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By & Land  
- malerier fra museets samlinger 
 
 
Særudstilling i Boderne 
16.maj – 16. august 2009 
 
Næstved Museum har gennem mange år opbygget en samling af malerkunst med lokale motiver og 
som oftest udført af lokale kunstnere. Enkelte af billederne er malet af kunstnere, som i perioder har 
opholdt sig i Næstved og omegn. En del af værkerne er skænket af gavmilde givere, andre værker er 
erhvervet fra private, fra antikvitetshandlere eller på auktioner.  
 
Valget af tema for udstillingen udspringer af samlingerne. Ydermere vækker dette valg af motiv 
interesse set fra vort perspektiv midt i en tid, hvor vi i stigende grad oplever opløste grænser og 
globalisering. Her kan samlingen af landskaber tilbyde en sammenhæng, der også indebærer 
forandringens værdi. Stederne, hvor kunstnerne har færdedes og malet, kan vi stadig betræde i mere 
eller mindre ændrede terræner. Funktioner, der er knyttet til disse steder, fx købmandshverv, 
varesejlads, teglværker, udnyttelse af vand- og vindkraft, kan vi stadig finde spor af.   
 
Her står det unikke bygningsværk Sct. Peders Kirke som et stabilt knudepunkt i udstillingen. Kirken 
står i store træk i den udformning, som den har haft i 600 år, hvorimod de tilstødende omgivelser 
har ændret sig løbende. Kirkegård og tilstødende husrække er fjernet i 1840erne. Næstved var som 
købstad inddelt i fjerdinger, der alle grænsede op til Sct. Peders Kirkeplads, som udgjorde byens 
hjerte. Derfor er Sct. Peders Kirke et oplagt afsæt for en vandring gennem Næstved og Susålandet. 
Fra dette centrum i byen kan vi bevæge os ud i det omgivende landskab: over til bydelen Lille 
Næstved, langs Susåen til Appenæs og videre til Karrebæk Fjord, Karrebæk, Karrebæksminde og 
kysten. Vi kan tage en afstikker til bakkelandet mod øst, og endelig kan vi besøge landskaberne ved 
Næsby mod nord.  
 
Igennem denne vandring slår os en fascination af selve landskabet i møde. Landskabsbillederne 
changerer gennem de forskellige kunstneres temperamenter og gennem de steder og årstider, de har 
krydset. Billederne viser stemningsmættede landskaber, fyldt af liv, lys og kraft – over en periode 
på ca. 180 år, fra 1830erne til i dag. Igennem billedrækken kan vi følge sporet fra guldalder over 
naturalisme til impressionismens lys og luft og hen mod ekspressionismen og modernismens 
opstykning af landskabsmotivet i farveklingende flader. Hertil kommer, at enkelte af de kunstnere, 
som optræder med flere billeder, udviser variationer. Dels maler de over en længere periode, dels 
kalder de forskellige motiver på varierende udtryksmåder.  
 
Her indgår ikke de helt store og internationalt anerkendte kunstneres malerier af de lokale motiver, 
som er placeret andre steder. Ikke desto mindre er udstillingens række af landskaber dybt seværdig, 
hvert billede for sig, i indbyrdes forbindelse samt set i en større sammenhæng. Med inddragelsen af 
Alfred I. Jensens landskaber, som museet for nylig har erhvervet, løfter landskabsudstillingen sig 
excellent. Det er med hans landskaber fra Susålandet, at udstillingen munder ud, med hans store 
værk ”Fra Grå til Gylden” fra 1993, placeret på sidste endevæg som finale.  
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Næstved og Lille Næstved 
 
De ældste billeder i udstillingen er fra 1830erne. Det er et par billeder, som viser de gamle 
omgivelser omkring Sct. Peders Kirkeplads med bygninger og pladser, der dels står der stadig, dels 
er ændret eller helt forsvundet.    
 
Just Michael Hansen (1812-1891) har i billedet Sct. Peders Kirkeplads (kat. 6) fra 1833 malet 
udsigten over den østlige del af Sct. Peders Kirkeplads. Just Michael gik på Kunstakademiet, og det 
er under et besøg i barndomshjemmet, at han har malet denne udsigt over kirkepladsen. Forældrene, 
konditor Niels Hansen og hustru Birgitte Kirstine, havde til huse i den gamle adelsgård Gøyernes 
Gård. Herfra ses kirkepladsen ved Pølsestrædets - i dag Gråbrødrestrædets – udmunding. Ved 
venstre billedkant ses det militære Garnisonssygehus for Sjællandske Lansenerregiment, indrettet i 
den gamle Spindeskole, og i midtergrunden ses den danske skole. Billedet er fra tiden, da 
kirkegården omkring kirken endnu ikke var sløjfet, og husrækken, som lå langs kirkegårdsmuren 
øst og nord for kirken, ses her som baggrund for den scene, der udspiller sig. Scenens 
omdrejningspunkt er en kontrovers mellem skomager Køje og et par drenge, som Køje formoder 
har baldret hans rude. Stedsøn og hustru undersøger skaden, og Køje, som farer ud efter de forkerte, 
overser helt de to mistænkelige drenge ved hushjørnet, som har holdt sig skjult i ly af svenden, der 
just har passeret dem med en dragt hø over skulderen! Kunstneren har afbildet sig selv forrest med 
malerkassen på hovedet som vidne til scenen.  
Billedet har en anekdotisk og folkelivsmunter karakter i trygge rammer i ly af kirkens kor med de 
gamle sidekor. Sammenstillingen af dette fornemme, gotiske bygningsværk og folkelivet på gaden 
er her koncentreret udtrykt. Folkelivsgenren i dette billede kan vi lede tilbage til et forbillede i den 
nederlandske maler Pieter Brueghel den Ældre, der levede cirka 1527-1569. I hans billede 
”Børneleg” fra 1560 (Kunsthistorisches Museum, Wien) kan vi ligeledes følge enkeltgrupper i 
forskellige aktiviteter: børn, der leger, mens tid er, ikke ulig energien i Just Michaels fremstilling. 
Også hos Brueghel indgår kirken ofte side om side med det jævne liv. Men hvor kirken hos ham 
står som et varsel om fortabelse af livet, danner kirken hos Just Michael en tryg baggrund for livet. 
Just Michaels billede knytter sig til guldalderens og nationalromantikkens tanke om orden, dannelse 
og sammenhæng, her omsat i en konkret situation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Just Michael Hansen: Sct. Peders Kirkeplads, 1833                           Pieter Breughel d. Ældre: Børneleg, 1560 
 
