P (1882-1949), Besse 
Syberg (1886-1944), kollegaer til Besse fra Det Kongelige Teater var med fx operasangeren Thyge 
Thygesen (1904-1972 og Sigfred Pedersen (1903-1967) (*Birthe Bovins første mand).  

Cobra er en udløber af Helhesten (sd). COBRA – dannet af forbogstaverne: COpenhagen, BRussels, 
Amsterdam. Stiftet 8. november 1948 i Paris på Hôtel Notre-Dames café. Her skrev seks kunstnere 
under på en erklæring, udfærdiget af den belgiske digter Christian Dotremont. Erklæringen var en 
afstandstagen til et manifest, som året forinden var vedtaget af en gruppe franske og belgiske 
surrealister. Underskriverne i COBRA var Dotremont (1922-1979), Joseph Noiret (1927-2012), 
Asger Jorn (1914-1973), Karel Appel (1921-2013), Constant Anton Nieuwenhuys (1920-2005) og 
Corneille (Guillaume Cornelis van Beverloo 1922-2010). Med udspring i surrealismen, som bl.a. 
ønskede at udtrykke de ubevidste lag i menneskesindet (inspireret af bl.a. Freud/Jung) ville COBRA 
videreudvikle denne inspiration med at inddrage børns udtryk i tegninger og mytologiske verdener 
i et nyt ekspressivt og abstrakt formsprog med en underlæggende kritik af det omliggende 
koldkrigssamfund og ønsker om at vække de skabende kræfter i alle mennesker. Gruppen holdt op 
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med at eksistere i 1951. Sonja Ferlov (1911-1984) og Else Alfelt (1910-1974) var medlemmer – og 
så vidt kan ses de eneste kvindelige medlemmer i denne internationale gruppe. (Kilder: 
Modernisme i dansk kunst, specielt efter 1940 af Jens Jørgen Thorsen, 1965 Thanning og Appel) 

Corner Kunstnersammenslutning – blev grundlagt i 1932. Den første udstilling åbnede 1932 i 
Corner-bygningen på hjørnet af Vester Voldgade og Studiestræde i København, og her blev den 
indtil 1935, hvor de måtte flytte til Kunsthallen i Købmagergade 11 pga. Cornerbygningens 
renovering. Udstillingens første udstilling fik titlen: Udstilling af unge Kunstneres Arbejde. Nitten 
kunstnere præsenterede 144 numre: maleri, skulptur, tegning, grafik, kludeklip, vævning, broderi, 
keramik, og design. Kernen i gruppen var Odsherredsmalerne og studiekammerater fra 
Kunstakademiet: Karl Bovin (1907-1985), Victor Brockdorff (1911-1992), Povl Christensen (1909-
1977), Kaj Ejstrup (1902-1956), Lauritz Hartz (1903-1987), Alfred Simonsen (1906-1935), og Erik 
Raadal (1905-1941). Der var fem kvindelige kunstnere med som gæsteudstillere på den første 
udstilling: maler Ebba Carstensen (1885-1967), maler Kirsten Gye Sej (1901-1954), textil- og 
broderikunstner Karen Melskens, maler og textilkunstner (applikerede tæpper) Dagmar Starcke 
(1899-1975) og keramiker Grete Jensen (1906-1935). Den første og eneste kvindelige kunstner fra 
1930’ernes kreds af Odsherredsmalerne, der blev medlem af Corner, var *Ellen Krause fra 1966. 
Flytningen i 1935, væk fra Corner bygningen og Rådshuspladsen svækkede gruppen. Man så sig om 
efter flere udstillingskammerater, hvad der fik Corner til at arbejde sammen med Høstudstillingen i 
perioden 1936-1942. Men man blev uenige om, hvilket formsprog, der skulle samle kunstnerne i 
Corner. Herefter forlod de abstrakte malere Corner, der nu bestod af Odsherredsmalere samt 
Hans Scherfig (1905-1979) og hans kone Elisabeth Karlinsky (1904-1994). Corner flyttede til 
Charlottenborgs udstillingslokaler, hvor gruppen udstillede indtil 2007, og fra 2008 har gruppen 
udstillet på Sophieholm i Lyngby. I dag har gruppen omkring 45 aktive medlemmer inden for 
rækker kunstgenrer og kunstteknikker. (Se:  www.corner.dk) 

Cromisterne blev stiftet 28. oktober 1942 og havde deres første udstilling hos snedker og 
ligkistesnedker, Adolf Nielsen i Nykøbing Sj. Denne start i ’hyggelige omgivelser’ gav dem omtale. I 
perioden 1952-1977 bliver badmintonhallen deres faste udstillingssted 1952-1977. I dag er deres 
faste udstillingssted Pakhusgalleriet i Nykøbing Sj. Stifterne var en række unge malere, Kai 
Schibsbye, Poul Rasmussen, Christian og Ingemann Bjørn Petersen. De havde forskellige 
hovederhverv, men meget aktive inden for kunsten. I dag omfatter gruppen, foruden *Charlotte 
Bøgh, som er portrætteret i denne bog: Marit Beckmann (f. 1969), Lis Bruun-Rasmussen (f. 1949), 
Eva Carstensen (f. 1964), Jan Christensen, Leif Hallström, Anne Skamstrup Heiberg (f. 1962), Lars 
Holbroe (f. 1955), Tove Hummel (f. 1939), Johanne Helga Heiberg Johansen (f. 1987), Finn 
Lerkenfeld, Anne Munnecke (f. 1981), Charlotte Nielsen (f. 1965) og Jørgen S. Sørensen (f. 1931). 
*Ellen Krause har udstillet samme med dem i 1952 (Kilde: http://cromisterne.dk/kunstnere) 

D 
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Damebilleder. Udstilling/happening på Det Kongelige Danske Kunstakademi april 1970, med 
navnet: Damebilleder. På Akademiet eksisterede der i perioden 1968-1970 en professorløs gruppe 
af kvindelige og mandlige studerende, Kanonklubben, opkaldt efter deres fælles canon 
videocamera. Det var kvindelige studerende herfra, som udviklede udstillingen, Damebilleder med 
syv tableauer om kvinder: Luderen, Opvasken, Skønheden, Bryllupskagen, Forsvar, Kjortlerne og 
Lejren. I Lejren levede udstillerne 14 dage med deres børn.  I forbindelse med 2015-udstillingen: 
What’s Happening? - Dansk avantgarde og feminisme 1965-1975 på Statens Museum for Kunst, 
blev tableauet Lejren rekonstrueret af billedkunstnerne Kirsten Dufour (f. 1943) og Rikke Diemer 
(f. 1943) – (sd). (Hør dem fortælle om den oprindelige udstilling 'Damebilleder' fra 1970 i videoen: 
Rikke Diemer og Kirsten Dufour om Damebilleder, 12. juli 2016, SMK, https://www.youtube.com) 

Dansk Design Center, DCC. Danmarks nationale Designcenter, som i dag er en selvejende 
institution under Erhvervs- og Vækstministeriet. Centret blev oprettet i 1978 af Dansk Designråd 
som et videnscenter. I dag er centret på finansloven med en årlig bevilling på ca. 11 millioner. 
Formålet for centret er fremme brugen af design i erhvervslivet og øge kendskabet til dansk design 
verden over. DCC var først placeret i Industriens Hus (ejet af arbejdsgiverforeningen, Dansk 
Industri, på H.C. Andersens Boulevard). I 2000 flyttede centret i egne lokaler på den anden side af 
gaden. I 2015 flyttede centret til Frederiksholms Kanal. DCC havde oprindeligt faste og skiftende 
udstillinger af dansk design. Men som følge af en spareplan stoppede centret sine 
udstillingsaktiviteter i 2013. DCC laver kurser og giver rådgivning tildesignere og uddeler hvert år 
The Danish Design Award. (Kilde: http://danskdesigncenter.dk) – skal ikke forveksles med Design 
Museum Danmark. 

Danske Kunsthåndværkere & Designere, DKoD er en faglig sammenslutning og 
interesseorganisation, der afholder forskellige faste udstillinger, fx det årlige Frue Plads Marked i 
København, Biennalen for Kunsthåndværk & Design med udstilling og prisoverrækkelser samt 
løser forskellige opgaver for medlemmerne, fx forsvar ophavsrettigheder. *Birgit Krogh og *Anne 
Rolsted er medlemmer. (Se: https://dkod.dk) 

Dansk Gobelinkunst, startede som en kunstnersammenslutning i 1998 og lagde ud med en 
udstilling på Kunstindustrimuseet (nu Designmuseum Danmark). Der er i dag 19 aktive 
medlemmer, heriblandt *Margrethe Agger. Sammenslutningen havde 20 års jubilæum i 2018 og 
afholdt i den anledning en række jubilæumsudstillinger, bl.a. i Rundetårn. Medlemmer er: 
Margrethe Agger (f. 1943), Helle Baslund (f. 1955) , Anne Bjørn (f. 1954), Anet Brusgaard (f. 1942),  
Anne Marie Egemose , Berthe Forchhammer (f. 1954), Annette Graa (f. 1945), Kari Guddal (f. 
1952), Jenny Hansen (f. 1941), Ane Henriksen, Nanna Hertoft (f. 1936), Sanne Ransby (f. 1963), 
Elisabeth Ryde, Charlotte Schrøder, Hanne Skyum, Ann Sloth, Randi Studsgarth, Jette Thyssen og 
Anette Blæsbjerg Ørom. For at blive medlem skal man fremstille billedtæpper/gobeliner i den 
klassiske teknik – ”som at stoppe strømper eller flette julehjerter”, siger Margrethe Agger.  
Vævningen sker i små partier – også i de store flader – uden en gennemgående tråd fra eg-kant til 
eg-kant.  Trådene bliver skubbet sammen med en gobelinpind, en gaffel eller med fingrene.  
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Materialerne er alle slags garner.  Kunstneren laver ofte først en skitse, så en arbejdstegning, der 
tegnes op til det endelige format (karton). Andre arbejder mere frit. Ordet Gobelin er oprindeligt 
navnet på en farverfamilie i Paris. Navnet blev bibeholdt, da de kongelige væverier og farverier 
blev reorganiseret i 1662 i Paris. (Se: http://www.danskgobelinkunst.dk) 

Dansk Købestævne. Fredericia Købestævne. Købestævnerne blev afholdt i Fredericia 1913-1976. 
Allerede i 1910 var der en optakt, idet Fregatten Jylland, som rummede en landsdækkende 
vandreudstilling, blev slæbt ind i Fredericia Havn. Denne begivenhed gav byen ideen til en mere 
landfast og tilbagevendende årlig udstilling med visning af danske produkter inden for industri og 
håndværk samt mulighed for køb og salg. Udstillingerne var almindeligvist tematiserede således: 
industriudstilling, maskinudstilling, møbeludstilling, landbrugsudstilling, patentudstilling samt en 
afdeling med industri- og kunsthåndværk og en maleriudstilling.  På Maleriudstillingerne, som også 
omfattede skulptur og grafik havde de store københavnske udstillingssteder udvalgt, hvem der 
kunne udstille på Dansk Købestævne i Fredericia det pågældende år. Herunder er gengivet vore 
primærpersoner fra Odsherredkunstnerne og deres eventuelle ægtemænds repræsentation i seks 
udvalgte år – som det ses gennem dette eksempel har kunstnerne forbindelser gennem 
udstillinger på kryds og tværs  

• 1927: *Carla Colsmann Mohr, *Elisabeth Neckelmann, *Asta Ring Schultz, Charlottenborg. 
Sigurd Swane, Grønningen. 

• 1932: Sigurd Swane, Grønningen, Karl Bovin, Kunstnernes Efterårsudstilling, *Asta Ring 
Schultz og Kaj Ejstrup, Grafisk Kunstnersamfund 

• 1935: Sigurd Swane, Grønningen, *Asta Ring Schultz, Grafisk Kunstnersamfund 
• 1936: *Carla Colsmann Mohr, *Elisabeth Neckelmann og *Asta Ring Schultz, 

Charlottenborg. Asta repræsenterede også Grafisk Kunstnersamfund 
• 1937: Karl Bovin og Sigurd Swane – ej opdelt efter udstillingssted 
• 1938: Kaj Ejstrup – ej opdelt efter udstillingssted 

(se kataloger for de nævnte år på: www.kunstbib.dk) 
 
Dansk Malerkunst, Fyns Forum 1965 havde deltagelse af i alt 85 danske malere, heraf seks kvinder 
(*Carla Colsmann Mohr, Else Alfelt, Ebba Carstensen, Oliva Holm Møller, Karin Nathorst Westfeldt 
og Anna Klindt Sørensen - 5,1 procent kvinder); den var arrangeret af Fyens Stifts Kunstforening i 
samarbejde med Fyns Forum. På udstillingen deltog også Odsherred og Nordvestsjællands-
malerne Sigurd Swane, Karl Bovin og Lauritz Hartz. Richard Mortensen har sat sine tre lærreder til 
20-35.000 kr. Anna Klindt Sørensen et til 8.000 kr. Carla Colsmann Mohr to billeder til 2.000 kr. (Se: 
Kataloget fra udstillingen: Dansk Malerkunst 1965) 

Dansk Tekstillaug. Dansk Tekstillaug, væv, tryk og broderi blev stiftet i april 1946 med 52 
medlemmer. Det var lige efter Anden Verdenskrig, så det var vanskeligt at få råstoffer til 
vævestuerne. Derfor fandtes det nødvendigt at stå sammen i et nydannet laug, hvor man kunne 
hjælpe hinanden. Lauget tilbød også teoretisk uddannelse til lærlinge, der lærte praksis på 
vævestuerne og i vævefaget som sådan. Den første bestyrelse bestod af: Paulli Andersen (1906-
1990), Agnete Dyssel, CC. Findsen, Gerda Henning (1891-1955), Norbert Kahn (i hvis vævestue, 
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*Margrethe Agger arbejdede en periode efter sin uddannelse på Kunsthåndværkerskolen), 
Augusta Kjær Mørck (1898-1963 – der i 1940 blev medlem af bestyrelsen på Den Permanente og 
Dansk Tekstillaugs første formand), Bente Myrner (som i 1940’erne opholdt en periode på 
Malergården, hvor hun underviste *Agnete Swane og døtrene, især *Hanne Swane), Paula Trock 
(1889-1979) (sd) og Gertie Wandel (1894-1988) (sd). I 1962 afholdt Dansk Tekstillaug sin første 
censurerede udstilling på Kongens Nytorv i Håndarbejdets Fremmes lokaler. Denne udstilling 
omfattede også stoftryk, der havde bredt sig meget som kunsthåndværk i slutningen af 1950’erne, 
og lauget ændrede navn til Stoftrykker- og Væverlauget, S&V. I 1972 afholdt S&V sin første mini-
TEX udstilling og igen en i 1975. Mini-TEX refererer til formatet, højst 50 x 50 cm. Flere af sådanne 
mini-TEX-udstillinger blev afholdt i slutningen fra 1990’erne indtil nu. Her kan professionelle og 
amatører fra hele verden udstille sammen på disse censurerede udstillinger. S&V åbner op for alle 
interesserede i 1973, og medlemstallet stiger til 232 medlemmer, og samme år godkender 
Arbejdsministeriet teorikurserne for lærlinge som erhvervsmæssige kurser, hvorved medlemstallet 
stiger til 431. I 1978 afholder V&S sin første udstilling med meget store vævede formater i 
Rundetårn. På et tidspunkt foretager V&S igen navneskifte, og hedder i dag: Dansk Tekstillaug, 
væv, tryk og broderi og udgiver medlemsbladet ’Rapporter – fra tekstilernes verden’ samt faglige 
publikationer. Endvidere afholdes foredrag om forskellige teknikker, traditioner og nyskabelser. 
(se: www.dansktekstillaug.dk)  

Davids Samling er et kunstmuseum i Kronprinsessegade 30 i København, der blev grundlagt af 
højesteretssagfører Christian, Ludvig, Julian David (1878-1960). Davids Samling består af tre 
permanente samlinger, hvoraf de to indeholder eksempler på europæisk kunst og kunsthåndværk. 
Den tredje samling, Den islamiske Samling, består af sjældent kunsthåndværk fra 600-tallet frem 
til 1800-tallet fra det store islamiske område fra Spanien til Kina med Usbekistan i nord og Yemen i 
syd. I den tidlige islamiske kunst ses billeder, der refererer til paradis, konger og fyrsters liv, 
boliger, familier og krige, stjernetegn og fabeldyr. Senere overgår disse billeder til at blive mere 
symbolske for i sen islam at blive til mønstre og symboler, herunder brug af skrifttegn som 
ornamentik, henvisende til gud. *Charlotte Krogh har fået ideen fra den islamiske samling til at 
skabe sin store fadserie i 2018. (Se: www.davidmus.dk)  

Decembristerne blev oprettet i 1928 af fem unge kunstnere, der havde behov en 
udstillingsgruppe, herunder maler og grafiker Søren Hjort Nielsen (1901-1983), som periodevis var 
bosat i Odsherred i 1930’erne og med til at stifte Corner i 1932, Ebba Carstensen (1885-1967) og 
Anna Klindt Sørensen (1899-1985) – veninde til *Asta Ring Schultz - har også været medlemmer. 
Kunstnersammenslutningen kunne i december 2018 fejre sit 90-års jubilæum i Den Fries 
Udstillingsbygning ved Østerport. Se: https://decembristerne.info) 

Den Danske Radeerforening er en landsdækkende kunstforening, der blev stiftet i 1853 med det 
formål at fremme produktion af dansk originalgrafik og udbrede kendskabet til den. Siden 
stiftelsen er der kommet mange flere grafiske teknikker i brug.  *Ellen Krauses datter Marianne 
Rørup (1938-1980) var i en periode ansat der og udsendte publikationen sammen med Bjarne 
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Jørnæs: ’Den Danske Radeerforening. Grafik og bøger udsendt til medlemmerne 1853-1978’. 
Hjemmesiden viser alle foreningens udgivelser siden 1979. (Se: 
http://www.dendanskeradeerforening.dk) 

Den Frie Udstilling blev stiftet i 1891 af kunstnerne Johan Rohde, J.F. Willumsen, Vilhelm 
Hammershøi, ægteparret Harald og Agnes Slott-Møller, Christian Mourier-Petersen og Malthe 
Engelsted. Målet var at skabe et alternativ til den censurerede forårsudstilling på Charlottenborg 
med forbillede i den franske Salon des Refusés. Den første udstilling i 1891 blev holdt i Kleis’ 
Kunsthandel i Vesterbrogade 58. I 1893 lejede Den Frie Udstilling en grund ved Rådhuspladsen, og 
store internationale kunstnere som Paul Gauguin og Vincent van Gogh bidrog med værker til 
udstillingen. Den Frie Udstilling flyttede til Aborreparken i 1898 (et lille stykke park på rester af 
voldanlægget ved nuværende H.C. Andersens Boulevard og Studiestræde. Parken blev i 1919 
nedlagt efter, at den var blevet bygget helt til), og en træpavillon blev bygget med Willumsen som 
arkitekt.  Fra 1898 taler man ikke kun om kunstnergruppen Den Frie – men også om Den Fries 
udstillingsbygning, som kunne lejes af forskellige kunstnergrupper. Willumsen hentede vel først og 
fremmest inspiration fra Wiener Sezessionens udstillingsbygning med jugendstilens blanding af 
gammelægyptisk arkitektur og gamle græske templer. Bygningens facade var pyntet med et 
frontrelief, der portrætterer en pegasus – et symbol frie kunst og digterinspiration. I 1913 blev 
bygningen skilt ad, hvorefter kunstnerne genrejste bygningen på dens nuværende placering på 
Oslo Plads ved Østerport. Bygningen er derefter blevet udvidet ad flere omgange. I 1986 blev Den 
Frie fredet som et historisk monument. I perioden 2012-2014 blev J.F. Willumsens bygningsværk 
tilbageført til sin originale udformning, hvor en tilbygning fra 1954 blev fjernet. Derudover blev 
bygningen udvidet med en ny underetage, som huser et udstillingsrum og Café Polykrom. 
Arkitekten på ombygningen er Bente Lange. (Se: www.Denfrie.dk) 

Den Fynske Forårsudstilling. Den Fynske Forårsudstilling blev etableret i 1929. Indtil 2015 blev 
udstillingen afholdt i Kunstbygningen i Filosofgangen i Odense. Herefter flyttede den til SAK 
(Svendborg Amts Kunstforening), der driver den selvejende Kunstbygning i Svendborg. Den Fynske 
Forårsudstilling har omkring 20 faste medlemmer samt gæster. Katalogerne til Forårsudstillingen 
er også digtsamlinger, hvor en indbudt/udvalgt forfatters digte spiller sammen med fotos af de 
udstillede værker. (Se: https://www.sak.dk ) 
 

Designmuseum Danmark hed tidligere Kunstindustrimuseet og blev grundlagt i 1893 på initiativ af 
Håndværkerforeningen og Industriforeningen i København. De tekniske skoler havde længe ønsket 
sig en modelsamling af håndværksprodukter, så mestre, svende og lærlinge kunne studere det 
bedste inden for deres fag. Industriforeningen tænkte i større baner og ville: ”…virke til industriens 
fremme i den danske stat.” Foreningen stod for nordiske udstillinger i 1872 og 1888 i København 
og havde til disse formål opført flere bygninger, som senere blev revet ned. Kunstindustrimuseets 
første adresse var H.C. Andersens Boulevard (ved siden af det nuværende Industriens Hus). Senere 
blev der brug for et nyt sted at placere udstillingen. Og det blev det gamle Frederiks Hospital i 
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Bredgade 66-72 i København, der blev ombygget til udstillingsformål i perioden 1921-1926. 
Museet blev indrettet efter kronologi i europæisk kunsthåndværk fra middelalder til nutid. 
Japansk og kinesisk kunst var også repræsenteret. Efter 2011 hedder museet, Designmuseum 
Danmark og satser på design fra midten af det 20 århundrede. (kilde: https://designmuseum.dk) 

Den nye Kunstudstilling og Humoristsalonen 1932. En enlig svale fra 1932, hvor en gruppe med 
Elof Risebyer udstiller. (Se: http://kunstbib.dk) 

Den Permanente. Den Permanente Udstilling for Dansk Kunsthåndværk og Kunstindustri var en 
kooperativ virksomhed, oprettet i 1931 og var i starten et fast udstillings- og salgssted for 
kunsthåndværkere og møbelsnedkere, der var medlemmer af kooperativet. For at kunne få sine 
værker på Den Permanente skulle man igennem censurkomiteen, der var valgt af medlemmerne. 
Stedet var i mange år udtryk og garant for Danish og Scandinavian Design af Høj Kvalitet. Da der 
fra 1950’erne kom mange amerikanske turister til Danmark, skulle de altid besøge Den 
permanente, der fik god presse og gode reportager i amerikanske magasiner. Der blev også lavet 
aftaler om at lave ’skræddersyede’ ting (fx møbler og tekstiler) til amerikanske aftagere, hvis de 
ikke lige kunne finde de produkter, der passede dem i Den Permanentes årlige og omfangsrige 
katalog.  I 1963 kom det til uenighed, der svækkede foreningen, idet mange af 
møbelsnedkermedlemmerne fra København var utilfredse med en udstilling af industrielt 
fremstillede møbler, hvorfor de meldte sig ud. Den Permanente fortsatte indtil 1981, hvor den 
lukkede. Derefter blev navnet ført videre af en privat forretning, der solgte nordisk design og 
kunsthåndværk. På Det Kongelige Bibliotek kan ses Den Permanentes årlige kataloger. 

Det danske Institut for videnskab og kunst i Rom, Accademia di Danimarca, oprettet i 1956, er en 
selvejende institution under Kulturministeriet. Instituttet har til formål at udvikle de kulturelle 
bånd mellem Danmark og Italien. Det har til huse i en bygning, tegnet af professor arkitekt Kay 
Fisker (1893-1965) og ligger på Via Omero. Bygningen blev indviet i 1967. Formålet for instituttet 
er, at fremme forskning og studier inden for arkæologi, filologi, historie, billedkunst, arkitektur og 
musik. Staten i samarbejde med fondsmidler (især Carlsbergfondet) giver penge til vedligehold og 
drift.af instituttet. Ved den seneste større renovering, afsluttet i 2004, er der ud over 
studieværelserne også lavet et par forskerlejligheder med plads til børn samt værksteder til 
videokunstnere og musikere. (Se: http://www.acdan.it) 

Det danske Studenterhus i Paris blev oprettet i 1932 og fungerer som et kollegium. Her kan 
danske studerende og forskere efter ansøgning bo en periode, mens de studerer i Paris. Huset blev 
finansieret af såvel private som statslige midler og opført i den da nyanlagte La Cité Internationale 
Universitaire de Paris, der i dag omfatter 40 kollegier bygget af forskellige lande og løbende huser 
5.000 studerende fra hele verden.  Huset kan tilbyde længere og korte ophold. De længere ophold 
kræver, at man enten er i gang med en længere videregående uddannelse eller i gang med et 
forskningsprojekt. De korte ophold bevilges efter princippet først til mølle. Det er et princip, at 
man har udvekslingsaftaler med de andre kollegier, så der i det enkelte ’hus’ eller kollegium bor 
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studerende fra flere lande.* Didder Geisler havde et studieophold her først i 1980’erne. Det 
danske Studenterhus er anerkendt som en almennyttig institution i Frankrig med status af såkaldt 
FRUP, Fondation Réconnue d’Utilité Publique. Bestyrelsen er sammensat af medlemmer udpeget 
af hhv. Studenterhusets danske fond i København, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Paris’ 
Universitet og Cité Universitaire. (Se: www.fondationdanoise.org) 

De syv – se Syv Malerinder 

De Tretten var en kunstnersammenslutning, der udstillede sammen 1909-1912. Den bestod bl.a. 
af Folmer Bonnén (hvis tegneskole *Birthe Bovin gik på en overgang), Aksel Jørgensen, Jais 
Nielsen, Storm Petersen, William Scharff, Olaf Rude; de fleste havde studeret på Kunstnernes Frie 
Studieskoler under Kristian Zahrtmann, der ikke syntes om initiativet. Først i 1912 kom der to 
kvinder med i gruppen, Ebba Carstensen og Ingrid Olsen. Gruppen malede i stilarter, de var 
inspireret af såvel senimpressionisme som ekspressionisme samt tidlig futuristisk stil. De ville vise, 
hvilke værker, Charlottenborg/Det Kongelige Kunstakademi havde kasseret i censuren op til 
udstillingerne. Ideen havde de fået fra Paris, hvor kunstnerne havde etableret Le Salon des Refusés 
i 1863. Måske var gruppen med navnet, De Tretten, også inspireret af Honoré de Balzacs roman af 
samme navn fra 1831.  Balzac skildrer det franske samfund og den klassekamp, der foregik i det i 
de første fire årtier af det 19. århundrede. ’De tretten’ er betegnelsen for et hemmeligt 
broderskab af fatalister, der opstår med det formål at sætte sig ud over samfundet på alle punkter. 
(Se: katalogerne fra De Trettens udstillinger 1909,1910 og 1912 på www.kunstbib.dk) 

De unge vilde var en kunstnergruppe, der i begyndelsen af 1980’erne genoptog maleriet, som 
avantgardisterne og modernisterne havde erklæret for dødt. De malede ekspressivt med ironisk 
distance og med allusioner til stort set alle kunstretninger fra historien og blandede dem op med 
motiver og glimt fra storbyens puls, menneskers mange repræsentationer og den 
kommercialiserede verden. De reagerede på det udsagn, der også mødte *Didder Geisler på 
Kunstakademiet om, at maleriet var dødt. De organiserede sig i to grupper: Kniven på hovedet og 
Værkstedet værst. Kniven på hovedet på Tranegården i Gentofte i 1982. I denne udstillingen 
deltog: Anette Abrahamsson (f. 1954), Peter Bonde (f. 1958), Claus Carstensen (f. 1957), der i dag 
alle er eller har været professorer ved Det Kongelige Danske Kunstakademi samt Peter Carlsen (f. 
1955), Kristian Dahlgård Larsen (f.1958). Dorte Dahlin (f. 1955). Berit Heggenhougen-Jensen (f. 
1956). Søren M. Jensen (f. 1976). Steen Krarup (f. 1943). Kehnet Nielsen (f. 1947) .Jens Nørregård 
(1946-1990). Nina Sten-Knudsen (f. 1957).Den anden gruppe: Værkstedet værst, blev dannet som 
et atelier-fællesskab og eksisterede i perioden 1981-1984. Fællesskabet ville gennem individuelle 
og kollektive processer lave fælles projekt og være i opposition til Det Kongelige Danske 
Kunstakademi. Medvirkende var: Erik August Frandsen (f. 1957). Dorte Østergaard Jakobsen (f. 
1957). Christian Lemmerz (f. 1959). Lars Nørgård (f. 1956).  Ane Mette Ruge (f. 1955). Jacob F. 
Schokking (1956). Efter opløsningen i 1984 af Værkstedet Værst fortsatte aktiviteterne ind i 
1990'erne i Performancegruppen Værst, hvor bl.a. Christian Lemmerz, Michael Kvium (f. 1955) og 

http://www.fondationdanoise.org/
http://www.kunstbib.dk/
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Sonny Tronborg (1953-2009) deltog. Endelig kan nævnes Inge Ellegaard (1953-2010). Knud Odde 
(f. 1955). Lars Ravn (f. 1959) som arbejdede i samme retning som ’Værst’  

E 

F 

Fauvisme (af fransk fauves; ’vilde dyr’) var en retning indenfor fransk ekspressionistisk maleri i  
perioden 1904-1907. Farverne i maleriet var stærke og klare og afveg ofte fra de farver, der måtte 
være i den naturalistiske virkelighed, fx grønt hår eller blå næse. Henry Matisse (1869-1954) var 
den mest fremtrædende franske fauvist. Sigurd Swane kom hjem efter Pariserrejsen 1907 og var 
blevet moderat fauvist. Hans rejsekammerat Holger Giersing i mere udtalt grad. 

Foreningen til Erhvervelse af Kunstnerboliger. Kunstnerhjemmet i Gothersgade., Gothersgade 
143, 1123 København K. I begyndelsen af 1870’erne blev den del af Gothersgade, der i dag ligger 
mellem Nørre Voldgade og Søerne, anlagt ved at fjerne volde og stadsgrav. På den ene side af 
gaden blev Botanisk Have anlagt og på den anden side opførtes ejendomme på 4-5 etager. Bl.a. 
Kunstnerhjemmet, som ligger på hjørnet af Gothersgade og Rømersgade. Ideen til dette var 
professor ved Kunstakademiet arkitekt Ferdinand Meldahls (1827-1908). Han stiftede: ’Foreningen 
for Erhvervelse af Kunstnerboliger med Ateliers’, og opfordrede rigmænd til at putte penge i 
foretagenet. Bygningens arkitekt, Henrik Hagemann (1845-1910) bidrog med at arbejde gratis. 
Kunstnerhjemmet opførtes i 1877-1878 som en vinkelbygning i fem etager med i alt 15 lejligheder 
samt atelierer. Bygningens facade ud mod Rømersgade er opført i røde mursten med syv 
almindelige vinduer på hver etage. Hjørnet mellem Gothersgade og Rømersgade har to lodrette 
sandstensbånd med fem ateliervinduer.  Facaden mod Gothersgade, som har hovedindgangen i 
midten, har to almindelige vinduer på hver side af opgangen pr. etage samt et ateliervindue. Der 
boede billedhuggere i stuen, arkitekter på første sal og malere på anden sal, tredje og fjerde sal – 
Sigurd Swane fik i 1959 tildelt lejligheden i Gothersgade 143, anden sal til venstre. Den havde 
udsigt over Botanisk Have og et femkantet atelier. Ved hans død i 1973 overtog *Hanne Swane 
lejligheden til sin død i 1986. *Gerda Swane boede der også i flere perioder. Også *Carla Colsmann 
Mohr havde lejlighed der i den sidste del af sit liv. Peter Rostrup Bøyesen, tidligere lærer på 
Kunstskolen for Kvinder boede der. Da Gerda Swane var 12 år, besøgte hun og moren *Agnetes 
Swanes gamle lærer Rostrup Bøjesen fra Kunstskolen for Kvinder i Kunstnerhjemmet i 
Gothersgade. Bartholinsgade. I 1958 erhvervede ’Foreningen for Erhvervelse af Kunstnerboliger 
med Ateliers’ ejendommen Bartholinsgade 7, 1356 København K. Denne adresse har 12 
lejligheder. Der er omkring 210 medlemmer af foreningen. 27 af disse bor i lejlighederne. 
Betingelse for optagelse i foreningen er fremvisning af gyldigt medlemsskab til 
Kunstnersamfundet. (Se: www.kunstnerboliger.dk) 

Frie Jydske Malere blev etablereret i 1921 af Martin Kaalund-Jørgensen (1889-1952). Medlemmer 
var: Viggo Jensen, Kristian og Carl Fredeiksen, Martinus Hougaard, Peter Holm, Emiel Hansen, Niels 
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Ibsen-Nielsen og Johan Sejg. I 1933 blev Asger Jørgensen (Jorn) inviteret. Karl Bovin, Kræsten 
Iversen, Søren Hjort Nielsen medvirkede ved enkeltudstillinger, der blev afholdt i Aarhus, Horsens 
og Silkeborg. 

Frue Plads Markedet blev afholdt første gang i 1983 ved Københavns Domkirke og bliver 
stadigvæk afholdt én gang om året. Arrangørerne er foreningen Danske Kunsthåndværkere & 
Designere, DKoD. der har 500 professionelle udøvere, og som organiserer markedet.  I august 
2019 var 130 kunsthåndværkere fra hele Danmark og enkelte fra Norden, der viste tekstiler, 
smykker, keramik, glas, trævarer og grafik mm. Alle udstillere skal være medlem af foreningen, og 
det kan man blive, hvis man er uddannet fra kunsthåndværk- og designskoler i Danmark (inkl. Det 
Kongelige Danske Kunstakademi) eller har passeret censuren ved hjælp af sit CV eller bedømmelse 
af sine værker. Siden 2007 har foreningen uddelt den anerkendende pris, Håndfuglen, til 
markedets bedste kunsthåndværker eller designer, udvalgt af en ekstern jury. *Anne Rolsted fik 
prisen allerede i 2008 for Bedste Unika og to år forinden, i 2006 (før Håndfuglen var indstiftet) fik 
hun på markedet en pris for den Smukkeste Bod på markedet. (Se: 
https://dkod.dk/fruepladsmarked)  

Futuristerne blev supernyt, idet den italiensk-franske skribent Filippo Tommaso Marinetti (1876-
1944) lige havde publiceret sit manifest, Le Futurisme, på forsiden af Le Figaro i februar 1909. 
Futurisme var i Marinettis litterære udgave dyrkelse af teknologi, masseproduktion og ikke mindst 
den store ødelæggende kraft, der kunne sættes i værk, og som folk kunne henrykkes over. Nogle 
verdensanskuelser, der hurtigt bredte sig til billedkunsten. Marinetti blev senere fascist og ven 
med Italiens diktator Benito Mussolini (1883-1945).  Sovjetunionens revolutionskultur op til 1917 
og frem til 1921 var inspireret af futurismens fascination af maskiner og ikke mindst massernes 
fornyende kraft. Denne futurisme stillede sig et andet sted end den fascistiske, da den ville bygge 
op, mobilisere – ikke til kaos – men til en ny orden med nye værdier og en ny kunstteori. Den fik et 
tilbageslag med Stalins erobring af magten og kunsten styrede nu i socialrealistisk retning. 