 



 4

             
 
 
Omtrent samtidig med Just Michaels maleri vises et andet maleri fra Sct. Peders kirkeplads (kat. 7). 
Kunstneren er ukendt. Vi ser ned ad Vinhusgade, tidligere Trefoldighedsgade, fra 
Garnisonssygehuset. Sct. Peders Kirke til venstre er ikke synlig, men vi ser et par af de for længst 
nedrevne huse ved kirkegårdsmuren, og længere bagude ses Hotel Vinhuset i sin gamle 
bindingsværkudgave. På den anden side af gaden ligger Gamle Rådhus med gulkalket puds og 
derefter den gråkalkede hjørnegård fra 1606, som nu er afrenset til de røde sten. Træet står på den 
lille plads ved Kirkestrædes udmunding. På gaden ses byens folk og lansenerer fra Grønnegades 
Kaserne. Alt i alt tilføres billedet, måske utilsigtet, karakter af kulisse. Hvor motivet kan virke lidt 
stift i udfærdigelsen, herunder i koreografien af figurerne, fremstår det ellers med en fin gengivelse 
af detaljen og meget klart i sin farveklang. En ligevægt i brugen af de primære farver gult, rødt og 
blåt bemærkes med støtte i blandingsfarver. Opadtil er himlens blå mættet. Et koncentrat af rødt i 
kuskens klædning, placeret i billedets gyldne snit, stabiliserer farvens treklang. 
 
Også Harald Essendrop (1901-1978) har i 1927 malet et billede fra Sct. Peders Kirkeplads (kat. 11). 
Vi aner her kirkens kor i venstre side af billedet, og det er som i de foregående billeder 
omgivelserne snarere end selve kirken, der udgør billedets motiv. Synsvinklen er fra 
Købmagergade, som gaden kaldes efter kjødmangernes, altså slagternes gade i København – uagtet 
det netop i Næstved fra 1305 virkelig er Købmændenes Gade, Platea Mercatorum. Herfra ser vi 
husene nord for kirken, hvoraf de fleste stadig står i dag. Centralt ses det Gamle Rådhus og til 
venstre for det Gøyernes Gård, som forsvandt i 1959. Fremstillingen er præget af en nøgtern 
arkitektonisk udarbejdelse af pladsen, strædet og bygningerne med støtte i en gråtonet valør.  
 
Tilsvarende ses en arkitektonisk fremstilling hos Rudolf Bertelsen, der var tegnelærer ved 
Herlufsholm, i hans billede ”Axeltorv og Kirkestræde” fra kort før 1869 (kat. 5). Her ser vi fra 
Axeltorv hen ad Kirkestræde mod Sct. Peders Kirke. Til højre i billedet ser vi den nuværende Georg 
Christensens Boghandel i bindingsværk (facaden grundmuret 1869) og til venstre ser vi facaden af 
Hornemanns Gård fra 1600-årene, nedrevet 1899. Perspektivet er stabiliseret med vandrette og 
lodrette linjer i bygningstegningen, og de enkelte figurer på pladsen og i strædet er indplaceret i 
ligevægten som stillestående skulpturer. Den afdæmpede tone støtter indtrykket af ro og præcision.  
 
Axeltorv og Sct. Peders Kirkeplads udgør et omdrejningspunkt for udstillingen. Oprindelig lå 
Axeltorv ved Sct. Peders Kirke og var en del af det, vi nu kalder Sct. Peders Kirkeplads. Her lå 
også, som det stadig anes i Just Michaels billede fra i 1833, kirkegården rundt om kirken i 
tilslutning til Boderne. Klostrene, som i hin tid lå i byen, blev ved Reformationen nedlagt og brugt 
som stenbrud. Herfra hentede man munkesten til de nyopførte bygninger omkring det nye torv. 
Axeltorv og Hjultorv har, som i andre byer, fået deres navne efter aksler og hjul på de 
middelalderlige bøndervogne, som på torvedagene udgjorde en væsentlig del af torvebilledet.  
I litteraturen støder vi på udtrykket ”Axelstaden” om en købstad, især om København, men også 
generelt. Hos forfatteren Christian Winther (1796-1876), som voksede op som præstesøn i 
Fensmark, indgår Næstved mærkbart i hans erindring, da han som gammel, vidt berejst mand fra et 
ophold i Paris med vemod i tonen skriver sentensen: ”Et Gaderaab, en Vogn paa Gaden / Mig 
minde tidt om Axelstaden” (fra forordet i Christian Winthers Poetiske Skrifter, Hans Brix, 1927).  
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Peter Olsen-Ventegodt (1863-1937) giver en naturalistisk fremstilling af Helligåndshuset i sit 
billede Helliggejst (kat. 3) fra 1925, lige før husets gennemgribende restaurering i 1926-27 ved 
arkitekt Johannes Tidemand-Dal (1882-1961), der også var formand for Næstved 
Museumsforening. Næstved Museum, der blev stiftet i 1917, havde i de første år til huse i det 
Gamle Rådhus på Kirkepladsen, men flyttede til Helligåndshuset i 1927. Helligåndshuset har 
oprindelig fra dets opførelse i 1400-årene fungeret som fattigforsorgshjem med egen Vor Frue 
Kirke og tilhørende kirkegård. På Ventegodts maleri ser vi det gamle, for længst nedrevne gadehus, 
der kun levner en smal portåbning mod gaden. Den høje lind i gården står stadig på sin gamle plads 
i Museumshaven.  
 
I Carl P.’s (identitet og årstal ukendte) billede fra 1898 (kat. 14) ser vi op mod Hotel Vinhusets 
bagside fra Farvergade. Centralt i billedet ses møddingen fra hotellets hestestald. Vinhuset og de 
omgivende bygninger er malet i et smalt format. Fremstillingen af de sammensatte bygningsflader 
virker collageagtig og går bagom et klassisk perspektiv på en måde, som kan minde om kunsten fra 
før renæssancen, og som også ses hos en maler som Paolo Ucello (1397-1475). Gengivet som solid 
og plastisk bygningskolos skyder Vinhuset sig op af jorden som et bjerg.  
 
I Jens Sinding Christensens (1888-1980) billede (kat. 15) fra 1930 ser vi en vinterdag op mod Sct. 
Peders Kirke fra Store Bredstræde. I dag er Bredstræde erstattet af parkeringspladsen nedenfor 
Boderne. Motivet er ekspressivt gengivet med kraftige strøg, og billedfladen er inddelt i felter. 
Billedfladen er dynamisk anlagt omkring centralperspektivet. Med kirken placeret planparallelt 
bringes dynamikken til ro med støtte i den afdæmpede farveholdning over en skala af gråt, blåt, 
siena og brunt, hvor sneen på tagflader og navnlig på vejen i forgrunden lyser op, sat på lærredet i 
en stoflighed af kraftige strøg.   
 
Arthur Nielsen (1883-1946) fra Fyn har malet billedet fra 1935 med udsigt fra Lille Bredstræde til 
Susåen, Præstegårdshaven og Præstegårdsengen i Lille Næstved (kat. 17). Den gamle 
brostensbelagte gade er malet med en sirlig, lysfyldt kolorit som i andre af hans værker, ikke uden 
præg af fynboernes brug af lys omkring århundredskiftet. Her kan vi nævne Peter Hansen (1868-
1928), Johannes Larsen (1867-1961) og Alhed Larsen (1872-1927), Fritz Syberg (1862-1959) og 
Anna Syberg (1870-1914), alle med forbindelse til De frie Studieskoler med Kristian Zahrtmann 
(1843-1917) som lærer. I den sammenhæng skal også Theodor Phillipsen (1840-1920) nævnes som 
eksponent for den danske impressionisme. Den fine ciselering af træerne ved Præstegårdshaven, 
som vi ser her hos Arthur Nielsen, ses på lignende vis udfoldet i kunstnerens efterårsbillede af 
Ønskebøgen i Herlufsholm Skov (kat. 25), som vi kommer til. I hans billede af udsigten fra en øde 
grund i Kindhestegade 22 (kat. 13) kan vi skimte Sct. Peders Kirke i baggrunden. I dette billede er 
det i højere grad flader og linjespil, der er oparbejdet under en enkel og klar kolorit, end det er 
billedets ”naturtro” styrke, der er emnet.  
 
Aage Bertelsen (1873-1945), søn af Rudolf Bertelsen (1828-1921), har i et billede fra 1893 malet 
udsigten fra Lille Bredstræde op mod Boderne, som vi ser øverst i billedet (kat. 16). Der er liv i 
gaden med et par børn i sommerlig klædning, naturligt indføjet i billedets klare kolorit og 
malemåde. Mellem husene ses buske og træer, der, som vi senere skal se hos kunstneren, er malet 
på en karakteristisk måde. Bertelsen nåede at male en del motiver i Næstved, ligesom han 
indimellem arbejdede med keramik hos Hermann A. Kähler, inden han flyttede til Nordsjælland.  
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Teestrup Frederiksen (1909-1988) har malet billedet af gårdspladsen i Gøyernes Gård i 1956 (kat. 
10) kort før nedrivningen af den forfaldne gård, hvis gamle forhus mod Kirkepladsen var fra 
middelalderen. I dag er længen med svalegangen til højre i billedet genopført i Den Gamle By i 
Århus, medens alle øvrige bygninger forsvandt i 1959. Teestrup har gengivet den gamle gård i en 
lysfyldt kolorit, svøbt i sollysets indfald. Særligt samspillet mellem botanik og murværk bringer 
mindelser om impressionismen frem på nethinden.  
I hans billede ”Mellem Lille og Store Bredstræde” fra 1945 (kat. 12) er motivet også bygget op 
omkring skæringspunkter bygningerne imellem. Igen er motivet indsvøbt i lys. En fin trestemt 
farveklang ses med accentueret punkt i en turkis klædning på tørresnoren i baggrunden. Her kan vi 
tænke på en Anna Ancher (1859-1935), fx på hendes billeder af solskin i den blå stue. 
 