Fynboerne. Kunstnergruppen Fynboerne er en gruppe af kunstnere, der er søskende og bliver 
svogre/svigerinder til hinandens søskende. Af de børn, de får bliver flere af dem kunstnere. Kimen 
til kunstnergruppen kommer fra to geografisk/familiemæssige lokaliteter: 
• Syrak Hansen-familien i Faaborg, søskende: maler Peter Hansen (1868-1928); fra 1898 gift med 

Elisa Nikoline Schoubye/Neckelmann (1862-1948) og Anna Hansen/Anna Syberg (1870-1914); 
fra 1994 gift med Fritz Syberg (1862-1939) samt deres søster Marie, som også blev gift med 
Fritz Syberg, da Anna døde 

o Kunstner-efterkommere af Peter Hansen: maler *Elisabeth Neckelmann (1884-1956) og 
keramiker Grete Jensen (f. Hansen 1906-1935) 

o Kunstner-efterkommere af Anna Syberg: billedhugger og keramiker Hans Peter Syberg 
(1895-1979), Johanne Marie Birgitte Syberg, ’Besse’ - Besse Giersing (1896-1944), gift 
med Harald Giersing (1881-1927); det næstyngste barn, Ernst Syberg (1906-1981), der 
skønt jurist blev maler, samt komponist og musiker Farnz Adolf Syberg (1904-1955). 

https://dkod.dk/fruepladsmarked
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• Møllebakken i Kerteminde søskende: Johannes Larsen (1867-1961, der 1898 gifter sig med 
maleren Alhed Warberg/Alhed Larsen (1872-1927) og Christine Larsen/Christine Swane (1870-
1960); gift 1910-1920 med Sigurd Swane (1879-1973) 

o Kunstner-efterkommere af Christine Swane: maler Lars Swane (1913-2002) 
I processen dannes en tredje geografisk/familiemæssig lokalitet: Pilegården i Kerteminde, hvor 
Anna og Fritz Syberg boede fra 1902 med deres syv børn, (hvoraf  ’Besse’, Hans Peter og Ernst blev 
kunstnere) . De fem mandlige kunstnere i den første generation af Fynboerne: Fritz Syberg, Peter 
Hansen, Johannes Larsen, Sigurd Swane og Harald Giersing kender hinanden fra undervisning hos 
Tegnelærer Holger Grønvold (1850-1923) og malelærer og maler Kristian Zahrtmann (1843-1917). 
Fynboerne malede landskaber, de fynske haver osv. i en naturalistisk og let impressionistisk stil. 
Alhed og Anna havde tidlige været blomstermalere på Den Kongelige Porcelænsfabrik; Christine 
havde også beskæftiget sig med blomstermaleri og maling på keramik.  ’Besse’ var modernistisk 
uddannet hos Giersing og så var der *Elisabeth Neckelmann, som hendes stedfar, Peter Hansen, 
mente også hørte med til Fynboerne, men aldrig er blevet ’anerkendt’ som en sådan af gruppen på 
Fyn. Fynbomalerne har deres eget museum i Fåborg: www.faaborgmuseum.dk og 
kunstnerhjemmet efter Alhed og Johannes Larsen i Kerteminde: 
http://www.johanneslarsenmuseet.dk 
 
Fyns Forum var en stor udstillingshal i Odense, indviet i 1936 og nedrevet i 1978. I perioden 24. 
september- 6. oktober 1936 blev der afholdt den hidtil største kunstudstilling i Danmark med 1000 
værker af 100 udstillere. Hovedkraften i Kunstudstillingen var den fynske maler William Hansen 
(1908-1991), der i 1934 havde stiftet sammenslutningen, Germinalen (sd), og som endda havde 
sat sin arv fra forældrene ind som garantisum i forbindelse med udstillingen. Derfor var det en 
streg i regningen, at kunstnergruppen Grønningen sprang fra i sidste øjeblik bortset fra Sigurd 
Swane, som deltog i udstillingen. Der måtte findes erstatningsudstillere, og det blev Richard 
Mortensen (1910-1993), der i 1933-34 havde dannet kunstnergruppen, Linien, sammen med Ejler 
Bille (1910-2004) og Vilhelm Bjerke Petersen (1909-1958). Linien var med til at introducere 
surrealismen i Danmark, en kunstretning der også var repræsenteret på udstillingen. Maleren 
*Ellen Krause deltog i udstillingen, måske som repræsentant for Kunstnernes Efterårsudstilling. (Se 
mere om Germinalen og Linien I og II) 

Fynske kvindelige maleres udstilling 1912. De kvindelige Fynbomaleres udstilling i februar 1912 i 
Den Fries Udstillingsbygning ved Østerport. Her udstillede: Olga Meisner-Jensen (1877-1949), 
Alhed Larsen (1872-1927), Karen Meisner-Jensen (1873-1958), Cathrine Svendsen Engel (1877-
1949), Christine Swane (1876-1960) og Anna Syberg (1870-1914). Efter sigende skulle Sigurd 
Swane have været gruppen behjælpelig. Se: 
http://kunstbib.dk/samlinger/udstillingskataloger/samlingen/000218211 
 

G 

http://www.faaborgmuseum.dk/
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Galleri Rasmus er et privat galleri, der startede i 1990 i Odense, åbnede i 1997 en afdeling i 
København og i 2011 en i Skagen, kaldt Grenens Kunstmuseum. Galleriet lægger sig ikke fast på 
specielle genrer, men vil vise, hvad det finder interessant i tidens kunst – både den nationale og 
internationale. 

Geopark Odsherred er lig med det areal, som udgøres af Odsherred Kommune. Geologisk er de tre 
Odsherredsbuer (Vejrhøjbuen, Vigbuen og Højbybuen) ankerstrukturer i landskabet. De er skabt 
under den sidste istid og gør Odsherred til et interessant eksempel på et istidslandskab, der er 
værd bevare. Geopark Odsherred er med i European og Global Geoparks Network under 
beskyttelse af FN-organet UNESCO. Geoparkfestivalen er en fest i hele Odsherred Kommune. Den 
løber over fire dage, hvor naturen og kulturen fejres overalt på forskellig vis med udstillinger, 
introduktion til egnens kunst, møder, musik, teater, mad og drikke – i det hele hvad 
institutionerne og borgerne (de fastboende og landliggerne) har lyst til at vise hinanden og de 
tilrejsende gæster.  Foreløbigt er der oprettet tre infopunkter om Geoparken: Odsherreds 
Kunstmuseum i Asnæs, Tinghuset i Nykøbing Sjælland samt Café Gletcherporten i Klint. (Se: 
www.geoparkodsherred.dk) 

Germinalen. Germinalen er en kunstnergruppe, som blev stiftet i efteråret 1934. En af årsagerne 
var, at det blev klart for nogle unge fynske malere, at de ikke kunne være med på Den fynske 
Forårsudstilling 1935, hvis de ikke dannede en kunstnergruppe. Germinalens stiftere var unge 
mænd i 20’erne, der var på vej til at leve som kunstnere og derfor var ved at bryde med deres 
erhverv i håndværk og handel. De ville nu indtage pladserne på deres rette hylde, men måtte selv 
skabe den. Navnet Germinalen, som de gav deres nye gruppe, stammer fra den franske 
revolutions kalender, hvor den syvende måned, ’spiremåneden’ i vores nuværende kalender går 
fra 21. marts til 19. april. Samtidig er Le Germinal også navnet på en roman fra 1885 af Émile Zola 
(1840-1902), som betragtes som hans mesterværk og handler om en barsk og realistisk historie 
om en kulminestrejke i 1860’ernes Frankrig. Hovedpersonen er en hårdtarbejdende idealistisk 
immigrantarbejder, der arbejder for en socialistisk revolution og dermed en ny tid. Stifterne af 
Kunstnergruppen Germinalen var: William Hansen (1908-1991), Georg Poulsen (1911-1997) og 
Johannes Dyrbye-Skovsted (1913-1981). Efterhånden kommer flere medlemmer til: Mogens S. 
Andersen (1909-2002), Kay Boeck-Hansen (1920-1992), Paul Christensson (1909-2004), Helge 
Engelbrecht (1919-1991), Frank Hammershøj (1940-2013), Gustav Hjortlund (1901-1977), 
Thormod Kidde (1925-1996), Robert Charly Lund-Jensen (1915-2003), Svend Saabye (1913-2004) 
og Yan Kai Nielsen (1919-2001). Det ser ud til at, Germinalen ophører med at eksistere o. 1967. 
William Hansen lavede kort efter stiftelsen af Germinalen et kæmpe indsats i Fyns Forum 1936 
(sd). (Kilder: Germinalen – en kunstnergruppe og dens miljø med bidrag af Ole Vinding, Niels Th. 
Mortensen, Ib Paulsen og Svend Erik Møller, 1964 samt Weilbachs Kunstnerleksikon) 

Glyptoteket – (græsk glyptos = ’udskæring eller skulptur’; theke  = ’’hvor noget er udstillet’) Ny 
Carlsberg Glyptotek blev indviet i 1897 som bygningsværk på Dantes Plads i København til at 
rumme en stor antik- og kunstsamling, som brygger Carl Jacobsen (1842-1914) og hans første kone 

http://www.geoparkodsherred.dk/
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Ottillia Marie Jacobsensen (f. Stegmann 1854-1903) i 1888 havde doneret til staten. Han havde 
gennem sit liv indkøbt og indsamlet artefakter fra Ægyptens, Grækenlands og Roms oldtid samt 
også indkøbt dansk og fransk kunst fra 1800 og 1900-tallet. Samlingen rummer i dag 10.000 
genstande. Tegne- og malekurser på Glyptoteket giver mulighed for at bruge de mange af 
inspirerende motiver. (Se: https://www.glyptoteket.dk) 

Grafisk Kunstnersamfund – er den første danske sammenslutning af grafikere og blev oprettet i 
1909. Efter oprettelsen Billedkunstnernes Forbund, BKF, (sd), som grafikerne kunne optages i, 
nedlagde man Grafisk Kunstnerforbund i 1969. I 1979 blev der etableret en ny organisation, 
Danske Grafikere, DG, som maler og grafiker professor Dan Sterup Hansen startede. Grafikernes 
Hus, som blev åbnet i 1994 og er udstillingssted for Grafik, ligger i Sølvgade 14 i København. *Asta 
Ring Schultz repræsenterede Grafisk Kunstnersamfund på mange udstillinger (Se: 
www.danskegrafikere.dk) 

Grønningen.  Grønningen - eller Kunstnersammenslutningen Grønningen - blev grundlagt i 1915 af 
nogle utilfredse udbrydere fra Den Frie Udstilling (sd). I Grønningens første udstillingskatalog fra 
1915 står som medlemmer (hvoraf en del kom fra gruppen Ung dansk Kunst (1910-1912): Peter 
Rostrup Bøyesen, Harald Giersing, Ernst Goldschmidt, Niels Hansen, Peter Hansen, Knud Kyhn, 
Johannes Larsen, Viggo Madsen, Kai Nielsen, Karl Schou og Sigurd Swane. Som gæster havde 
medlemmerne indbudt: Ivar Bentsen, Johannes C. Bjerg, Jean Gauguin, Pola Gauguin, Karl Isakson, 
Arne Lofthus, Albert Naur, Carl Petersen og Olaf Rude. Sammenslutningen opfattede sig som det 
nye sted for eksperimenterende, radikal og moderne kunst. De første udstillinger blev afholdt på 
gaden, Grønningen, ved Østerport i København. Efter en del flytten rundt fandt udstillingen sit 
faste sted fra 1933 på Charlottenborg frem til 2007, hvor der blev lukket for kunstnergruppernes 
mulighed for at afholde udstillinger der. Grønningen havde ingen kvindelige medlemmer ved 
starten, og først i 1933, 18 år efter grundlæggelsen, kom det første kvindelige medlem. Det var 
billedhuggeren Astrid Noack. I 1937 blev Christine Swane medlem. Sigrid Lütken kom til i 1954, Eva 
Sørensen i 1968, Jette Thyssen i 1978 og Lise Malinovsky i 1984. En opgørelse over 
medlemskaberne ved 100-års-jubilæet i 2015, viser, at 165 mandlige kunstnere, og 24 kvindelige 
kunstnere er eller har været medlemmer gennem de 100 år – hhv. 87,3 og 12,7 procent. Ud over 
at være medlem har man kunnet blive indbudt som gæst. Blandt disse er der gennem 100 år været 
indbudt 165 mandlige gæster og 48 kvindelige gæster - hhv. 77,5 og 22,5 procent. Man kunne - og 
kan - som kunstner ikke selv melde sig ind, men skal anbefales af et medlem. I Grønningen som i 
andre kunstnergrupper var det ’ånden, kammeratskabet og arbejdsformen’, der var afgørende for 
optag.  I dag har Grønningen 40-50 medlemmer og afholder årlige velbesøgte udstillinger i Den 
Fries Udstillingsbygning på Oslo Plads 1 ved Østerport.. (Kilder: Grønningen i 100 år, 2105. 
Grønningens Kunstnerliste gennem 100 år, af 23. februar 2015. Grønningens udstillingskatalog 
1915).  

Guldagergaard, International Cearmic Research Center. Oprettelsen af Guldagergaard er 
udsprunget af projektet Clay to day 1990 (sd), der også skabte Clay Keramikmuseum (sd). I dag er 
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Guldagergaard er et ud af otte keramiske centre i verden, hvor internationale kunstnere søger om 
arbejdsophold. Året rundt tilbyder Guldagergaard en række symposier, seminarer, kurser og andre 
arrangementer. Fællesbrændinger, kurser i gips, 3D print og adskillige ferniseringer. Centret en 
studiesamling af værker af internationale kunstnere og en skulpturpark. Guldagergaard deltager 
også i den årlige Keramikfestival i hjembyen Skælskør. Keramiker *Birgit Krog var en af 
initiativtagerne til oprettelse af centret. (Se: http://ceramic.dk) 

H 

Helhesten. Helhesten var et kunststidsskrift og en kunstnergruppe, navngivet efter en trebenet 
spøgelseshest, der i folketroen varsler ulykke. Gruppens aktiviteter omfattede et kunsttidsskrift og 
et netværk/en gruppe, vendt mod de nazistiske besættere i 1940-1945, der lige som helhesten i 
folketroen varsler onde ting. Helhesten blev grundlagt i 1941 og udkom med seks enkeltnumre og 
tre dobbeltnumre, i alt 12 hæfter 1941-1944, redigeret af arkitekten Robert Dahlmann Olsen 
(1915-1993) under initiativ af Asger Jorn (1914-1973), under medvirken af Henry Heerup (1907-
1993) og Carl-Henning Pedersen (1913-2007). I første nr. var der artikler om den naturalistiske 
kunst, bl.a. af Karl Bovin. Han og *Birthe Bovin siges at have mødt hinanden i regi af Helhesten, da 
hun arbejdede for gruppen/bladet. Senere var det mere temaer og tolkninger af den abstrakte 
kunst, surrealisme, dadaisme, børnetegninger, jazz og psykoanalyse, der fyldte numrene. Der var 
liv og humor i Helhesten, trods det ildevarslende navn. Medlemmerne omfattede efterhånden: fx 
Vilhelm Lundstrøm (1893-1950), Ejler Bille (1910-2004), Hans Scherfig (1905-1979), Egill Jacobsen 
(1910-1998), Asger Jorn, Erik Thommesen (1916-2008), Henry Heerup og Else Alfelt (1910-1974). 
Da Helhesten pga. pengemangel måtte lukke, førtes mange af kredsens ideer videre i COBRA-
gruppen 1948-1951.(I marts til august 2016 organiserede Carl- Henning Pedersen & Else Alfelts 
Museum i Herning sammen med NSU Art Museum Fort Lauderdale, USA udstillingen: War Horses 
– Helhesten og den danske avantgarde under anden Verdenskrig. Se: www.kunsten.nu) 

Humoristsalonen – se den Nye kunst 

Huset i Asnæs. blev oprettet i 1973 i byens gamle telefoncentral. Initiativtagerne var en række 
kunstnere fra Odsherred og Nordvestsjælland. Galleriet er kollektivt-ejet. Husets udstillinger 
består af medlemmernes værker samt gæstekunstnere. Medlemmer af huset i Asnæs var og er: 
*Ellen Krause, *Birthe Bovin, *Vuokko Johansen, *Birgit Krogh, * Margrethe Agger, *Mette Møller 
Bovin, *Didder Geisler, *Anne Rolsted, *Charlotte Krogh, * Charlotte Bøgh og *Maria Bojsen.  (Se: 
Kvindelige kunstnere i Odsherred gennem 100 år af Anette Wolthers, udgivet af Odsherreds 
Kunstmuseums og Malergårdens Venner og Museum Vestsjælland 2020 – om bl.a. Huset i Asnæs, 
der har hjemmesiden: https://www.husetiasnaes.dk) 

Haandarbejdets Fremme. Selskabet (Foreningen) til Haandarbejdets Fremme. Oprettet i 1928 og 
har som formål at fremme kunstnerisk præget håndarbejde, udvikle mønstre og formidle viden 
om håndarbejde, teknikker, kunst- og kulturhistorie – i det hele taget dansk kunsthåndværk. 

http://ceramic.dk/
http://www.kunsten.nu/
https://www.husetiasnaes.dk/
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Aktiviteterne har gennem årene været mange: Lokalforeninger og forretninger, håndarbejdsskoler 
og Haandarbejdets Fremmes Seminarium. Fra 1934 blev der udgivet et medlemsblad, udvikling og 
produktion af farvet brodérgarn, samarbejde med danske, færøske og grønlandske designere, der 
lavede mønstre til broderier mm., som Foreningen ejer og sælger. 
(http://haandarbejdetsfremme.info/dk) 

I 

J 

K 

Kammeraterne. Kunstnersammenslutningen Kammeraterne, stiftet 1934 og udstillede første gang 
i 1935 i Den Fries udstillingsbygning. Kammeraterne eksisterer stadigvæk.  

Keramikfestival – Skælskør. Skælskør by har siden 2014 arrangeret en årlig en-dags 
keramikfestival i juli måned. Festivalen finder sted langs kanalen mellem Skælskør Havn og 
Skælskør Nor. De 70 medvirkende keramiske kunstnerne fremviser keramik i alle former, 
hverdagsgenstande, kunstgenstande og de nyeste internationale udviklinger. Der er også 
workshops, hvor man får et indblik i designs, materialevalg og teknikker og selv kan prøve at få 
fingre i leret og mulighed for at snakke med kunstnere. Hvert år udvælger festivalen fem 
kunstnere, som hver får lejlighed til at lægge deres kreerede brosten ned i Algade i byen, som i 
den anledning er døbt: Street of Fame, hvior *Birgit Krogh er repræsenteret. Festivalen omfatter 
Det Internationale Keramiske Center Guldagergaard (som Birgit Krog har været med til at oprette), 
Kunstnerlauget KIT, Skælskør Bykontor og Købmandsgården (Se: https://keramikfestival.dk) 

KID – Kunstindeks Danmark – er det centrale register over kunstværker, der er ejes af statslige og 
statsanerkendte museer. Registret blev oprettet i 1985 og drives af Slots- og Kulturstyrelsen, der 
også er ansvarlige for registrets hjemmeside. Ifølge museumsloven skal statslige og 
statsanerkendte museer indberette om kunstværker i egne samlinger. Ud over disse museer er der 
også enkelte flere museer, der indberetter, fordi de har gjort det før museumslovens ikrafttræden. 
Der er forskel på arten og detaljeringsgraden af indberetningerne til registret, da museerne selv 
bestemmer. KID giver også oplysninger om de kunstnere, der har fået deres værker registreret. 
Disse informationer suppleres med oplysninger fra Weilbachs Kunstnerleksikon, der dog ikke mere 
opdateres. (Se: www.kulturarv.dk) 

Knabstrup Teglværk blev oprettet i 1856 på Herregården Knabstrup, fordi der her var meget gode 
forekomster af både rødler og blåler, hvoraf der blev lavet mur- og teglsten. I 1860’erne kom der 
gang i jernbaneplanerne i Nordvestsjælland, idet egnens godsejere gerne ville fragte 
landbrugsprodukterne med tog til København (der var på det tidspunkt kun etableret jernbane ml. 
København og Roskilde i 1847 og en forlængelse til Korsør i 1856). 1881 åbnede jernbanen 

http://haandarbejdetsfremme.info/dk
https://keramikfestival.dk/
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Roskilde-Kalundborg og skabte bedre muligheder for afsætning af Knabstrups produktion. I 1897 
blev Knabstrup omdannet til et aktieselskab, og i 1907 blev produktionen udvidet med 
grundlæggelse af en keramikfabrik, der først producerede urtepotter og fra 1915 brugskeramik. I 
1953 blev billedhugger Johannes Hansen (1903-1995) – som flere Odsherredmalere kendte fra 
foreningen Kunst for Varer - ansat som kunstnerisk leder. På denne tid begyndte de også at lave 
krukker og havefigurer Det blev en stor arbejdsplads med over 300 ansatte i en periode, men i 
1970’erne måtte man udskille teglværket som en selvstændig enhed. Og i 1980 stoppede 
produktionen af mursten. Kunstneren Bjørn Wiinblad (1918-2006) købte i 1977 keramikfabrikken, 
som også fremstillede hans egen design sammen med andre designere. I 1988 lukkede også 
keramikfabrikken. Holbæk Museum/Museum Vestsjælland har taget hånd om det 
museumsmæssige fra Teglværk og fabrik og udstiller ca. 1.500 genstande fra stedet. Tilbage står 
rester af produktionsbygningerne, som er købt af Fonden til Fremme af Økologisk Balance, som 
udlejer til Kulturcentret Makvärket, som har folkekøkken, børnecirkus og afholder koncerter og 
andre arrangementer. Siden 2008 er der foregået ombygning og restaurering af 
produktionsbygningerne. Fabrikkens ca. 20 arbejderboliger er stadigvæk boliger, men ombygget til 
moderne standard. (Se: https://slks.dk og https://makvaerket.wordpress.com)  

Kanonklubbens kvindelige medlemmer: Lene og Marie Bille, Rikke Diemer, Kirsten Dufour, Kirsten 
Justesen, Jytte Keller, Jytte Rex og Birgitte Skjold Jensen. De organiserede i april 1970 udstillingen 
Damebilleder (sd.). 

Kleis’ Kunsthandel. Georg Kleis Kunstudstilling, Forgylderetablissement. Rammfabrik og Lager, 
Vesterbrogade 58. Forretningen var blevet grundlagt i 1831 som en ’Glarmester og 
Skilderiforretning’. Derefter blev den drevet videre af efterkommerne med større vægt på 
kunsthandling og udstillingsaktiviteter indtil 1972, hvor den lukkede. Kleis’erne spillede en stor 
rolle gennem formidling af moderne kunst. Fx blev Den Frie Udstilling afholdt for første gang den 
26. marts 1891 hos Kleis. I 1893 præsenterede Kleis symbolistiske kunstnere. Omkring 1900 
udstiller kunstnere fra Fynboerne der. I 1908 vistes der tyske ekspressionister på Marts-
udstillingen hos Kleis. I perioden 1912-1918 stod gallerist, komponist og musiker Herwarth Walden 
(1878-1941) fra Berlin for fire udstillinger af international modernistisk kunst hos Kleis. *Asta Ring 
udstillede der i 1920 ved udstillingen: Unge Malere i 1920: Fra Himmelbjerget samt tre træsnit: 
Livet, Dagen helder og Uglen Strix i Kamp. To exlibris samt Landskab. (Se: Ny Carlsbergfondet: 
Kilder til dansk kunsthistorie - https://fynboerne.ktdk.dk/personer/kleis-hjalmar/dokumenter 
samt kataloget fra Unge Malere 1920, Kunstbib.dk) 

Kunstdage i Pinsen – Kunst i Pinsen er en række aktiviteter i Odsherred og i Midt- og Vestsjælland, 
hvor kunstnere/kunsthåndværkere åbner deres atelierer og værksteder, og hvor også gallerier 
holder åbent. Her kan besøgende frit komme og se på kunst og evt. købe noget. Det er i Odsherred 
en stor censureret ’total-udstilling’, der dækker hele Odsherred-området og foregår (lørdag, 
søndag, mandag kl. 10-17 hver dag i pinsen). Her holder de medvirkende kunstnere og 

https://makvaerket.wordpress.com/
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kunsthåndværkere åbent i deres atelierer, værksteder, salgslokaler og gallerier. (Se: 
https://www.visitodsherred.dk og  www.kunstipinsen.dk) 

Kunstfonden/Kunstfondet. Statens Kunstfond. I 1964 vedtog Folketinget loven om Statens 
Kunstfond, der: ”har til opgave gennem de fondet tillagte midler at virke til fremme a dansk 
skabende kunst inden for den bildende kunst, den litterære kunst og tonekunsten.” Initiativtageren 
var daværende kulturminister (den første kulturminister i DK), socialdemokraten Julius Bomholt 
(1896-1969). Baggrunden for oprettelse af Kunstfondet var, at kunstnerne rettede appeller til 
regeringen og viste gennem et demonstrationstog i 1953 fra Charlottenborg til Christiansborg, at 
de ønskede et fond, der støttede kunsten. Bomholt, som da var undervisningsminister, nedsatte 
derefter en kommission, der førte til udarbejdelse af loven om Statens Kunstfond. Da loven skulle 
omsættes til praksis, rejste der sig en omfattende diskussion om samfundets forpligtelser over for 
kunstnerne, en diskussion, der som temaer havde: elitens smag over for folkets, by og land, den 
abstrakte moderne kunst over for naturlisme – og om kunstnere overhovedet skulle støttes af 
skattemidlerne. En underskriftsindsamling mod loven, ledet af lagerforvalter Peter Rindal (1923-
2009) i Kolding blev en del af den modstand, der opstod mod Kunstfonden, og som senere fik 
navnet ’rindalisme’. (se: Jørgen Stubgaard: Kunstfonddebatten 65 – en hvidbog, Rhodos 1968). 
Kunstfonden, som stadigvæk lever, har en bestyrelse, hvis formand udnævnes af den til enhver tid 
siddende kulturminister. Bestyrelsen har nedsat en række udvalg (2020: 12 udvalg i alt), som 
bevilger midler efter ansøgning fr kunstnere, kunstnergrupper, kunstformidlere og 
kulturinstitutioner. I 2020 bevilgedes midler til omkring 6.000 projekter, der støttedes med 
omkring 500 mio. kr. (se: www.kunst.dk).  

Kunst for varer. Maler Aage Bertelsen (1873-1945) sammen med Ebba Carstensen (1885-1967) 
m.fl. stiftede i København i 1924 foreningen Kunst for Varer, der var en bytte-forening. For at 
kunne være med i ordningen, skulle man være kontingentbetalende medlem, hvad enten man var 
vare- serviceproducent eller kunstner. Formålet var: ”at hjælpe Kammeraterne og skaffe dem og 
os selv Varer til at opretholde Livet med, og til Tider et eller andet, vi ellers aldrig havde Raad til at 
købe.” Der var omkring 200 medlemmer. Bertelsen var selv formand for foreningens bestyrelse 
indtil sin død 1945. Foreningen havde først lokaler i Stormgade 19, senere flyttede den til 
hjørnehuset Bredgade 60/Fredericiagade 18 i København.  Indgangen var Fredericiagade, her man 
skulle gå op til 1. sal, hvor der var kontor og udstillingslokaler/galleri. Her kunne man også købe de 
udstillede varer kontant. 40 procent af omsætningen i foreningen var kontantsalg. Med indførelse 
af merværdiafgiften, moms på 10 procent i detailsalget i 1967, ophørte foreningen o. 1973, da 
momsreglerne fandtes for svære. Momsen indebar (og indebærer), at køber sammen med 
varekøbet skal indbetale momsen til sælgeren, der aflægger et momsregnskab og indbetaler den 
skyldige moms til told og skat. Momsen er konstrueret således, at slutforbrugeren, som har købt 
varen i detail-leddet, er den, der i sidste ende selv skal betale momsen.  Hvordan man beregnede 
moms ved varebytte i 1967 var – og er stadigvæk - en svær nød at knække, hvorfor foreningen gav 
op. I Danmark har momsen siden 1992 været 25 procent. (www.skat.dk) Kunst for Varer var en 
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værdsat ordning af begge parter, der selv kunne bestemme prisen – subjektiv pris. Man kunne 
også udstille sine kunstværker i foreningen og nå de grupper, der ellers ikke gik på 
kunstudstillinger for samtidskunst. Små og store virksomheder kunne anskaffe sig kunst, få malet 
portrætter mv. Kunstnere kunne både få råd til store anskaffelser og små fornødenheder: Købe et 
sommerhus, få installeret centralvarme, få udført håndværkerarbejde, købe skræddersyet eller 
konfektionssyet tøj, frisør, lægehjælp fra speciallæge, få taget fotos af kunstværker, få madvarer 
osv. Flere kunstener fra Odsherred var med i Kunst for Varer: *Carla Colsmann Mohr (der 
udstillede i foreningen i 1948), *Ellen Krause (der udstillede i foreningen i 1963) og Viggo Rørup, 
der var bestyrelsesmedlem en periode. Familien Swane betalte masser af håndværkerregninger 
med malerier, og billedhugger Johannes Hansen (1903-1995), der udstillede i foreningen i 1931 og 
var leder af den kunstneriske afdeling på Knabstrup Keramikfabrik fra 1953, var flittige brugere af 
ordningen. Sidstnævntes datter, keramiker Helle Nybo har 2018 medvirket i to interviews à 60 
minutter om sin familie, herunder dens brug af Kunst for Varer. (Se og hør:  
www.soundcloud.com) 

Kunstindkøb. Gennem mange generationer har kunstmuseerne kun købt værker af kvindelige 
kunstnere i et meget lille omfang. Det samme har måske også været gældende for store 
institutionernes kunstindkøb. Dagbladet Politiken fortæller 24. februar 2020, at Københavns 
Kommune nu vil købe lige meget kunst af ”mænd og kvinder og bestræber sig på at betale 
mandlige og kvindelige kunstnere lige meget. Det har Rådet for Visuel Kunst i kommunen besluttet. 
Til Politiken fortæller et af rådets medlemmer, direktør for Kunsthal Charlottenborg Michael 
Thouber, at mandlige kunstnere tidligere er blevet betalt mere for deres værker end deres 
kvindelige kolleger. Derfor har rådet også fokus på ligeløn (…) Thouber har selv været imod at 
indføre kvoter på kunstindkøb. Han ændrede holdning, efter en global undersøgelser i september 
viste, at kun 2 procent af kunst, der sælges på auktion, er skabt af kvinder.”  

Kunstnerboligerne i Bartholinsgade. I 1958 erhvervede ’Foreningen for Erhvervelse af 
Kunstnerboliger med Ateliers’ ejendommen Bartholinsgade 7, 1356 København K. Denne adresse 
har 12 lejligheder. Der er omkring 210 medlemmer af foreningen. 27 af disse bor i lejlighederne. 
Betingelse for optagelse i foreningen er fremvisning af gyldigt medlemsskab til 
Kunstnersamfundet. (Se: www.kunstnerboliger.dk) 

Kunstnerbyen Hjortekær er 12 dobbelthuse, som ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune. De er tegnet 
af arkitekten Søren Leer Jacobsen (1924-2012) og opførtes i perioden 1957-1959. Husene ligger i 
et område med skov og stutterier mm. og betragtes i dag som bevaringsværdige. Hvert hus 
rummede oprindeligt atelier og beboelse, og mange slags kunstnere havde deltaget med ideer til 
bygningerne. Fra Hjortekær er der adgang til grønne områder og skov i form af naturparken 
Jægersborg Dyrehave. (Se: artikel af Ingerlise Koefoed i Lyngby-bogen 2004-05.) Her voksede 
keramiker *Anne Rolsted op. 
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Kunstforeningen på Gammel Strand blev stiftet i 1825 af C.W. Eckersberg m.fl., og var en blanding 
af en medlemsforening, hvor man købte kunstværker og et galleri med skiftende udstillinger. I dag 
er Kunstforeningen, hvis adresse er Gl. Strand 48, en kunsthal, der årligt afholder 6-8 udstillinger, 
har en kunstbiograf og et arrangementsprogram i tilknytning til de skiftende udstillinger. (Se: 
http://www.glstrand.dk) 

Kunstforeningen af 18. november blev stiftet i 1842 af en ca. 30 yngre kunstnere som en 
sangforening, der medvirkede ved Bertel Thorvaldsens bisættelse i Vor Frue Kirke i 1844. De holdt 
af at optræde og lave events, så i perioden 1845-1928 var Kunstforeningen medarrangør af en 
række store karnevaler. Alle pengene fra overskud fra disse arrangementer satte foreningen i en 
byggefond, der var i stand til at finansiere køb af ejendommen Frederiksgade 8, som ligger lige ved 
Marmorkirken i København. I kælderen er der værksteder til litografi og metalgrafik. På 
fjerdesalen er der: To male- og tegneatelierer, en spisestue og et møderum. *Ingrid Wichmann var 
medlem. Ejendommen indeholder ni lejligheder til beboelse. De er i dag ejerlejligheder.  

Kunstforeningen i København arrangerede i 1911 en udstilling for kvindelige maler. Udstillere var: 
*Carla Colsmann (1887-1974), Bizzie Høyer (1888-1971), Olivia Holm Møller (1875-1970), Marie 
Graa (1876-1944) og Sophie Petrine Pedersen (1885-1950), som blev forkvinde for Kvindelige 
Kunstneres Samfund i perioden 1921-1924.  

Kunstnergaven til Sønderjylland var en idé, som havde været længe undervejs, lige siden 
nederlaget til Preussen/Østrig i 1864. Efter afslutning af Første Verdenskrig og genforeningen af 
det dansksindede Sønderjylland og Danmark i 1920 genoplivedes tanken om at give landsdelen en 
række kunstværker med historiske referencer. En komité indsamlede de nødvendige penge til 
indkøb fra 176 kunstnere (hvoraf nogle afdøde) 500 værker (malerier, grafik, skulpturer og 
kunsthåndværk), der blev fordelt på museerne i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. Til 
initiativet forærede Sigurd Swane værkerne: Bøgekroner; Højsommer og Wedelsborg fra 1912, til 
anledningen og hans bidrag ledsagedes af et ønske om et sønderjysk museum. Planerne om at 
lave et sådant kunstmuseum på baggrund af kunstnergaven kunne der dog ikke skabes enighed 
om ved den lejlighed. Ved 75-års jubilæet for Genforeningen udsendtes bogen: Kunstnergaven til 
Sønderjylland i 1995, red. Birgit Jenvold. På forsiden gengives *Carla Colsmann Mohrs maleri: 
Flagene til Sønderjylland sys på Christiansborg, 1919. Museerne i Sønderjylland er i dag samlet 
under paraplyorganisationen Museum Sønderjylland, der er en fusion af oprindeligt syv museer i 
landsdelen samt Institut for Sønderjysk lokalhistorie. Museet har nu ti udstillingssteder. (Se:  
https://msj.dk) 

Kunstnernes Efterårsudstilling, KE, er en offentlig anerkendt, censureret udstilling, der blev 
etableret i 1900 som et alternativ til Charlottenborgs udstillinger, der dengang kun antog værker 
fra akademistuderende. Den omfatter billedkunst og kunsthåndværk. Udstillingen er åben, idet 
alle kan indsende værker til bedømmelse. Udstillingen har således igennem sin eksistens kunnet 
være et spejl for, hvad der rører sig i kunsten og fungerer som adgang til den professionelle 
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kunstverden, da alle uanset uddannelse baggrund og netværk kan indsende værker og få dem 
kunstfagligt bedømt. Censurkomiteen vælges af og blandt de kunstnere, der tidligere har udstillet 
(se: https://ke-udstilling.dk).) 

Kunstnernes Påskeudstilling, KP - navnet blev brugt for første gang i 1949 ved udstillingen i 
Aarhus Rådhushal, hvortil der var indsendt 2000 værker til bedømmelse. KP, blev statsanerkendt i 
1963 og blev på det tidspunkt en af de 14 statsanerkendte censurerede udstillinger i Danmark, der 
var hjemmehørende uden for København. KP er en medlemsforening, der på en generalforsamling 
vælger sin bestyrelse på fem personer. Medlemstallet er på godt 100 kunstnere og den har til huse 
i Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade 13, 8000 Aarhus C (se: www.kp-spring.dk)  

Kunstnernes Sommerudstilling, KS - har været afholdt siden 1973 i Tistrup ved Varde. Fra 2000 
har udstillingen været afholdt i Museum Vestjyllands Janusbygning. Alle uanset alder og 
nationalitet kan melde sig til denne udstilling og få sine værker censureret. Udstillingen fylder 500 
m2 og varer i to måneder fra juni til august. (Se: https://www.janusbygningen.dk ) 

Kunstnersamfundet – se Akademiet/Akademirådet  

Kvadraten. Stiftet i 1970 bl.a. af *Gerda Swane. Der var fire medlemmer: maler Ole Arnach, maler 
Gunnar Mars, billedhugger Poul Berg og to gæster hvert år, når de udstillede i Den Fries 
udstillingsbygning.  Den ophørte på et tidspunkt pga. uenighed om vægplads mellem to 
medlemmer 

Kvindemuseet opstod/udviklede sig i Aarhus i begyndelse af 1980’erne, da arbejdet for ligestilling 
bevægede sig fra 1970’ernes græsrødder og enkeltstående kurser på universitetet til mere 
institutionelle sammenhænge. Fx nedsatte statsminister Anker Jørgensen et Ligestillingsråd i 1975; 
i samme årti vedtog folketinget lovgivninger om ligestilling, der også var baseret på direktiver som 
følge af medlemsskabet af EU fra 1973. Statslige ligestillingskonsulenter, der skulle beskæftige sig 
med uddannelse og arbejdsmarkedet og iværksætte praktiske projekter, blev ansat fra foråret 
1981. Og endelig fik kvinde- og kønsforskning en mere fast plads som en særlig forskningsgren i 
den nationale og internationale forskningsverden. Kvindemuseet i Aarhus startede sin aktivitet op 
med at indsamle en række artefakter og dokumenter, der kunne belyse kvinders kulturhistorie på 
mange forskellige vinkler: Kunst, frembragt af kvinder blev også en linje i museets arbejde, bl.a. 
gennem kunstudstilling, og museet ejer enkelte centrale værker af kvindelige kunstnere, bl.a. 
*Carla Colsmann Mohrs værk fra 1912 med motiv fra Kunststkolen for Kvinder på Kunstakademiet. 
I dag fokuserer museet ikke kun på kvinders køn, men køn i meget bred forstand. (Se: 
http://kvindemuseet.dk) 

Kvindernes Bygning, Niels Hemmingsens Gade i København. Bygningen blev opført 1936/1937 
under ledelse af arkitekt Ragna Grubb Laursen (1903-1961) for det overskud på 13.000 kr., som 
udstillingen, Kvindernes Udstilling fra Fortid til Nutid i 1895 gav. Til byggeriet kom der også penge 
fra indsamlinger, testamentariske gaver, lotterier mm. Bygningen kom til at indeholde et hotel 

https://ke-udstilling.dk/
http://www.kp-spring.dk/
https://www.janusbygningen.dk/
http://kvindemuseet.dk/


Wolthers KUNSTLEX® 2021 Anette Wolthers Side 181 
 

med restaurant, mødelokaler og butikker. I 1970’erne og 1980’erne nedlagde man hotel, 
restaurant, en del mødelokaler og lejede ud til Copenhagen Jazzhouse. Huset bestyres af en fond, 
der vælger en formand til at bestyre huset. (Se: http://www.kvindernesbygning.dk/historie) 

Kvindelige Kunstneres retrospektive Udstilling 1920. Kvindelige Kunstneres retrospektive 
Udstilling blev afholdt fra 18. september til 14. oktober 1920 i Den Fries Udstillingsbygning. Den 
var en opfølgning efter 25 år på den store: Kvindernes Udstilling i Fortid og Nutid i 1895, som igen 
var inspireret af Verdensudstillingen i Chicago 1893. I 1920-udstillingen medvirker 200 kvindelige 
kunstnere med i alt 590 værker. *Elisabeth Neckelmann og *Carla Colsmann Mohr deltager i 
udstillingen sammen med Anna Petersen, Johanne Krebs, Bertha Wegmann, Anna Ancher, Oliva 
Holm Møller, Astrid Holm, Christine Swane, Helga Ancher, Ebba Carstensen, Anne Marie Telmányi 
og Ingeborg Plockross Irminger og mange andre kvindelige kunstnere, der var i tiden. Der var også 
en afdeling med ældre og afdøde kvindelige kunstnere: Elisabeth Jerichau Baumann, Louise Marie 
Ingemann, Adelgunde Voigt, Magdalene Bärens, Christine Marie Løvmand. (Se kataloget fra 
udstillingen: http://www.kunstbib.dk/objekter/udstillingskataloger/Udst_0810.pdf) 
Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS, oprettet 1916. Medstiftere af KKS fra de 21 beskrevne 
kunstnere i denne bog var: *Elisabeth Neckelmann og *Carla Colsmann Mohr. Eksempler på andre 
af de 25 medstiftere var: Anna Ancher. Anne Marie Carl-Nielsen, Ebba Carstensen, Maria 
Henriques. Helvig Kinck, Marie Luplau, Emilie Mundt. Hurtigt var medlemstallet på 87. I 2016 holdt 
foreningen 100 års-jubilæum og udgav i den anledning bogen: 100 års øjeblikke – Kvindelige 
Kunstneres Samfund med mange bidrag efter idé af Lene Rasmussen og Pylle Søndergaard med 
redaktion af Charlotte Glahn og Nina Marie Poulsen. Af de 21 kunstnere, der er beskrevet i bogen: 
Kvindelige kunstnere i Odsherred af Anette Wolthers, har følgende 9 været medlemmer af KKS: 
*Elisabeth Neckelmann, *Carla Colsmann Mohr, *Asta Ring Schultz, *Ingrid Wichmann, *Helga 
Klitbæk, *Ellen Krause, *Hanne Swane, *Gerda Swane og *Marianne Poulsen (stadig medlem) 

Forkvinderne for KKS gennem godt 100 år:  
• 1916-1918: Maler og billedhugger Helvig Kinch 
• 1918-1920: Maler Marie Henriques 
• 1920-1921: Maler Agnes Lunn 
• 1921-1924: Maler Sophie Petrine Pedersen 
• 1924-1954: Maler Elisabeth Neckelmann 
• 1954-1992: Maler Gudrun Poulsen 
• 1992-2000: Maler Inger Lut Debois 
• 2000-2010: Billedhugger Lise Ring 
• 2010-2019: Billedkunstner Kit Kjærbye 
• 2019-         : Keramiker mm. Lise Seier Petersen 

KKS har gennem årene afholdt en række udstillinger med deltagelse af de i ovennævnte bog 
portrætterede kunstnere. Se opgørelse af udstillingerne på KKS’s hjemmeside med historiske 
dokumenter og opgørelser: http://www.kk15.dk/kk15_historie.html 

http://www.kvindernesbygning.dk/historie
http://www.kunstbib.dk/objekter/udstillingskataloger/Udst_0810.pdf
http://www.kk15.dk/kk15_historie.html
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Kvindelige Kunstneres Samfunds udstilling 81 Kunstnerinder 1973. Kvindelige Kunstneres 
Samfunds udstilling: 81 Kunstnerinder i februar-marts 1973 sker i samarbejde med Hedeboegnens 
Kunstkreds og foregår i Taastrup Fritidscenter – og hedder også HE-BO 73. På udstillingen deltager 
*Hanne Swane og *Gerda Swane (Se: Roskilde Tidende 05.02.1973 og Vejle Amts Folkeblad 
20.03.1973, KKS-arkiv).  