Rudolf Bertelsens billede af Lille Næstved Præstegård (kat. 21) er malet i 1902. Stuehusets 
haveside er indrammet af blomstrende træer. Mindelser om en harmonisk tid bringes frem på 
nethinden. Præstegårdens verandadør og et sidevindue er slået op ud til haven, som er klædt i 
sommerens klare farvepragt, så vi næsten skal kunne høre fuglenes kvidren og mærke de kølende 
skygger under træerne. Denne festivitas af en fremstilling har fjernet sig fra den nøgterne 
konstruktion, som vi så i billedet fra Axeltorv. Alligevel bærer billedet præg af tegnelærerens møde 
med kunstens skred i tiden med brugen af en frisk og lysfyldt kolorit.  
 
I Arthur Nielsens billede fra 1935 ser vi Lille Næstved Mølle og til højre i baggrunden Sct. Peders 
Kirke (kat. 20). Her ser vi således en ofte kendt sammenstilling af vindmølle og kirke, af jordnær 
produktivitet og religiøs repræsentation. Vindmøllen, som for længst er nedlagt, blev opført i 1874 
på Lille Solvej. Nu minder kun Mølleparken om møllen. Den blev bygget som hollandsk vindmølle 
med galleri over en muret sokkel. Billedet skildrer det optrækkende tordenvejr over byen, der lyser 
op mod den gråblå himmel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
Arthur Nielsen: Lille Næstved Mølle, 1935                                      Van Gogh: Landskab fra Saint Rémy, 1889                                       
                                                                                   Ny Carlsberg Glyptotek 
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Kontrasten er kraftfuldt udtrykt. Samtidig er læse- og vindretningen underbygget af strøg, der 
flugter med vindmøllens rotation og fortsætter i himmelstrøgene hen over byen. Det stærke lys i 
billedet og en tendens til kraftige strøg hører til i den mere ekspressive ende af kunstnerens 
repertoire. Vi kan her henvise til ekspressionismens udløb i den franske fauvisme, med Vincent Van 
Gogh (1853-1890) som ”le grand père”, hos hvem vi også kan finde en direkte forbindelse mellem 
jordens grøde og religiøs udsigt. 
 
Med Aage Bertelsens to billeder fra La Cour Vej (kat. 1 og 9) er vi landet midt i Lille Næstveds 
idyl. Huset med kørestolsrampe er forældrenes hus, som stadig eksisterer. Her kom mange af tidens 
kunstnere, fx Svend Hammershøi (1873-1948) og Ludvig Find (1869-1945). I begge billeder 
florerer det grønne. Klatreroserne omkring forældrenes hoveddør står som kontrast til granerne bag 
huset. Stakittet og kørestolsrampen indgår som naturlige dele af sceneriet. I billedet af vejen 
bemærker vi et samspil mellem husenes slagskygger og de botaniske omgivelser i de forskellige 
træer og i vejkantens skræpper. Bemærk den blomstrende syren til venstre for vejen. De grønne 
blade er karakteristisk malet som udflydende søgrønne flader, som så er tegnet op med kontur. De 
minder lidt om Claude Monets (1840-1926) åkander. Hele det vibrerende farvespil og 
billedbeskæringen lidt abrupt ved kanten af husene bringer også tankerne tilbage til 
impressionismen hos Auguste Renoir (1841-1919) og Edgar Degas (1834-1917).  
 
Fra Næstved Havn har vi et par panoramiske billeder: et af fritidsmaleren Valdemar Nielsen (årstal 
ukendte) fra 1930 (kat. 19) og et af Ludvig Find (1869-1945) fra 1900 (kat. 18). I Valdemar 
Nielsens billede står vi ude på havnepladsen tilbage mod Gasværket og Sct. Peders Kirke. Ved 
kajen ligger skibe og joller. Billedet er malet, før kanalen blev gravet. I højre side vægtes billedet af 
en høj cypreslignende poppel foran den gule toldbod. Navnlig i kraft af denne mod den mellemblå 
himmel løfter billedet sig kunstnerisk.  
Ludvig Finds billede, som har et bredere perspektivisk tilsnit, er planparallelt udarbejdet. Her ser vi 
også havnen fra tiden længe før kanalens udgravning. Maleren står på Præstegårdsengen med udsigt 
til Det gule Pakhus og den lille toldbod med det røde skilt. I baggrunden ser vi træerne i 
Sortebrødreanlægget. Tre pramme ligger ved kaj, den ene med fuld last. Til højre ses stævnen af en 
skonnert. Øverste halvdel af billedet med rækken af huse, træer og både er gengivet i en klar og 
enkel kolorit. Vandspejlingen af scenen oven vande er malet med enkle og lysfyldte strøg i flydende 
linjer. Sivet i forgrunden binder over til poplerne, som spejler sig i vandet. Det er i 
sammensætningen af disse virkemidler, at billedet på fremragende vis danner en syntese hen over 
flere spor. Billedet opfattes som en skitse til et større maleri af Næstved Havn, som Ludvig Find 
udførte i 1900. 
 