Kvindelig Læseforening.  Blev stiftet i 1872 - et år efter grundlæggelsen af Dansk Kvindesamfund, 
og eksisterede indtil 1962. Læseforeningen blev en af grundpillerne i dansk kvindebevægelse. Den 
blev stiftet af Catarina Sophie Cecilie Petersen (1837-1874), som ønskede, at kvinder i byen havde 
et sted at mødes med adgang til aktuel litteratur, dagblade og magasiner. Da den åbnede, var 
bogbestanden på 1.007 bøger. Ved århundredeskiftet var Læseforeningen større end Det 
Kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket til sammen. Med udbredelse af folkebibliotekerne 
forsvandt behovet for foreningen.  

Kvindernes Bygning. Ligger i Niels Hemmningsensgade 8-10, 1153 København K. Den kunne i 2020 
afholde sit 125-års jubilæum efter idé fra Emma Gad i 1895 (se opslaget her i Wolthers KUNSTLEX 
om Kvindernes Udstilling fra Fortid til Nutid 1895 og se seneste publikation herom: Fra vision til 
virkelighed – Kvindernes Bygning 124 år, Forlaget Himmerland 2020, red. Annemarie Balle.. 

Kvindernes Udstilling fra Fortid til Nutid 1895. Kvindernes Udstilling fra Fortid til Nutid i juni – 
september 1895 var den første og største kvindeudstilling i Danmark og en dansk opfølgning af 
kvindeudstillingen på Verdensudstillingen i Chicago 1893.  Det var en bredt anlagt udstilling, der 
foregik flere steder i København: Industriforeningen og ved Vesterport samt aktiviteter over store 
dele af byen.  I alt blev der vist 4.500 genstande inden for kunst, kunsthåndværk, håndværk, 
husholdning – alt sammen opfundet/produceret af kvinder. ’Kunstafdelingen’ udstillede ved 
Vesterport, hvor udstillingsgruppen Den Frie, plejede at udstille. (Først i 1905 fik Den Frie sin egen 
bygning). Formålet med Kunstudstillingen på Kvindernes Udstilling i 1895 var at få værker af 
kvindelige kunstnere udstillet, både dalevende og da afdøde. Der udstilledes værker af kvindelige 
malere og billedhuggere og spilledes værker af kvindelige komponister. I øvrigt blev der afholdt 
koncerter, gymnastikopvisninger, teater- og balletforestillinger, foredrag og meget andet i 
forbindelse med udstillingsaktiviteterne. Den Kongelige Porcelænsfabrik var også klar med hele 
fem mindeplatter med variation over udstillingslogoet, mælkebøtte. Bing & Grøndahls 
udstillingsplatte havde et billede af Dronning Margrethe I. Til organisering af udstillingen blev 
nedsat en komité, der bestod af kvinder med forskellige klassebaggrunde og dagsordener. 
Størstedelen var kvinder fra den danske adel, godsejere og forretningsmænd. Resten af kvinderne 
i komiteen var kvindesagskvinder.  Diskussionerne blev noget polariserede, hvad der endte med, 
at kammerherreinde Sophie Oxholm (1848-1935) trak sig som præsident for udstillingen nogle 
måneder før den skulle åbne. (Hun havde været ledende kraft og ’heltinde’ på Verdensudstillingen 
i Chicago i 1893 (sd), da hun på meget kort tid havde indsamlet værker af kvinder til denne 
udstillings særlige kvindeafdeling). Gehejmerådinde Bertha Buch afløste Oxholm som præsident. 
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Den konkrete anledning til Oxholms exit skulle have været uenighed om beslutningstagen i de 
forskellige udvalg og placering af den skrappe kvindesagskvinde og stemmeretsforkæmper mm. 
Johanne Meyer (1838-1915) i litteraturudvalget! Magtfulde Emma Gad (mere om hende om lidt) 
støttede Meyer. Sophie Oxholm gik af og udsendte i 1896 en bog om forløbet med forsvar for sine 
dispositioner.  Overskuddet på 13.000 kr. fra udstillingens 80.000 besøgende blev af forfatteren og 
eventmageren Kommandørinde (senere Admiralinde) Emma Gad (1852-1921) og vicepræsident 
for udstillingen foreslået brugt til opførelse af en Kvindernes Bygning, hvad skete i 1936/1937. I sin 
velkomststale til udstillingen lagde Emma Gad vægt på at fremme kvinders økonomiske 
uafhængighed gennem at kunne frembringe produkter og være selv- eller medforsørgende.  (se: 
www.emmagad.dk). Ingen af de 21 kvindelige kunstnere, der er portrætteret i bogen: Kvindelige 
kunstnere i Odsherred gennem 100 deltog i 1895-udstillingen, da de var børn eller ikke født på 
dette tidspunkt. 1895-udstillingen blev fulgt op 25 år efter, i 1920, med Kvindelige Kunstneres 
Retrospektive Udstilling i København (sd), organiseret af Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS. Her 
deltog bl.a. *Elisabeth Neckelmann og *Carla Colsmann Mohr.  

Kvinderådet hed tidligere Danske Kvinders Nationalråd og blev oprettet i 1899 som en dansk 
afdeling af International Council of Women. Kvinderådets opgave er på sine 
medlemsorganisationers vegne at arbejde for kvinderettigheder, socialt, fagligt, økonomisk og 
kulturelt. Medlemsorganisationerne vælger et repræsentantskab, bestående af tre delegerede fra 
hver medlemsorganisation, og repræsentantskabet vælger forkvinden. Kvinderådet rapporterer til 
FN som NGO (non governmental organisation) og er dansk koordinator ved FN-kvindekonferencer 
og Nordisk Forum. Medlemsorganisationerne er en række kvindeorganisationer, kvindeudvalg og 
lignende, men også politiske partier og fagforeninger er medlemmer. (Se:  http://kvinderaadet.dk) 

Kvindeudstillingen på Charlottenborg 1975. Udstillingen varede 8.-21. december i FN’s 
Internationale Kvindeår 1975 og bestod af 42 kvindelige udstillere. Den var opdelt i to udstillinger: 
Rejsning og Kvindeudstillingen XX, hvor sidstnævnte havde inviteret over 50 internationale 
kvindelige kunstnere. Der var happenings, performances, teatergrupper, musikere, digtere og 
foredragsholdere.  Ministeriet Anker Jørgensen 1975-1978 tog en del ligestillingsinitiativer i 
anledning af Kvindeåret og nedsatte bl.a. det første Ligestillingsråd, og hans ministerium 
koordinerede de officielle aktiviteter i den anledning: Charlottenborgudstillingen i 1975 var 
imidlertid et privat græsrodsforetagende. (Se Pontoppidan, Birgit (2017): Det skete på 
Kvindeudstillingen Charlottenborg 1975, Forlag Birgit Pontoppidan). 

Købestævnet i Fredericia. Se Dansk Købestævne 

L 

Linien I  var en sammenslutning af abstrakt-surrealistiske kunstnere, dannet 1934 af Vilhelm Bjerke 
Petersen, Ejler Bille og Richard Mortensen. De ville samle den nyskabende kunst og danne en 
forbindelseslinje mellem de revolutionære inden for alle felter, og i deres tidsskrift Linien (1934-

http://www.emmagad.dk/
http://kvinderaadet.dk/
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35) var der derfor artikler af teoretikere fra mange fagområder. Bille og Mortensen brød samme år 
med Bjerke Petersen og arrangerede en stor international udstilling for sig selv i 1937 og en 
mindre i 1939. 

Linien  II. I 1947 dannede bl.a. Ib Geertsen, Bamse Kragh-Jacobsen, Niels Macholm, Albert Mertz 
og Richard Winther sammenslutningen Linien II, der samme år udstillede i Tokantens galleri i 
København. Navnet skulle understrege en fortsættelse af Liniens indsats i 1930'erne. På deres 
anden udstilling i 1948 vistes der næsten udelukkende konstruktivistiske værker, hvilket blev 
afgørende for den konkrete kunsts udvikling i Danmark. Efter opløsningen i 1952 arrangeredes 
endnu to udstillinger, "Linien 3, konkret realisme" i 1956 og "Linien igen" i 1958. 

Lyngby Møller ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune og består af en søndre og en nordre mølle; 
sidstnævnte ligger ved Lyngby Hovedgade. Møllerne er del af et å- og vandmøllesystem mellem 
Furesøen og Mølleåen før udløbet til Øresund. Nordre Mølle, som er en kornmølle fra 1800-tallet, 
er indrettet som museum, og man kan bruge møllen til udstillinger. *Anne Rolsted holdt i 1986 
udstilling af sin første produktion af egen keramik i møllen. (Se om møllerne: stadsarkivet  i 
Lyngby-Taarbæk Kommune) 

M 

Malende Kunstneres Sammenslutning, MKS, stiftet 1909. Malende Kunstneres Sammenslutning, 
MKS, blev stiftet i 1909. Maler mm. J.F. Willumsen (1863-1958) var hovedaktøren, og blandt de 26 
stiftere var en række af tidens førende mandlige kunstnere: Maler og keramiker Svend 
Hammershøj (1873-1948). Maler og billedhugger Joakim Skovgaard (1856-1933). Maler og 
billedhugger Lauritz Tuxen (1853-1927). Maler Kristian Zahrtmann (1843-1917). Maler og tegner 
Erik Henningsen (1855-1930). Maler Ludvig Find (1869-1945). Malerne og underviserne på 
Kunstskolen for Kvinder: Peter Rostrup Bøyesen (1882-1952) og Sigurd Wandel (1875-1947) m.fl. 
Senere optoges maler Michael Ancher (1849-1927). To tredjedele af de eksisterende medlemmer 
skulle kunne anbefale en ny medlemskandidat før optagelse. Maler Anna Ancher (1859-1935) 
søgte om optagelse i 1909, men blev afvist, skønt der i foreningens første love stod, at man 
ønskede: ’Kunstnere og Kunstnerinder’ som medlemmer. Først i 1935 optoges den første 
kvindelige kunstner i MKS (man ved ikke hvem), og i 1966-1968 bliver den første kvindelige 
kunstner valgt til formand, grafiker Vera Myhre (1920-2000). Bortset fra, at de ikke ville have 
kvindelige kunstnere med - lige som Kunstakademiet heller ikke ville give adgang for kvinder på 
lige fod med mænd - så ville de være en modvægt til Kunstakademiets monopol i kunstverdenen 
(undervisning, udstillingsvirksomhed, legatforvaltning mm.) .  Som protest mod, at MKS ikke ville 
optage kvinder som medlemmer, stiftes Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS i 1916, da kvinder 
også ville have en organisation, der kunne repræsenteres i forskellige af Akademiets organer, være 
med i censur af udstillinger mm. MKS udviklede sig gennem årene og er en af grundstammerne i 
Billedkunstnernes Forbund, BKF (sd) i dag. KKS eksisterer stadigvæk. (Se: Billedkunstneren 2009, 
artikel af Miriam Katz)  
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Malergården. *Gerda Swane (1930-2004), datter af Sigurd Swane (1879-1973) og *Agnete Swane 
(1893-1994) var elev på Kunsthåndværkerskolens keramiklinje og på Kunstakademiets maler- og 
fresco-skole 1951-1952 og 1957-1960. Gerda Swane overtog Malergården i 1984 og arbejdede for, 
at dette kunstnerhjem kunne bevares for eftertiden. I 2004 blev det derfor overdraget til 
daværende Dragsholm Kommune, nu Odsherreds kommune og er en del af Museum Vestsjælland 
sammen med Odsherreds Kunstmuseum. Malergården blev oprindelig etableret i 1934, hvor 
Sigurd og Agnete Swane sammen med børnene, Gerda, Henrik og *Hanne (1926-1986) rykker ud 
fra København til Plejerup v/ Grevinge. Henrik Swane (1929-2011) udvikler sig som fotograf, mens 
døtrene får maleruddannelser. Læs om Agnete, Hanne og Gerda Swane) (Se: 
https://www.vestmuseum.dk og bogen: Kvindelige Kunstnere i Odsherred gennem 100 år, 2020) 

Minefeltet. ’Minefeltet’ – i Nikolajgade, som ligger ved Nikolaj Kirke i Københavns indre by, 
eksisterer endnu og her har kunstnere af alle slags holdt til gennem generationer. Et af 
værtshusene er Cafe Nick, som var tilholdssted for Karl og *Amy Bovin. Stedet, hvor cafeen ligger 
har sikkert gennem mange generationer rummet et værtshus. I 1914 gik sømanden, Jens Marius 
Nicolai Christensen, i land i Nyhavn og fik serveret en lunken sjus af en sur servitrice. Han 
brokkede sig til ejeren og fik at vide, at hvis han var utilfreds, kunne han da bare købe stedet. Det 
gjorde han så, og således fik værtshuset navnet, Nick. Minefeltet var i perioden 1920’erne op til 
1960’erne et tilholdssted for tidens kunstnere, excentrikere og bohemer. Værtshusene var 
Galatheakroen, Café Nick, Skindbuksen, Parnas, Lauritz Betjent, Vingaarden og Wessels Kro i 
Sværtegade, som *Birthe Bovin og Sigfred Pedersen drev i 1940-1942. Tom Kristensen (1893-1974) 
har i romanen, Hærværk, fra 1930. skildret miljøet. Romanen blev filmatiseret i 1979. Hør 
radiomontagen: Eliten fra Minefeltet - Peter Kristiansens mesterværk om Frans og pianisten Klaus 
Heerfordt (1936-1982) og de bohemer, der omgav ham. Radiomontagen vandt i 1989 den 
fornemme radiopris Prix Italia www.youtube.dk. Victor Brockdorffs leverede malerier til 
spillefilmen, Naar man kun er ung, fra 1943 med Ingeborg Brams i hovedrollen og miljøet var 
skildret med inspiration fra Minefeltet. Se https://danskefilm.dk Se bogen fra Minefeltet: Artiklen, 
Kvarterets damer, ss: 87-103 i bogen: ’Minefeltet, Bohêmernes København’, Forlaget Børge 
Binderup 1969. Her giver en lang række forfattere skildringer af’minefeltet.Bogen indeholder – 
foruden Birthe Bovins bidrag - artikler af: Tom Kristensen (1893-1974), Carl Henrik Clemmensen 
1901-1943), Harald H. Lund (1902-1982), Hans Bjerregaard (1907-1987), Jens August Schade 
(1903-1978), Mogens Gottlieb, Herbert Strauss (1902-1985), Haagen Hetsch (1903-1971). 

Mæcenvirksomhed. En mæcen støtter kunst og videnskab ved at bestille værker hos kunstnere og 
arkitekter eller skænker sin kunst- eller bogsamling til almenvellet. Ordet mæcen er blevet til efter 
romeren Haius Cilnius Mæcenas (70-8 fvt.), der fx støttede digteren Vergil (Publius Vergilius Maro 
(70-19 fvt.)). Gennem historien har kunstnere været afhængige af offentlig eller privat støtte for at 
kunne være udøvende. I perioden 1765-1842 eksisterede der i Danmark det statslige fond ’Ad usus 
publicus’ (til folkets brug), som skulle støtte videnskab, litteratur og billedkunst. Midlerne kom fra 
konfiskerede midler, bøder, arveløse kapitaler. Bl.a. Oehlenschläger, H.C. Andersen og H.C. Ørsted 

https://www.vestmuseum.dk/
http://www.youtube.dk/
https://danskefilm.dk/
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fik rejsemidler fra denne fond. Efter vedtagelse af Grundloven i 1849 ændrede støtteformerne sig 
flere gange, indtil man i 1870 begyndte at operere med livsvarige hædersgaver samt faste og 
midlertidige ydelser, som vi kender fra Statens kunstfond i dag. Men indtil loven om statens 
kunstfond fra 1964 (sd) var det enten kongen eller ministeren, der bevilgede sådanne gaver. Med 
Kunstfonden indførtes ’armslængdeprincippet’, idet bevillingsmyndigheden blev uddelegeret til en 
bestyrelse. I dag spiller private fonde også en stor rolle for kunsten som mæcener.  

M59. Kunstnersammenslutningen M59 blev grundlagt i 1959 og udstillede samme år i Den Fries 
Udstillingsbygning i København. Alle deltagerne var unge abstrakte malere, der med deres 
spontane abstraktion tog afstand fra den abstrakt-geometriske abstraktion (fx personificeret ved 
Richard Mortensen). Kunstnere som Mogens Andersen (1916-2003) og Preben Hornung (1919-
1989). De dannede også gruppen i protest mod Charlottenborgs udstillinger, da disse kun ville 
have kunstnere, uddannede fra Akademiet med. M59 viste sine udstillinger flere steder i landet. 
*Margrethe Agger tilsluttede sig gruppen i 1972. I 1970’erne kom: maler og tekstilkunstner Grethe 
Balle (f. 1926) og maler Mogens Balle (1921-1988). Væver Margrethe Agger har været formand i 
1980’erne og 1990’erne. Der er omkring 20 medlemmer i dag, der repræsenterer en 
mangfoldighed af teknikker, motiver og materialer. De udstiller en gang om året på Pakhusgalleriet 
i Nykøbing Sjælland. I dag består M59 af otte kunstnere, herunder: Margrethe Agger. Dens 
idégrundlag udtrykkes således: ”Gruppen er blevet vores akademi, hvor vi forsøger at lære 
hinanden noget, inspirere hinanden i en form for kollektiv og for enhver pris undgå bitterhed mod 
de etablerede institutioner og den håbløse kunstformidling.” (Se: 
https://da.wikipedia.org/wiki/M59) 

N 

The National Council on Education for the Ceramic Arts, NCECA – amerikansk organisation for 
keramikere; blev grundlagt I 1966 som en non-profit professionsorganisation. Initiativtagerne 
ønskede med organisationen at skabe identitet og støtte til keramikere og lærere i branchen 
gennem åbent at dele ideer og teknikker gennem gensidig undervisning. NCECA voksede hurtigt 
fra få hundrede til 1.000 medlemmer i 1980’erne til i dag 4.000 medlemmer. Organisationens 
succes skyldtes dels, at den i sin start helt var i tidens ånd, båret af ungdomsbevægelsernes tro på 
og praksis om gensidighed, frivillighed og kollektivitet, dels en hyldest til den individuelle 
udfoldelse og endelig dels, at den skabte et kvalitetsnetværk for aktører inden for keramikken. 
NCECA afholder årlige konferencer med et par hundrede deltagere, ’masterclasses’ i forskellige 
aspekter af keramikfremstilling, uddeler legater mm: (Kilde: www.nceca.net) 

Nordiska Konstnärinnor. Udstilling på Liljevalchs Konsthall i Stockholm 16. oktober til 7. november 
1948. Blandt de deltagende danske kunstnere var: Else Alfelt, Ebba Carstensen, Carla Colsmann 
Mohr, Theres Dragshøj, Else Fischer-Hansen, Anne Margrethe Grosell, Nanna Johansen-Ullman, 
Anna Klindt Sørensen, Jane Muus, Elisabeth Neckelmann, Ville Jais Nielsen, Kamma Salto, Dagmar 

https://da.wikipedia.org/wiki/M59
http://www.nceca.net/
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Starcke, Christine Swane, Júliana Sveinsdóttir, Anne-Marie Telmanyi, Gudrun Trier, Marie Wandel 
m.fl. 

O  

Odsherreds Kunstdage I pinsen – se Kunstdage i pinsen 

Odsherredsmalerne er en kunstnergruppe, der boede og malede i Odsherred fra omkring 1930 og 
frem til 1990’erne. Gruppen har taget to store kunst- og kulturinitiativer, der eksisterer endnu: Det 
kunstnerejede galleri Huset i Asnæs og Odsherred Kunstmuseum. Se Jesper Seidlers Knudsens 
artikel: Køn og Kunst i Bakkerne i bogen: Kvindelige kunstnere i Odsherred gennem 100 år. Se også 
opslaget under kunstnersammenslutninger: Swanefamilien, som kom til egnen på samme tid og 
har efterladt sig Kunstnerhjemmet Malergården, som, i dag også er museum. (Se: 
https://www.vestmuseum.dk) 

Ovnhusmarkedet. Hvert år om sommeren afholdes i Nykøbing Sj. på havnen det censurerede 
Ovnhusmarked, hvor egnens kunsthåndværkere sælger deres selv- og håndværksfremstillede 
produkter af alle slags. I sommeren 2019 lagde de planer frem om også at lave en vinterversion af 
markedet, Ovnhus-vinter, som afholdes i Kulturhus Pakhuset som en længere udstilling i 
november-december. (Se: www.ovnhus.dk). 

P 

Pakhuset, Nykøbing Sjælland. Kulturhuset i Nykøbing Sj. består af to bygninger: Pakhuset, der 
rummer udstillingslokaler, musiksted og aktivitetshus, og en tilbygning, der rummer biblioteket, 
lokaler mm. (Se: https://www.odsbib.dk) 

Passagerne Nykøbing Sjælland. Gågaden Algade har en række passager – meterlange 
portåbninger, der leder ud til de umiddelbare kvarterer ved siden af gågaden. Disse passager er 
gennem de seneste år blevet dekoreret på væggene af ni kunstnere, som hver har skullet løse 
deres individuelle passageudsmykning ud fra et tema i Odsherreds historie. Blandt kunstnerne er: 
gobelinvæver *Margrethe Agger, keramiker *Birgit Krogh og billedkunstner *Charlotte Bøgh, som 
alle tre er portrætterede i bogen Kvindelige Kunstnere i Odshered gennem 100 år. De øvrige er: 
keramiker Karin Sauer, billedhugger Peter Hesk, glaskunstner Martin Birk Møller, grafiker Eva 
Carstensen, fotograf Lars Wahl og billedkunstner Flemming Hansen. Projektet blev kaldt Kunst i 
Passagerne og blev gennemført i et samarbejde mellem Odsherred Kommune, Geopark 
Odsherred, Poul Johansen Fonden, Brand af 1848 samt den kommunale fornyelsespulje og blev 
færdigt i 2019. (løbende artikler i Nordvestnyt – afsluttende artikel 20.04.2019) 

Pigekoret. DR Pigekoret blev grundlagt i 1938 og ledet af Lis Jacobsen ( ’afsangspædagog Fru Lis’), 
som også var involveret i arbejdet med Musikhøjskolen i København, frem til 1961, hvorefter der 
en årrække var forskellige ledere/dirigenter indtil perioden 1966-2001, hvor Tage Mortensen 
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(1933-2001) kom til. Pigekoret var en pendant til Statsradiofoniens drengekor, der var blevet 
oprettet i 1929. DR nedlagde Drengekoret i 1968, hvorefter det blev en selvejende institution, 
indtil grundlæggeren Henning Elbirks (1908-1985) død i 1985. DR nedlagde Radiopigekoret i 1983, 
hvorefter det blev overtaget af Københavns Radio indtil 1999, hvor DR tog det tilbage. Pigekoret 
eksisterer i dag med 50 medlemmer i aldersgruppen 15-22 år; Phillip Faber dirigent for koret. 
Væver *Marianne Poulsen var med i Pigekoret, da hun var barn 

Pottegården i Ellinge Lyng i Odsherred. Blev oprindeligt opført som Ellinge Skole i 1860’erne. I 
1960 blev skolen nedlagt, og der blev indrettet et keramikværksted i bygningerne, hvorfra navnet 
’Pottegården’ stammer.  Stedet var et udstillingssted i sommermånederne for malere i perioden 
1967-1973 og ejedes af Grethe og Jørgen Lasson. I 1969 var der over 100 meter vægplads, som 
kunne bruges af kunstnere i Odsherred. Derefter blev stedet restaurant, der har 
underholdning/musik og salg af kunst og kunsthåndværk. Pottegården lukkede i 2020, men har 
stadigvæk enkelte arrangementer i form af koncerter. (Se: https://pottegården.dk) 

Q  

R  

Regnbuen 1944-1956. Kunstnergruppe, oprettet i 1944 af kvindelige kunstnerkolleger, der havde 
været elever på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Kortere tid forinden, i 1939, havde der også 
været taget lignende initiativer på Kunstakademiet for at gøre kvinders kunst synlig ved oprettelse 
af en kvindegruppe, bestående af Else Vogel-Jørgensen, alias Else Schrøder/Else Rosenberg (1891-
1988), Agnete Varming (1897-1983) og Anne Marie Telmányi (1893-1983). Regnbuen fra 1944 
udstillede på Charlottenborg, og grundlæggerne var: *Ellen Krause (1905-1990), Mette Schou 
(1909-1990), Anne Margrethe Grosell Lefèvre (1909-1999), Else Vogel-Jørgensen (der, også havde 
været med i 1939-gruppen, gled ud af Regnbuen senere), Gerda Holm (1894-1981) og Gudrun 
Knud Larsen (1895-1972). I 1945 kom *Helga Klitbæk (1905-1970) og *Ingrid Wichmann (1903-
2006) med i gruppen.  Senere kom Gertrud Boberg (1907-1997), Risse Berntsen (1909-1994) og 
Marie-Louise Brun (1913-1978) til. Flere af deltagerne i Regnbuen var også medlemmer af 
Kvindelige Kunstneres Samfund, KKS. Gruppen tog muligvis sit navn fra romanen, Regnbuen, af 
den polske forfatter og kommunistiske modstandskæmper, Wanda Wasilewska (1905-1964). En 
anden mulighed er, at gruppen opkaldte sig efter Regnbuen fra 1938, der udstillede om sommeren 
i Løkken indtil besættelsens første år, og hvor den kvindelige kunstner, Tjek Jerne (1910-1945), var 
den drivende kraft, og hendes selvmord kunne tolkes som en symbolsk handling i kvindelige 
kunstneres livsvilkår. I 1949-udstillingen i Regnbuen deltog: Ellen Krause Rørup, Helga Klitbæk 
Ejstrup, Mette Schou, Anne Margrethe Grossell samt: Rigmor Margrethe (Risse) Berntsen (1909-
1994), Gertrud Marie Egede Boberg (1907-1997), Marie Louise Brun (1913-1978) samt Vesta 
Theresia Louise Lippert (1901-1984).  Ellen Krause har senere sagt, at initiativet kom for tidligt 
(noget hun gentog i 1990 i et interview med Julius Wederkinck) – har hun ment, at initiativet ville 
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have haft større effekt i den atmosfære, der opstod i slutningen af 1960’erne og begyndelsen af 
1970’erne med den nye kvindebevægelse? Ægtemændene til de kvindelige kunstnere fra 
Odsherred figurerer alle i 1949-kataloget som passive støttemedlemmer.  

Regnbuen, Roman. Regnbuen, af den polske forfatter og kommunistiske modstandskæmper, 
Wanda Wasilewska (1905-1964), der beskriver ukrainske kvinders heroiske indsats mod nazisterne 
under Anden Verdenskrig. Romanen blev i 1942 oversat fra polsk til russisk, og en forkortet. En 
illegal udgave af den cirkulerede på dansk fra 1944. I slutningen af 1945 udkom den i fuld længde 
på dansk, oversat fra russisk af Karina Windfeld-Hansen på Samlerens Forlag. Første oplag var på 
5.000 eksemplarer. Tegneren Kai Rich (1910-1981) lavede det danske omslag. Bogen blev oversat 
til engelsk/amerikansk i 1944 og udkom på dansk i 1945.  I 1943-1944 blev romanen filmatiseret i 
Sovjetunionen med Mark Donskoi som instruktør. Filmen er nu forsynet med engelske 
undertekster og kan ses på youtube. Den roman har muligvis inspireret til navnet på 
kunstnergruppen Regnbuen 1944-1956. (Se: https://www.youtube.com/watch?v=Lfbt3ym5004). 

Regnbuen, Løkken 1938-1942. Regnbuen, Løkken, er navnet på en kunstnergruppe, der udstillede 
om sommeren i Løkken 1938-1942. Herefter blev det umuligt pga. den tyske besættelsesmagts 
aktiviteter på Vestkysten. Gruppen bestod af 15 kunstnere, der udstillede i Løkkens gamle 
Redningsstation første gang i sommeren 1938. De formår at udstille igen i 1939, og denne gang er 
Asger Jørgensen, senere Jorn, også med: (Hans kone Kirsten er datter af jordemoderen i Løkken, så 
han kom ofte til stedet). I 1940 er Danmark blevet besat af tyskerne, og badegæsterne i Løkken er 
halveret, dermed er også gæsterne til udstillingen stærkt reduceret. En af kunstnerne, Tjek Jerne 
(1910-1945), som fx Karl Bovin og andre Odsherredsmalere har lært at kende i studietiden på 
Kunstakademiet, var en stærk drivkraft i arbejdet i Løkken, hvor også Emma Mau Bach (f. Knudsen 
1909-1993) og Gudrun Trier Mørch (1877-1956 – mormor til Dea Trier Mørch, Røde Mor) deltog. 
(Se: www.loekkenhistorie.dk) 

Røde Mor. Røde Mor var et kunstnerkollektiv, der eksisterede i sin første form i perioden 1969-
1978. Formålet i første periode fra 1969 og frem var at skabe politisk, ’proletarisk kunst’, og 
hovedkræfterne var to grupper, der arbejdede med kollektivt fremstillet kunst: en grafikgruppe og 
et orkester/en teatertrup, hvis aktiviteter blev bundet sammen af en basisgruppe, der løbende 
drøftede og vedtog hvor og hvordan Røde Mor skulle arbejde politisk, principielt og kunstnerisk. I 
gruppens første eksistensperiode på ti år producerede de plakater, bogillustrationer, bøger, 
pamfletter, grammofonplader og cirkusforestillinger med høj rockmusik. De udstillede også deres 
værker, som hovedsagelig var grafik. (se også https://leksikon.org/art). I 2002 gendannedes Røde 
Mor med tillægstitlen: Røde Mors Rullende Rollator Show. Her laves der nu og da 
musikforestillinger og gentagne ’afskedskoncerter’ samt korte koncerter i forbindelse med en af 
hovedkræfterne, Troels Triers (f. 1940) maleriudstillinger. Ligesom Troels Trier i perioden 2019-
2020 har turneret med én-mandsshowet: Fra Røde Mor til Grøn Far.  

S 
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Salonen i Paris. Salon de Paris var en årlig kunstudstilling og i perioden 1784-1890 den største 
kunstudstilling i verden. Den blev startet i 1667, fordi Ludvig XIV ville lave en udstilling i og med 
hoffets smag. Den blev den organiseret af Académie des Beaux Arts (Det Franske Kunstakademi). I 
anden halvdel af 1800-tallet blev flere og flere kunstnere valgt fra, og kunne således ikke deltage i 
Salonen, fordi juryen mente, at de ikke kunne leve op til kvalitetskravene – fx de senere berømte 
realister og impressionister. Derfor oprettede deres egen salon: Salon des Refusés (de afvistes 
salon). Her udstillede Manet og Cézanne deres værker. I 1884 stiftedes Salon des Indépendants 
(de uafhængiges Salon). En kunstnergruppe, som reklamerede med, at der hverken var censur 
eller præmier. Her udstillede Matisse, Edvard Munch, Miró m.fl. I 1903 kom det igen til et brud 
med Parisersalonen, hvorefter Rodin og Renoir åbnede deres egen Salon d’Automne 
(efterårssalonen). Disse brud med Salonen inspirerede bl.a. til oprettelse af Den Frie Udstilling i 
1891 i Danmark.  

San Cataldo er et tidligere italiensk Benedictiner nonnekloster i 500 meters højde med udsigt over 
Middelhavet til den ene side og det italienske bjerglandskab på den anden. I 1909 blev det købt af 
danskeren Carl Wiinstedt (1875-1932), der ville han studere til arkitekt på Det Kongelige 
Kunstakademi, men blev syg af gigtfeber. Da han var en mand med formue, kunne han rejse til 
Italien for at pleje sit helbred og fik øje på San Cataldo.ved Almalfi-kysten. Efter købet fik han den 
idé at indrette stedet til et refugium til danske forskere, hvorfor han forærede ejendommen og 
vingården med marker til Videnskabernes Selskab sammen med en vedligeholdelseskonto i 1911. 
Selv om gaven var generøs, var det svært at få samarbejdet mellem parterne til at fungere, og 
bedre blev det heller ikke af, at Første Verdenskrig (1914-1918) gjorde samarbejde over 
grænserne næsten umuligt. Videnskabernes Selskab besluttede derfor at opgive stedet i 1923. Der 
kom dog fornyede kræfter til Wiinstedts engagement fra kirurg Thorkild Rovsing (1862-1927), der i 
1924 fik stiftet San Cataldos Venner, der som en forening opkrævede medlemskontingent, hvad 
der gav stedet flere faste indtægter. Medlemmerne kunne leje sig ind til modererede priser, og 
indtægterne fra kontingent og udlejning gjorde muligt at uddele opholds-stipendier til forskere, 
forfattere og kunstnere af mange slags. I 1932 døde Wiinstedt, der havde testamenteret alle sine 
midler og San Cataldo til Venneforeningen. I 1936 blev der - med foreningen som udgangspunkt - 
oprettet en kongelig fundats, indeholdende ejendom, jord, formuen og gaver fra fonde og 
testamenter samt et årligt tilskud fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fundatsen er siden 
blevet forvaltet af en bestyrelse, valgt mellem og af de ca. 1.600 medlemmer af foreningen ved en 
årlig generalforsamling, der bliver afholdt i Danmark. San Cataldo er åbent hvert år i perioden 1. 
april til 14. december. Ud over værelser og opholdsrum til stipendiater og gæster er der møderum, 
et bibliotek, 2 musikstuer og to atelierer, heraf et med trykpresse. *Charlotte Krogh og *Helga 
Klitbæk har haft ophold på San Cataldo. (Se: http://sancataldo.dk) 

School of London. En gruppe malere med bopæl i London og interesse for maling af 
menneskefigurer i modsætning til abstrakt kunst mm. der dominerede billedkunsten i slutningen 
af 1970’erne var bl.a. Francis Bacon, Lucian Freud, David Hockney. De blev spottet af 
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amerikaneren R.B. Kitaj (1932-2007), der i 1976 organiserede udstillingen: The Human Clay.  De 
var optaget af at understrege deres egen særlige britiske excentricitet og individualitet ved at tage 
figurmaleriet op igen og i fremstillingen af deres modeller. Og hvad der fangede deres blik hos 
dem. De blev introduceret i Danmark på Louisiana Kunstmuseum første gang i 1990’erne. (Se: 
https://www.tate.org.uk)  

Sezession (eller Secession). Af latin: secessio  -  tilbagetrækning at trække sig væk fra (en helhed 
eller sammenhæng, som man hidtil har tilhørt). Ordet er blevet brugt af udbrydergrupper i tyske 
og østrigske kunstnergrupper i slutningen af 1800-tallet: Münchener Sezession 1892, Wiener 
Sezession 1897 og Berliner Sezession 1898. En dansk pendant er Den Frie (Udstilling) fra 1891. Alle 
disse udbrydergrupper har opført spektakulære udstillingsbygninger i forskellige udgaver af 
Jugendstil. De tyske grupper blev lukket i 1933 efter den nazistiske magtovertagelse, Sezessionen i 
Wien i 1938 efter Anschluss (Tysklands invasion af Østrig).  

Skagensmalerne. En gruppering af skandinaviske kunstnere der arbejdede i Skagen. Til gruppen 
hører bl.a. Anna og Michael Ancher, P.S. Krøyer, Lauritz Tuxen, Viggo Johansen, Carl Locher, 
Christian Krogh (og en kort periode i 1888; Oda Krohg), Karl Madsen og Holger Drachmann. 