Et stort værk fra Aage Bertelsens hånd er billedet af Rådmandsengen (kat. 2) fra perioden 1910-20, 
hvor vi i baggrunden ser reberbanen, delvis indrettet i en gammel togvogn. Her er der slået tovværk 
i lange baner! Engen er fuld af skræpper. I dag fremtræder Rådmandsengen som grønt område 
mellem byen og Herlufsholmskoven. Nok er terrænet ændret, men områdets gamle base for 
fritidsliv og naturnydelse fremgår af de legende børn midt i skræppeskoven. Her genkender vi de 
karakteristiske skræpper, malet i en søgrøn flade i et mønster, tegnet op med konturer. Billedet 
udgør motiv- og formmæssigt, med støtte i den overvejende matgrønne tone, på excellent vis en 
sammenhængende helhed.  
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Aage Bertelsen har også malet billedet af Susåen ned mod Storebro (kat. 8). Maleren står i 1891 ved 
den gamle træksti, ad hvilken man trak tungtlastede pramme fra Tystrup Sø ned til havnen og videre 
ud til Karrebæksminde. Et par pramme ligger ved kaj ud for Birksteds Ejendom, i dag Teknisk 
Forvaltning, oprindelig Wittusens Gaard, en stor grundmuret købmandsgård fra 1800-årene, hvor 
der blev handlet med bl.a. tømmer og korn. Bagved ses Sct. Peders kirketårn. Igen bemærkes en 
meget fin farveklang, her i rustrødt og græsgrønt, samt et samspil mellem beplantning og 
bebyggelse. Drejningen i trækstien flugter med åens drejning, og med disse linjer er skabt en 
elegant balance. I vandspejlingen er strøgene enkelt afsat, og det hvide lærred skinner igennem en 
lys bemaling som i luften foroven. 
 
Maleriet af Maglemølle Vandmølle (kat. 4) fra ca. 1870 er sandsynligvis malet af Rudolf Bertelsen 
(1828-1921). Motivet er set fra en post lidt længere oppe ad åen. Billedet er malet på pap og klæbet 
på træ, der formodentlig har dannet en dørfyldning. Vandmøllen var oprindelig ejet af Skovkloster. 
Møllen er gengivet kort før den blev nedlagt for at blive erstattet af Gamle Maglemølle Papirfabrik i 
1875. Papirfabrikken blev revet ned i 1982 og erstattet af Administrationsbygningen. I Rudolf 
Bertelsens billede er nostalgien og den gamle verden malet ind i relation til vandmøllen. Ved 
åbredden til venstre kan man ane konturen af en dreng, som dog ikke blev malet. I baggrunden ses 
Sct. Peders kirketårn.    
 
 
Susåen 
 
Alfred Larsens (1894-1977) udsigt over Næstved og Susåen højt oppe fra Næstved Sygehus (kat. 
24) er malet omkring 1975. Det og en enkelt pendant blev hans sidste billeder, malet kort før hans 
død. I slægt med hans tidligere stenbilleder er billedet udført med maling iblandet sand og knust 
sten fra Fakse Bugt. Han har løftet malingen punktvist op, så billedfladen fremstår i farvepletter i en 
reliefagtig virkning. Byen med Sct. Peders kirketårn i forgrunden, foran en stribe skov og mark, 
udgør billedets sokkel. Vindueskarmen danner ramme. Det hele er gengivet i en balanceret 
farveklang. Den lyseblå himmel fylder mest i billedet, måske ikke i religiøs forstand som sådan, 
snarere med forkærlighed for dette landskab med livsbekræftende betydning.    
 
Et eksempel på et motiv fra Herlufsholmskoven har vi med Arthur Nielsens efterårsbillede af 
Ønskebøgen (kat. 25). Billedet er formodentlig malet i 1935 på den tid, da han opholdt sig i 
Næstved og malede sine andre billeder her. I skovlysningen inviteres vi til at tage plads på den 
tomme bænk ved Ønskebøgen og nyde skovens ro. Det er et meget stemningsfuldt billede med ekko 
af en svunden tid. Dets længselsmættede indhold støttes af udformningen. Træernes og grenenes 
form og linjer er malet i et net, som spejler sig ned i hovedstiens forgrening. Træstubben udgør som 
del af forgrundstræet hele billedets aorta og hovedpuls.  
 
Søren Christiansens (1858-1937) billede af Susåen ved Herlufsholm (kat. 27) er fra 1902, Sigurd 
Sølver Schous (1875-1944) billede af Herlufsholm Enge ved Susåen (kat. 26) er fra 1920erne. 
Begge billeder hører til i den mere naturalistiske ende af samlingen. I begge billeder er det 
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blomstrende sommer. Rosenbusken spejler sig i åens vand i Sølver Schous billede. Her vidner det 
dæmpede lys om den nærtstående skumring. Landskabet er ubefolket, og blikket glider 
modstandsløst ind mod Herlufsholmskoven i baggrunden i flugt med åen, der bølger gennem 
landskabet. Lette sommerskyer spejler denne bevægelse. Den stemning, der hviler over billedets 
natur, genklinger af senguldalderens forkærlighed for en frisk gengivelse af naturen og en 
harmonisk ordning af naturen. I Christiansens billede ser vi i mellemgrunden en lystfisker med sin 
medestang. Mågerne, som har lettet ved fiskerens ankomst, er sammen med skyerne og de 
højtflyvende måger eneste tegn på bevægelse i billedet, der ellers hviler i blikstille ro.  
 
I Einar Vilhelm Bøghs (1877-1938) billede fra 1916 fra Tyreholmen ved Ellerne (kat. 22) følger vi 
åens sving ind mod byen. Overfor Tyreholmen ses elletræerne med en enkelt berlinerpoppel, til 
højre en række stynede popler, der leder blikket ind mod byens tage. Terrænet tog sig mærkbart 
anderledes ud her, før kanalen blev gravet i 1930erne, og det er botanikken i et lavt perspektiv fra 
åen, der er dyrket i billedet. Motivet er malet med en styrke i strøgene og med en lysfyldt kolorit i 
græs- og søgrøn, mellemblå og okker.  
 
I Albert Kongsbaks (1877-1958) billede (kat. 23) er vi også ved Susåen neden for Næstved, 
sandsynligvis omkring 1930. Maleriet står enkelt og stærkt med en klar farvebrug og en betoning af 
billedfladen. Piletræerne, jollerne, rørbevoksningerne og det røde tag er de motivmæssige 
virkemidler i denne fine skitse, som først for nylig er indgået i museets samlinger. Albert Kongsbak 
arbejdede ellers mest i Vendsyssel omkring Sæby, men havde familiemæssige relationer til 
Næstved. 
 
Appenæs 
 
Albert Svensen (1889-1959), som boede i Vejlø og malede mange motiver herfra, optræder med to 
vinterbilleder fra landsbyen Appenæs, sandsynligvis fra hans modne og afklarede år i 1950erne. I 
det første (kat. 28) ser vi ind mod byens huse og gårde. Her ledes vi ind til landsbyen ved stien af 
fodspor i sneen. Sneen er enkelte steder tonet med lys og skygge, indfarvet i kølige og varme toner. 
Den enkle komposition af buskads, træer, husfacader og gavle står flot mod en petroleumsblå 
himmelflade i snelandskabet. I dette farvespil bemærkes en komplementær betoning i den rustrøde 
gavl, port og samme farve skorstene. Her kan vi henvise til Oluf Høst (1884-1966), til hans 
Bognemarksbilleder fra Bornholm. Svensens kolorit er dog mere neddæmpet, og i det andet billede 
(kat. 29), hvor vi står midt for vejen ind gennem Appenæs, ser vi et mere nøgternt landskab med 
telegrafpæle og en vindrose som grafiske tegn på landsbyens forbindelse til den vide verden. Begge 
billeder gnistrer af vinterens lys.   
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     Albert Svensen: Vinterdag i Landsby                                  Oluf Høst: Blæst, Gudhjem. Kunsten, Aalborg                                  
                                                                                        
 
 
Karrebæk og Karrebæksminde 
 
Med Harald Essendrops (1901-1978) billede af Karrebækvej (kat. 32), set fra Karrebæk mod Saltø 
Skov i1960, ser vi den velkendte landevej som i dag, men med de vejtræer, som er fældet for 
længst. De rødklædte trækroner over de gule grøftekanter og de græsgrønne marker vidner om det 
tidlige efterår. Den nøgne træstamme til højre som den første i rækken understøtter perspektivets 
dybde sammen med vejens og cykelstiens linjer. De øvrige træer på den anden side er passet ind 
med den blåsorte stribe af skoven i baggrunden. Billedet er formmæssigt bygget op af flader i et 
enkelt farvespil, herunder med en monokrom gråtonet himmel, som spejles i vejen. I hele sit enkle 
og elegante udtryk minder billedet en del om Edward Weies (1879-1943) billeder, herunder fra hans 
tid i det bornholmske landskab. En rest af Essendrops nøgterne gengivelse, som vi så i det tidlige 
billede fra Sct. Peders Kirkeplads, præger stadig helhedsindtrykket i denne afbalancerede 
komposition, hvor træerne skaber det arkitektoniske udtryk.  
 
Albert Svensen (1889-1959) har i 1945 gengivet Karrebæk i et panoramisk vue set fra syd, fra 
kanten af Karrebæksminde (kat. 30). I forgrunden står neg i traver. Vi er midt i kornhøsten. I 
mellemgrunden ligger Karrebæk Havn, gravet ind i strandengen. Blandt jollerne ser vi den lokale 
bådtype smakkejollen for sejl. Bagved ser vi Karrebæk med nydelige, hvidmalede huse med røde og 
sorte tage foran kirken og møllen. Billedet er svøbt i sommerens sol, i en lys kolorit og en idyllisk 
atmosfære. 
 
Albert Georg Kongsbak (1877-1958) har senest i 1925 på ekspressiv vis malet billedet af Karrebæk 
Mølle og Kirke, set med vindmøllen i forgrunden i en dramatisk vinkel nede fra Søengen (kat. 34). 
Igen ser vi sammensætningen af agrarkultur og kirke - som hos Arthur Nielsen med hans billede af 
Lille Næstved Mølle og Sct. Peders Kirke og hos Rudolf Bertelsen med hans billede af vandmøllen 
Maglemølle og Sct. Peders Kirke.  
Karrebæk Mølle er en hollandsk vindmølle, som stadig eksisterer, i dag primært med funktion som 
sømærke. Bag møllen ser vi tårnet af den hvidkalkede Karrebæk Kirke.  
 
Helge Jensens (1899-1986) udsigt fra Karrebæk Kirkegård (kat. 31) fra 1935, hvor vi ser ud over 
tagene bag kirkegårdsmuren vest for kirken, har han gengivet planparallelt med groft inddelte felter 
i forholdsvis stærke farver, med karakter af næsten keramisk virkning. Helge Jensen var knyttet til 
Kählers Værksted i Næstved, både arbejdsmæssigt og gennem ægteskab med Karen Kähler. Den 
reliefagtige virkning, som vi har set hos Alfred Larsen i hans udsigt fra sygehuset kat. 24, ganske 
vist i en noget anden stil, kan vi huske at tænke med her.  
Vertikale felter i kirkens mur, gravstene, figurer, gavle, skorstene og træer spiller op mod den 
planparallelle komponering, og hele billedfladen kommer til at fremstå i flader. Kirkegården som 
motiv er her nivelleret igennem formen: den er upatetisk renset ned til form. Samtidig har vi med de 
to rygvendte figurer udkig til byen, landskabet og skoven i det fjerne. Kirketårnets mur i venstre 
billedside åbner som en vinduesramme for udsigten. Også her minder vi om Alfreds Larsens udsigt 
fra sygehuset kat. 24, hvor vinduesrammen har præcis samme funktion som kirketårnet her. 
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Også Arthur Christensen (1892-1967) har malet Karrebæk Kirke set fra Søengen en høstdag i 1944 
(kat. 33). Gårdene vest for kirken ses til højre. Kornmarken står i en flade af gylden glød mod den 
blå himmel.  
 