Skamlebækgården ligger i Ordrup By, Fårevejle. Sofus og Mathilde Nielsen købte gården i 1922. 
Parret tog folk – også kunstnere - i sommerpension på gården, der havde stor have og en idyllisk 
sø og en vandmølle. Her lejer *Asta Ring Schultz sig ind i 1924 for sommeren og laver tegninger og 
grafik af gården og landskabet omkring den. *Carla Colsmann Mohr, har måske også boet der, 
inden hun købte sommerhus. I 1929 køber Post- og Telegrafvæsenet 40 tønder land af Nielsens. I 
1945 overtog en søn gården og udstykkede sandjorden til sommerhuse. Nielsen byggede et hus 
ved siden af gården og bor her til 1960. I 1952 køber Post- og Telegrafvæsenet hele gården og 
rejser antenner og det høje fjernsynstårn. Den tilbageværende markjord forpagtes ud. 

Skamlebæk Radio startede sin funktion i 1931 efter at der var blevet opført sendemaster, 
stationsbygning og fire 100 m høje master mv. ved siden af Skamlebækgården. Stationen blev en 
del af kyst-radiosystemet og fik kort efter telegrafi- og telefonsystemer til færger, andre skibe og 
fly samt isbrydertjeneste. I 1937 fik senderen både lang-mellem- og korbølgesendere. Stationen 
blev øjeblikkelig besat, den 9. april om morgenen, da tyske tropper overskred grænsen til Danmark 
og installerede støjsendere. Ved befrielsen den 5. maj vendte man tilbage til normalen, og 
Skamlebæk fik flere telegraf- og telefonforbindelser. I 1992 kom satellitterne i brug og en ny ære 
var startet.  I 2009 lukkede stationen. *Vuokko Johansens mand, Poul, der var elektriker, fik sit 
første job her på Skamlebæk Radio i 1950’erne, og Vuokko begyndte at male, mens de boede her. 
Efter lukningen er stationens lokaler og område blevet brugt til events og kunstudstillinger. 2019 
er kommunen påbegyndt oprydning efter den nedlagte station. 

Skandinavisk Forening i Rom blev grundlagt i 1860 ved en sammenlægning af Norske, danske og 
svenske bogsamlinger i Rom til: Skandinavisk Forening for Kunstnere og Videnskabsdyrkere, der fik 
støtte af de skandinaviske regeringer. Senere kom foreningen også til at omfatte islandske og 
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finske kunstnere og blev altså en nordisk forening, men beholdt navnet, ’skandinavisk’. Foreningen 
var en forsamling for mænd, hvorfor kvinder ikke kunne melde sig ind og få stemmeret til 
generalforsamlingerne. Forfatter Henrik Ibsen (1828-1906) foreslog i 1879, at kvinder også kunne 
optages som medlemmer, men det blev nedstemt, og han forlod rasende mødet. Det var på det 
tidspunkt, hvor han skrev på skuespillet, Et Dukkehjem. Da han vendte tilbage nogle år efter, var 
hans forslag modnet og vedtaget og han skriver i foreningens mødeprotokol: ”Frk. Ribbing med 9 
Stemmer blev valgt ind i Bestyrelsen den 11. januar 1882”. Kunstnere, der er medlem af 
foreningen og fra de fem nordiske lande kan mod betaling et residensophold på 1-3 mdr. i 
foreningens hus på Via della Lungara.  *Hanne Swane var medlem af foreningen. (Se: 
www.circoloscandinavo.it  og http://www.italy.dk/it-dk/skandinavisk_forening.htm) 

Statens Værksted for Kunst, SVFK, blev grundlagt i 1986 og ligger i Gammel Dok Pakhus, 
Strandgade 27B, 1401 København K. Formålet for institutionen er at bidrag til at skabe store og 
krævende kunstprojekter inden for kunst, design, kunsthåndværk og konservering. Værkstedet er 
institution under Kulturministeriet og drives for bevillinger fra staten, samt deltagerbetaling og 
fonde. Siden starten har værkstedet været involveret i flere tusinde kunstprojekter. Huset har 10 
atelierer og en række specialværksteder inden for Træ, Metal, Tekstiltryk, Vævning, Foto, Grafik, It 
og 3D, Ler og Konservering af kunst. Til hvert værksted er knyttet fagligt uddannede 
værkstedsledere og konsulenter. (se: https://svfk.dk) 

Stokrosebanden. Stokrosebanden blev oprettet I 1977 og holder en årlig udstilling i Nykøbing 
Sjælland i Pakhuset, Pakhusgalleriet på Vesterbro Torv 4. Stokrosebanden er en 
kunstnersammenslutning, der blev etableret af en række kunstnere med tilknytning til Odsherred. 
De udstillede første gang i 1978. Navnet fik de af ironiske kunstnerkolleger, som undrede sig over, 
at medlemmerne havde valgt den landlige idyl som ramme for deres liv frem for storbyen. 
Sammenslutningen havde fået penge fra Statens Kunstfond til at renovere Pakhuset i Nykøbing 
Sjælland  – der hvor der også er bibliotek og arkiv i dag. Her viser Stokrosebanden hver sommer fra 
juni til august deres udstillinger. (I påsken viser en anden kunstnersammenslutning, Cromisterne, 
deres udstilling). Når der ikke er udstillinger af kunstnersammenslutninger i Pakhuset, laver 
Kunstforeningen, Pakhuset, der blev oprettet i 1977, forskellige andre udstillinger). Der er omkring 
20 medlemmer i Stokrosebanden: bl.a. *Margrethe Agger, maler Lisbeth Olrik (f. 1936), maler Ole 
Bjørn (f. 1934) billedhugger Egon Fischer (f. 1935) og maler Arne Haugen Sørensen (f. 1932). 
Stokrosebanden laver ydermere udstillinger rundt om i landet med forskellig deltagelse og med 
forskellige former for ophæng. Flere medlemmer af Stokrosebanden er også medlemmer af Huset 
i Asnæs.  (Se også: Stokrosebanden, redigeret af Margrethe Agger, Ole Bjørn, Karsten Lægdsmand 
og Lisbeth Olrik, Kunstforeningen Pakhuset 1995). 

Street of fame. Keramikfestivalen i Skælskør udpeger hvert år fem dygtige og anerkendte 
keramikere, til at kreere to brosten hver. Stenene er lagt ned i Algade, hovedstrøget I Skælskør og 
pryder nu byens helt egen ’street of fame’ . Keramiker *Birgit Krogh er repræsenteret. 
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Studenterforeningen – en forening for studenter ved Københavns Universitet og dem, der havde 
taget studentereksamen, oprettet i 1820. Havde til formål at være et samlingssted ’Til 
Videnskabeligheds og Brodersinds Fremme’. Det var dog vanskeligt under enevælden at få 
tilladelse af både Konsistorium (universitetets ledelse) og politiet til at oprette foreningen, men 
det lykkedes. Studenterforeningens historie er fuld af beretninger om forskellige personaers 
fremtræden og om deres lyst til at overtage lederskabet i foreningen med mange formål for øje – 
herunder politiske. Studenterforeningen fik også en rolle i den bevægelse, der førte til skabelse af 
en ny forfatning i Danmark med Grundloven af 1849. Studenterforeningen har gennem 
generationer været et sted, hvor kulturelle arrangementer, fester og debatter og kunstudstillinger 
blev afholdt i et åbent samspil med omverdenen. Studenterforeningen blev for alvor udfordret i 
1882, da en kreds af medlemmer, der støttede Georg Brandes’ (1842-1927) ideer om det 
moderne, skabte en ny organisation, Studentersamfundet. Herefter eksisterede de to foreninger 
side om side i hver deres bygning, som senere blev afhændet. I begyndelsen af 1930’erne var der 
magtkampe på venstrefløjen om ledelsen af Studenterforeningens gennem de forskellige fløjes 
erobring af pladserne i bestyrelsen. (Se: Kommunismens kultur, DKP og de intellektuelle 1918-
1960, doktordisputats af Morten Thing, 1992-1993 og Mondegruppen. Kampen om kunsten og 
socialismen i Danmark 1928-1932 af Olav Harsløf, 1997). Studenterforeningen ved Københavns 
Universitet findes stadigvæk, afholder møder og foredrag mm. Studentersamfundet blev i 1968 
omdannet til Det Ny Samfund, der bl.a. arrangerede Thy-lejren i 1970 og efterfølgende 
sommerlejre. På landets øvrige universiteter er der også i dag foreninger for studerende, men 
disse foreninger er meget yngre, da de øvrige danske universiteter er grundlagt fra 1928 og frem. 
Det er værd at bemærke, at Ung dansk Kunsts medlemmer/deltagere i udstillingen i 
Studenterforening i 1931 har en ligelig kønsfordeling. Det må have været en undtagelse, da stort 
set alle kunstnersammenslutninger – både inden og efter, indtil 1980’erne - er blevet stiftet af 
mænd, evt. med deltagelse nogle få kvinder. *Ellen Krause var med udstillingen i 1931 i Ung Dansk 
Kunst. 

Studentersamfundet. Blev grundlagt 2. maj 1882 som en udbrydergruppe fra Studenterforeningen 
for studerende ved Københavns Universitet, der var blevet dannet i 1820. Udbryderne var optaget 
af Georg Brandes’ ideer om det moderne, herunder kvinders ligestilling med mænd og kvinders ret 
til at deltage i det sociale samvær. Ledende skikkelser i de første årtier i Studentersamfundet var 
Herman Trier (1845-1925), Jeppe Aakjær (1866-1930) og Viggo Hørup (1841-1902). Der kom 
gæster som Georg Brandes (1842-1927), Holger Drachmann (1846-1908), Karl Gjellerup (1857-
1919), Sophus Schandorph (1836-1901). Man fik adresse i lejede lokaler i Badstuestræde 9-11. 
Året forinden var der i nærheden næsten samtidigt åbnet Café Bernina; her trak man over, når der 
skulle festes. Faktisk blev cafeen efterhånden det egentlige mødested pga. sin hygge. Foreningen 
blev en kampplads for forskellige ’ånders’ politiske orienteringer. Studentersamfundet blev 
nedlagt under begge Verdenskrigene, at blive rekonstrueret igen, 1921, 1945, 1968 og i 1975.  I 
1898-1901 fik foreningen på Bispetorvet sin egen bygning, der dog blev solgt i 1916-1917 til HK, da 
Studentersamfundet ikke havde råd til at beholde den. I dag ejes den ombyggede bygning af 
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Københavns Universitet. PS. Om Café Bernina i Tuteins Gård. Ud over Studentersamfundets kreds 
blev der ved med at komme gæster i form af kunstnere fra hele Norden. Bl.a. var det her, at 
maleren Edvard Munch (1863-1944) i 1905 kom op at slås med forfatteren Andreas Haukland 
(1873-1933). Det var lige stedet for spiritusglade gæster, idet de serverede ’Djævlepunchen’, 
bestående af 17 forskellige slags spiritus. Cafeen mistede efterhånden sit ’kultiverede publikum og 
lukkede i 1953.  

Stærekassen. Blev opført fra 1929 i Tordenskjoldsgade i København, lige over for Det Kongelige 
Teaters gamle scene, da både Det Kongelige Teater og Statsradiofonien (DR) havde 
pladsproblemer. Stærekassen er et af Danmarks få eksempler på art deco-arkitektur. Arkitekt var 
Holger Jacobsen (1876-1959). Indvendig vægudsmykning er foretaget af 15-20 kunstnere. 
Skulptørerne Jean René Gaugin (1848-1903) og Robert Jacobsen (1912-1993) har fremstillet 
skulpturerne. Udvendig udsmykning er foretaget af billedhugger Einar Utzon-Frank (1888-1955), 
der har forsynet scenetårnet med skulpturer i femte sals højde. Under scenetårnet er en 
kæmpemosaik, fremstillet af Einar Nielsen (1872-1956) og hans medarbejdere og elever. 
Bygningen blev indviet i 1931 og brugt af såvel Statsradiofonien, (DR) som Det Kongelige Teater. 
Da DR flyttede ud i 1945, blev bygningen kaldt Det Kongelige Teaters ’Nye scene’. Den blev fredet i 
1995, renoveret i perioden 1999-2002, og lejes i dag ud. (Se info fra Slots- og Kulturstyrelsen om 
ejendomme) 

Swanefamilien bosatte sig permanent på Malergården i 1934, og familien bestod af Sigurd Swane, 
som var en generation ældre end dem, vi kalder Odsherredsmalerne. *Agnete Swane, som var 
godt 10 år ældre end Odsherrredsmalerne. Deres børn *Hanne, Henrik og *Gerda, der var ca. 20 
år yngre end Odsherredsmalerne. Swanefamilien har efterladt sig kunstnerhjemmet Malergården, 
som er en del af Odsherreds Kunstmuseum og Museum Vestsjælland. (Se: 
https://www.vestmuseum.dk) 

Syv Malerinder. De syv. En udstillingsgruppe 1962-1967, bestående af kvindelige kunstnere: Maler 
*Helga Klitbæk Ejstrup (1905-1970), maler og billedvæver Hjørdis Landahl Hammeleff (1911-2016), 
Inga Johansen, Inger Müller, Ella Petersen, maler og billedhugger Lis Stoltenberg (1919-2003) og 
maler Inger Ungermann (1909-1992). Naturen var deres tema, som de behandlede med frit 
farvevalg 

The National Museum of Women in Arts, NMWA. Museet ligger I Washington og beskæftiger sig 
med alle nationaliteter af kvindelige kunstneres frembringelser gennem at udstille, bevare, købe 
og forske i kvinders kunst. Museet åbnede i 1987 og har nu over 4.000 værker af kvindelige 
kunstnere. De har lavet udstillinger om Anna Ancher og Kirsten Justesen. (Se:  https://nmwa.org) 

T 
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Tegnerne - Tegnerforbundet af 1919. Er en faglig kunstnersammenslutning for professionelle 
tegnere og studerende, der er i gang med en tegneruddannelse. Foreningen giver faglig og juridisk 
rådgivning i forbindelse med udøvelse tegnererhvervet, bl.a. mht. varetagelse af rettigheder og 
honorering.  Forbundet driver oplysnings- og informationsvirksomhed for medlemmer i 
tegnerfaget og udgiver fagbladet, Tegneren, ligesom der afholdes åbne arrangementer og 
udstillinger for publikum. Endelig arbejdes der for at højne tegneruddannelserne. For at blive 
medlem må man dokumentere relevant uddannelse eller professionel praksis. Uddannelse af 
tegnere er foregået i mange slags institutioner og regier gennem historiens forløb. Her skal i flæng 
nævnes nogle institutioner, der gennem tiden har leveret omfattende tegneundervisning: tekniske 
skoler, Tegne- og Kunstindustriskolen for kvinder, Kunsthåndværkerskolen, kunstakademier, 
arkitektskoler og ingeniørakademier, Grafisk Højskole, Statens tegnelærerkursus på Danmarks 
Lærerhøjskole osv. Se foreningens hjemmeside: http://tegnerforbundet.dk 

Tingluti – var yderst populært og kendt musik, sang og danse-ensemble midt i 1960’erne blandt 
unge, der havde lyst til at udfolde deres musikalske talenter. Historien bag ensemblet var: Efter en 
ungdomsfestival i DDR/Berlin i 1951 dannede de danske aktører Ungdomskoret af 1951. Det blev, 
ledet af musikpædagogen, musikeren og senere docenten, Einar Kampp (1928-2007) – han havde 
også været væver *Marianne Poulsens lærer på Musikhøjskolen i Frederiksborggade, da hun var 
barn – og hun fik ham senere som lærer på seminariet. Kampp havde ledet danskernes optræden 
på festivalen. Koret var i starten en organisation, der var tæt knyttet til Danmarks Kommunistiske 
Ungdom, DKP’s Ungdomsorganisation. Men efter opstanden i Ungarn i 1956 splittedes koret. 
Kampp og hans fløj stiftede et nyt kor, Tingluti – det danske ungdomsensemble. På samme tid fik 
Tingluti øget tilgang af medlemmer, i takt med den nye folkemusik kom til Danmark fra USA. Her 
knyttede musikerne sig til ungdomsoprøret og kampen mod krigen i Vietnam med sangere som 
Joan Baez (født 1941), Bob Dylan (født 1941), og æresmedlemmet Pete Seeger (1919-2014). 
Foreningen Tingluti eksisterer stadigvæk og har som formål at drive folkeoplysende 
voksenundervisning inden for musik, sang og dans ud fra en mellemfolkelig forståelse og for at 
fremme demokratiske kulturværdier. Navnet ’Tingluti’ er inspireret af omkvædet i den danske 
folkevise: ’Der stode tre skalke’.  Marianne Poulsen var i mange år medlem af ensemblet (Kilde: 
https://www.tingluti.dk) 

Tistrup sommerudstilling. Se Kunstnernes Sommer udstilling 

Tommerup Keramiske Værksted Aps. På Tommerup Teglværk indledtes i 1985 et samarbejde med 
kunstnerne Bjørn Nørgaard (f. 1947) og Lene Adler Petersen (f. 1944) om udførelse af keramiske 
udsmykninger med Esben Lyngsaas Madsen (f. 1947) som teknisk primus motor og Keramiker 
Gunhild Rudjord, som glasurekspert. At det blev Tommerup, skyldtes, at stedet havde god 
ovnkapacitet. I 1990 afholdtes symposiet Clay Today i Tommerup Teglværks sommerferie i juli 
måned – en begivenhed, der fik stor indflydelse på keramikken i Danmark og på verdensplan 
gennem af at udvikle teglværket til Tommerup Keramiske Værksted, der nu er ét af de få steder i 
verden, der kan fremstille keramik i megaformer. Desuden medførte symposiet dannelse af nye 

http://tegnerforbundet.dk/
https://www.tingluti.dk/
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institutioner som f.eks. Clay–Keramikmuseum Danmark i Middelfart og Guldagergaard, 
Internationalt Keramisk Forsknings- og Videnscenter i Skelskør – samt en række landsomfattende 
keramiske workshops, der i 1990’erne inspirerede studerende og keramikere til at gå mange nye 
veje. (Se: Tommerup Keramisk Værksted, bd I-II, 2018 af Lise Seisbøll Mikkelsen, Gunnar Jakobsen 
samt de mange fotografer og forlaget Wunderbuch, udgivet i samarbejde med Clay 
Keramikmuseum Danmark) 

U 

Ung dansk Kunst 1910-1912. En kunstnergruppe, hvor Harald Giering var hoveddrivkraft. 
Deltagerne var: P. Rostrup Bøyesen, Ernst Goldschmidt, Niels Hansen, Knud Kyhn, Kai Nielsen, 
Henrik Schouboe, Sigurd Swane, Edward Weie og Gustav Wolmar. Disse udstillede på gruppens 
første udstilling i december 1910 med indbudte: Leon Ehlers, Pola Gaugin, Peter Hansen, Kaare 
Klint, Johannes Larsen, Siegfried Neuhaus og Fritz Syberg. Det var gruppens udtalte politik, at den 
kun var for mandlige kunstnere af dansk afstamning,  

V 

Verdensudstillingen i Chicago i 1893. Verdensudstillingen i Chicago blev etableret for at fejre 400 
års jubilæet for Columbus’ opdagelse af Amerika, hvorfor denne udstilling også blev kaldt: World’s 
Columbian Exposition. Udstillingsbyen blev anlagt på et stort område med 200 nye bygninger, 
kanaler og veje. Udstillingen omfattede kunst og kunsthåndværk - ud over produkter til brug i 
industri, transport og landbrug mm. 46 lande deltog, og over 27 mio. besøgte udstillingen. Peter 
Hansens maleri: Dobbeltportræt af to børn (af *Elisabeth Neckelmann og hendes søster som små 
piger) fik bronzemedalje på Verdensudstillingens kunstudstilling. (Billedet blev senere vist på 
danske udstillinger, bl.a. på en udstilling i den Fries Udstillingsbygning i 1916, hvor Peter Hansen 
udstillede sammen med Fritz Syberg og Johannes Larsen. Samt på hans mindeudstilling 1930 i Den 
Fries Udstillingsbygning. Billedet ejes i dag af Ordrupgaard, (Se: katalogerne fra februar 1916 og 
februar 1930, Den Frie Udstilling, København www.kunstbib.dk) På Udstillingsarealet i Chicago i 
1893 blev der også opført The Women’s Building, tegnet af arkitekt Sophia Hayden (1868-1953). I 
samtidens danske kvindetidsskrifter blev bygningen kaldt: Kvindernes Palads (Tidsskriftet: Hvad vi 
vil, nr. 37, 11.09.1892). Bygningen var 400 fod lang og 200 fod bred i klassisistisk stil med en stor 
udsigtsbalcon i hver ende og buegang i underetagen. Paladset rummede mange slags resultater fra 
kvinders indsatser: Opfindelser inden for håndværk og industri; den tyske socialdemokrat og 
forfatter August Bebel (1840-1913) opremsede disse begejstret i bogen: Die Frau und der 
Sozialismus i 1909: En kædeelevator, en fint kalibreret vægt til vejning af uld, en forbedret 
gnistfanger til lokomotiver, et signalsystem til jernbaneoverskæringer, en skrivemaskine, et 
dybdeteleskop, et redningsapparat ved ildebrand osv. Samt eksempler på kunstindustri, 
kunsthåndværk og skulptur- og malerkunst. Viggo Johansen-eleven - ”En af de skarpeste realister i 
Danmark”, udtalte Kunstkritiker Emil Hannover (1864-1923) - om maler Anna Petersen (1845-
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1910) (sd), der deltog i såvel Chicago som senere i: Kvindernes Udstilling fra Fortid til Nutid i 1895 i 
København, der var inspireret af Chicagoudstillingen. I Danmark blev denne udstilling fulgt op af: 
Kvindernes Udstilling i Fortid og Nutid juni-september 1895 (sd). 

Vestsjællands Arbejdende Kunstværksted, VAK, Teglværksvej 22, 4450 Jyderup. Institutionen er 
indrettet i en gammel maskinfabrik og har siden 1996 kunnet hjælpe professionelle kunstnere 
med at udforme kunstprojekter inden for skulpturfremstilling. Der er fem skulpturværksteder: 
Bronze- og aluminiumstøberi, metalværksted, glasværksted, træværksted samt gips- og 
voksværksted. Til værkstederne er der knyttet ledere, der vejleder og rådgiver kunstneren i de 
forskellige teknikker. Der tilbydes også kurser i forskellige grundlæggende processer, fx inden for 
støbning, fremstilling af forme og svejsning. Man kan som professionel kunstner tegne sig som 
medlem af VAK, der ledes af en bestyrelse. Foreningen, Vestsjællands Arbejdende 
Kunstværksteder, VAK, startede i 1996 som et samarbejde mellem det daværende Vestsjællands 
Amt (som også medfinansierede), Billedkunstnernes Forbund, BKF, Dansk Kunsthåndværkere, DK. 
Medlemmerne kan få adgang til at bruge værkstederne. Ikke-medlemmer kan også få adgang efter 
ansøgning til VAKs bestyrelse. Aktiviteterne finansieres i dag af Statens Kunststøtte, 
medlemskontingenter, fonde og gebyrer for brug af værksteder og kursusaktiviteter (Se - 
www.vak-kunstvaerksteder.dk Rundt om i Danmark findes kunstværksteder, som enten er 
privatejede af enkeltpersoner eller foreninger eller med en delvist offentlig finansiering. Det 
største kunstværksted er Statens Værksteder for Kunst, SVFK (sd)  

W 

Washingtonprincipperne. Et sæt af grundlæggende retningslinjer, vedtaget i 1998 på ’The 
Washington Conference on Holocaust-Era-Assets’, underskrevet af 44 stater, 12 ikke-statslige 
organisationer og Vatikanet. Med underskrifterne forpligter disse aktører til at undersøge deres 
offentlige institutioner med henblik på at finde og spore stjålne værker. Hvis sådanne findes, skal 
der søges løsninger (retfærdige og fair) i samarbejde med ejerne eller deres arvinger. I Tyskland, 
hvor der under naziregimet i 1933-1945 systematisk blev stjålet/’konfiskeret’ kunstgenstande 
såvel indenlands som i de besatte og erobrede lande, fulgte man i 1999 op på 
Washingtonprincipperne med en fælleserklæring fra alle forbundsstater og kommuner om at følge 
dem, og i 2008 oprettede man i Berlin organisationen: Arbeitsstelle für Provenienzforschung, der i 
2015 blev indlemmet i Deutsches Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg. I 2012 blev der lavet 
en razzia af en lejlighed i München, hvor der boede en enlig ældre mand, Cornelius Gurlitt, der var 
søn af Hildebrand Gurlitt, der under naziregiment havde haft til opgave at indsamle kunst til 
Hitlers planlagte Führermuseum. Her fandt man 1500 kunstværker, hvoraf 590 var stjålet fra 
private og daværende gallerier og museer 1933-1945. Washingtonprincipperne har ført til øget 
forskning i proviniens i Tyskland. Til brug for denne forskning er oprettet en database med ca. 
170.000 oplysninger om kunstværker, der er stjålet fra især jødiske ejere. Man mener, at ca. 6.000 

http://www.vak-kunstvaerksteder.dk/


Wolthers KUNSTLEX® 2021 Anette Wolthers Side 198 
 

værker i Tyskland er blevet tilbageleveret til deres retmæssige ejere. (Se: Weekendavisen 22. maj 
2019: Maja Langberg: Fortid forpligter).  

X 

Y 

Z 

Æ 

Æglageret er et galleri med forskellige kunstudstillinger og en galleributik. Der bliver også afholdt 
koncerter og croquistegning i lokalerne midt i Holbæk by. Som navnet viser, har stedet og noget 
med æg at gøre, da bygningerne før i tiden blev brugt til at oplagre millioner af æg før 
køleskabenes tid og før salg i detailleddet. I kælderen af bygningen er et ægmuseum. Holbæk 
Kunstforening med ca. 500 medlemmer driver galleriet. (Se: http://www.aeglageret.dk) 

Ø 

Å 
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3. Kunstneruddannelser – og andre uddannelser, der er 
relevante i kvindehistorien 

A 

A Beyers og E. Bojsens Højere Dannelsesanstalt for Damer. Annestine Beyer (1795.1884) 
underviste på Døtreskolen af 1791 og fandt ud af, at der måtte etableres 
forberedelsesundervisning til de kvinder, der ønskede at være institutbestyrere for en række 
forskelligartede institutioner inden for det pædagogiske område. Københavns Kommune havde i 
1845 oprettet en institutbestyrerprøve, som alle vordende privatskoleledere skulle bestå for at 
kunne bestride sådanne stillinger. Derfor indledte hun et samarbejde med skolebestyrer Emil 
Bojsen om at udarbejde et program for Dannelsesanstalten for Damer, der blev placeret fysisk hos 
Døtreskolen af 1791 i Gothersgade 8, (sd). De havde hermed skabt den første boglige 
komptencegivende uddannelse for kvinder i Danmark. Først i 1859 fik kvinder adgang til at 
aflægge lærerindeeksamen.  

Académie Colarossi. En kunstskole i Paris, grundlagt af den italienske billedhugger Filippo 
Colarrossi i slutningen af 1860’erne. Colarossi skole blev oprettet som et alternativ til École des 
Beaux Arts, som unge kunstnere mente var for konservativt. Til forskel fra den samtidige private 
kunstskole, Académie Julian, underviste Colarossi kvinder og mænd på fælles hold i at tegne og 
male efter nøgne modeller af begge køn. De danske kvindelige malerpionerer Marie Luplau og 
Emilie Mundt tilbragte to år på skolen 1882-1884. Den norske maler Christian Krogh (1852-1925) 
var lærer på skolen 1902-1909 og i den periode var maleren Marie Sandholdt (1872-1942) på et 
kortere ophold. Skolen lukkede i 1930. 

Académie Julian. En male- og billedhuggerskole i Paris, grundlagt i 1867 af maleren Radolphe 
Julian (1839-1907). Skolen blev berømt og anerkendt, da den blev søgt af allerede dygtige malere 
fra hele verden – 50 nationaliteter, blev det opgjort til på et tidspunkt - der søgte deres egen vej i 
kunsten samtidig med, at den forberedte elever til optagelse til det franske Kunstakademi, École 
des Beaux-Arts. Skolen optog gerne kvinder, og også de udenlandske kvinder, der ikke kunne tale 
fransk korrekt nok til at blive optaget Kunstakademiet. På Julian undervistes kvinder og mænd i 
det samme, inklusiv tegning og maling efter nøgenmodel, men på kønsadskilte hold. I 1968 
fusionerede den med ESAG Penninghen, som I dag er: The school of art direction and interior 
architecture. (Se: https://www.penninghen.com). 

Académie Royale de Peinture et de Sculpture. (Det kongelige franske Akademi for maleri og 
skulptur), blev oprettet i 1648. Formålet var at give de franske kunstnere, som arbejdede for 
hoffet et laugs-tilhørsforhold, der kunne ’certificere’ dem som professionelle og give dem en 
godkendelse (noget som de konkurrerende laug ikke fik). Det danske Akademi fra 1754: Det 
Kongelige Danske Skildre-, Billedhugger- og Bygnings-Academie i Kiøbenhavn er kalkeret af efter 
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Académie Royale de Peinture et de Sculpture. Efter den franske revolution i 1789 skulle alt 
kongeligt laves om, og i 1793 overførtes dets virksomhed  til Académie des Beaux-arts og École des 
Neaux-arts. 

Académie Scandinave Maison Watteau. En kunstskole i Paris, som eksisterede 1919-1935, og som 
blev drevet af svenske, norske og danske kunstnere. Nogle af drivkræfterne og ledere var: 
billedhugger Lena Börjeson (1879-1976), der i 1916 åbnede galleriet: Maison Wateau i 
Montparnasse i Paris og blev den første leder af Académie Scandinave. Også den danske 
billedhugger Adam Fischer (1888-1968) underviste på skolen i 1926-1927, hvor han bl.a. 
underviste billedhugger Astrid Noack (1888-1954). Ole Kielberg (1911-1985), maler, 
Cornermedlem og studiekammerat med Ellen Krause, uddannede sig også en periode på 
akademiet.  

Albertslund Billedskole I 1991 stiftede *Margrethe Agger Albertslund Billedskole, som skulle blive 
hendes faste arbejdsopgave gennem ca. 20 år som leder – frem til 2015. Skolens formål og opgave 
var og er, at børn, unge og voksne i Albertslund Kommune med lyst til at tegne, male, arbejde med 
skulpturer, design og arkitektur kan melde sig til kurser og undervisning på skolen. Begyndelse til 
skolen var en studiekreds blandt nogle formningslærere og kommunens kunstkonsulent, som var 
Margrethe, der var blevet ansat i 1987. To år efter var skolen blevet en permanent institution. I 
dag er det en veletableret skole med egne lokaler og hundredvis af hårdtarbejdende elever hvert 
år. (Kilde: www.billedskolen.albertslund.dk) 

Almenskoler. Historie: I 1814 blev der efter et kommissionsarbejde indført en skolelov om 
almindelig undervisningspligt og gratis undervisning, finansieret af skatten og som en statslig 
opgave. Denne lov indeholdt forskellige regelsæt om landsbyernes almenskoler og købsstædernes 
borgerskoler. Der blev også indført flere fag, der nu – udover dansk, regning og religion- også 
omfattede naturvidenskab, geografi og historie. Selv om det var 1814-lovens intention at give alle 
børn de samme grundlæggende kundskaber, så var der to grupper, der blev udgrænset – dels 
gennem loven og dels gennem praksis: Bøndernes børn, som gik i landsbyernes almenskoler, skulle 
kun modtage halv undervisning, fordi de skulle hjælpe til i landbruget. Og så var der pigerne, som 
både hos borgerskab, middelklasse, bønder og i den voksende arbejderklasse ’ikke behøvede så 
mange boglige fag’, men mere havde ’brug for’ at lære ’kvindesysler’. Det betød, at kvinder på 
tværs af samfundsklasserne fik uendelig meget undervisning i håndarbejde og en del undervisning 
i husligt arbejde. Der var ikke diskrimination i 1814-loven, men synet på, hvad hhv. piger og drenge 
havde brug for at lære gennemsyrede tilgangen til undervisningen, der blev kønsopdelt, hvor det 
var muligt. Man var vant til i samfundets kønsarbejdsdeling som et overordnet 
organisationsprincip. I tilrettelæggelse af undervisning af arbejderklassens døtre, lagde 
skolemyndighederne vægt på, at de skulle kunne arbejde efter det 14. år – efter konfirmationen 
som tjenestepiger. Derfor lærte de husgerning og madlavning – noget, de også kunne bruge, når 
og hvis de blev gift. Højborgerskabets døtre blev hjemmeundervist af huslærere og guvernanter 
langt op i 1800-tallet. Middelklassens døtre lærte i skolerne at tegne og brodere, at synge og fik 

http://www.billedskolen.albertslund.dk/
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introduktion til et par fremmedsprog, måske tysk og fransk. De fik også de nationalromantiske 
udgaver af danmarkshistorien og blev i den forstand brede kulturbærere i samfundet. Det blev 
klart for opdragere, myndigheder og enkelte politikere, at kvinder fik brug for at kunne forsørge 
sig selv. Derfor ændrede enkelte pigeskoler i København i 1875 deres curriculum for pigerne, så de 
fik samme undervisning som drengene, og ret til at gå til eksamen, hvilket i princippet ville give 
dem adgang til videregående uddannelse, hvis de ikke lige havde været piger og kvinder. (Se lægen 
Nielsine Nielsens kamp om at få en universitetsuddannelse som læge). Mange piger fra 
middelklassen var i stand til med den bedre basisuddannelse, de havde fået – som nævnt i 
København, men som også kom til at gælde mange købstæders undervisning af piger – at indtage 
jobs på arbejdsmarkedet - evt. med supplerende uddannelse som lærerinder, forstandere af skoler 
og institutioner, telefonistinder, kontormedarbejdere osv.  

Loven om Almenskoler 1903: Det blev vel efterhånden klart for flere og flere, at man for at få 
innovation og vækst i samfundet, måtte bevæge sig væk fra 1800-tallets kampe fra tue til tue om 
at give piger og kvinder adgang til uddannelser. Derfor måtte der foretages en overordnet 
lovrevision. Det blev loven om almenskoler fra 1903, der gav alle – også piger og kvinder – adgang 
til al uddannelse, hvad enten det var i statslig, amtslig eller kommunalt regi, herunder gymnasiet, 
erhvervsuddannelser og det videregående uddannelsessystem med definerede overgange. Alle 
havde adgang til 1. klasse som 7-årige, og kunne forlade skolen som 14-årige efter et grundforløb 
på syv klasser. Hvis forældre eller lærere mente, at eleven skulle gå den boglige vej til 
mellemskolen og realskolen, kunne eleven indstilles til en optagelsesprøve i 4. eller 5. klasse, som 
hvis den blev bestået, kunne føre eleven den vej. I mellemskolen kunne eleverne gå i fire år, og 
hvis de var dygtige og udholdende, kunne de enten gå over i det tre-årige gymnasium eller gå ind 
den et-årige realklasse og få en realeksamen – eller gå præliminæreksamensvejen (sd). 1903-loven 
havde høje faglige ambitioner, og de mange fag var både naturvidenskabelige og humanistisk 
dannende. I 1958 ændrede man strukturen ved at afskaffe mellemskolen og i stedet for lave en 
opdeling af eleverne efter 7. klasse, der betød, at de kunne forlade skolen derefter eller gå ind i en 
treårig realafdeling – og derfra blive optaget på gymnasiet. I 1972 blev undervisningspligten 
udvidet fra syv til ni år; man afskaffede nu realskolen og indførte fagniveauer og konstruerede en 
afgangseksamen i 9. klasse. I 1993 indførte man tværfaglig undervisning og en projektopgave i 9. 
klasse. Efter 2000 blev grundskolen 10-årig ved at lægge et års obligatorisk børnehaveklasse ind 
før 1. klasse, ’0’te klasse’. Man indførte målstyring, detaljerede læseplaner og løbende 
evalueringer. I 2009 blev det et eksplicit mål, at folkeskolen skulle forberede eleven til videre 
uddannelse. I 2014 indførte man længere skoledag, flere timer i dansk og matematik, tidlige 
fremmedsprogsundervisning og aktivitetstimer. Selv om man ikke har været så optaget af at 
definere køn og klasse i den almene skolelovgivning, så har folkeskolen givet eleverne forskellige 
’madpakker’ til der videregående skolesystem. Fx har kun 1 procent af pigerne fra ikke-faglærte 
hjem mod 10 procent af drengene med samme baggrund fået en lang videregående uddannelse 
viste en undersøgelse i 2010 af årgang 1954. 
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André Lhotes maleskole. André Lhote (1885-1962) – maler, der grundlagde sin egen maleskole i 
Paris 1922 efter at have undervist på flere andre kunstskoler. Han gennemløb en udvikling fra 
fauvisme til kubisme. Maleren Marie Wandel (1899-1963) var elev hos ham i 1923 en kort tid. 

Arkitektskolen i Aarhus blev grundlagt i 1965 og har uddannet mere end 5.000 kandidater. Ud 
over at kunne læse til arkitekt i Aarhus har man kunnet uddanne sig til arkitekt ved Det Kongelige 
Kunstakademi i København, der har uddannet arkitekter i mere end 400 år. (Kilde: http://aarch.dk) 

Arkitektuddannelsen på Det Kongelige Kunstakademi. I 1908 blev denne uddannelse åbnet for 
kvinder. Kvinder og mænd fik fællesundervisning inden for dette fagområde. For at blive arkitekt 
skulle man i starten helst have en håndværkeruddannelse som murer eller tømrer. Senere var det 
tilstrækkeligt have gennemgået et kursus på Teknisk Skole, Der var højst et par kvinder blandt 
afgangseleverne fra disse kønsblandede hold i de første år. Mange sluttede deres uddannelse på 
Akademiet uden at tage afgang, og det var der også en del kvinder, der gjorde. Så det vides ikke 
præcist hvor mange, der efterfølgende faktisk kom til at arbejde som arkitekter. En af de første 
kvindelige arkitekter fra Kunstakademiet var *Agnete Swanes norske veninde, Catharine Sophie 
Lapent Svendsen, gift Nissen, ’Mosse’ (1891-1976), som sammen med sin mand, Henrik Nissen d.y. 
(1888-1953) etablerede en tegnestue i Oslo (det daværende Kristiania) 1915-1931. 
Arkitektuddannelsen foregår i dag på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, 
Design og Konservering.  

Ask Højskole eksisterede i perioden 1869-2005 og lå i landsbyen, Ask, mellem Solbjerg og Malling 
syd for Aarhus. Skolen blev oprettet i skolelærer Lars Nielsen Bjørnbaks ånd (1824-1878) ånd. 
Højskolen eksisterede altså i 136 år, men måtte lukke i 2005 pga. pengemangel. *Anne Rolsted var 
på højskolen før hun gik i gang med keramikken 

B 

Bauhausskolen. Oprettet 1919 i Weimar, Tyskland, gennem en sammenlægning af byens 
kunsthåndværkerskole og byens kunstakademi, til institutionen, Bauhaus, under ledelse af 
arkitekten, Walther Gropius (1883-1969). Bauhaus flyttede senere til Dessau i 1925 og sidst til 
Berlin i 1932, hvor den i 1933 blev nedlagt af nazisterne. Det var skolens idé at forene alle 
kunstneriske arbejdsområder i sin undervisning; Arkitektur, maleri, skulptur, kunsthåndværk. 
industriel design i en ny æstetik i industrisamfundets håndværks- og produktion. Bogen Bauhaus 
Women - Art, Handicraft, Design - af Ulrike Müller, 2009, fortæller, at da Bauhaus startede i 
Weimar i 1919 og åbnede op for både mandlige og kvindelig ansøgere, kom der flest ansøgninger 
fra kvinder, der hidtil gennem hele 1800-tallet – ligesom i Danmark – var blevet udelukket fra at 
tage undervisning på kunstakademierne. Mange arkitekter og kunstnere rundt om i verden blev 
inspireret af Bauhaus-bevægelsen – herunder maler og væver Franka Rasmussen (1907-1994), 
som underviste på Kunsthåndværkerskolen; hun var lærer for *Gerda Swane og *Margrethe 

http://aarch.dk/
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Agger. (Se: TV-serien:  Die neue Zeit I-VI, dansk: De Visionære, der handler om Bauhaus’ udvikling 
fra 1919, Vist på DR2 i 2029) 

Biskole. Efter skoleloven af 1814 blev det muligt i Jylland at etablere såkaldte biskoler efter behov, 
hvis børnene i tyndt befolkede områder havde for lang vej til hovedskolen. Biskolerne blev 
oprettet, hvor der var børn, der havde behov for skolegang, og var derfor ikke permanente. I 1850 
fandtes 338 biskoler og i 1912 var antallet 286. Undervisningen i en biskole kunne foretages af en 
ikke-eksamineret lærer, hvis børnetallet var under 35. Disse lærere blev i sagens natur kaldt 
biskolelærere. Selv om de ikke skulle eksamineres for at få en sådan stilling, kunne de være 
udmærket uddannet gennem forskellige kurser, herunder kurser i folkehøjskolen. (Se Hoven 
Kvindehøjskole) 

Bizzie Høyers Tegneskole. Se: Høyer, Bizzie – kunstnerbiografier 

Bolognaprocessen – se Lissabonkonventionen 

C 

Croquisskolen – KKS’ Croquisskole – Kunstnernes statsunderstøttede Croquisskole 1918-1994, 
KSC.  I 1918 var det stadigvæk en anstødssten i uddannelsen af kvindelige kunstnere på 
Kunstskolen for Kvinder (1888-1924) på Det Kongelige Kunstakademi, at de ikke kunne tegne efter 
nøgenmodeller af begge køn. Modeltegning for kvinder var en mærkesag for Kvindelige Kunstners 
Samfund, KKS, der blev dannet i 1916. For at få etableret Croquisskolen med statsstøtte gik KKS, 
Malende Kunstneres Sammenslutning, MKS, Kunstforeningen af 18. November, Charlottenborgs 
Billedhuggere, Dansk Billedhuggersamfund, Billedhuggerforeningen og Grafisk Kunstnersamfund 
sammen om andragenet. Det lykkedes at få en statslig bevilling på 2.000 om året til skolen og få 
ansat en erfaren leder, Astrid Holm (1876-1937), der i perioden 1918-1937 blev den første af i alt 
seks ledere i skolens levetid frem til 1994. Der var gratis aftenundervisning for de syv 
organisationers medlemmer, for andre var det 75 øre pr. aften. Den faktiske deltagerkreds var 
studerende fra Akademiet og kunstforeningernes medlemmer. Skolen lå Bredgade 68, og flyttede i 
1921 til et atelierhus i gården til Bredgade 33. I starten af 1930’erne gik det nedad med 
økonomien for skolen. Astrid Holm blev syg i 1933, og Gudrun Grove (1876-1954) trådte til som 
vikar. Lige inden var skolen flyttet til Nyhavn 18, og da Astrid Holm døde i 1937, blev Gudrun Grove 
blev leder frem til 1946. Selv om statstilskuddet til KSC blev bevaret, så svingede det gennem 
årene, særligt nedad, så Ny Carlsbergfondet støttede også skolen. Grove trådte tilbage i 1946 og 
blev afløst af Kirsten Gye Sejg (1901-1954) indtil 1954, hvor Gudrun Lorenzen (1904-1968) 
overtager ledelsen indtil 1968. Da økonomien skranter, står flere af kunstnerorganisationerne af, 
så tilbage var kun: KKS, Dansk Billedhuggersamfund og Grafisk Kunstnersamfund; det lykkedes at 
få en ekstra bevilling, men skolens udgifter kunne ikke følge med priserne i samfundet, hvorfor 
man måtte søge igen i 1961. Da Lorenzen døde i 1968, overtog Therese Dragshøj (1909-1998) 
ledelsen frem til 1986. Therese passede Villa Aurora på Møn om sommeren og var dermed aktiv i 
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Aurora-gruppen. I 1968 overtager Jytte Augustesen (f. 1943) ledelsen som den sidste leder, inden 
skolen lukker i 1994. I kunstnerbiografierne er der nærmere oplysninger om de enkelte aktører. 
(Se: Kunstnernes Statsstøttede Croquisskole 1918-1943 af Hanne Abildgaard og Kunstnernes 
Statsunderstøttede Croquiskole 1938-1968 af Sofie Olesdatter Bastiansen, www.KKS-kunst.dk) 

D 

Dannekvindeskolen. Oprettet i 1844 af Carl Mariboe (1800-1860)(sd) og eksisterede til 1853. En 
slags folkehøjskole for unge kvinder og piger ud fra tankegangen om, at det kvinden og moderen, 
der styrer verden. Eleverne kom om eftermiddagen og blev 3-4 timer, fik foredrag, skulle skrive 
danske stile, lære danske sange udenad. Devisen var bl.a: Den, der kunne skrive et brev uden fejl i 
retskrivningen og med godt indhold, ville kunne kaldes dannet. Som leder blev ansat Susette 
Dalgas (1825-1889). Mariboe giftede sig med hende i 1854 og af den grund lukkede skolen, der 
dog i 1856 blev forenet med en drengeskole, oprettet af Sigismund Neve i 1850. 
Dannekvindeskolen var indrettet med sans for det praktiske og hygiejniske og det æstetiske. Der 
var indrettet store vaskerum, hvor eleverne, før de gik i gang med håndarbejdet, kunne vaske sig 
grundigt, og klasseværelserne var forsynet med billeder på væggene, gardiner og blomster. Der 
var ingen karakterer og eksaminer, og skolen var inspireret af grundtvigsk skole- og trossyn.  Den 
så også sig selv med de frie omgangsformer som en modsætning til Nathalie Zahles skole (sd), der 
med sin målrettethed og karakterer havde en helt anden ånd. Da nogle af eleverne fra 
Dannekvindeskolen ved dens lukning blev overflyttet til Zahles skole, havde de i starten svært ved 
at tilpasse sig den nye skolekultur dér. Men Nathalie Zahle havde også lært at kende og respektere 
den glæde og åbenhed, der var i deres gamle skole, og det siges, at eleverne overgav sig til sidst. 
(Kvinfo: Kvinden og Samfundet nr. 16, Aargang 19 1903): Kvinder fra den grundtvigske kreds samt 
Jutta Bojsen-Møller: Træk fra et langt liv, Lindhart og Ringhof, 1924 og Birgitte Possing: Viljens 
Styrke. Natalie Zahle – en biografi af Birgitte Possing, Gyldendal 1997). 

Damenakademien – et tysk ord for de private og offentligt finansierede kunstskoler for kvinder, 
der underviste på akademiniveau, og som i 1880’erne blev oprettet i større tyske byer: Berlin, 
München, Karlsruhe, fulgt op af senere akademier fra 1890’erne: i Stuttgart (1893), Leipzig (1897), 
Düsseldorf (1911), Hamburg (1926) og Köln (1929). De opstod, kvinder ikke fik adgang på lige fod 
med mænd til de offentligt finansierede kunstakademier – lige som den danske Den til Akademiet 
forbundne Kunstskole for Kvinder i 1888. Selv om udelukkelse af kvinder fra offentligt finansieret 
kunstuddannelse på højt niveau var det almindelige i store dele af Europa i 1800-tallet, var der 
visse steder, fx i Rusland allerede i 1871 muligt for kvinder at studere ved Kunstakademiet.  

Danmarks Designskole. Eksisterede 1990-2011 – se Kunsthåndværkerskolen i København og 
Kunstakademiet 

Danmarks Lærerhøjskole. *Margrethe Agger underviste i 1980’erne på Danmarks Lærerhøjskole, 
der blev oprettet i 1856 og eksisterede indtil 2000. Lærerhøjskolen skulle levere efter- og 

http://www.kks-kunst.dk/
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videreuddannelse til folkeskolens og seminariets (fag)lærere og fra 1963 også forske med henblik 
fagområder, didaktik og pædagogik i skolen. Skolen havde lange videregående uddannelser inden 
for bl.a. pædagogik og psykologi, hvor man kunne erhverve sig en akademisk grad. I 2000 indgik 
skolen (sammen andre efter- og videreuddannelsesinstitutioner) i Danmarks Pædagogiske 
Universitetsskole. I 2007 blev skolen en del af Aarhus Universitet som Institut for Uddannelse og 
Pædagogik.  

Dansk Tekstillaug. Oprettet i 1946 med 52 medlemmer. I en tid med vareknaphed efter krigen 
anså man det for nødvendigt at lave en ’brancheforening’ for vævestuerne. Lauget oprettede også 
en teoretisk uddannelse for lærlinge. I perioden 1962-1964 drøftede man, hvordan man kunne 
lave uddannelsesmodeller, der kombinerede den kunnen og de traditioner, der var i 
institutionerne – dvs. på værkstederne, væveskolen på Kunsthåndværkerskolen og Håndarbejdets 
Fremme.  I dag afholder lauget kurser og fra 1962 mange udstillinger. Fra 1973 åbnes lauget for 
alle interesserede. Lauget havde 70 års jubilæum i 2016 og hedder nu: Dansk Tekstillaug, Væv, 
Tryk og Broderi og udgiver bladet: Rapporter fra tekstilernes verden. (se: 
www.dansktekstillaug.dk) 

Den internationale Højskole i Helsingør. (International People’s College) I Helsingør blev oprettet i 
1921 af Peter Manniche (1889-1981), der fik ideen til en sådan folkehøjskole i kølvandet på Første 
Verdenskrigs grusomheder. Mellemfolkeligheden, hvor elever af forskellige nationaliteter skulle 
lære af hinanden, var hoveformålet.  Fra skolens oprettelse til i dag har over 70.000 elever haft et 
skoleophold dér. *Hanne Swane var elev der i 1940’erne. (se www.Ipc.dk) 

Den kongelige Tegneskole – Oslo. Den kongelige Norske Tegne- og Kunstskole blev oprettet i 1818 
som et akademi med fem klasser. Direktionen for skolen fik også ansvaret for udvikling af Norges 
Nationalgalleriet i 1837-1868 og udstillinger. I 1869 blev skolen omdannet til en grundskole for 
håndværkere under navnet: Den kongelige Tegneskole. Fra 1911 hed den: Statens håndværks- og 
kunstindustriskole (ofte kaldt: Kunsthåndværkerskolen) og den fik nye opgaver med at uddanne 
kunstnere og kunsthåndværkere. I 1996 blev skolen nedlagt som en selvstændig skole og blev en 
del af Kunsthøgskolen i Oslo. På skolen gik bl.a. Christian Krohg fra 1867, maleren Edvard Munch 
(1863-1944) i perioden 1881-1882.  

Designskolen Kolding. Kolding Kunsthåndværkerskole. Designskolen Kolding blev i 1967 oprettet 
som en del af Teknisk Skole. Senere skiftede skolen navn til Kolding Kunsthåndværkerskole, men 
vendte i 1998 tilbage til sit oprindelige navn: Designskolen Kolding. På det tidspunkt flyttede den 
ind i en ombygget lagerbygning i Kolding. I 2010 fik skolen universitetsstatus og tilbyder en 
længere videregående uddannelse med BA- og kandidatgrader. Dens hovedomdrejningspunkt har 
altid været tekstil, mode- og industrielt design. Tidligere fagområder som keramik og glas er 
afviklet og varetages nu af Det Kongelige Danske Kunstakademi. Nu tilbyder Designskolen Kolding 
også kommunikations-, accessory- og play-design samt efteruddannelse og i samarbejde med 

http://www.dansktekstillaug.dk/
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virksomheder og forskningsinstitutioner ph.d. projekter. Skolen er en selvejende institution under 
Uddannelses- og Forskningsministeriet. (se: www.designskolenkolding.dk) 

Det Kongelige Danske Kunstakademi. Det Kongelige Danske Kunstakademi - også kaldt 
Kunstakademiet eller blot Akademiet - blev oprettet i 1754 med navnet: Det Kongelige Danske 
Skildre-, Billedhugger- og Bygnings-Academie i Kiøbenhavn. Akademiet havde to hovedopgaver: at 
uddanne kunstnere og håndværkere og at oprette et laug, bestående af de personer, der blev 
uddannet på Akademiet. Lauget skulle vælge et Akademiråd (sd), som skulle give 
kongen/statsmagten som bygherre og kunstmæcen råd om stil, æstetik og kvalitet i den gode 
smags tjeneste.  Fra starten var Akademiet tæt forbundet med håndværkerlaugene og deres 
monopoler på diverse håndværk, idet ingen måtte nedsætte sig som ”maler, billedhugger, arkitekt 
eller kobberstikker i København uden at være medlem af Akademiet eller være optaget i byens 
laug.” Elever, der havde vundet en af Akademiets guldmedaljer, kunne dog slå sig ned uden for 
laugene som frimestre overalt i kongeriget uden at gøre et mesterstykke.  Generelt var 
bygherrerne, herunder kongen, ikke altid tilfredse med håndværkernes uddannelsesniveau. Så 
derfor var ønsket, at Akademiet kunne påtage sig denne opgave: ”Professioner og håndværkere, 
som ikke kan undvære tegning, skal tilholde deres lærlinge flittigt at besøge Akademiet.” 
Akademiet fik også til opgave at godkende tegninger af og selve de fysiske mesterstykker.  Det 
betød, at lærlinge- og håndværkerundervisning beslaglagde en stor del af Akademiets ressourcer. 
Denne håndværkerundervisning varede i 88 år, hvorefter den blev nedlagt, og de kunstneriske fag 
kunne nu prioriteres. Kunstakademiet var opdelt i forskellige skoler; fx billedhuggerskole, 
maleskole, dekorationsskole m.fl. Der blev i 1863 på kunstakademiet lavet en struktur og 
progression for studierne, som holdt i årevis; Fx Malerskole-vejen: Forberedelsesklasse, hvor der 
tegnedes efter gipsafstøbninger af alt muligt.  Tegne- og maleøvelser efter afstøbningerne for til 
sidst på Modelskolen at arbejde efter levende mandlig model. Kvinder havde på dette tidspunkt 
ingen adgang til Akademiet – og heller ikke til håndværksfagene i øvrigt. I 1888 blev Kunstskolen 
for Kvinder etableret som en selvstændig afdeling af Kunstakademiet. Her studerede: *Carla 
Colsmann Mohr, *Agnete Swane og *Asta Ring Schultz. Først efter 1924 kunne kvinder studere på 
lige fod med mænd på Det Kongelige Danske Kunstakademi.  *Ellen Krause, *Helga Klitbæk og 
*Amy Bovin studerede der fra slutningen af 1920’erne og frem til begyndelsen af 1930’erne.  I 
1950’erne studerede *Gerda Swane og *Hanne Swane der; sidstnævnte sluttede på Akademiet i 
1963. I slutningen af 1960’erne til begyndelsen af 1970’erne studerede *Mette Møller Bovin der; 
*Didder Geisler i 1980’erne frem til 1990. I hele Akademiets historie har der været forskellige 
kritikker og nybrud, der har ført til dannelse af institutioner i og uden for Akademiet.  Efter 2010-
2011 har Det Kongelige Danske Kunstakademi fået universitetsstatus og tilbyder bachelor- og 
kandidatuddannelser i overensstemmelse med Lissabon-konventionen (sd). Akademiet i dag har 
videreført sine oprindelige opgaver med at uddanne elever/studerende og være rådgivende.  
Hertil kommer de forskningsforpligtelser, institutionen har som en lang videregående 
uddannelsesinstitution/universitet. Der er ikke som på de øvrige lange videregående uddannelser 
krav om en adgangsgivende eksamen (fx en studentereksamen). Man sender elektroniske fotos og 
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videoer af sine værker til Akademiet, får en individuel bedømmelse gennem flere runder, der 
ender med en personlig samtale. I 2019 læste 359 kvinder og 278 mænd på arkitektuddannelsen 
på Det Kongelige Danske Akademi. På Designdesigneruddannelsen var der 252 kvinder og 114 
mænd, og på konservatoruddannelsen 57 kvinder og 8 mænd. På BA Crafts and Glass 36 kvinder 
og 10 mænd.  Nutidens kønsfordeling på Akademiet har en klar overvægt af kvinder. (Se hvordan 
Akademiets to skoler og fagopbygning er i dag - Billedkunstskolerne: https://kunstakademiet.dk –  
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering: 
https://kadk.dk Se tal om optagelse på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: 
https://ufm.dk/ 

Det Fynske Kunstakademi . Det Fynske Kunstakademi er et selvejende, statsanerkendt og 
statsstøttet kunstakademi. Begyndelsen på Akademiet var en privat tegne- og maleskole, som 
maler Kaj Kylborg (1916-1997) oprettede i 1944. I 1954 får skolen navnet: Det Fynske 
Kunstakademi. Kylborg underviser og leder Akademiet indtil 1978, hvor maler og lærer på 
Akademiet Bendt Veber (1925-1995) overtager ledelsen indtil 1992. I 1988 kommer Akademiet på 
finansloven, men er også afhængig af kommunal støtte. Akademiet har kapacitet til ca. 60 
studerende på de fem årgange i alt. Der optages ca. 10 studerende om året på første årgang. 
Uddannelsen er 5-årig – 3 års BA- samt 2 års overbygning, kandidat. Optagelsen sker efter 
indsendelse af eget materiale og personlig samtale. Efter i mange år at have haft adresse på 
Brandts Klædefabrik, er Akademiet flyttet til Jernbanegade 13, Odense. *Maria Bojsen har 
studeret på Det Fynske Kunstakademi. (Se. https://detfynskekunstakademi.dk) 

Det Jyske Kunstakademi blev oprettet i 1959 og er en selvejende uddannelsesinstitution, der 
finansieres af tilskud fra Kulturministeriet og Århus Kommune og tilbyder en  videregående SU-
berettiget uddannelse i billedkunst på 5 år med 3 års bachelor og 2 års kandidatstudier. Studiet er 
den eneste videregående uddannelse inden for billedkunst i Jylland.  Akademiet har kapacitet til 
40 studerende på alle årgange. Uddannelsen tager udgangspunkt i de studerendes individuelle 
praksis-eksperimenter. Der er ingen specialiserede afdelinger, da idé og metoder vælges og 
udvikles efter behov. Underviserne er nationale og internationale kunstnere, og der er samarbejde 
med forskellige institutioner. Akademiet ligger i Mejlgade i Aarhus.  * Margrethe Agger har 
undervist på Det Jyske Kunstakademi. (Se: https://www.djk.nu) 

Det Techniske Selskab. En privat institution, der blev oprettet i 1843 på baggrund af den ældre 
organisation: Selskabet til Unge Haandværkeres Dannelse i 1798. Teknisk Selskab og var 
initiativtager til den første tekniske skole i København (snedkermester Lasenius Kramps Tekniske 
Institut). Selskabet var ’fundraiser’ og samlede penge sammen til initiativet fra staten, fonde, 
Haandværkerforeningen i København og enkelte håndværkerlaug. Med tiden kom der kritik af 
tegneundervisningen, og en ny institution så dagens lys i 1868, Den Ny Haandværkerskole, der fik 
mange elever og var i skarp konkurrence Teknisk Institut. Stemningen var, at man ville lave en ny 
skole, der kunne omfatte de to gamle skoler og enkelte særlige fagskoler. Derfor blev der i 1876 
lavet en ny skole, der fik navnet, Det Tekniske Selskab. Der opstod flere typer skoler i Teknisk 
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Selskabs regi, skoler der skulle sørge for at uddanne arbejdskraft til håndværk og industri – bl.a. 
Kunsthåndværkerskolen fra 1930. Sidstnævnte blev aldrig indlemmet i en teknisk skole, men fik sin 
egen udvikling (se under Kunsthåndværkerskolen). I 1978 blev Det tekniske Selskab nedlagt, og 
Københavns Tekniske Skole etableret. Senere kom der fusioner mellem teknisk skole og andre 
uddannelsesinstitutioner, der ikke havde deres rod i håndværk og industri. I dag er der etableret 
institutionen, NEXT Uddannelse, som er Danmarks største erhvervs- og gymnasieskole med 
omkring 17.000 elever, kursister og studerende og 750 medarbejdere i hovedstadsområdet. (Se: 
https://nextkbh.dk/) 

Døtreskolen af 1791. En skole for piger, der eksisterede 1791-1899. Skolen gav en 
overbygningsuddannelse efter grundskolen, dvs. noget i retning af en realskole med et pensum à 
la latinskoler, som kun var for drenge på det tidspunkt. Det var hovedsageligt den københavnske 
handelsstand, som støttede denne skole. Pensum bestod af: En tredjedel håndarbejde, en 
tredjedel sprogundervisning og den sidste tredjedel bestod af regning, skrivning, læsning, religion, 
geografi, historie, naturhistorie, sang, dans og tegning. Sprogfagene var primært fransk og tysk. 
Døtreskolen af 1791 begyndte også at undervise i engelsk fra 1800. Skolelederen Natalie Zahle gik 
på denne skole i 1842; hendes skolepenge blev betalt af den daværende dronning Marie Sophie 
Frederikke. (Se: Åse Højlund Nielsen: Real-skoler for vore døtre – den højere pigeskole 1757-1850 
ss 81-89 in Realskolen gennem 200 år – kundskaber og erhvervsforberedelse, bd. 2, red. Christian 
Larsen Danmarks Privatskoleforening 2010 og Viljens styrke. Natalie Zahle – en biografi af Birgitte 
Possing, Gyldendal, 1992 og 1997) 

E 

École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (ENSBA) er en statsstøttet og selvstændig 
videregående uddannelsesinstitution med tilknytning til Det franske Kunstakademi. ENSBA har 
gennem århundrederne uddannet kunstnere fra Frankrig og hele verden. Napoleon III gav skolen 
selvstændighed og frihed fra statslig indblanding. Kvinder fik adgang fra 1897. Maler og 
museumsinspektør Karl Madsen og maler Dominique Magnussen (Auroragruppen) har studeret 
der (Se. http://www.beauxartsparis.fr) 

Elementair Tegneskole. I Christiania [Oslo] oprettes i 1818 en midlertidig tegneskole ved kongelig 
resolution, med navnet: "Elementair-Tegneskole".  Denne skole bliver til: Statens Håndverks- og 
Kunstindustriskole. Her har Henrik Wergeland (1808-1845), Christian Krohg (1852-1925), Oda 
Krohg (1860-1935) , Edvard Munch (1863-1944) og mange andre norske kunstnere fået deres 
første tegneundervisning. 

Emilie Mundts og Marie Luplaus Malerskole. Denne skole eksisterede i 35 år, og 400 kvinder fik 
gennem tiden undervisning der. (Se: Kunstnerbiografier om Mundt og Luplau). 
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F 

Frederiksberg Seminarium blev oprettet af KFUM (Kristelig Forening for Unge Mænd – en 
indremissionsk organisation) i 1919. I 2008 blev det en del af Professionshøjskolen Metropol. 

G 

Giersings Maleskole – (se Harald Giersing) 

Grundskoler. Skoler i Aarhus – kønsopdelte. Fra 1847 blev der oprettet tre Borgerskoler, heraf en 
Borgerpigeskole. ’Borgerskole’ betød først en kommunal folkeskole i købstæderne. Fra midt i 
1800-tallet betød ’Borgerskole’ en kommunal betalingsskole til forskel fra de gratis byskoler. 
Borgerskolerne var indrettet således, at man efter 4. klasse, kunne gå i den fireårige mellemskole 
eller i den treårige borgerskole. Man kunne fra 1892 bestå en ’Borgerskoleeksamen’, der var en 
statskontrolleret afgangseksamen i skolens almindelige fag samt i et eller to fremmedsprog, 
aritmetik og geometri, naturlære (fysik, kemi) samt bogføring. Denne eksamen forsvandt 
efterhånden (forsvandt helt i 1937) med indføring af Mellem- og realskolen i 1906 – med baggrund 
i lov om almenskoler. Her kunne man efter 4. eller 5. klasse ved prøve optages i mellemskolen, 
hvor man gik i fire år, hvor man kunne forlade skolen. Man kunne også forblive i skolen endnu et 
år og kunne afslutte med realeksamen). *Asta Ring Schultz  har sikkert enten fået en realeksamen 
eller måske en Borgerskoleeksamen o. 1912/1913 (Se: Borgerpigeskolen og Christiansgades Skole: 
https://aarhuswiki.dk/wiki/Borgerpigeskolen og https://aarhuswiki.dk/wiki/Christiansgades_Skole 

Guldagergaard, Internationalt Keramisk Forsknings- og Videnscenter, oprettet i 1998 i Skælskør, 
Slagelse Kommune.  Det bygningsmæssige udgangspunkt for Forsknings- og Videnscentret er 
frugtavler Kresten Troelsens hus, bygget i 1910, og som i 1997/1998 havde stået tomt i nogle år. I 
starten var Guldagergaard sluttet sammen med Clay-Keramikmuseum Danmark, men i 2005 blev 
centret en selvejende institution. Centrets aktiviteter, seværdigheder og faciliteter omfatter: 
Skulpturpark, en samling af studiekeramik, kunstnerboliger, afholdelse af symposier, seminarer og 
workshops, universitetsprogrammer og netværksprojekter for nyuddannede keramikere. Der er 
plads til 14 arbejdende kunstnere i internatet. Faciliteterne er mangeartede og kan anvendes til 
forskellige tekniske processer og udtryksformer: fx støbning og glasur, tørreovne og 
keramikbrændingsovne, trykkefaciliteter og 3D-teknologi mm. Endvidere er der teknikerhjælp at få 
i værkstederne. Hele året rundt er der seminarer og instruktionsanvisninger i keramiske metoder 
mv. Endelig afholdes der kurser og masterclasses og forskningsbaseret undervisning. *Birgit Krogh 
var en af initiativtagerne (Kilde: https://ceramic.dk) 

H 

Haandarbejdets Fremmes Seminarium. Selskabet Haandarbejdets Fremme blev grundlagt i 1928 
for at fremme dansk håndarbejde og dansk kunsthåndværk. Derfor afholdt organisationen 
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udstillinger, foredrag og kurser samt en salgsvirksomhed, hvor man kunne købe materialer (bl.a. 
plantefarvet brodérgarn), bøger og mønstre i flere forretninger landet over. Den kendteste 
forretning lå på Strøget i København. Blandt aktiviteterne kan yderligere nævnes, at selskabet 
udgav eget blad fra 1934 og oprettede et seminarium (hvor *Margrethe Agger har undervist 1977-
1994). Seminariet er i dag en del af Professionshøjskolen UCC (University College Capital), Campus 
Carlsberg, der udbyder tekstilformidleruddannelsen, som er en professionsbacheloruddannelse. 
Her lærer man både design, håndværket og formidling. UCC skriver: ”Du får kompetencer, som kan 
bruges inden for fx teater og film, egen virksomhed, undervisning og på museer”.  (kilde: 
https://ucc.dk ) 

Hoven Kvindehøjskole. I 1877 blev Hoven Højskole i Sydvestjylland oprettet af ægteparret Kristian 
Kristensen (1841-1918) og hans kone Karen Marie Kristensen. Der var først en almindelig højskole 
for karle om vinteren, og om sommeren uddannede de biskolelærere (se biskole). Der var 20-30 på 
hvert hold. I slutningen af 1880’erne fik skolen flere og flere tilmeldinger fra unge kvinder, der ville 
uddannes som lærerinder i pogeskolen (se pogeskole).  Det var nemlig fra 1884 blevet muligt for 
kvinder at blive eksamineret med henblik på, at blive lærerinder. Derfor besluttede de i Hoven  i 
1891 kun at uddanne kvinder og omdannede højskolen til et seminarium for kvinder, der tilbød 
den 1-årige vinterlærerindeuddannelse (se vinterskole), der afsluttedes ikke med et 
eksamensbevis, men en udtalelse om egnethed til skolegerningen. Man regner med, at Hoven 
Kvindehøjskole i hele sin levetid uddannede ca. 875 vinterlærerinder. Disse lærerinder fra 
Kvindehøjsolen i Hoven gjorde fyldest i de skoler, hvor de blev ansat, ’på den mest fortrinlige 
måde’. Derfor fik skolen også støtte fra amtet, og provsten, som havde tilsyn med skolen, 
anbefalede – ud over højere tilskud til skolen – også at ’de bedst udrustede elever fra Hoven må få 
tilladels til at søge fast embede i folkeskolen’. Skolen eksisterede indtil 1926. Alle disse forskellige 
fora og ’skoler’ var resultatet af Den vestjyske Skoleordning (sd), hvor man i tyndt befolkede 
landbrugsområder kunne lave fleksibel skolegang, da de store børns arbejdskraft var nødvendig 
især om sommeren. (Se: https://www.hoven-museum.dk og Hoven Gl. Skole og Hoven 
Kvindehøjskole, 1995 – privat skrift med henvisning til lokale dokumenter)   

I 

Institutbestyrerprøven. Omkring 1840 havde ingen danske piger og kvinder mulighed for at gå i 
skole, på kursus eller lignende, der kunne give dem en afgangseksamen, der igen kunne føre til en 
videregående uddannelsesinstitution. De kunne derfor ikke optages på en videregående 
læreanstalt/højere uddannelsesinstitution eller et lærerseminarium. Selv om en kvinde ad andre 
veje kunne have erhvervet sig kundskaber og ville indstille sig til eksamen, kunne hun ikke få en 
erhvervskompetencegivende eksamen. Dette var et paradoks, da allerede mange kvinder 
arbejdede med undervisning som lærerinder – lige fra guvernanter til lærejobs i såvel private som 
offentlige skoler for piger og drenge. I 1845 oprettede Københavns skoledirektion, der siden 1814 
havde været den øverste skolemyndighed, en prøve for personer, der ønskede at få bevilling til at 

https://ucc.dk/
https://www.hoven-museum.dk/


Wolthers KUNSTLEX® 2021 Anette Wolthers Side 211 
 

holde og lede en skole i byen. Det blev kvindernes chance (mændene havde mange flere 
uddannelsesmuligheder og veje til at kvalificere sig som undervisere og skoleledere) – de 
strømmede til. I starten blev der lavet private og selvbetalte manuduktioner, så aspiranterne 
kunne bestå prøven, der var opdelt i tre niveauer: Laveste grad – hvor man kun drive en 
institution/skole, der tilbød forberedelsesundervisning; Mellemste grad, Borgerskole indtil 14. år 
og Højeste grad, borgerskole indtil konfirmationen 16 år. (Se: Da kvinderne lærte at lære - kvinders 
undervisning af piger i Københavns skolevæsen i perioden 1840-1886. - Institutbestyrerprøven. – 
Pigeskolevæsen, tidsskriftsartikel 1987 af Adda Hilden (1928-2016) – tidligere lektor i skolehistorie 
på Danmarks Lærerhøjskole). 

J 

K 

Kolding Kunsthåndværkerskole – se Designskolen Kolding 

Krabbesholm Højskole i Skive er placeret på den tidligere herregård Krabbesholm fra 1565, der er 
sammensat af flere gårde, opkaldt efter Iver Krabbe, der påbegyndte opførelsen af 
hovedbygningen. Siden har herregården haft mange ejere indtil 1907, hvor den daværende ejer, 
Skive Kommune, stillede den til rådighed for højskoledrift. Højskolen har specialiseret sig i kunst, 
arkitektur, kunsthåndværk, design og grafisk design samt litteratur. *Margrethe Agger var der, før 
hun valgte væveruddannelsen (Se: https://krabbesholm.dk) 

Kunstakademiet – Det Kongelige Danske Kunstakademi. 

Kunstflid – Dansk Kunstflidsforening. I begyndelsen af 1900-tallet var der en opblomstring i at 
lave husflid. I midten af 1800-tallet begyndte man i Danmark at organisere sig i husflidsforeninger 
eller husflidsskoler, og paraplyorganisationen Dansk Husflidsselskab, der eksisterede i perioden 
1873-2014, satte husfliden på dagsordenen som en art folkebevægelse med aftenskoler, 
værksteder og kompetente lærere for det, som kursisterne havde lyst til at arbejde med til eget 
brug (i modsætning til Norge og Sverige hvor der var organiseret salg af husflidsprodukter).  Også i 
de højere cirkler ønskede man at husfliden skulle udbredes og forfines, især når det gjaldt 
kvindernes traditionelle håndværk. Derfor oprettedes i 1900 Dansk Kunstflidsforening, DKF: ”til 
fremme af Kunstindustrien blandt Landets Kvinder (…) Det er meningen at oprette Filialer, foreløbig 
i Landets største Byer, og Eleverne vil af Faguddannede Lærere og Lærerinder blive undervist i 
Vævning, Kunstbroderi, Hedebosyning, Kurvefletning, Træ-Læder og Metalarbejder og Bogbinderi. 
Alle Arbejder tilvirkes efter kunstnerisk udførte Tegninger.” Her var det meningen at bryde med 
’hobbytanken’ og i stedet for uddanne unge kvinder til at blive så kompetente, at de ville være i 
stand til som kunsthåndværkere og sælge deres arbejder som netop kunsthåndværk og få en 
levevej herigennem. Bemærk, at *Ingrid Wichmann i sin tidlige ungdom overvejede at blive 
kurvefletter. Initiativet blev taget af multitalentet (journalist, forfatter, kvindesagsforkæmper, 
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event-organisator mm.) Admiralinde Emma Gad (1852-1921). Mange kunstnere – også mandlige – 
blev inddraget i design af kunstfliden, der blev kendt af en større offentlighed gennem talrige 
udstillinger. Det vides ikke, hvornår foreningen ophørte med at eksistere, men den holdt 25 års-
jubilæum i 1925. Senere spillede foreningen en rolle i udvikling af ergoterapeuter, der førte til 
oprettelse af Ergoterapeutskolen i 1954. (Kilder: www.emmagad.dk og kildemateriale: Dansk 
Kunstflidsforening 1900) 

Kunsthåndværkerskolen i København. I 1930 grundlægges Kunsthåndværkerskolen i København 
ved en sammenlægning af Kunstindustrimuseets Håndværkerskole (der bl.a. bestod af 
Kunstindustrimuseets Keramiske Malerskole, ’Lerkælderen’) og Det Tekniske Selskabs Skolers 
afdeling for kunstindustrielle fag. Kunsthåndværkerskolens første lokaler lå i Bredgade i 
Kunstindustrimuseets bygninger (nu Designmuseum Danmark). I 1940 flyttede man dele af skolens 
uddannelser til Jacob Dannefærdsvej på Frederiksberg ved Aaboulevarden. I den periode gik 
*Gerda og *Hanne Swane på skolen.  I 1950 samlede man skolens aktiviteter i bygningen, 
Linnégade 2 og ved Nørreport. Da skolen lå her, gik *Birgit Krog og *Margrethe Agger på skolen. I 
1967 blev Kunsthåndværkerskolen og Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder lagt sammen 
under navnet Skolen for Brugskunst. I den periode går *Charlotte Krogh og *Anne Rolsted på 
skolen, der stadigvæk ligger i Linnégade. I 1989 blev skolen fusioneret med Skolen for 
Boligindretning og fik i 1990 navnet Danmarks Designskole, flytter til bygninger på det gamle 
Finsens Hospital på Østerbro og bliver en selvejende statsinstitution; i den periode går *Charlotte 
Bøgh på skolen. I 2010 blev Designskolen fusioneret med Glas og Keramikskolen på Bornholm (der 
har bibeholdt sin egen treårige studieordning). 2011 bliver skolen fusioneret med 
Kunstakademiets Arkitektskole og Kunstakademiets Konservatorskole som en del af Det kongelige 
Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering – Designskolen; og som en 
lang videregående uddannelse hører den nu under Uddannelses- og Forskningsministeriet og 
ligger på Holmen. Nu består uddannelserne af treårige bachelor- og toårige kandidatuddannelser 
som på universiteterne.  

Kunstindustrimuseets Håndværkerskole. Oprettet 1901. I 1930 blev den en del af 
Kunsthåndværkerskolen (sd). 