Længere mod syd på Søengen malede Arthur Christensen i 1947 bagsiden eller vestsiden af en af 
gårdene ved Karrebæk Bygade (kat. 35). Her ses en fin kontrast mellem gårdens arkitektoniske 
flader og det organiske i træer og græs, afstemt i gråt, brunt og grønt.  
 
Vi bevæger os nu til Karrebæksminde. Helge Jensen (1899-1986) har i en oliestudie fra ca. 1970 
malet et piletræ, som står i udsigten fra hans atelier i Karrebæksminde (kat. 36). Træet breder sig ud 
over billedfladen og fremstår meget friskt og levende i udtrykket. Det kan måske virke som en løs 
skitse, men det er et af de få malerier, som Helge Jensen har signeret fuldt ud.  
 
Vi går længere mod vest med Arthur Christensens (1892-1967) tidlige billede af Karrebæksminde 
Mølle (kat. 37) fra 1924, malet kort før den blev brændt af som et scenisk indslag i Lau Lauritzens 
film Ole Opfinders Offer fra 1924, hvis engelske titel er The Old Mill. Møllen er set fra øst mod 
pakhusene ved broen, som har været bygget om en del gange gennem tiden. Billedet er holdt i en 
fint gråstemt valør og med en karakteristisk struktur af strøg og små flader, som vi skal se udfoldet i 
andre af hans værker.  
 
Med billedet nede fra Karrebæk Fjord en efterårsdag i 1942 har Arthur Christensen (1892-1967) 
malet udsigten ud over vandet, set fra strandens marsklandskab (kat. 38). Vi kan næsten fornemme 
lyden af trækfugle. De grå hegnspæle skanderer motivet i mellemgrunden. Farveholdningen og 
strukturen af strøg er fint afstemt. Enkelte steder er stranden fremhævet med hvid maling. Foroven 
er malingen tyndt påført i mindre partier for at gengive en lysning i vejret. Arthur Christensen 
boede i en årrække i Dragshuset på vej til Enø Overdrev, og det er herfra, at han har udset sig 
motivet til dette billede. 
 
Gunnar Mortensen (1903-1986) har i 1933 malet Karrebæksminde Bugt og de store klinter. Om 
sommeren ser han klinten mod nordvest (kat. 40), om vinteren mod sydøst (kat. 39). Det første er 
set fjernt fra, hvor vi får de store strandsten med i forgrunden, hvorimod han er gået tættere på 
klintelandskabet i det andet billede. Malerierne er rendyrket manierede og ekspressive. Her møder 
vi en kraft og en dynamik, som tidligere er eksponeret med fx J.F. Willumsen (1863-1958), bl.a. i 
hans bjerglandskaber, for ikke at tale om det franske udspring for ekspressionismen i Vincent Van 
Gogh (1853-1890). Med kystmotivet, malemåden og herunder farveholdningen kan vi også henvise 
til samtidige kunstnere som Niels Lergård (1893-1982) og Jens Søndergaard (1895-1957). Særligt 
de kraftige strøg, det tykke lag af maling og linjens bugtende bevægelse er karakteristiske. 
Billederne er sommer som vinter holdt i en blå skala fra azur over grøn og marineblå i samspil med 
dyblilla, brun og okker. Brændingen er formidabelt udtrykt i en kraftfuld puls her, hvor havet slår 
ind over stranden ved foden af klinten, der tegner sig nærmest som en bjergkæde. 
 
 
 
 
 



 12

 
 
 
 
Næsby og Næsbyholm 
 
Så kommer vi til Alfred Immanuel Jensens (1917-2006) billeder langs det bakkede landskab i 
Susålandet nord for Næstved, nærmere betegnet landskabet omkring Næsby og Næsbyholm. Med 
de nylig indkomne værker af ham er Næstved Museums malerisamling blevet betydelig beriget. 
Kæden af landskaber viser en dybt kunstnerisk sammenhæng, der rummer flere spor. I hans billeder 
præsenteres vi for variationer over landskabet, marken og bakkerne set fra hjemmet Vindheimar og 
vejen gennem skiftende årstider. De samme gårde og huse og de samme marker er set fra vejen 
foran Vindheimars hoveddør. De samme elementer af en bestemt ornamentering af blomster og 
skræpper går igen. Og i denne gentagelse af motiverne varierer maleren sig uendeligt. 
Karakteristisk er kunstnerens brug af farveskala og farvestriber, skrånende linjer og konturer 
omkring flader af marker og mindre botaniske flader. En sådan form for ornamenteret landskab, 
hvor landskabets naturalisme er bevaret i samspil med dets dekorative udtryk, finder vi langt 
tilbage, fx hos den franske kunstner Puvis de Chavannes (1824-1898), som Alfred I. Jensen nok har 
set billeder af på sine rejser til Paris.  
 
I ”Blomstrende Græs” (kat. 42) fra 1967 er brugt et bredt farvespektrum og en fint ciseleret 
ornamentering til at beskrive den blomstrende mark og den dyrkede jords afgrøder. En marksti i 
forgrunden åbner for udsigten. Antydninger af bugtende linjer i mark og himmel genspejler sig.  
 
I ”September”(kat. 41) fra 1972 ser vi det bakkede landskab med træerne oven for bakken. Gennem 
de brune, braklagte marker løber lyse plovfurer, der følger bakkens bugtning. Himlens 
skyformationer gentages i de runde former i træerne og videre i bakkens form.  
 