Kunstnernes Frie Studieskoler 1882-1912. Da Kunstakademiet ikke formåede at forny i takt med 
tiden, var der nogle kunstnere, der tog et initiativ til at lave alternativ undervisning. Denne 
undervisning blev kaldt: Kunstnernes Frie Studieskoler og blev oprettet 1882. Leder af initiativet 
var først Laurits Tuxen (1853-1927), og kort efter blev P.S. Krøyer (1851-1909) ansat som lærer -
begge uddannet hos Léon Bonnat (1833-1922). Skolerne fik mærkværdigvis hurtigt statsstøtte 
allerede i 1883. Kristian Zahrtmann (1843-1917) blev ansat i 1885 som lærer og leder af 
Forberedelsesklassen, der efterhånden blev en helt selvstændig skole og kendt som Zahrtmanns 
Skole. Da han holdt op i 1908, overtog Johan Rohde (1856-1935) skolen indtil dens lukning i 1912. 
De Frie Studieskoler – efterhånden kaldt Zahrtmanns Skole – optog ikke kvinder. Dog blev der 
afholdt et enkelt kursus i 1880’erne, hvor kvinder fik adgang 
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Kunstskolen for Kvinder 1888-1924. Den med Akademiet forbundne Kvindeskole, som blev dens 
officielle navn ved grundlæggelsen 1. oktober 1888. Når den blev kaldt Kvindeskole, var det måske 
for at signalere, at den var en ’Skole’ i tråd med Akademiets andre Skoler, Malerskolen, 
Billedhuggerskolen, Dekorationsskolen osv;  i daglig tale blev Kvindeskolen kaldt Kunstskolen for 
Kvinder. Indtil da havde der ikke været adgang til undervisning for kvinder til Kunstakademiet 
siden dets oprettelse i 1754. Nu fik kvinder deres eget ’Kunstakademi’, men ikke adgang til 
fællesundervisning med de mandlige på Kunstakademiet. Kvinderne måtte få deres uddannelse på 
en særlig og adskilt institution, hvor kvinder blev undervist sammen med kvinder; Kvindeskolen fik 
eget budget og egen bevilling på finansloven, egne to lærere (de første var maler Viggo Johansen 
og billedhugger August Saabye) og egen forstander/inspectrice og bestyrelse; de blev fysisk og 
geografisk placeret uden for Akademiet i Amaliegade 30. Kvindekunstskolen havde ikke som 
’mændenes akademi’ en forberedelsesklasse. De måtte derfor søge andre steder at få 
undervisning i de grundlæggende teknikker, inden de startede på Kvindekunstskolen. De kunne 
forberede sig ved at gå på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder (oprettet 1875/1876), som 
tilbød en treårig-uddannelse, der var at sammenligne med en kunsthåndværkeruddannelse – med 
et valgt speciale. (’Almindelige’  håndværker- og kunsthåndværkeruddannelserne var lukket land 
for kvinder på dette tidspunkt). Eller de kunne vælge at tage undervisning på en af de mange 
tegne- og maleskoler, der blev etableret i 1800-tallet, hvoraf mange udelukkende henvendte sig til 
kvinder. Gennem årene kom der visse ændringer mht. Kunstskolen for Kvinder. Den flyttede fra 
Amaliegade ind i Kunstakademiets bygning på Charlottenborg i 1897 og fortsatte som hidtil som 
en selvstændig institution. I 1908 gav man på Kunstakademiet adgang for kvinder til at studere til 
arkitekt og også adgang til Dekorationsskolen. Kunstskolen for Kvinder blev nedlagt som en 
selvstændig institution i 1908 - dvs. ikke mere en selvstændig bevilling på finansloven, ingen 
selvstændig bestyrelse, ingen selvstændig leder mm. Men Kunstskolen for Kvinder blev omdannet 
til en særlig afdeling og et særligt studieforløb, som alene blev tilbudt kvinder, som fortsat ikke 
kunne deltage i Kunstakademiets generelle uddannelser, som var forbeholdt mænd. Forsøgene 
herefter på at ophæve kønsopdelingen undervejs lykkedes ikke, så den blev igen indført, så der i 
praksis var to uddannelseslinjer med hvert deres curriculum og fortsat adskillelse af kvinder og 
mænd.  I Oktober 1920 strejkede såvel de mandlige som de kvindelige elever på Kunstakademiet, 
da de ville være med til at vælge nye professorer, og kvinderne fremsatte specielle krav om 
fællesundervisning af kvinder og mænd i samme uddannelsesforløb på Kunstakademiet. (Se: 100-
året for strejken på Kunstakademiet af Anette Wolthers in Kunstmagasinet Janus nr. 4, december 
2020). Dette blev først en realitet i 1924 efter et langvarigt kommissionsarbejde, som i perioden 
1920-1923 drøftede alle forhold på Akademiet, og i slutningen af forløbet – nærmest i en 
bisætning nu indstillede, at kvinder og mænd lige som på andre højere uddannelser, fx på 
universiteterne, nu skulle undervises sammen, hvad der blev en realitet efter 1924. Hovedkraften i 
at etablere Kunstskolen for Kvinder var maler Johanne Krebs (1848-1924) (sd), som blev 
inspektrice (skoleleder) ved Kunstskolens oprettelse i 1888 – se også opslaget om 
Damenakademien. Følgende har gået på kunstskolen for Kvinder: *Asta Ring Schultz, *Carla 
Colsmann Mohr og *Agnete Swane. Samt: Karen Blixen, Gerda Wegener, Anne Marie Carl- Nielsen, 
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Helga Ancher m.fl. (Anette Wolthers: Kvinders adgang til kunstuddannelser, paper september 
2019. Det Kongelige Bibliotek: Dokumenter fra Kommissionsarbejdet 1920-1923 samt 
Kunstakademiet 1754-2004, redigeret af Anneli Fuchs & Emma Salling, Det Kongelige Akademi for 
de Skønne Kunster & Arkitektens Forlag 2004) 

Kunstnernes  statsunderstøttede Croquisskole  (se Croquisskolen) 

Kvinderegensen. Kvinderegensen er et kollegium for studerende på Københavns Universitet og 
DTU og ligger på Amager Boulevard i København; det er opført i perioden 1931-1932. Oprindeligt 
kun for kvindelige studerende, fra 1978 bliver der adgang for begge køn. (Regensen, ved siden af 
Rundetårn blev etableret i 1623 og havde kun adgang for mandlige studerende. I 1983 fik 
kvindelige studerende også adgang hertil). På Kvinderegensen hænger *Elisabeth Neckelmanns 
portræt fra 1943 af Dronning Alexandrine (1879-1952), dronning af Danmark 1912-1947. 

Kyhns Maleskole for Kvinder 1863-1895. Oprettet og drevet af maler Vilhelm Kyhn (1819-1903). 
Blandt hans kvindelige elever var malerne: Anna Ancher (1859-1935), Johanne Krebs (1848-1924), 
Emilie Mundt (1842-1922), Marie Luplau (1848-1925), m.fl. Han var også lærer for Tegnelærer 
Holger Grønvold (1850-1923) (sd), som igen blev tegnelærer for alle de mandlige fynboer samt 
Sigurd Swane (1879-1973).  

Københavns Musikhøjskole. Skolen, der blev oprettet i 1931, eksisterer stadigvæk. Den hedder i 
dag Musikhøjskolen - Frederiksberg Musik- og Kulturskole og ligger i Smallegade, hvortil den 
flyttede i 1978. Skolen blev oprettet som Københavns Musikhøjskole i 1931 af komponisterne 
Jørgen Bentzon (1897-1951) og Finn Høffding (1899-1997). Skolen var inspireret af den tyske 
bevægelse for folkemusikskoler og musikalsk opdragelse af børn og unge, startet af bl.a. Paul 
Hindemith (1895-1963), Fritz Jöde (1887-1970) og Carl Orff (1895-1982).  Klaverpædagogen 
Ragnhild Toft (1915-2007) blev ansat der i 1941. Skolen fik en af de ’stærkeste’ opstillinger af 
musikpædagoger i Danmark gennem mange år og tog en række innovative initiativer inden for 
undervisning af børn. Fx genoplivede de blokfløjten, som stort set var glemt i Danmark, indtil den i 
1930’erne blev indført i deres musikundervisning og senere bredte sig til hele landet som børns 
første instrument. Den blev også en af billedkunstner og væver *Marianne Poulsen instrumenter. 
Da Marianne gik på Musikhøjskolen som barn, havde hun Einar Kampp (1928-2007) som lærer. 
Ham mødte hun igen, da hun blev medlem af ensemblet Tingluti (sd) og senere på lærer 
seminariet. (Kilde: Fjeldsøe, Michael: Kulturradikalismens musik, disputats 2013, kapitel 20, 
Folkemusikskoler). 

Kvindernes croquisskole - se Croquisskolen 

Københavns Dag- og Aftenseminarium, oprettet 1949, lå i på Ejbyvej i Skovlunde. Seminariet var i 
1970’erne, hvor væver *Marianne Poulsen gik der, Danmarks største. Omkring år 2000 havde det 
ca. 1.500 studerende og beskæftigede ca. 125 lærere. I denne periode var musik et højt profileret 
fag med bl.a. komponisten Gudrun Lund (f. 1930 – ansat 1965-1995) og komponist og 
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orkesterleder Pierre Dørge (f. 1946) som lærere. Seminaret fusionerede med Blågårds Seminarium 
og flyttede til Mørkhøj, Gladsaxe. Med loven om professionsskoler forsvandt seminariet i 2008, 
idet det nu blev en del af UCC – University College Capital. UUC fusoinerede med Metropol og fik 
pr. 1. marts 2018 navnet: Københavns Professionshøjskole, der udbyder en række uddannelser (se 
www.kp.dk) 

Køn og uddannelse i Danmark frem til 1845-1924. I 1924 fik kvinder og mænd adgang til på lige 
fod at søge kunne søge optagelse på Det Kongelige Danske Kunstakademi og modtage fælles 
undervisning. Kunstakademiet var ikke den eneste offentlige uddannelsesinstitution, der havde 
nægtet kvinder adgang fra 1800-tallet og frem til første halvdel af 1900-tallet. (Bemærk, at der i 
Danmark frem til 1958 er uens skoleordninger for land og by og hovedstad og resten af landet). 
Der er også – til tider stor forskel på udviklingen i København og resten af landet. Her er nogle 
eksempler på årstal, hvor en række offentlige uddannelser begynder at optage kvinder – enten i 
institutioner, der kun er for piger/kvinder eller som fællesundervisning med drenge/mænd: 

• 1845: Skolebestyrerprøve 
• 1859: Lærerindeeksamen – en særlig eksamen for kvindelige lærere 
• 1863 Folkehøjskolerne begynder efter Kresten Kolds forbillede at lave særskilte 

sommerskoler for kvinder 
• (1867 kvinder melder sig i stort tal til det nyåbnede Musikkonservatorium i København) 
• (1872 – Dansk Kvindesamfund åbner en Handelsskole for kvinder) 
• 1875: kvinder kan aflægge studentereksamen som privatister og kan derefter læse på 

universitetet, opnå en akademisk grad, men ikke læse teologi. (Det havde aldrig været 
forbudt for kvinder at læse på universitetet, men nu blev det fastlagt ved Kongelig 
Anordning, at de havde adgang – med visse begrænsninger). Dog kunne kvinder efter 
embedseksamen ikke ansættes i akademiske stillinger i staten. Dette blev ophævet ved 
Loven om lige adgang til offentlige hverv og embeder fra 1921. 

• (1875-1876 Tegneskolen for Kvinder grundlægges af Dansk Kvindesamfund) 
• 1876: kvinder får ret til at gå til tandlægeeksamen  
• 1882: kvinder, der er fyldt 17 år, kan gå til præliminæreksamen, der giver adgang til 

ansættelse som elev i etaterne og på en række læreanstalter, der uddanner ingeniører, 
farmaceuter osv. 

• (1888 Den til Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder åbnede – som et slags 
vederlag til kvinder, da de ikke kan få adgang til ’mændenes statslige Kunstakademi”) 

• 1889: kvinder kan blive elever i postvæsenet på lige fod med mænd. Kvinder kan blive 
elever i telegrafvæsenet, men skal forvente at få mindre i løn end mænd 

• 1893: Doktorgraden erhverves af den første kvinde i Danmark, historikeren Anna Hude 
(1858-1934) (sd). 

• 1894: Kvinder får adgang til statsseminarierne 
• 1901: Københavns Kommunehospital indfører sygeplejerskeuddannelse med tre års elevtid  

http://www.kp.dk/
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• 1903 Loven om højere almenskoler giver både piger og drenge adgang til det offentlige 
skolesystem. Pigerne får dog i grundskolen håndarbejde som et ekstra fag, som de skal 
aflægge prøve i. Piger får ret til at blive optaget i gymnasiet og aflægge studentereksamen. 

• 1904: Kvinder får adgang til at læse teologi og tage teologisk embedseksamen (men ikke 
ret til teologiske embeder – herunder som præst i den danske folkekirke – det sker først i 
1948) 

• 1907: kvinder får adgang til Teknisk Skole i København – flere steder rundt om i landet har 
man inden da givet kvinder adgang – især til til undervisning i tegning. 

• 1906-1908: Kvinder får adgang til Dekorationsskolen på Det Kongelige Danske 
Kunstakademi og ret til at uddanne sig som arkitekter. 

• 1924: kvinder og mænd får adgang på lige fod til at blive optaget på Det Kongelige Danske 
Kunstakademi 

(kilde 25: Kvinfo: Ligestillingslovgivning i Danmark 1845-1908 + en del andre kilder) 
 
Kunsthistorie som universitetsfag. Kunsthistorie som fag rykkede ind på universiteterne i 1800-
tallet rundt om i Europa. På Københavns Universitet blev der i 1856 oprettet en lærestol på det 
Filosofiske Fakultet. Stillingen blev besat af docent Niels Lauritz Høyen (1798-1870), der allerede 
fra 1829 havde været professor i kunsthistorie på Kunstakademiet og fra 1839 inspektør og 
direktør for Den Kongelige Malerisamling (Statens Museum for Kunst). 

 
L 
Lissabon Konventionen. Konventionen er i sin intention global, da man ønsker gensidige 
anerkendelser af adgangsgivende eksaminer, studieperioder og grader inden for videregående 
uddannelser. Danmark støttede konventionen fra starten og måtte derfor lave store dele af sine 
erhvervsuddannelser om til videregående uddannelser. Senere fulgtes initiativet op på europæisk 
plan med Bologna Processen 1999-2010, der bl.a. udviklede sammenlignelige meritsystemer i form 
af ECTS-points (European Credit Transfer System) for en hel uddannelse eller dele heraf. Man 
lavede også et system for de grader, man kunne opnå gennem en videregående uddannelse: 
Bachelor (3 år), Kandidat (2 år) og Ph.d. (3 år). Det betød for kunsthåndværkerne, at de nu kunne 
deltage i internationale og europæiske programmer for studerende på de videregående 
uddannelser som f.eks. Erasmus Programmet. Dette er et EU-program, der har til formål at 
fremme samarbejdet mellem videregående uddannelsesinstitutioner i EU's medlemslande. Dog 
deltager Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz og Tyrkiet også i programmet. Programmet skal 
gøre det lettere for studerende at tage en del af deres uddannelse i udlandet. *Birgit Krogh var 
som bestyrelsesmedlem på den daværende Danmarks Designskole med til at omdanne skolen til 
en videregående uddannelse ifl. Bolognaprocessen (Se: Uddannelses-forskningsministeriet, 
www.ufm.dk) 

 

http://www.ufm.dk/


Wolthers KUNSTLEX® 2021 Anette Wolthers Side 217 
 

M 

Maison Watteau. Académie Scandinave Maison Watteau. En kunstskole i Paris, der blev drevet af 
svenske, norske og danske kunstnere i perioden 1919-1935. Bl.a. besøgt af Francisca Clausen, 
Astrid Noack, Erling Frederiksen, Ole Kielberg 

Mariboes Skole. Skolen blev oprettet i 1833 af Carl Rudolp Ferdinand Mariboe (1800-1860) (sd) 
som en realskole med vægt på sprogundervisning. Fra 1838 blev der på skolen oprettet en 
forberedelsesklasse til Den Kongelige Militære Højskole og senere lignende klasser med 
forberedelse til Landkadetakademiet og Søkadetakademiet. Fra 1868 blev det muligt at tage 
studentereksamen på skolen, der blev nedlagt i 1899. Det var en skole, der kun gav adgang for 
drenge/unge mænd. Ernst Trier, der senere oprettede Vallekilde Højskole, gik der. Digterne Jeppe 
Aakjær og Sophus Clausen tog deres studentereksamen der. 

Mundt og Luplaus Tegne- og Maleskole. Skolen eksisterede 1878-1913 på Gl. Kongevej, 
Frederiksberg. Se kunstnerbiografier: Emilie Mundt – og Marie Luplau 

Musikhøjskolen  - se Københavns Musikskole 

N 

Nissens Realskole – Oslo. Nissens Latin- og Realskole, en skole for drenge– her gik Christian Krohg 
fra 1861 indtil studentereksamen. Senere gik Sigrid Undset også dér 

O 

P 

Philadelphia School of Design for Women. Skolen eksisterede I perioden 1848-1932 og blev den 
største kunst- og kunsthåndværkerskole for kvinder i USA. Det begyndte småt ved, at Sara 
Worthington King Peter (1800-1877), som var den britiske konsuls kone, åbnede sit hjem i 
Philadelphia for ufaglærte og uforsørgede kvinder og sørgede for, at de fik undervisning i litografi, 
træsnit og design, så de fx kunne designe tapeter og tæpper. Senere føjedes der 
tegneundervisning og tegning efter levende model til undervisningen. På mange måder kan skolen 
sammenlignes med den danske Tegneskole for Kvinder, der grundlagdes af Dansk Kvindesamfund  
i 1875. Philadelphias Schools bygning fra 1880, ligner meget Kleins bygning til Tegneskolen fra 
1881 på H.C. Andersens Boulevard 10. Philadelphia School fusionerede I 1932 med Moore Institute 
of Art, Science, and Industry, der nu hedderThe Moore College of Art and Design, som tilbyder 
bachelor- og kandidatuddannelser. 

Pogeskole. Det er en ældre betegnelse for private skoler for børn under ni år. Lov om Borger- og 
Almenskoler fra 1856 anerkendte sådanne pogeskoler for de seks til niårige som en midlertidig 
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skole, der ikke stillede krav til uddannelse af læreren. Med etablering af 
folkeskolelærerindeuddannelsen i 1892 (kvinder kunne fra 1884 lade sig eksaminere som 
lærerinder – og fik først fra 1894 adgang til statsseminarierne) skelnede man mellem forskoler, der 
var en del af det ordinære skolesystem på landet, og de private pogeskoler. Med folkeskoleloven 
af 1937 blev det ikke mere muligt at oprette sådanne midlertidige skoler. Pogeskolerne blev 
derefter nedlagt. (Se Kvindehøjskolen i Hoven) 

Polyteknisk Læreanstalt. Fra 1994 med navnet: Danmarks Tekniske Universitet, DTU, blev indviet i 
1829 som uddannelsessted for ingeniører, arkitekter og ballonskippere! Fysikeren, kemikeren og 
farmaceuten H.C. Ørsted (1777-1851) var den første rektor, indtil sin død. I mange år lå 
læreanstalten på Sølvtorvet, Østervoldgade i København, men flyttede i 1974 til Lundtofte i Lyngby 
under navnet Danmarks Tekniske Højskole. Senere skete der en række fusioner mellem højskolen 
og forskellige andre ingeniøruddannelser. *Birgit Krogh fik under sin keramikuddannelse kursus i 
industrielle glasurer på Polyteknisk Læreanstalt 

Præliminæreksamen – almindelig forberedelseseksamen. Blev indført ved kongelig anordning i 
1881 som en afsluttende eksamen efter 9-10 års skolegang. Denne eksamen blev indført som en 
erstatning for de mange slags eksaminer for elever, der havde modtaget offentligt eller privat 
undervisning eller gået i en overbygningsskole. Til præliminæreksamen skulle man op i 2-3 
fremmedsprog (tysk, fransk, engelsk – evt. latin) og matematik, fysik/kemi (naturfag) efter fem års 
undervisning, hvor man blev eksamineret i samtlige fag, man havde modtaget undervisning i, 
hvorfor denne eksamen ansås for mere krævende end de senere tilkomne mellemskole- og 
realeksamener. Præliminæreksamen var en adgangseksamen til etaterne, hvor fx fransk var de 
internationale post- og jernbanesprog op til Anden Verdenskrig.  (Etaterne var de dele af 
statsadministrationen, som havde egne uddannelser og uniformeret personale: post, telegraf, 
statsbanerne, toldvæsenet, forsvaret, hoffet mm.). Præliminæreksamen med dens store pensum i 
matematik, fysik og kemi var også en forudsætning for at kunne gå op til optagelsesprøve til 
Polyteknisk Læreanstalt (senere Danmarks Tekniske Universitet, DTU) og Den Farmaceutiske 
Højskole (senere Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet). Piger fik 
adgang til at tage præliminæreksamen i 1882 og skulle mindst være 17 år for at gå op til eksamen. 
Drenge skulle mindst være 15 år. Med Loven om almenskoler (sd) fra 1903 indførtes mellemskole- 
og realeksamen hovedsageligt i købsstederne; men præliminæreksamen fortsatte, da der var 
efterspørgsel efter de kompetencer, der gav helt frem til skoleloven af 1958, der i princippet 
afskaffede den og også afskaffede særlige skoleordninger for landdistrikter, men hvor den først 
blev udfaset op til midten af 1960’erne. *Ellen Krause tog præliminæreksamen i Kolding i 
begyndelsen af 1920’erne. (Anette Wolthers tog præliminæreksamen i 1962) 

Q 

R 
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Reimann-Schule. Egl. Schule Reimann, var en privat kunst- og kunsthåndværkerskole i Berlin 
(Schöneberg), grundlagt i 1902 af Albert og Klara Reimann. Skolen, som var vokset ud af en 
oprindelig søndagsskole, startede i 1902 med 14 elever og udviklede den profil at være helt på 
linje med det nyeste og moderne – ja, det den fashionable kunst og det elegante kunsthåndværk, 
velfunderet i tysk undervisningstradition. I modsætning til Bauhaus, som havde sit udgangspunkt i 
arkitekturen, var Reimannskolen i begyndelsen mere baseret i det traditionelt feminine, fx 
tegneundervisning af naturen og det nøgne menneske, modellering af mindre ting (Kleinplastik), 
træskærearbejder, ciselering og drejning i træ, dekoration – alle sammen aktiviteter, der også 
afspejlede filosofien i arts and crafts-bevægelsens holdning til materialer og anerkendelse af 
kvinders frembringelser af kunsthåndværk i hjemmet. Som skolen voksede, blev nye fag 
indoptaget: Elfenbensskæring i 1906, batik i 1908 og maling i 1909. I 1911 fik skolen status at være 
en højere erhvervsskole (En kunsthåndværkerskole) for Dekorationskunst, og blev anerkendt af 
sammenslutningen af Berlins specialbutikker, Deutscher Werkbund (sammenslutning af arkitekter, 
designere og politikere, en vigtig organisation i historien for moderne arkitektur, der grundlagdes i 
München 1907) samt den tyske sammenslutning af handelsmandsuddannelse. Samtidig fjernede 
man sig mere fra arts and crafts og gik i retning ad den mere kommercielle vej, så som Wiener 
Werkstätte og Paul Poirets (1879-1944) Atelier i Paris. I 1912 havde Schule Reimann 23 afdelinger 
med 16 lærere. Samme år udbyggedes skolen med: Höhere Fachschule für Dekorationskunst, der 
havde eksisteret siden 1910, samt den nye linje: Höhere Fachschule für Theaterkunst og fik i 1913 
udvidet sit navn med: Schule Reimann - Kunst – und Kunstgewerbeschule. I 1920’erne udbød man 
mange aften-og deltidskurser samt deltog i en række internationale messer og udstillinger, hvad 
der tiltrak næsten 1.000 studerende om året. Tilligemed afholdt skolen en række kunstnerkarneval 
og baller (die Reimann Bälle), som var umådeligt populære. I 1928 blev skolen udvidet med en 
filmafdeling, hvor man arbejdede såvel med tonefilm som trick- og reklamefilm. Skolen lå i Berlins 
Schöneberg distrikt på Landshüter Strasse 38. I 1931 blev Reimann Schule bygget om og 
renoveret. Men fra 1933 blev den nazistiske chikane så voldsom, at lærere og elever blev hindret i 
at komme ind på skolen, hvad der fik dens aktiviteter til at falde drastisk, så skolen blev i 1935 
solgt til arkitekten Hugo Häring. Den fik ved genåbningen i 1936 det nye navn: Kunst und Werk – 
Privatschule für Gestaltung. Under Anden Verdensrkrig i 1943 og 1944 blev den bombet så heftigt 
af allierede flyvere, at den forsvandt fra jordens overflade. Den jødiske familie Reiman var allerede 
i 1933 flygtet til London, hvor Heinz Reimann, grundlæggernes søn, i 1937 åbnede The Reimann 
School and Studios of Industrial and Commercial Art. (Se: Jeremy Aynsley: Graphic Design in 
Germany 1890-1945, Thames & Hudson 2000 og Berlin-Schöneberg – nicht nur ‘wie einst im Mai’ 
af Michael Thomas Röblich og Ralf Schmiedecke, Sutton Verlag 2005. Om den engelske skole, se: 
Modernism, Commercialism and Display Design in Britain: The Reimann School and Studios of 
Industrial and Comercial Art by Yasuko Suga, in Journal of Design History vol. 19, no 2 (Summer 
2006), pp 137-154, Oxford University Press). *Ingrid Wichmann, som i efterladte kilder og 
interviews fortæller, at hun studerede kunst i Berlin 1920-1921, kan have taget kursus på 
Reimann. Den dansk-tyske billedhugger Harald Isenstein (sd) fortalte, at han havde fået 
undervisning på denne skole som barn og, at han i 1922-1925 blev afdelingsleder for 
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billedhuggerklassen.  At Ingrid Wichmann efterfølgende fortsatte til Paris, og at hun derfra har 
efterladt sig tegninger af ’modedamer’ i Paul Poirets stil kan understøtte denne hypotese om 
hendes uddannelse i Berlin og Paris: Først Reimann, så Poiret.  

S 

Schule Reimann – se Reimann-Schule 

Skolen for Boligindretning. Skolen for Boligindretning oprettes i 1934 som en privat skole. I 1943 
havde den til huse på Falstersvej 5, Frederiksberg i lokaler, lejet af Frederiksberg Tekniske Skole. 
Fra 1949 bliver den en del af Frederiksberg Tekniske Skole. I 1989 fusionerer Skolen for 
Boligindretning med Skolen for Brugskunst (tidl. Kunsthåndværkerskolen) og bliver en del af 
Danmarks Designskole fra 1990. 

Sode og Mehldals Tegne- og Malerskole. Grundlagt 1892 af Julie Meldahl (1861-1946) og 
Charlotte Sode (1859-1931). Skolen startede i Bredgade i København i en af i Odd Fellow Palæets 
pavilloner. Her trænede de deres kvindelige elever i tegning og maling og lærte dem at honorere 
de krav, der stilledes til optag på Kunstskolen for Kvinder indtil 1924 og derefter til almindeligt 
optag på Kunstakademiet. I vintersæsonen var der også mange præstedøtre og godsejerdøtre, der 
var i København og benyttede tiden til at lære sig tegning og maling. De havde skolen i gang i 40 år 
indtil c. 1930. Den var sammen med Mundt og Luplaus Tegne- og Maleskole 1878- 1913 (sd) en af 
de bedst kendte maleskoler for kvinder i tiden.  Charlotte Sode døde i 1931. Skolen var et 
samlingspunkt for kvindelige kunstnere. Her kunne de mødes, støtte og inspirere hinanden. 
Kunstnere, der blev uddannet på skolen, var fx *Carla Colsmann Mohr (1902.1904), Gerda 
Wegener, Karen Blixen 1902-1904. Anne Marie Telmányí (1907-1909) – se mere om Meldahl og 
Sode under kunstnerbiografier.  

Statens Tegnelærerkursus. Oprettet 1890. Fra 1963 Statens kursus for Formningslærere. 
Fusioneret i 1972 med Danmarks Lærerhøjskole, der i 2007 blev et institut på Aarhus Universitet 
med navnet: Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. 

Stenhus Kostskole. Stenhus Kostskole og Gymnasium blev oprettet i 1906 som en skole for 
drenge. De første seks mandlige studenter fik huen på i 1912. I 1944 blev gymnasiet tvunget til at 
optage piger. Piger og drenge blev undervist hver for sig, og først i 1976 blev pigeskolen afviklet 
efter 32 år. Viggo Rørup har gået der (Se: http://www.stenhus-gym.dk) 

T 

Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder 1876-1967. Dansk Kvindesamfund, DK, dannet i 1871, 
havde som politik at sætte gang i uddannelser til kvinder. Stort set alle offentlige 
uddannelsesinstitutioner var lukket land for kvinder på det tidspunkt – dette gjaldt både almene 
uddannelsesinstitutioner (fx gymnasier), erhvervsuddannelsesinstitutioner, mesterlære og 

http://www.stenhus-gym.dk/
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videregående uddannelser.  Kvindesamfundet prøvede først en strategi om at få åbnet de 
eksisterende uddannelser for kvinder. Da denne i de fleste tilfælde slog fejl (fx henvendelse til 
Kunstakademiet i 1874 om at optage kvinder, blev besvaret med nej), var DK nødt til at opfinde og 
åbne egne skoler. Et af initiativerne var Tegneskolen for Kvinder, som først startede i 1875 i Dansk 
Kvindesamfunds eget regi, men som i 1876 fik en mere fast form med en bestyrelse, leder og 
forstander. Skolen hed Tegneskolen for Kvinder, hvad den hed indtil o. 1888/889, hvor der – igen 
på DK’s foranledning v/ maler Johanne Krebs – blev oprettet en institution på akademi-niveau 
(næsten), der hed Kunstskolen for Kvinder (sd). Tegneskolen for Kvinder var nu nødt til at 
gentænke sin opgave – og ikke blot lave kunsthåndværker-uddannelser, som deres afgangselever 
kunne gå ud på arbejdsmarkedet og bruge, men også være en forberedelsesskole til kvinder, der 
ville gå akademivejen – dvs. gå ind på Kunstskolen på Kvinder på Det kongelige Kunstakademi. 
Tegneskolen skiftede derfor navn til: Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder. Skolen fik et eget 
hus i 1881, som stadigvæk ligger på H.C. Andersens Boulevard 10 i København, og som nu er 
krisecenter for DK. Skolen eksisterede til 1967, hvor den blev lagt sammen med 
Kunsthåndværkerskolen (der var blevet grundlagt i 1930) og blev til skolen for Brugskunst. I *Astas 
Ring Schultz’ tid på skolen, hvor professor, arkitekt Anton Rosen (1859-1928) var formand i 
perioden 1913-1928, var man meget optaget af skønvirkestilen. Elna Mygdahl (1868-1940), som 
var lærer på skolen i perioden 1891-1919 fortæller i beretningen: Tegne- og Industriskolen for 
Kvinder 1876-1926 - Tilbageblik over Skolens Virksomhed og Udvikling, udgivet i 1926, at de havde 
ca. 150 elever om året og underviste i: Forskellige typer af håndarbejdsfag, tegning, maling og 
stillære. Guldbroderi og dekorationstegning. Frihåndstegning. Guldsmedarbejde og Billedskæring, 
vævning mm. Asta Ring Schultz gik der 1914-1917 og *Helga Klitbæk gik der i 1925-1928. Skolen  
åbnede op for mænd i 1961 og fortsatte indtil 1967, hvor den gennem sammenlægning med 
Kunsthåndværkerskolen (fra 1930) hed Kunsthåndværk- og Industriskolen og kort efter Skolen for 
Brugskunst. (I den periode gik *Charlotte Krogh og *Anne Rolsted på skolen). I 1989 blev den lagt 
sammen med Skolen for Boligindretning og blev til Danmarks Designskole. Gobelinvæveren Randi 
Bernhardt Studsgarth (f. 1938) fortalte i en podcast fra april 2018 i anledning af, at DK indrettede 
krisecenter i den gamle bygning fra 1881 om sin tid i 1955 på Tegne- og Industriskolen for Kvinder 
– om hvad de lærte, og den gode stemning i huset: http://randistudsgarth.dk/podcast 
 

Tekniske skoler. Der har i Danmark været en forskellig udvikling af de tekniske skoler rundt om i 
landet. Men fælles for skolerne har været, at de ikke blot har givet lærlinge teoretiske uddannelse 
sammen med deres praktiske lærlingeuddannelse. De har også spillet en både bred og specifik 
rolle gennem at tilbyde tegneundervisning til et bredere publikum, hvoraf noget af undervisningen 
har haft specifikt indhold af teknisk tegning – eller tegneundervisning med mere kunstnerisk 
tilgang. Aarhus Tekniske Skole: blev grundlagt som: Prins Frederik Ferdinands Tegne- og 
Søndagsskole i 1828. Her kunne ca. 25 lærlinge hver søndag få frihånds- og 
bygningstegneundervisning og elementær skoleundervisning. I 1845 flyttes undervisningen til 
mandag og fredag eftermiddag. Skolens undervisningstilbud blev udvidet med tiden. Fra 1861 var 

http://randistudsgarth.dk/podcast
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det muligt at få undervisning i dansk, engelsk og gravering. Har *Asta Ring Schultz allerede fra sin 
tid på teknisk skole 1913-1914 fået undervisning i og interesse for gravering? Fra 1852 får skolen 
statsstøtte. Skolen flyttede flere gange gennem historien. Antallet af elever voksede, 
undervisningen blev placeret som både dag- og aftenundervisning. Fra 2010 skiftede skolen navn 
til Aarhus Tech.  I 1915 oprettedes Aarhus Teknikum som en særskilt afdeling til uddannelse af 
teknikumingeniører. I 1962 blev denne uddannelse en selvejende institution, der i 2012 
fusionerede med ingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet. Et er at gå på tegneskole på en 
teknisk skole - noget andet er at uddanne sig til et håndværksfag på teknisk skole. I København får 
kvinder adgang til at uddanne som håndværkere sig på teknisk skole i 1907. I provinsen kunne 
kvinder uddanne sig til et håndværksfag på de tekniske skoler langt tidligere. Først med 
Lærlingeloven af 1889 – efter 90 års bestræbelser - blev de tekniske skoler godkendt til at bidrage 
til undervisning af håndværkets lærlinge. Inden da var der tidligere i 1800-tallet, især i 
købsstederne blevet grundlagt tekniske skoler.  Enkelte skoler fik det kvalitetsstempel, at de kunne 
sende eleverne direkte ind på Det Kongelige Kunstakademi.  I 1874 var det kun Aarhus (Prins 
Ferdinands Skole) og Odense Tekniske Skoler, der havde fået denne ret.  Skolernes økonomi 
bestod af elevbetaling, støtte fra håndværkerforeninger eller fonde. Lærerne var håndværkere i 
starten, senere faste lærerstabe. Rundt omkring blev der oprette specielle dagklasser for unge 
piger med tegning, dansk regning og bogholderi. Andre steder fik de unge piger 
tegneundervisning, så de selv kunne undervise i faget, som fx i Aarhus fra 1885. Senere førte krav 
om kvalitet og specialisering til oprettelse af fagskoler: urmagere, glarmestre, damefrisører osv. 
Dansk Kvindesamfund fik i 1885 oprettet en fagskole for syersker, ligesom de i 1870’erne havde 
oprettet en tegneskole (Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder) og en handelsskole. Andre 
kræfter skabte andre fagskoler, fx Husassistenternes Fagskole (1906-1972), der var udsprunget af 
fagbevægelsen – ligesom der var en række andre private initiativer på 
erhvervsuddannelsesområdet, der udviklede sig til selvejende institutioner. Alle institutioner, 
herunder de tekniske skoler, afspejlede kønsarbejdsdelingen i samfundet. Først med regler om, 
hvilket køn, der kunne optages. Senere afløst af kulturer, der har haft bias over for det ene eller 
andet køn. 

U 

Universitetet og andre højere Læreanstalter og kvinderne. Før reformationen 1536 styredes 
uddannelsessystemet af den katolske kirke med det formål at skaffe præster og andre 
kirketjenere. I den katolske tid oprettedes de første universiteter i Norden. 1477 i Uppsala og 1479 
i København, og de studerende kom fra katedralskoler, hvortil piger/kvinder ikke havde adgang. 
Da reformationen blev gennemført i 1536, overtog kongemagten ansvar for skolevæsenet. For 
blive optaget på universitet skulle man gå i en latinskole, der kun fandtes i købstæderne og 
aflægge en examen artium (studentereksamen). Efter skoleforordningen af 1775 indførtes bøger 
og undervisning på dansk og filosofikum ved universitetet. I 1788 udvides adgangen til 
universitetet for privatister og uden adgangseksamen. Det var jo først i 1877, at Københavns 
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Universitet via en Kongelig Anordning gav adgang til kvinder, selv om det aldrig havde været 
adgang forbudt for kvinder. Den første kvindelige kandidat kom i 1885, lægen Nielsine Mathilde 
Nielsen (1850-1916). De første kvindelige ingeniører fra Polyteknisk Læreanstalt, oprettet i 1829 (i 
dag Danmarks Tekniske Universitet, DTU) blev uddannet i 1897. Den farmaceutiske Højskole - 
grundlagt i 1892 - er nu et fakultet (FARMA) på Københavns Universitet, uddanner de først 
kvindelige farmaceuter i 1896. Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, KVL, åbnede i 1858. 
Nu er den et fakultet (Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og 
Naturressourcer). I 1917 startede Handelshøjskolen i København med fuld adgang for begge køn 
og Aarhus Universitet startede i 1928 med samme. Efter Anden Verdenskrig er der kommet mange 
flere højere læreanstalter – universiteter – til, som ikke har en historie om institutionel 
diskrimination af kvinder: Syddansk Universitet 1964, Roskilde Universitet 1972, Aalborg 
Universitet 1974. IT-universitetet 2003. 

V 

Vallekilde Højskole.  Ligger i landsbyen Vallekilde, der er vokset sammen med Hørve i 
Nordvestsjælland. Højskolen blev grundlagt af Ernst Trier i 1865.  Gymnastiksalen (Øvelseshuset) 
fra 1884 blev tegnet og opført af arkitekterne Martin Nyrop (1849-1921) og Andreas Bentsen 
(1839-1914), hvor sidstnævnte var lærer på skolen og samtidig tømrer- og murermester. 
Valdekilde var både en højskole, hvor man kunne lære praktiske fag, håndværk og landbrugsdrift. 
Samtidig var man med på det nye, idet man indførte som den første højskole i Danmark Den 
Lingske gymnastik. Bygninger er i dag fredede i stort omfang.  Skolen har altid været et 
kulturcentrum og drivkraft på egnen, noget de mange efterkommere i Trierfamilien (sd) har 
bidraget til i generation efter generation. 

Vinterskoler. Med skoleloven af 1814 blev indført en særordning: Den vestjyske skoleordning. 
Ordningen bestod i, at de ældste elever gik i skole flere dage om vinteren og færre dage om 
sommeren, hvor der var brug for arbejdskraft i landbruget. Om vinteren skruede man som sagt op 
for undervisningen, og det betød, at der i vinterhalvåret – ud over at levere flere 
undervisningstimer – også skulle etableres skole flere steder. De yngste børn fik mest undervisning 
om sommeren, så de ikke skulle så ofte ud i det dårlige vintervejr. Om vinteren ansatte man 
vinterlærere for hver ny sæson, som blev sat ind for at styrke volumen og de geografiske tilbud. De 
blev i sagens natur kaldt vinterlærere. Om sommeren kunne undervisningen blive varetaget af 
vandrelærere, der holdt skole for børnene, hvor det var mest praktisk. Denne ordning, som 
passede landbrugserhvervet godt og holdt prisen på lærerne ned blev efterhånden kritiseret, da 
mange af disse midlertidige lærere fik lav løn og ikke altid var helt kvalificeret til at undervise. Det 
var den lokale præst eller provst, der foretog ansættelserne og eksaminerede de børn, der blev 
udsat for denne undervisning. (I Swanerne på Malergården, Gyldendal 2000 fortæller Gerda 
Swane, at det er også er præsten, der har til opgave at overhøre Swanernes hjemmeskoleelever: 
*Hanne, Henrik og *Gerda Swane). Ifølge folkeskoleloven af 1958 skulle børn på land og i by 
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ligestilles og have samme grundlæggende undervisning, hvorfor den særlige Vestjyske 
skoleordning blev nedlagt. Nu er der skolebusser, og børnenes arbejdskraft er i stort omfang 
erstattet af maskiner på landet.  (Se Hoven Kvindehøjskole).  

W 

X 

Y 

Z 

Æ 

Ø 

Å, AA 

Aarhus Kunstakademi.. I 1959 blev Det jyske Kunstakademi grundlagt som et åbent 
uddannelsessted i maleri, grafik, skulptur og keramik – samt periodevis undervisning i billedbatik, 
billedvævning og reklamegrafik. I 1964 opstår der uenighed om undervisningsstrategien: Skal det 
være en fri kunstskole under aftenskoleloven eller skal det være en adgangsgivende 
akademiuddannelse på linje med Kunstakademiet i København? Resultatet blev, at akademiet 
delte sig i to: Det jyske Kunstakademi (sd) og Aarhus Kunstakademi. De to institutioner holder til 
på to forskellige adresser, hhv. Mejlgade og Vestergade i Aarhus. Aarhus Kunstakademi er medlem 
af Dansk Oplysningsforbund, får tilskud fra Folkeoplysningsloven og Aarhus Kommune. For at få på 
uddannelsen skal man betale et undervisnings- eller kursusgebyr - alt efter, hvilke dele, man 
benytter sig af. Akademiet og tilbyder en 4-årig uddannelse, startende med en 1-årig 
basisuddannelse, opfulgt af en 3-årig undervisning på fagskolen, der tilbyder undervisning i 
billedkunst, keramik, grafik og skulptur. Der er også kurser for børn og unge samt sommerkurser. 
*Margrethe Agger underviste i 1990’erne på Aarhus Kunstakademi (Kilde: http://aaka.dk)  
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4. Kunstteknikker og lidt om genrer og stilarter  

Intentionen var at skrive flere små artikler om kunstnernes teknikker. Dette afsnit 
udvides evt. senere. Anette Wolthers januar 2021 
A 

B 

Blomstermaleriet. Blomstermotiver har gennem historien altid været at finde på ting, der har 
skullet dekoreres: møbler, rum, tekstiler, ler, porcelæn osv. Blomster blev malet både i stiliseret og 
i naturalistisk form. På et tidspunkt bliver blomstermotiver på malerier og tegninger til at hænge 
op på væggen en selvstændig genre. Det sker under den nordeuropæiske renæssances øgede 
naturinteresse og dermed også ønsker om at gengive naturens pragt. Den flamske maler Pieter 
Breugel den ældre (1525-1569) har efterladt sig oliemalerier af ovenud overdådige 
blomsterbuketter. Blomstermaleriet fik senere  et mere videnskabeligt indhold og udtryk med den 
tysk-flamske plante- og insektforsker Maria Sibylle Merian (1647-1717), der i 1699 foretog en rejse 
til Sydamerika og ved sin hjemkomst udgav et illustreret værk om sommerfugles metamorfoser, 
der gjorde hende berømt. På et tidspunkt flyttede hun og familien til Nürnberg, hvor malerlauget 
ikke tillod kvinder at male med oliefarver på lærred (!). Hun måtte derfor finde andre veje til at 
opretholde kunsten og livet, derfor lavede hun mønstre til broderier og underviste kvinder i 
blomstermaleri og broderi. I samlingerne på Rosenborg slot findes nogle af hendes tegninger af 
blomster og insekter fra før 1696. Også i Danmark udvikler der sig et blomstermaleri, hvor navne 
som Jens Juel (1745-1802) og Magdalene Margrethe Bärens (1737-1808) er værd at bemærke (sd). 
Blomstermaleriet udvikler videre op gennem 1800-tallet, hvor mandlige kunstnere, ofte uddannet 
på Kunstakademiet, udvikler sig til specialister i blomstermaling og underviser i det: J.L. Jensen 
(1800-1856), O.D. Ottesen (1816-1892), C.V. Balsgaard (1812-1893) og O.A. Hermansen (1849-
1897). Disse fire kunstnere har alle undervist blomstermaler mm. Alfrida Baadsgaard (1839-1912) 
(sd), som var *Agnete Swanes mormor. Blomstermaleriet føres videre af bl.a. Anna Syberg (1870-
1914) og Christine Swane (1876-1960) samtidig med, at der i begyndelsen af 1900-tallet drøftes 
blandt malere og kunsthistorikere om blomstermalerier nu også er rigtig kunst. Sigurd Swane 
maler på sine gamle dage i 1960’erne en del blomsterbilleder. (Se: Danske blomstermalere af Jane 
Mylenberg, Lamberths Forlag 2003) 

C 

Cire perdue (’forsvunden/tabt voks’) er en teknik, der bruges til støbning - fx i bronze eller andre 
metaller og materialer. Først modelleres en voksfigur over en ler-kerne (hvis man vil bevare 
figuren med henblik på at lave flere afstøbninger, kan man tage et aftryk af figuren i ler eller gips, 
inden man går videre). Uden om denne lægges en kappe af ler.  Så hamrer man nogle lange søm 
gennem støbekappe, voks og kerne for at holde konstruktionen fast under støbningen. Derefter 
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smeltes voksen ud, og det flydende stof, bronze eller andet, hældes ind i det hulrum, voksen 
efterlader sig. Når metallet er blevet afkølet og har fået fast form, hugges ler-kappen væk og man 
har nu en fast figur – hvis det lykkes. 

D 

Damaskvævning. Bruges til fx maskinvævning af duge, servietter og sengelinned. Som råstof 
bruges tæt og fin tråd. De hhv. blanke og matte flader i damaskvævning fremkommer ved at lade 
den tværgående tråd (skuddet) og den langsgående tråd dominere mønstret skiftevist. 
Jacquardvævning: Brokadestof er vævet med jacquardvævning – se denne 

Dunte. Man laver en dunte garn ved at vinde den op mellem lillefinger og tommeltot og snurrer 
endetråden rundt om den, så garnet ikke går i urede. Man kan også købe små ’fisk’ i plastic til at 
vinde dunten op på. 

E 

Engobe-glasur. Glasuren er iblandet små glaspartikler, der under brænding forbinder sig med leret 

F 

Fresco eller freskomaleriet er maling på kalkpuds. (Fresco = ’frisk’ på italiensk). Der er to metoder: 
buon (’god’) fresco, der kræver en våd kalkpuds og en fresco secco (’tør’), der kræver en tør 
kalkpuds. Ved buon fresco skal kalkpudsen være frisk og våd i en tilstand, der kaldes intonaco (våd 
kalkpudset overflade). Når man fører den vandbaserede maling eller pigment på intonacoen 
(’maler vådt på vådt’), vil farven synke ind i intonacoen, som holder på pigmentet og absorberes af 
den våde puds. Når og mens pudsen tørrer i en reaktion med luftens kultveilte, bliver farven 
fikseret i pudsen. Hvis der skal tilføjes mere til billedet, skal pudsen igen fugtes, så processen kan 
gentages. Man kan også arbejde på tør puds, fresco secco, men pigmenterne sætter sig så kun i 
overfladen af pudset og kan derfor skalle af med tiden. Man kan såvel arbejde på faste murflader, 
som på flytbare plader, der har lignende kvaliteter som pudsede flader, fx gipsplader – som kan 
påsmøres et absorberende lag, før malingen begyndes. Farver til frescomaling fremstilles af 
brændt kalk, der vandopløselig og kan gå i forbindelse med pudset, tilsat forskellige 
mineralbaserede pigmenter. Kalkmalerier i Danmark er i perioden i den romanske tid fra midten af 
1100-tallet til midten af 1200-tallet er malet i den våde puds, mens de i den senere gotiske 
periode, blev malet på den tørre puds. Fresco-teknikken har været kendt i flere tusinde år, og dens 
holdbarhed ved brug af buon fresco har bevirket, at vi i dag kan se gamle vægmalerier fra Pompei 
og italiensk renæssancekunst. ”Freskomaleriet har sine egne - strenge - love. Dets teknik er 
krævende – helt speciel for dette særlige materiale – og ikke lettilgængelig. Det er en teknik, der 
kræver kunstnerisk modenhed – og kunstnerens fulde koncentration.” (Se: Kunsthåndbogen v/ Pola 
Gauguin, Anker Hoffmann, Svend Johansen, Aksel Jørgensen, Herman Madsen, Elof Risbye, Axel 
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Salto og Arne Ungermann, 1953, ss. 408-412). *Agnete Swane og *Charlotte Krogh har udført 
arbejder i frescoteknik. 

G 

Gerda Swanes farvepalet. For at være godt dækket ind anbefalede Gerda Swane sine maleelever 
at anskaffe sig følende farver (kilde: den tidligere maleelev billedkunstner Charlotte Bøgh) 

Titanhvid 
Citrongul 
Kadmiumgul, mellem. (Kinesisk) 
Indisk gul 
Neapel gul (Lys) 
….. 

Lys okker (Kinesisk gold okker) 
Engelsk rød (Indisk rød) 
Raw umbra 
Mars violet 
Caput Mortum 
…… 

Cadmium Orange (kinesisk rød) 

……. 

Rouge Rukis  (LeFranc) 
Cadmium rød , mellem 
Kraplak alizarin 
Rosa Kraplak (LeFranc) 
….. 

Chromoxid, Veridian 
Vert Veronesse¬ 
Cadmium Grøn el Permanent grøn 
Zap Gren 
Grøn Jord (Kølig grøn) 
….. 

Cerulean blå  (eller Leum blå) 
Ultramarin, mørk blå 
Preusserblå el Indigo 
(Kings Blue) 
….. 

Kobolt violet 
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Rød og blå violet 
…..  

Ivory Black 

Gobelinvævning. Billedvævning/Gobelinvævning bruges om den vævning (metode og genstand), 
der fremstiller et billede eller anden udsmykning. Den franske farver og væver Jehan Gobelin, der 
døde i 1476, har lagt navn til væveteknikken. I 1660’erne oprettede den franske finansminister 
Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) på vegne af Ludvig den 14. ’Solkongen’ (1638-1715 – regerede 
fra 1643) en statslig eller kongelig manufaktur (værksted), Manufacture des Gobelins, ved at samle 
parisiske gobelinvævere under ét tag. Dette værksted kom også til at rumme en række andre 
håndværksfag ud over væverne: malere, guldsmede, bronzestøbere, gravører, møbelsnedkere, der 
skulle forsyne de kongelige slotte med udstyr og kunsthåndværk af høj kvalitet. Samtidigt blev der 
også oprettet en privat manufaktur Manufacture de Beauvais, der under kongelig protektion 
fremstillede gobeliner til det private marked og til eksport. Disse to værksteder, les Gobelins og de 
Beauvais eksisterer den dag i dag og har fremstillet 11 gobeliner med mellemstykker – i alt 17 
vævninger, som illustrerer danmarkshistorien fra vikingetid til 1990’erne. Dronning Margrethe II 
fik gobelinerne som gave i anledningen af sin 50 års fødselsdag. Gobelinerne har siden år 2000 
prydet Riddersalen på Christiansborg. Kartonnerne til gobelinerne er fremstillet af kunstneren 
Bjørn Nørgaard, og kunstværket er givet af en lang række private virksomheder og fonde. I klassisk 
gobelinvævning dækker islættet trenden helt, så det ønskede billede, som er aftegnet på 
kartonen, står ubrudt. Gobelinvæveren *Margrethe Agger fortæller, at gobelinteknikken er som at 
stoppe strømper, hvor trådene i trend og islæt krydser hinanden på samme måde værket 
igennem, så overfladen bliver ensartet i sin struktur. Ud over klassisk gobelinteknik findes en lang 
række andre teknikker til billedvævning. (Se: Gobeliner til Danmarks dronning – Bjørn Nørgaards 
Danmarkshistorie på Christiansborg vævet i Manufactures nationale des Gobelins et de Beauvais – 
guide - redigeret af Peter Michael Hornung, Hofmarskallatet 2000). 

Grafik – er ikke reproduktion, men et kunstværk, der er skabt til at blive mangfoldiggjort gennem 
en trykkeproces – hvor hvert tryk bliver unikt ud fra de aktuelle omstændigheder (nummer og 
farvekoncentration). Til trykklodsen kan man brug forskelligt materiale at skære og ætse i, træ, 
linoleum, zink, kobber, sten mm. I dag er der også kommet mange fototeknikker til, der gør det 
knapt så tungt at lave grafik eller litografi. – se også opslaget: træsnit og grafik. 

H 

Haute lisse – en vertikal rammevæv, hvor trend-trådene går lodret på væven. Dens modsætning: 
Basse lisse har trende-trådene gående vandret over væven. Vævning er en fremstilling af et stof 
med to trådsystemer, der oftest går vinkelret på hinanden: Trend og islæt. Vævningen som både 
husflid og håndværk har været en del af menneskets historie de sidste 9.000 år, og både 
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plantefibre og uld er brugt som vævemateriale. Der er mange måder at væve på, hvad enten der 
er tale om brugstekstiler eller billedvævning  

Hedebosyning. Er broderede arbejder, der er syet med hvid tråd på hvidt hør og har fået navn 
efter Hedeboegnen i trekanten mellem København, Køge og Roskilde, hvor især bonde-kvinderne i 
perioden 1700-1850 brugte denne broderistil- og teknik. Bønderne dyrkede, heglede (’kartede’), 
spandt og vævede hørlærred, som de derefter vaskede og lagde ud i solen til blegning. I 
forbindelse med genopdagelsen og værdsættelsen af bondekulturen o. 1850, begyndte også 
borgerskabet at synes om disse broderinger på kjoler, duge, linned osv, købte broderierne eller 
lærte selv at fremstille dem. Fx viste Industriudstillingen i København i 1873 mange eksempler på 
hedebosyning, og en masse broderier blev indsamlet til Nationalmuseet, der kunne starte med at 
forske i tekstiler. Broderistilen og teknikken vandt yderligere fremme gennem Stiftelsen for 
Hedebosyningens Fremme fra 1907, som arkitekt Anton Rosen (1859-1928) var formand for, og 
som blev støttet af Emma Gad (1852-1921), admiralinde og kvindesagsforkæmper, samt 
broderidesignere, der var inspireret af Skønvirkestilen – og også på Tegne- og Kunstindustriskolen 
for Kvinder, der havde hedebosyning som fag. Elna Mygdal (1868-1940), som bl.a. var lærer på 
Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder havde uddannet sig inden for bl.a. vævning og skaffet 
sig så meget viden om textiler, at hun blev leder af den første afdeling på Nationalmuseet om 
historiske textiler. 

Ikonmaleriet. Ikon - et religiøst maleri, forestillende Jesus, Jomfru Maria, en helgen eller andre 
hellige personer, der er kendt fra den græsk-ortodokse og russisk-ortodokse kirke med rod i den 
byzantinske tradition. Ikonen er malet på træ med oliefarve og har ofte bladguldbelægning. 
*Voukko Johansen malede ikoner. 

Illustrationstegner.  ”Illustrationstegner på Teknisk skole”.  En gren af tegnerprofessionen var og 
er at kunne illustrere publikationer. At være illustrationstegner indebar bl.a. at man kunne gengive 
tegning er i dag erstattet af fotografiet eller PC-baserede tegneprogrammer. På tekniske skoler i 
1950’erne underviste man håndværkerlærlinge både inden for de enkelte fag og tværgående i 
forskellige tegne-discipliner, bl.a. projektionstegning, fagtegning og frihåndstegning. Uddannelse 
af litografer på teknisk skole indebar megen tegneundervisning, idet denne faggruppe skulle 
omforme tegninger, billeder, sats mv. med henblik på mangfoldiggørelse. Man kunne i København 
i begyndelsen af 1950’erne få tegneundervisning flere steder, bl.a.: Tegne- og Kunstindustriskolen 
for Kvinder. Keramiker *Birgit Krogh overvejede, inden hun valgte keramikken, at blive 
illustrationstegner, men det fandt hun for stift og kedeligt.  

J 

Jacquardvævning. Brokadestof er vævet med jacquardvævning, som er en vævning med mange 
fine detaljer. Vævningen kan foregå på en væv, hvor mønstret er styret af hulkort. Systemet har 
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gennem historien været velkendt af professionelle vævere, men i starten af 1800-tallet udformede 
Joseph-Marie Jacqaurd (1752-1834) en hulkortsvæv, der kunne leve op til den komplekse proces. 

Japonisme. I de nordiske lande var kunsten i perioden 1875-1918 inspireret af den japanske kunst 
og kunsthåndværk. Japan var et lukket land indtil 1853-1858, hvor de vestlige lande påtvang 
åbning af Japan, fik adgang til havnene og igangsat verdenshandelen. Med Japans deltagelse i 
Verdensudstillingerne i hhv. London 1862 og Paris 1967 fik en større offentlighed kendskab til 
landets varer (keramik, silkestoffer, lakarbejder, billedtryk og interiørgenstande) revet væk. 
Samme virkning havde en udstilling i Paris af japanske træsnit i 1890. Franske kunstnere som fx 
Edgar Degas (1834-1917) begyndte at lave japansk inspirerede asymmetriske og forenklede 
kompositioner, hvilke også gjaldt for nordiske kunstnere som Edvard Munch (1863-1944). I Norden 
udviklede de sig også kvindelige ’japonister’, fx  Oda Krohg (1851-1909) (sd). Hendes pastel: 
Japansk Lykt [Japansk lygte] fra 1886 viser en ung kvinde, siddende med ryggen mod dørstolpen, 
seende ud på det blege månebelyste landskab, der fra lygten får tilført flere farver lys, der 
kommer fra flere steder i værket, da lygten både genspejles i dørens glas og i den blanke dørkarm.  

Jydepotter i deres klassiske udformning er sorte potter i uglaseret lertøj. Potten har en tyk ’mave’, 
to ører og tre ben/tæer og kan bruges som kogekar. Fremstilling af jydepotter foregik i de egne – 
især på vestkysten af Jylland. Nord for Varde - hvor der var egnet ler. I leret blandede man 40 
procent glimmersand – et finkornet sand, aflejret for 25 mio. år siden. Det var kvinderne på landet, 
der stod for denne produktion, hvorved de kunne bidrage med en ekstraindtægt. Potten blev 
banket ud af en klump ler på et bræt, der hvilede i skødet. Den tørre potte blev brændt i en mile af 
brænde og sorte tørv, dækket af græstørv, der kunne gøre milen meget tæt og give en langsom 
brænding ved at mindske luften inde i milen. Denne iltfattige brænding gjorde jydepotten sort. 
Potterne blev opkøbt af pottemænd, der solgte dem videre til indland og udland, især Tyskland. I 
1802 blev der udskibet 900.000 potter fra Hjerting ved Esbjerg. En dygtig kone med en hjælpepige 
kunne fremstille ca. 4.000 potter på en sæson. Produktionsprocessen varede stort set hele året. 
Om efteråret blev leret gravet op og lagt på gårdspladsen vinteren over, hvor frosten kunne 
’bryde’ det. Når frosten gik af jorden, begyndte man at ælte leret og starte formningen af 
potterne. Om sommeren brændte man potterne på heden i milerne, og så kunne pottemændene 
komme forbi og aftage produktionen. Med udbredelse af jernkomfuret i 1800-tallet blev 
jydepotten efterhånden udkonkurreret af jerngryder. De sidste jydepotter i deres klassiske 
periode, som startede fra omkring 1500-tallet, blev solgt på et marked i 1920. At *Birgit Krogh og 
Niels Refsgaard kunne finde på at fremstille jydepotter i begyndelsen af 1960’erne, kan måske 
hænge sammen med, at der fra slutningen af 1950’erne var ved at udvikle sig en modstand mod 
den industrielt bårne materialisme; og nogle lag i befolkningen (især unge) begyndte at se sig om 
efter artefakter, der repræsenterede noget mere oprindeligt og simpelt end de gængse 
mainstreamprodukter.  (Kilder: http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=102648 og 
http://elsebethkolesen.blogspot.dk/2011/05/jydepotter-pa-arbejde.html)  
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K 

Karton.  Er en skabelon i fuld størrelse, som er et mønster til brug ved vævning. Kartonen sættes 
op foran væveren, som kan se, hvordan det færdige værk skal se ud. Kartonnen kan være mere 
eller mindre detaljeret. 

Kellinghusen. Kellinghusen keramik (brogede brugsting og figurer af fajance, fremstillet indtil 1860 
i Slesvig-Holsten).  

Kurvefletning of husflid. Maleren *Ingrid Wichmann fortæller, at kurvefletning var det første 
skridt for hende på den kunstneriske/kreative vej. Hun kan have stiftet kendskab med 
kurvefletning mange steder: På højskole, på kurser, hos familien eller hos en kurvemester, som 
hun kunne have arbejdet for/været elev hos. I begyndelsen af 1900-tallet var der en opblomstring 
i at lave husflid. I midten af 1800-tallet begyndte man i Danmark at organisere sig i 
husflidsforeninger eller husflidsskoler, og paraplyorganisationen Dansk Husflidsselskab, der 
eksisterede i perioden 1873-2014, satte husfliden på dagsordenen som en art folkebevægelse, der 
lagde rammer i form af aftenskoler, værksteder og kompetente lærere for det, som kursisterne 
havde lyst til at arbejde med til eget brug (i modsætning til Norge og Sverige hvor der var 
organiseret salg af husflidsprodukter).  Også i de højere cirkler ønskede man at husfliden skulle 
udbredes og forfines, især når det gjaldt kvindernes traditionelle håndværk. Derfor oprettedes i 
1900: Dansk Kunstflidsforening, DKF: ”til fremme af Kunstindustrien blandt Landets Kvinder (…) Det 
er meningen at oprette Filialer, foreløbig i Landets største Byer, og Eleverne vil af Faguddannede 
Lærere og Lærerinder blive undervist i Vævning, Kunstbroderi, Hedebosyning, Kurvefletning, Træ-
Læder og Metalarbejder og Bogbinderi. Alle Arbejder tilvirkes efter kunstnerisk udførte Tegninger.”  
(https://www.emmagad.dk/foreninger/dansk-kunstflidsforening.html) Her var det meningen, at 
unge kvinder skulle kunne blive så kompetente, at de kunne sælge deres arbejder som 
kunsthåndværk og få en levevej herigennem. Initiativet blev taget af multitalentet (journalist, 
forfatter, kvindesagsforkæmper, event-organisator mm.) Admiralinde Emma Gad (1852-1921). 
Mange kunstnere – også mandlige – blev inddraget i design af kunstfliden, der blev kendt af en 
større offentlighed gennem talrige udstillinger. Det vides ikke, hvornår foreningen ophørte med at 
eksistere, men den holdt 25 års-jubilæum i 1925. Senere spillede foreningen en rolle i udvikling af 
ergoterapeuter, der førte til oprettelse af Ergoterapeutskolen i 1954. (Se: Mette Winge: Alle Tiders 
Emma Gad, Politikens Forlag 2005, ss 158-163) 

L 

M 

’Maleriet er dødt’. Det at male med farver på et lærred er ikke en vej fremad i kunsten, mente en 
del meningsdannere på og uden for Kunstakademiet, bl.a. *Didder Geislers lærer Albert Mertz 
(1920-1990). Også billedhugger, grafiker, koncept- og performancekunstner Bjørn Nørgaard (f. 

https://www.emmagad.dk/foreninger/dansk-kunstflidsforening.html
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1947) mente dette i 1970’erne og 1980’erne. Han var professor på Kunstakademiet i perioden 
1985-1994. Han kom dog til at lave et af de største billedkunstværker i Danmarkshistorien i form 
af tegninger/forlæg/kartoner til de 17 gobeliner, der dækker 40 meter i Riddersalen på 
Christiansborg. Dronningen fik gobelinerne på ’efterbevilling’ ved sin 50 års fødselsdag i 1990, da 
det tog 10 år at væve dem på Manufactures Nationales des Gobelins et de Beauvais i Paris. 
Gobelinerne fortæller om 1000 års danmarkshistorie. De blev hængt op i Riddersalen og kunne 
indvies i år 2000 ved dronningens 60 års fødselsdag, hvorefter hun forærede dem til den danske 
stat. (Se: http://www.kongeligeslotte.dk) 

Majolica. Majolika-glasur tin-glaseret keramik opstået i renæssancen med farvede motiver på hvid 
bund. 

Musselmalet – af tysk ’Muschel = musling. Riflet eller glat underglasurdekoreret porcelæn (dvs. 
porcelæn, der først brændes, derefter bemales, overtækkes med glasur og brændes igen) bemalet 
med blå stiliserede blomster. Inspirationen kom først fra Kina, hvorfra det bredte sig til den 
islamiske og vestlige verden. Mange porcelænsfabrikker har fremstillet variationer af mønstret. 
Den Kongelige Porcelænsfabrik i Danmark har gennem generationer haft muselmalet porcelæn 
som sit brand.  

N 

O 

P 

Palimpsest – græsk: palin = igen + psén= skrabe – se kunstteknikker. Allerede de gamle romere 
brugte udtrykket palimpsest om de rengjorte voksbeklædte tavler, som man skrev på med en 
metalgriffel (stylus). De fik således både en palimpsest og en tabula rasa (latin: ren tavle), når de 
fjernede det skrevne – hvad man kunne ved at varme voksen op og glatte ud. Også papyrus-papir 
genbrugte man ved at viske ud. I middelalderen brugte man pergament, lavet af dyreskind, til 
vigtige håndskrifter. Når man ville genbruge pergamentet, skulle man jo forsøge at fjerne skriften 
herfra. Nogle gange ønskede man faktisk, at den underliggende skrift skulle kunne tydes under 
den nye skrift, og til det formål brugte man mælk og havreklid. Senere i middelalderen fjernede 
man teksten med pimpsten, så det kun var den tekst, der blev skrevet sidst, der kunne læses. En af 
*Charlotte Kroghs teknikker er blevet kaldt palimpsest, da hun lader allerede brugte 
papirbaggrunde skinne igennem sit hovedmotiv eller vender et bemalet papir om, så bagsiden 
fremstår og bemales igen og nu bliver forside. 

Pastos – italiensk-fransk pâteux = ’dejagtig’. Betegner malingens konsistens, og ved pastos er den 
som tandpasta. Patos lægges ofte på i første omgang uden underbemaling. Denne teknik lærte 
den norske maler Harriet Backer (1845-1932), da hun første gang var på maleuddannelse i 

http://www.kongeligeslotte.dk/
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München i 1874. Den har Mundt og Luplau sikkert også lært, da de var på kursus der i 1876. (Se: 
Harriet Backer af Marit Lange, 1995 s 40) 

Platter - både Den Kongelige Porcelænsfabrik (grundlagt i 1775 – siden fusioneret med lignende 
virksomheder) og Porcelænsfabrikken Bing & Grøndal (1853-1987) udsendte juleplatter. Bing & 
Grøndal fra 1895 og Den Kongelige Porcelænsfabrik fra 1908 – hver juleplatte med sit motiv. Også 
ved specielle lejligheder blev der fremstillet platter, fx i anledning af Lillebæltsbroens (den’ gamle’ 
bros) åbning i 1935, mors-dags platter osv. Alle var fremstillet i en bestemt blå farve, den ikoniske 
plattefarve, ’støvet dueblå’ og beregnet til at hænge op på væggen. *Charlotte Krogh arbejdede i 
2018 med en stor platteserie, hvor hun studerede plattens funktion og muligheder.  

Q 

R 

Rammevæv. Den kan enten være vertikalt opretstående eller liggende horisontalt 

Rakubrænding stammer fra Korea, hvorfra den bredte sig til Japan, hvor ordet ’raku’ betyder 
noget i retning af ’glædelige omstændigheder’ eller ’rendyrket nydelse’. Man mener, at teknikken 
blev udviklet i Korea forbindelse med brænding af tagtegl i 15-tallet, hvor en naturkatastrofe 
havde ødelagt en masse bygninger, der skulle genopføres hurtigt. Derfor ændrede pottemagerne 
rutiner, når de skulle brænde leret til tegltage. De satte de tørrede tegl ind i allerede opvarmede 
ovne og tog teglen ud igen, før ovnen var nedkølet efter brændingen, da de til deres store glæde 
havde opdaget, teglen sagtens kunne holde til det hurtige temperaturskift fra den varme ovn til 
den koldere luft udenfor. Da teknikken kom til Japan, brugte man den til fremstilling af te-skåle, 
der blev navngivet ’raku’.  Processen kan foregå således: Genstanden formes af ler, hvori der er 
blandet groft materiale (fx chamotte), der gør leret elastisk mht. krympninger og udvidelser pga. af 
de pludselige temperaturskift.  Genstanden tørres og forgløder i en el-ovn. Derefter glaseres 
genstanden og varmes op i el-ovnen og stilles derefter i raku-ovnen, der kan være udendørs, 
opbygget af sten og opvarmes med en gasbrænder. Genstanden tages fra ovnen ud i luften med 
en tang, og glasuren krakelerer. Derefter afkøler man yderligere ved at sænke den ned i vand, 
lægge den i en spand med savsmuld eller lægge den på jorden. Den amerikanske keramiker Poul 
Soldner (1921-2011), som var Poul Voulkos’ (1924-2002) første studerende, bragte i slutningen af 
1950’erne teknikken til USA, kendt under navnet American Raku, som betød, at emnet blev 
brændt med salt under lave temperaturer.  I Danmark var det keramiker og glaskunstner Finn 
Lynggaard (1930-2011), der i slutningen af 1960’erne introducerede teknikken. Hans bog: 
Keramisk Håndbog fra 1968 med efterfølgende udgaver beskrev denne og mange andre keramiske 
teknikker. *Anne Rolsted bruger meget ofte denne teknik i sine keramiske arbejder. 

S 
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Skønvirkestilen – en særlig dansk stilretning, der havde sin storhedstid i perioden 1895-1915 – 
men var levede frem til 1930’erne. Stilen var en blanding af nordisk nationalromantik, Jugendstil 
fra det tysktalende Europa, Art Noveau fra det franstalende Europa og Arts and Crafts-
bevægelsens stilarter fra Storbritannien og USA. Kunsthåndværket i Danmark blev meget influeret 
af skønvirkestilen, broderi, vævning, keramik, porcelæn og sølvsmedearbejde. Også arkitekturen 
var påvirket (Især Anton Rosens arbejder).  Fælles for skønvirkestilen i alle kunstarter var en 
kombination af håndværksmæssig kvalitet med organiske former i såvel det skulpturelle i 
værkerne som i dekorationen af dem med kunstnerens personlige præg. I 1901 stiftedes 
foreningen: Selskabet for Dekorativ Kunst, der brugte begrebet ’Skønvirke’ i 1907 i et af sine 
udstillingskataloger. I 1914 grundlagdes tidsskriftet, Skønvirke. Et kendt eksempel på 
Skønvirkestilen er arkitekt og designer Thorvald Bindesbølles (1846-1908) Carlsbergs øl-etikette fra 
1904, som har holdt designet i over 100 år (selv om der er sket enkelte justeringer undervejs). Han 
skabte også de første Skønvirkesmykker. Det samme gjorde sølvsmed Georg Jensen (1866-1935). 

Tegning – (italiansk ’disegno’) – også kaldt kunstarternes fader eller moder. Tegning anvendes og 
har været anvendt i alle mulige arbejdsprocesser, og man har brugt oceaner af tid til at lære at 
tegne inden for bestemte genrer. Teknik, håndværk og industri: teknisk tegning med nøjagtige mål 
på brøkdele af millimetre eller mindre. Her har man skullet beherske både plan- og rumgeometri 
(stereometri), da formålene med sådanne tegninger har været nøjagtighed, så der fx har kunnet 
støbes eller smedes et emne med de nøjagtige mål. Den tekniske udvikling, bl.a. datateknik er 
kommet Ingeniører, arkitekter, konstruktører osv. til enorm hjælp ved at have et utal af 
tegneprogrammer til disse formål, så det tidligere erhverv, der hed tekniske tegnere, er i dag 
erstattet af tekniske designere, der finder på undervejs, mens de tegner i én proces ved hjælp af et 
stort antal programmer, kan designe hvad som helst. I kunstnerisk virksomhed har og er tegning 
både være at lave et billede – fx tegnet med blyant på papir - som er et færdigt resultat eller som 
en skitse til et kunstværk i andre materialer: Et oliemaleri, en frise, en skulptur et stykke keramik 
eller en karton til et tæppe, der skal væves. Alt efter hvad man vil tegne, skal der bruges egnede 
teknikker til opgaven. Når det drejer sig om mennesker, er det modeltegning (hele kroppen), man  
øver sig i ud fra en viden om: anatomi, muskel-fæstninger, stillinger osv. – og her bruger man fx 
croquistegningen, hvis man vil tegne hurtigt og indfange sin models dynamik. Hvis man ville tegne 
ansigter, så er det vigtigt at vide noget om et ansigts proportioner og have kendskab til fysiognomi 
– og hermed det indtryk tegningen kan gøre på en beskuer. Hvis det er landskab, man vil tegne, er 
beherskelse af forskellige perspektiver og eventuel skyggetegning nødvendigt. Det gyldne snit er 
også godt at have kendskab til, når man skal disponere sit værk. Berømte tegnelærere, der er 
omtalt i denne bog: Holger Grønvold, der var lærer gennem 42 år på Københavns Tekniske Skole. 
Han underviste også en anden berømt tegnelærer: Fritz Syberg, der underviste i det fynske - også 
flere af de kvindelige kunstnere, der omtales i denne bog.  

Træsnit og grafik – *Astas Ring Schultz’ metode til at lave et træsnit var følgende, fortæller hendes 
barnebarn, Nils Kruse: Hun tegnede en tegning på et stykke smørrebrødspapir (som er 
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transparent). Så vendte hun tegningen om, så bagsiden kom opad. Derefter lagde hun et stykke 
kalkerpapir på det stykke træ (blokken), hun ville skære træsnittet i, og lagde tegningen ovenpå, 
hvorefter hun tegnede oven på de streger, som hun kunne se gennem smørrebrødspapiret, så 
farven fra kalkerpapiret afsatte sig på træet. Hun kunne nu skære i træet efter linjerne (forskellige 
knive og huljern) og valgte på den måde, hvad der skulle afsætte farve på papiret – de høje partier 
i tegningen på træstokken - og hvad der skulle stå tilbage i papirets farve (de lave partier i 
tegningen). Træet eller blokken i træsnit er længdetræ, der er skåret ud på langs ad træstammen 
og derefter skåret til i et ønsket format. Når udskæringer af blokken efter tegningen var færdige, 
blev der påført trykfarve med en rulle. Når træet var mættet med farve, kunne hun lægge stokken 
oven på et stykke papir, hvorefter det hele kom ind i en trykpresse – eller hun kunne måske vælge 
at trykke motivet md håndkraft på papiret. Asta har måske lært denne teknik allerede i sin tid på 
teknisk skole eller også har hun helt sikkert lært denne teknik på Tegne- og Industriskolen for 
Kvinder, som underviste i udskæring af træ på forskellig vis, bl.a. også xylografi, som bygger på 
samme teknik som træsnittet. Men xylografi blev der i stedet for længdetræ anvendt stokke af 
endetræ i en hård træsort. Derfor kan man i xylografien man lave meget finere streger end i 
træsnittet. Gennem mange år anvendte man xylografi i aviser, ugeblade og bøger, da den gav 
flotte og detaljerede billeder. På Tegne- og Industriskolen for Kvinder uddannede man også 
xylografer, så længe der var brug for denne teknik, indtil den helt blev afløst af fotografiet. 
Ugebladet, Illustreret Tidende, der udkom i perioden 1859-1924, anvendte gennem hele sin 
levetid denne teknik og havde mange grafiske kunstnere i øvrigt ansat. Forlæggene til 
illustrationerne i bladet var ofte tegninger eller malerier af kendte kunstnere. 
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5. Tidsånd - Samfundsbegivenheder  
 
Intentionen var at skrive flere små artikler fra de steder, hvor kunstnerne færdedes 
samt beskrive vigtige samfundsbegivenheder. Dette afsnit udvides evt. senere. 
Anette Wolthers januar 2021. 

 
A 
 
Adoption kan defineres som, den adgang et ’ikke-biologisk’ barn har, til at blive optaget i en anden 
familie og få denne families slægtsnavn og opnå legal arveret fra adoptionsfamilien og i det hele 
taget opnå samme retsstilling som et biologisk barn. Og dermed også retten til at blive forsørget af 
sine adoptivforældre. I 1950, hvor væver *Marianne Poulsen blev født og derefter bortadopteret, 
blev der givet 2.128 adoptionsbevillinger i Danmark. De omfattede både børn, født inden for 
ægteskab (814 børn) og uden for ægteskab (1.314 børn – heraf 756 børn under 1 år). I 1950 blev 
der født 5.923 børn uden for ægteskab, og 22 procent af dem blev bortadopteret. Der var flere 
måder at bortadoptere sit barn på, enten gennem en åben eller en anonym adoption. Åbne 
adoptioner var mest almindelige for større børn, der f.eks. blev adopteret af familiemedlemmer fx 
efter de biologiske forældres dødsfald. Lukkede eller anonyme adoptioner var mest almindelige, 
når det drejede sig om små børn. Gennem historien har en række organisationer varetaget 
processen om adoptioner op til myndighedsgodkendelse, men efter 1939, hvor den statslige 
Mødrehjælpen blev etableret, blev denne den såvel procesbehandlende som den statslige 
bevilgende myndighed på området. (Den statslige Mødrehjælp eksisterede 1939-1976). Den 
statslige Mødrehjælps arbejdsopgaver i forbindelse med adoptionerne voksede, idet 
organisationen fra 1948 fik lovmæssig mulighed for at oprette svangre- og mødrehjem, 
spædbørnehjem og børnehjem for børn over 2 år. Dvs. myndighederne i én og samme 
organisation kunne både styre og tage hånd om svangre mødre og deres børn og ud fra barnets 
tarv vurdere, om barnet skulle forblive hos moren eller bortadopteres i et samarbejde med moren. 
For at give moren tid til at beslutte sig og evt. forbedre sine økonomiske forhold som forsørger, var 
disse børnehjem en nødvendighed, mente man, indtil barnets skæbne endelig kunne afgøres. I 
1950 behandlede Mødrehjælpen 54 procent af alle adoptioner, i alt 1.015, Inden for sit eget 
system, dvs. uden medvirken af andre aktører. Resten adoptionerne blev igangsat privat, enten 
ved at skabe direkte kontakt gennem annoncer mellem den biologiske mor og kommende 
adoptivforældre eller gennem private foreninger. I 1950 skulle Mødrehjælpen som statslig 
myndighed dog sagsbehandle og bevilge alle adoptioner, hvad enten de foregik anonymt eller 
åbent. Et par, der ville adoptere et barn, kunne være for gamle (over 40 år) til at kunne få bevilget 
en adoption gennem Mødrehjælpens system, hvor Mødrehjælpen vurderede de potentielle 
forældres evne til at modtage et barn, herunder deres helbred og alder. I 1957 indførte 
Mødrehjælpen eller stadfæstede den regel, at adoptivmoren skulle være 38 år eller derunder (Fra 
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1955 havde det været praksis, at adoptivmødrene ikke måtte være over 40 år). Sådanne par (det 
var ikke muligt for enlige at adoptere børn gennem mødrehjælpen), kunne søge efter børn til 
adoption på anden vis fx gennem dagspressen og gennem videre kontakt med den biologiske mor 
eller de biologiske forældre lave en aftale om adoption. Mødrehjælpen ordnede derefter 
papirarbejdet som statslig myndighed. (Kilde: Betænkning om Ændring af Reglerne ved Adoption, 
Betænkning nr. 111, 1954 og Betænkning vedrørende Børneforsorgen og Mødrehjælpen, 
Betænkning nr. 262, 1960). Den statslige Mødrehjælp blev som nævnt nedlagt i 1976. I 1983 blev 
den private organisation, Mødrehjælpen af 1983, oprettet med socialrådgiver Hanne Reintoft som 
drivkraft. Sigtet var at få genoprettet en statslige Mødrehjælpsorganisation, men organisationen 
er forblevet privat og løser især rådgivningsopgaver over hele landet til børnefamilier og gravide. 
(Se: https://moedrehjaelpen.dk/). Anette Wolthers var landsformand for Mødrehjælpen 1996-
2003.  
 

B 
 
Berlingske Aftenavis, udkom i perioden 1845-1971. Berlingske Tidende (Berlingske Kjøbenhavnske 
Danske Post-Tidender) udkom først gang i 1749 med to aviser om ugen. Fra 1841 udkom 
Berlingske Tidende dagligt med én avis. Berlingske Aftenavis blev udskilt fra morgenavisen i 1913. 
Da postvæsenet i 1968 afskaffede den sene postombæring, gik avisens antal af abonnenter og 
oplagstal tilbage, hvorfor man en overgang lavede en udvidet weekendudgave af avisen, der i 
1971 blev en selvstændig avis, Weekendavisen. *Hanne Swane leverede rejseskildringer til 
Berlingske Aftenavis fra maleturene i Europa. 
 

C 
D 
 
Den store Sædeligheds sag 1906-1907. Sagen bestod i, at en række velstillede herrer fra 
middelklassen blev anholdt for at udvise en sexuel interesse i andre mænd ved at ’forføre’ unge 
mænd, især unge mænd fra arbejderklassen, der prostituerede sig og bidrog til en voksende 
subkultur i København. Det var ikke forbudt, at mænd havde sex med mænd, da Straffeloven af 
1866 intet nævnte om homosexualitet. Det blev til en sag, fordi Rigsdagen i 1905 ved et 
straffelovstillæg havde forbudt køb og salg af sex mellem personer af samme køn, men kun med 
straf til sælgerne af sex med op til to års fængsel, mens køberne gik fri. Den Store Sædelighedssag, 
i 1906 startede med anholdelse af nogle mænd i baggård, der havde eller ville have sex med 
hinanden. Anklagen mod dem ogden usædvanlige domfældelse af ’køberne’ førte til straffe fra 
otte måneders til to års fængsel, mens ’sælgerne’ blev idømt fra én til tre måneders strafarbejde. I 
den forbindelse blev ordet ’homosexualitet’ brugt for første gang i offentligheden. Forfatteren 
Herman Bang (1857-1912) blev i den forbindelse særligt chicaneret som kendt forfatter og som 

https://moedrehjaelpen.dk/
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eksponent for en homosexuel mand. Man mente på det tidspunkt, at homosexualitet var en 
sygdom og noget medfødt, og denne opfattelse førte til, at der i 1930 med Borgerlig Straffelov 
blev lovligt for voksne og samtykkende mænd over 21 år at have sex med hinanden, da man ikke 
kunne straffe mænd for at følge deres medfødte dispositioner eller natur. Den sexuelle lavalder 
for kvinder blev samtidig fastsat til 15 år – dvs. en mand kunne lovligt have samleje med en pige 
over 15 år. (se også opslag om Sædelighedsfejden i 1880’erne og Kvinders sexualitet) 

 
DR Pigekoret - indtil 2001, med navnet, Radioens Pigekor eller Radiopigekoret, blev grundlagt i 
1938 og ledet af Lis Jacobsen (Fru Lis – der blev beskrevet som ’afsangspædagog’), som også var 
involveret i arbejdet med Musikhøjskolen, frem til 1961, hvorefter der en årrække var forskellige 
ledere/dirigenter indtil perioden 1966-2001, hvor Tage Mortensen (1933-2001) kom til. Pigekoret 
var en pendant til Statsradiofoniens drengekor, der var blevet oprettet i 1929. DR nedlagde 
Drengekoret i 1968, hvorefter det blev en selvejende institution, indtil grundlæggeren Henning 
Elbirks (1908-1985) død i 1985. DR nedlagde Radiopigekoret i 1983, hvorefter det blev overtaget af 
Københavns Radio indtil 1999, hvor DR tog det tilbage. DR Pigekoret består af godt 50 piger i 
alderen 15-22 år . I dag (2020) er Philip Faber (f. 1984) dirigent for pigekoret.  *Marianne Poulsen 
sang i Pigekoret som barn i 1960’erne.  
 

E 
F 
 
Finland. Maleren *Vuokko Johansen blev født i Finland i 1932, og døde i Danmark i 2017. Hun kom 
til Danmark som ’’finnebarn’ i 1941. Finlands historie er præget af, at landet skiftevis blev erobret 
af Rusland og af Sverige. Også i nyere historie er Finland blevet besat af Rusland/Sovjetunionen i 
forbindelse med Anden Verdenskrig. Her startede den såkaldte Vinterkrig - den russisk-finske krig - 
da Josef Stalin lod sovjetiske tropper invadere Finland 30. november 1939. Det var, tre måneder 
efter udbruddet af Anden Verdenskrig, hvor Hitlers tropper havde invaderet Polen 1. september 
1939 og dermed havde brudt den ikke-angrebstraktat, der var indgået mellem Sovjetunionen og 
Tyskland. Den sovjetiske invasion i Finland var således en gengældelsesaktion mod Tyskland.  
De finske tropper gjorde modstand indtil fredsafslutningen i marts 1940, hvor landet måtte afgive 
omkring 9 procent af sit territorium, 20 procent af sin industri samt en strimmel land langs Ladoga-
søen til Sovjetunionen. 410.000 finske karelere, 12 procent af den finske befolkning, måtte 
evakueres til andre dele af Finland. – her var Vuokkos familie en del af de finske karelere. Tabene 
ved denne krig var 27.000 finner og 125.000 russere. Allerede i juni 1941 brød krigen mod 
Sovjetunionen ud igen i Finland. Situationen var, at Tyskland den 22. juni 1941 indledte et angreb 
mod Sovjetunionen, og det gav finnerne en mulighed for sammen med tyskerne at genvinde nogle 
af de tabte landområder fra den tidligere krig, Vinterkrigen. Denne anden krig kaldes 
Forsættelseskrigen og varede til september 1944. Kampene førtes især i Karelen. Hertil vendte ca. 
260.000 finske karelere tilbage, men befolkningen måtte evakueres igen, da de finske tropper 
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måtte kæmpe på flere fronter og ikke holde den karelske front. Fredsaftalen efter afslutning af 
Anden Verdenskrig i Paris i 1947 holdt fast ved, at Finland permanent skulle afstå de territorier, de 
havde mistet, og de evakuerede skulle bo permanent i Finland og ikke i det erobrede Karelen.  
Finland har senere mange gange, men forgæves, forsøgt at få Karelen tilbage.  
Den sovjetiske invasion i 1939 førte finnerne i armene på Tyskland, som under det nazistiske styre 
udviklede en vision om Neuropas Storfinland, der skulle rumme finner, karelere og andre 
finsk/ugriske folk. Nazisterne bestyrkede deres position i Norden ved i april 1940 at besætte 
Danmark og Norge. Hitler besøgte således Finland i juni 1942 for at lykønske Carl Gustav 
Mannerheim (1867-1951) (nu med titlen, Finlands marshal) på 75 års dagen. Noget Mannerheim 
ikke var så begejstret for, da han frygtede en yderligere opfordring til finnerne fra Hitler om at 
hjælpe nazisterne i krigen mod Sovjetunionen – hvad finnerne ikke gjorde.  
Finland indgik våbenstilstandsaftale med Sovjetunionen i 1944 (efter fortsættelseskrigen 1941-
1944), hvad der gav Tyskland yderlige næring til deres vision om et Storfinland. Denne 
våbenstilstand fik 200.000 tyske tropper i det nordlige Finland til at udføre yderligere 
krigshandlinger mod Sovjetunionen og finnerne, der nu havde skiftet side og bekæmpede 
tyskerne. De tyske tropper trak sig tilbage i april 1945. Denne krig, som kaldes Laplandskrigen, 
medførte yderligere 3.000 dræbte og 100.000 flygtninge. Mannerheim blev valgt til præsident i 
Finland 1944-1946 og var efter mange historikers mening i stand til at balancere og opnå respekt 
hos alle de kæmpende stormagter i Anden Verdenskrig og sikre, at Finland kunne blive en fri stat. 
Finlands krige fra 1939 til 1947 krævede 100.000 dødsofre og 200.000 sårede. Finland deltog fra 
1957 i Nordisk Råd, der var blevet oprettet i 1952 og blev medlem af EU (sammen med Sverige og 
Østrig) i 1995. På det tidspunkt var Sovjetunionen brudt sammen og krævede ikke mere kontrol 
over finske alliancer med Vesten. Ligeledes efter Sovjetunionens sammenbrud udviklede der sig en 
nationalfølelse blandt karelere. De karelske sprog blev genoplivet, og aviser, TV og 
radioprogrammer blev produceret på karelske sprog. Endelig blev der. produceret 
lærebogsmateriale på karelsk, bl.a. en abc. 
 
Finnebørn. Finnebørn: er betegnelsen for de ca. 75.000 finske børn, der blev evakueret til især 
Sverige, Norge og Danmark under den finske vinterkrig 1939-40 og fortsættelseskrigen 1941-44. 
Sverige tog ca. 65.000 børn. Til Danmark kom der ca. 4.000 børn, der blev fordelt på plejefamilier 
landet over. Størstedelen vendte tilbage til Finland, men ca. 10 procent, i alt 451 børn, forblev i 
Danmark. *Vuokko Johansen kom til Danmark fra Karelen i 1941. Børnene herfra blev især 
evakueret under fortsættelseskrigen. Formålet med evakueringen var at få børnene væk fra krigen 
i kortere ferieperiode og give dem bedre ernæring, da de var fejlernærede og sultede. Men for 
mange blev opholdet af længere karakter. De sidste hjemsendelser fra Danmark foregik i 1947. 
Finlands status i begge krige var vanskelig, da landet var allieret med Tyskland, indtil det sluttede 
fred med Sovjetunionen i september 1944, hvorved Finland så blev Tysklands fjende. Det betød, at 
de danske ansatte på ’Finlandshjælpens’ kontor i København brændte alt arkivmateriale om 
børnene, da de var bange for, at den tyske besættelsesmagt ville internere de børn, der var i 
Danmark. (Kilde: Immigrantmuseet i Farum og Wikipedia) 
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Frankrig - Asta Ring Schultz’ og Sigurd Schultz’ rejse til Paris 1947  
April 1947 til Paris – Resumé af *Astrid Ring Schultz og Sigurd Schultz’ Pariserrejse 
Først i 1947 kan de igen rejse uden for de danske grænser, og denne gang går turen til Paris fra 
den 25. april til 31. maj 1947.  Deres udlængsel er stor efter 5 års besættelse af Danmark uden 
mulighed for at rejse til udlandet. Der er spor efter Anden Verdenskrig (1939-1945) på hele turen, 
værst dog gennem Tysklands ruiner og de mange flygtninge: ”Saa om Natten paa Osnabrück 
Banegaard Flygtninge - et meget uhyggeligt Syn (Kl. 2 Nat). Perronen var fuld af dem, de vilde med 
vores Tog, men kom det ikke (kun 1ste og 2en Klasse – flygtninge måtte kun køre på 3. klasse). Da 
toget begyndte at køre, kom vi forbi en stor Ventesal helt fuld af Flygtninge. Togene i Tyskland 
(bortset fra de store gennemgaaende Tog, Nord Express osv.) gaar ikke efter Køreplan mere, 
derfor, hvis Tyskerne vil med, maa de opholde sig på Banegaardene i mange Timer.” På toget er 
der også efterkrigstraumer på menuen, hvor de får serveret 6 retter til middag med i alt 1 skive 
pølse! I det parisiske forår kaster de sig ud i oplevelserne ved at gå og gå rundt i gaderne og se alle 
de kunstudstillinger, de overhovedet kan overkomme. Asta stiller sig op på Montmartre og mange 
andre steder, hvor hun tegner og tegner – og maler indimellem, bl.a. Pont Neuf. Sigurd går til 
franskundervisning, der indebærer konversations- og stiløvelser. Det dog svært at få mad, og 
rationeringsmærkerne kan fx lyde på: ’en kop kaffe og en kiks’. Men alligevel kan man i 
markedsboderne købe: Rødvin, hvidvin, absinth, friske mandler og radiser, hvad der hjælper på 
humøret! Det er heller ikke muligt at få varmt bad, så lopper stiftes der også bekendtskab med. I 
Paris ser de igen nogle af historiens berømtheder i form af Winston Churchill, den franske 
præsident, flankeret af marcherende franske kolonitropper, der alle paraderer i anledning fejring 
af Jeanne d’Arc som Frankrigs nationalhelgen (søndagen efter den 8. maj).  Paris opleves som 
kunstens Eldorado (med Louvre-museet, som hovedattraktion, også mange nyere museer og 
udstillinger). De går også i teatret: ”Sigurd forstod Halvdelen af Ordene. Jeg kunne sagtens følge 
med, saa klart spillede de.”  De ser alt, hvad der er at se, før de tager toget hjemad fra Gare du 
Nord i Paris. På vej hjem tegner Asta også – ruiner i Belgien, i Duisburg fangelejre med 
Træbarakker, pigtråd i Ruhr-distriktet, i Hamburg 200 røvede kirkeklokker på havnen, der skulle 
have været smeltet om mm. – og er tilbage i København den 31. maj efter 34 timers rejse. 
 

G 
 
Giftemål og testamente i begyndelsen af 1920’erne- *Asta Ring Schultz og Sigurd Schultz gifter sig 
21. december 1921. Herefter rejser de hjem på juleferie til deres respektive familier – Asta til 
Aarhus og Sigurd til Roskilde, fortæller familien. På Astas og Sigurds Ægteskabsbevis fra 
Københavns Magistrat fra 21. december 1921 står de benævnt som: ”Ungkarl, Assistent ved 
Kunstakademiet Sigurd Schultz, der ikke tilhører noget Trossamfund” og ”Ugifte Asta Ring, der 
tilhører Folkekirken.” Beviset er forsynet et klistermærke med Københavns våben og betalt med 2 
kr. efter Lov af 13.04.1851 § 7 til Stadens Kasse: 2 Kroner. Året efter, den 21. november 1921, får 



Wolthers KUNSTLEX® 2021 Anette Wolthers Side 241 
 

de deres testamente stemplet af Notaren Otto Viggo Phillipsen Prahm for 1 krone. Heri 
bestemmes det, at de efter dødfald af den ene ægtefælle hver især skal arve hinanden, sidde i 
uskiftet bo og have myndighed over børnene. Pris i alt 8 kr. og 54 øre. Når parret oprettede et 
testamente af den karakter, kan det skyldes, at ægteskabslovgivningen endnu ikke var blevet 
moderniseret, hvad den først blev i perioden 1923-1925. En enke kunne inden da fx ikke sidde i 
uskiftet bo efter sin afdøde mand, men skulle lade børnene arve deres far. 
 
Guldalderkunst- og kultur. Ca. 1800-1851. Starten på dansk guldalder henføres traditionelt til den 
16 timer lange samtale i sommeren 1802 mellem digteren Adam Oehlenschläger (1779-1850) og 
den norsk-danske og tyske naturforsker (mineralog) og filosoffen Henrik Steffens (1773-1845), 
hvad førte til, at Oehlenschläger umiddelbart efter skrev digtet: Guldhornene. Derefter skete der 
en opblomstring i Danmark inden for: naturvidenskab (fysikeren H.C. Ørsted (1777-1851), digtning 
(Oehlenschläger, Grundtvig (1783-1872), Ingemann (1789-1862), H.C. Andersen (1805-1875) og 
Kirkegaard (1813-1855), musik: C.E.F. Weyse (1774-1842), J.P:E. Hartmann (1805-1900), og Niels 
W. Gade 1817-1890 (de to sidstnævnte startede i 1867 det første private musikkonservatorium i 
København, hvor en meget stor andel kvinder studerede) og den bildende kunst: C. W. Eckersberg 
(1783-1853), Bertel Thorvaldsen (1770-1844), Christian Købke (1810-1848) og J. Th. Lundbye 
(1810-1848). Maleren Elisabeth Baumann (1819-1881), der kom til Danmark i 1849. nåede lige at 
male et ’overgangbillede’ i 1851, Danmark, der fremstiller mor Danmark, skjoldmøen med det 
korngule hår, sværd i højre hånd og dannebrog slynget om sin venstre. Den periode, vi kalder 
guldalderen, kalder man i den angelsaksiske og engelsktalende verden: Romanticism og den 
tysktalende verden: Biedermeier. 
 

H 
I 
 
Ikaros – var i den gamle græske mytologi en søn af arkitekten, Daidalos, der byggede labyrinten i 
Knossos på Kreta til uhyret og vanskabningen Minotaurus med tyrehoved og menneskekrop, som 
kong Minos holdt fanget. Minotaurus var et resultat af Minos’ dronning Parisfaës forening med en 
hvid tyr. Minos var imidlertid skrækslagen over at få hendes utroskab, uhyret og labyrintens 
hemmelighed afsløret. Derfor fængslede han Daidalos og dennes søn Ikaros i et tårn, hvorfra de 
ikke kunne komme ned; og han hold skarpt opsyn med alle skibe, der forlod Kreta. Daidalos så 
derfor at flyve fra øen som den eneste udvej. Så han og Ikaros begyndte at samle fuglefjer fra de 
besøgende og forbiflyvende fugle i tårnet med henblik på at lave to sæt vinger. Vingerne blev 
konstrueret af fjer, bundet sammen med snor og voks. Daidalos advarede inden flyveturen Ikaros 
om ikke at flyve for lavt med fare for at falde i vandet eller for højt op mod solen. Men det sidste 
gjorde Ikaros i ungdommelig kådhed, så voksen smeltede, og han styrtede ned i havet og døde. 
Daidalos flyver imidlertid fornuftigt og landet på Sicilien, men sørger over sin døde søn. Myten, 
som Ovid – Publius Ovidius Naso (43 fvt.-17 evt.) - beskriver i sit hovedværk Metamophoses, er 
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blevet et sindbillede på, at overmod kan få tragiske følger- (Kilde:Ovid Metamorphoeses, book VIII, 
Penguin Books 1968). Væver *Marianne Poulsen har i flere værker ladet sig inspirere af myten. 
 
Italien  1860-1950 – herunder Asta Ring Schultz og Sigurd Schultz’ rejse til Italien i 1939 
Italien har næsten altid været et land, som kunstnere ønskede at besøge. Det, der trak, var at se 
såvel den klassiske romersk kunst som renæssancekunsten samt nyde italiensk livsstil, landskab og 
klima. 1800-tallets Italien var præget af eftervirkningerne af Napoleonskrigene og opdeling af 
landet; men de europæiske demokratiske opstande fra 1848 første til etablering af et samlet 
kongerige i perioden 1861-1870. Italien begyndte herefter at udvikle sig til et industriland med en 
ny arbejderklasse, der organiserede sig i fagforeninger og i et socialistisk parti – noget, der udløste 
såvel reformer som repressioner. Da Første Verdenskrig brød ud i 1914, var Italien med i 
Tripelalliancen (Tyskland, Østrig-Ungarn og Italien 1882-1914). Den varede fra den 20. maj 1882, 
indtil Første Verdenskrig i 1914. Men allerede i 1915 gik Italien med i Ententen (Frankrig, Rusland 
og England). Da første Verdenskrig var slut i 1918, var Italiens med i kredsen af sejrherrerne, men 
den italienske hær havde alligevel i visse slag haft alvorlige nederlag og mistede en masse soldater. 
Dette førte til politisk uro, hvad der i 1922 bragte Benito Almilcare Andrea Mussolini (1883-1945) 
til magten. Han var i stand til at skabe et Italiensk fascistisk diktatur (1922-1943), der nedbrøde det 
italienske demokrati gennem terror, fascistisk propaganda og indførte en korporativ struktur på 
arbejdsmarkedet, der ophævede 8 timers arbejdsdagen, sænkede lønnen og forbød 
fagforeningerne. Skønt systemet hævede at afskaffe klassekampen gennem at stille arbejdsgivere 
og arbejdstagere ’lige’, så støttede styret arbejdsgiverne. Det korporative system skabte også 
store statslige virksomheder, der blev direkte politisk styret. I 1926 indførtes en korporativ 
statsforfatning, der i 1930 erstattede Italiens valgkredse med 22 branche-korporationer, der valgte 
delegerede til et koporationsråd direkte under Mussolinis ledelse. 
Den italienske konge - Kong Vittorio Emmanuele III (1869-1947) regerede fra 1900 til 1946, hvor 
han abdicerede. Ved Mussolinis magtovertagelse i 1922 støttede han det fascistiske program og 
det fascistiske styre og blev en marionet for regimet. Men da de allierede styrker (USA, UK, 
Canada) gik i land på Sicilien i oktober 1943 og begyndte at indtage Italien, skiftede kongen side og 
fik Mussolini arresteret. Flere danske kunstnere besøgte Italien under diktaturet.*Asta Ring 
Schultz noterer i sin rejsedagbog under hendes og Sigurd Schultz togrejse til Rom i april 1939, at de 
ser italienske konge og Mussolini sammen med Walther von Brauchitsch (1881-1948), der blev 
øverstkommanderende for den tyske hær i de første år af Anden Verdenskrig. Brauchitsch er på 
det tidspunkt åbenbart sendt til Italien for at opnå Mussolinis støtte til Hitler, der er i fuld gang 
med at forberede Anden Verdenskrig. Brauchitsch dør i 1948 under Nürnbergprocesserne, 
anklaget for krigsforbrydelser. Vittorio Emmanuele III dør i 1947 og Mussolini bliver dræbt i 1945 – 
muligvis af en kommunistisk partisan.  Herefter blev Italien en republik, fik Marshallhjælp, vedtog 
en demokratisk forfatning 1. januar 1948, blev medlem af NATO i 1949 og blev medlem af EU’s 
forløber, Kul- og Stålunionen fra 1950/1951. 
Asta Ring Schultz og Sigurd Schultz’ rejse til Italien i 1939: Anden Verdenskrig starter 1. september 
1939. Inden dens start - fra 6. april 1939 – 10. maj 1939 tager Asta og Sigurd på togrejse gennem 
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Europa med Italien som mål (via München, Verona, Padua, Firenze og Rom).  Denne rejsedagbog 
viser Astas omhyggelighed med at registrere alt, hvad hun tager ind. I Norditalien undersøger hun i 
to dage det meget velbevarede romerske teater Verona, hvor arenaen siden 1913 har huset det 
årlige operafestspil. I Padua Giottos frescer. I Firenze kunsten i Uffizierne  osv. Men 
militariseringen af Italien er umiskendelig, hvor Mussolini  allerede i 1920 havde gennemført et 
fascistisk kup. Den 27. april skriver Asta: ”Vaagnede ved, at Soldater marcherede forbi vinduet i 
1000 vis. Kongen kommer til Firenze (…) saa det øverste af Kongens Vogn og hørte Folk klappe og 
raabe.” De ser den italienske konge igen senere sammen med Mussolini og den tyske overgeneral 
Braunschitsch .  Asta fortæller, at mens Sigurd var i det danske gesandtskab og hun ventede 
udenfor, blev hun: ”skarpt overvaaget af civile Detektiver, efterhaanden blev det generende, 5 
Detektiver, 1 Politibetjent og 1 Carabinieri.” Hjemturen går nordpå igen med tog over Milano, 
Schweiz, Tyskland, og de er hjemme igen 10. maj 1939 – Asta med mappen fuld af skitser og 
akvareller. 
 

J 
K 
 
Kvinders sexualitet. Langt op i 1800-tallet mente man (inklusiv lægestanden), at (pæne) kvinder 
ikke havde kønsdrift og sexuel lyst. Forfatter Agnes Henningsen (1868-1962) fortæller i sine 
erindringer fra 1940’erne, at hun i sit tidlige ægteskab ikke ’glødede’ samtidig med sin mand og var 
nærmest stolt af, at hun ikke blev revet med i sexualakten, var ’ren’ og ikke var jaloux, når han var 
optaget af andre kvinder. Først efter at have født flere børn og med en ny elsker oplever hun ’la 
petite mort’ (den lille død = orgasme). Hvis ideen om frigiditet som noget efterstræbelsesværdigt 
for kvinder i 1800-tallet faktisk slog igennem i praksis, kan man næsten ikke forestille sig den 
ulykkelighed, det medførte. Denne opfattelse af kvinders manglende sexuallyst var dog også med 
til at give kvinder mulighed for respektabelt at leve sammen med en anden kvinde i samme 
husholdning uden omverdenen opfattede det som et sexuelt forhold. Men da begrebet 
’homosexualitet’, der først blev brugt om mænd, fra 1920’erne også vandt indpas i kvinders 
sexualitet parallelt med begrebet ’lesbianisme’, begyndte man i den offentlige mening også at se 
’skævt’ til kvinder, der boede sammen. (se også opslag om Sædelighedsfejden i 1880’erne og Den 
store Sædelighedssag i 1906-1907) 
 
L 
M 
N 
 
Norge 
*Asta Ring Schultz’ far, Carl Vilhelm Ring (1856-1932) var redaktør for:’Et norsk Turistblad’. Fra 
midten og slutningen af 1800-tallet kom der gang i norsk turistudvikling – både skisportsturisme-, 
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helse-, natur- og kulturturisme. Dampskibe fra hele verden lagde til i Kristiania (Oslo) og der gik tog 
til Sverige.  Englænderne ’opdagede’ Norges natur allerede i midten af 1700-tallet, hvor det 
’naturlige’ blev moderne: klipper, hav osv.  Allerede i 1838 blev der i England udgivet en håndbog 
for rejsende i Danmark, Norge, Sverige og Rusland. I 1890 blev f.eks. Den danske Fodgjænger 
Expedition gjennem Norge, dokumenteret gennem en serie billeder med danske turister i norske 
landskaber. (Kilde: Tobias, Tidsskrift for Oslohistorie, Oslo Byarkiv nr. 1 2009). Danskerne var helt 
klart en vigtig turistgruppe for den norske turistindustri – og krævede derfor brochurer og blade i 
Danmark, der kunne vise muligheder og herligheder. Bemærk, at Astas første studietur gik til 
Norge i 1910 og 1915. 

 
O 
P 
Q 
R 
S 
 
Skolen ved Høve Strand (Observationsskolen) eksisterede i perioden 1951-2000. Den ejedes af 
Frederiksberg Kommune og lå ved Sejerøbugten under Asnæs. Skolen blev opført i 1908 og blev 
kaldt Høve Børnesanatorium – beregnet for ’kirtelsvage børn’. Indtil 1951 var skolen en slags 
feriekoloni, hvorefter man overgik til helårsdrift, men stadigvæk med fokus på børns fysiske 
helbred. 1969 ændrede skolen navn til ’Støtte- og Rekreationsskole for samspilsramte børn’ – og 
som navnet viser nu en institution med mere vægt på børn psykiske og mentale helbred. Sådanne 
skoler var der flere af; de kunne tilbyde et kortvarigt kostskoleophold til børn, der havde 
vanskeligheder af forskellig slags i folkeskolen. Et ophold kunne vare fra 3 måneder til 1-2 år. Fra 
ca. midt i 1970’erne fik skolen betegnelsen, observationsskole. Her fokuseredes på 
specialundervisning og visitering af elever med særligt behov, bl.a. i forbindelse med skolestart. 
Skolen blev lukket i 2000. * Marianne Poulsen var lærer på skolen fra 1977. 
 
Slesvigske krige. Den første slesvigske krig udkæmpedes 1848-1851. Denne krig var en direkte 
udløber af kampen for demokrati i Europa i 1848, hvor borgere, optændt af nationalisme og 
liberalisme, ønskede at indføre selvstændige nationalstater for de enkelte folkeslag, hvor det ikke 
var konger og kejsere, der bestemte, men folkets valgte repræsentanter. Den franske revolution 
fra 1789 var indledning en ny lang kamp (op til efter Første Verdenskrig 1914-1918) mellem det 
nye borgerskab, der fra 1800-tallet blev suppleret af arbejderklassen (de to klasser kan siges at 
være hinandens forudsætninger – med både sammenfaldende og forskellige interesser) mod det 
gamle aristokrati om magten. 1848-revolutionen, som denne bevægelse blev kaldt, ledte til 
nederlag i flere af de store lande i Europa: Frankrig, Italien og Tyskland, men i Danmark (og delvist i 
Sverige) førte bevægelsen til en ny forfatning. Enevælden blev afskaffet i Danmark, og grundloven 
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af 1849 gav kongemagten en helt anden placering med en Rigsdag som lovgivende, en 
demokratisk valgt regering og uafhængige domstole som de egentlige demokratisk politiske 
aktører. Men denne bevægelse for vedtagelse af Danmarks Riges Grundlov – og derved skabe en 
stat for kun ’etniske danskerne’ - ville hertugdømmerne ikke være med til. Slesvig, Holsten og 
Lauenborg så fortsat den danske konge som deres konge – eller rettere sagt hertug – og ville 
forblive samlet og beholde deres sprog og særpræg. Og denne hertug (den danske konge) – for 
hertugdømmerne (som Slesvig, Holsten og Lauenborg kaldtes) – mente de skulle være deres 
repræsentant i det Tyske Forbund. (Det tyske forbund, dannet efter Napoleonskrigene, bestod af 
bestod af 38 stater med Preussen og Østrig som de vigtigste. Det eksisterede 1815-1866). De tre 
hertugdømmer nedsatte deres egen regering i Kiel, tømte våbenarsenalet i Rendsborg og fik støtte 
både fra Preussen og Det Tyske Forbund. Oprørsregeringen blev nedkæmpet af de danske tropper, 
og med stormagternes hjælp blev der etableret fred i 1851, der havde til hensigt at føre status 
tilbage til før 1848. Men juni-grundloven af 1849 på den ene side, og udviklingen i Tyskland på den 
anden side, bestod og opstod der stadigvæk  modsætninger og konflikter. Men sejren til 
danskerne i Den første Slesvigske Krig udløste en udvikling, der gennem kunst og kultur fik støtte 
gennem de nationalromantiske holdninger, men udviklede sig også væk fra Guldalderkunsten 
(sd.), der havde haft sin storhedstid ca. 1800-1851. 
 
Slesvig og Hertugdømmerne – sprog og kulturpolitik 1848-1864 
Flere af aktørerne i dansk politik, kultur- og erhvervsliv kom langt op i 1800-tallet  fra 
hertugdømmerne. *Carla Colsmanns forældre havde også familiebånd hertil, hvad man kan se af 
deres navne: Colsmann og Lobedanz. Carlas morfar: Edmund Adolph Johannes Lobedanz (1820-
1882), som døde i København fem år, før Carla blev født, var både digter og oversætter og fik en 
politisk rolle efter ’Den første slesvigske krig’ – dvs. Danmarks krig mod Slesvig-Holsten 1848-1851 
– da han blev ansat i Det slesvigske Ministerium i København i 1851 – også kaldet ’Det slesvigske 
Kontor’. Efter sejren i den første slesvigske krig gik man fra dansk side i gang med en offensiv 
fordanskningspolitik, orkestreret af T.A.J. Regenburg (1815-1895). Uden hensyn til den tidligere 
førte ’helstatspolitik’, der gik ud på at bevare Hertugdømmerne, dvs. Slesvig, Holsten og 
Lauenburg inden for det danske monarki, hvor de havde et udstrakt selvstyre. 
Fordanskningspolitikken fra 1851 gik ud på at tvinge dansk igennem som offentligt sprog i Nord- 
og Mellemslesvig som et angreb mod en vigende danskhed, der var afløst af en omfattende 
fortyskning. Denne politik og Det slesvigske Kontor blev nedlagt efter Danmarks nederlag til 
Preussen/Østrig efter 1864. 
 
Sædelighedsfejden i 1880’erne. I perioden 1883-1887 udspillede der sig en heftig offentlig debat i 
alle de nordiske lande om køn, moral og sexualitet. Denne debat er siden blevet kaldt 
’Sædelighedsfejden’. Udgangspunktet for debatten var de forskellige normer, der fandtes for 
adfærd hos kvinder og mænd, når det gjaldt holdning og praksisering af sexualitet i en tid, hvor 
stærke kræfter i samfundet ønskede ligestilling og ligebehandling af kvinder og mænd. Mænd 
kunne ’tillade sig’ at have sex før ægteskab, mens kvinder ikke kunne. Mænd kunne også ’tillade 
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sig’ at have sex med andre, selv om de var gift, mens kvinder ikke kunne. En fløj i debatten, 
repræsenteret af Dansk Kvindesamfunds Elisabeth Grundtvig (1856-1945) og digteren Bjørnstjerne 
Bjørnson (1832-1910), mente, at samme moral skulle gælde for begge køn, og mænd måtte lære 
sig en afholdenhed lige som den, kvinder praktiserede. En anden fløj i debatten mente, at kvinder 
skulle have ’ret til’ samme slags moral, som mænd havde og praktiserede. Denne fløj var 
repræsenteret af litteraten Georg Brandes (1842-1927) og leder af Kvindelig Fremskridtsforening 
Johanne Meyer (1838-1915). De kvindelige nordiske skønlitterære forfattere i 1880’erne beskriver 
ofte temaer om den gifte kvindes sorg, fordi hendes mand åbenlyst ligger i med tjenestepigen eller 
går til prostituerede. Et mandligt og karrikeret modstykke hertil er Hans Jægers (1854-1910) (sd)  
roman fra 1885: Fra Kristiania Bohêmen, der giver udtryk for det synspunkt, at kvinder skal ophøre 
med at være snerpede og stå til rådighed for mændene på en kompetent måde efter oplæring, da 
mænd helst skal tilfredsstilles af hensyn til deres psykiske og fysiske sundhed. Der var mange 
andre forskellige positioner i debatten, som jo havde den materielle klangbund, at borgerskabets 
kvinder ikke behøvede at finde sig i et ægteskab, men i et vist omfang kunne frigøre sig ved at 
forsørge sig selv gennem praktisering af et kunstnerisk eller professionelt erhverv – og at 
arbejderklassens kvinder gjorde det allerede ved at arbejde og organisere sig i fagforeninger. (Se 
også opslag om Kvinders sexualitet og Den store Sædelighedssag i 1906-1907) 
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