I ”Langs Vejen” (kat. 46) fra 1968 står vi i en grøftekant, hvorfra vi i et bredere perspektiv kan 
betragte landskabet af markstykker, en enkelt gård og linjen af træer i en afdæmpet tone. Forrest, op 
til marken, ses i grøften skræpper i en grøn flade, tegnet op med en mørkere grøn. En sommerbyge 
tegner sig på himlen. 
 
”Næsby-Skalaer Sne og Kulde” (kat. 44) fra årene 1986-87 er, som titlen siger, en gengivelse af 
landskabet i en skala af farvestriber i rosa, grønt, laks, brunt og blåt. Opadtil bliver farveholdningen 
mere tæt og skarp, med en klar blå i himlen. Mange steder lyser det hvide lærred gennem billedet. 
Vi genkender træet fra kat. 47. 
 
Et par dejlige vinterlandskaber, hvor markernes plovfurer er synlige gennem sneen, har vi i ”Vårlys 
over Snemarker” (kat. 45) fra 1978 og i ”Vinter i Næsby” (kat. 47) fra 1993, begge med den samme 
gruppe huse.  
 
I  ”Forårsjævndøgn” (kat. 43) fra 1977 og ”Efterårsjævndøgn” (kat. 48) fra 1991 ses den samme 
udsigt fra Vindheimar henholdsvis i fugtigt martsvejr og i klart septemberlys med en himmel så blå 
med store drivende skyer. Den samme række af huse ses i begge billeder fra lidt forskudte vinkler.  
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Når man står i Vindheimars hoveddør og ser til venstre, mod øst, så ser man gården i det store 
billede ”Fra Graa til Gylden” (kat. 49) fra 1993. Her løfter farvespektret sig i formidable 
farveklange omkring den gyldne kornmark. Blandt dette værks fine ornamentering ser vi 
skræpperne i forgrunden i grå og rosa, tegnet op med rustrød kontur. I ”Efterårsjævndøgn” kat. 48 
var skræpperne mintgrønne med en simultankontrast i en rød kontur. Den måde, som skræpperne er 
malet og tegnet op på, minder om Aage Bertelsens skræpper fx i kat. 2. Skræpperne er et led i 
kunstnerens dekorative greb i hans udarbejdning af landskabet, således at naturen set gennem hans 
temperament i billedet fremstår som en stærk syntese af motiv og form: af landskabets naturindtryk 
og dets stiliserede udtryk. Således samles også med ham udstillingens tråde af forskellige spor, 
steder og tider.  
 
Øst 
 
En halv snes kilometer øst for Næstved finder vi den lille by Bøgesø, hvor den tyskfødte kunstner 
Karl Niemann (1908-1982) boede. Han kom som ung til Danmark og blev uddannet på 
Kunstakademiets malerskole, hvor han som Albert Svensen bl.a. modtog undervisning af Peter 
Rostrup Bøyesen (1882-1952). Fra landskabet omkring Bøgesø har han malet vejen gennem skoven 
(kat. 51) og et høstlandskab med et teglværk i baggrunden (kat. 50), formodentlig fra tiden omkring 
1950. Billederne er klædt i sommerens friskhed og luftige atmosfære.  
I billedet kat. 51 følger vi vejen ind gennem skoven med færdselsskiltet og de to cyklister, der 
trækker op ad bakken. Billedet er malet med græsgrøn som primær klangfarve. Skalaen er meget 
enkel i få grønne toner, der formørkes indad i skoven og med en tonet grå i vejen, stammerne og 
skyggerne. Strøgene er enkelt afsat, således som det ses i slagskyggerne. Sammenholdt med en tynd 
bemaling er motivet elegant gengivet.  
I det andet billede kat. 50 er brugt en bredere skala til at beskrive høstlandskabet samt mere rå strøg. 
En undermaling af en gylden grund lyser gennem bemalingen i marken, og kornet fremstår stærkt 
mod den blågrå himmel. De slanke træstammers form gentages i teglværkets skorsten i baggrunden. 
Igennem komposition, nuancer, strøg og den synlige og lysende undermaling er vi ikke langt fra 
den metode, som en Paul Cézanne (1839-1906) gik frem efter i sine sydfranske landskaber.  
 
Cézanne er også et nævneværdigt forbillede for Carla Colsmann Mohrs (1887-1974) billede af 
Sparresholm fra 1944.  Hun er den eneste kvinde, som er repræsenteret i udstillingen. Med en sikker 
stil tilhører hun gruppen af kvindelige kunstnere som Anne Marie Carl Nielsen (1863-1945), Marie 
Henriques (1886-1944) og den før omtalte Anna Ancher (1859-1935). 
Renæssancebygningen Sparresholm, som ligger en snes kilometer øst for Næstved på bakkerne i 
100 meters højde over mod Rønnede, er opført i 1609 af Jens Sparre, som var mundskænk og 
hofmarskal for Christian 4. Da Mohr malede billedet, boede Oluf de Bangs enke Dagmar her. Siden 
har man ved arkæologiske udgravninger fundet rester af det middelalderlige Padeborg under den 
hvide sidefløj. På billedet ser vi herregårdens røde hovedbygning bag den hvide sidefløj og de store 
træer. Et hjørne af den røde ladegård ses til højre i billedet. De arkæologiske fundamenter under 
jorden synes næsten at vægte med i dette billede af herregården, der tårner sig massivt op som et 
bjerg, dølget af et grønt flor af buskads og træer. Med de kraftige penselstrøg i træstammer, løvhang 
og murværk er skabt en dynamik i billedet omkring bygningens midterkolos og det centrale træs 
slyngede kontur. Her er vi langt fra Rudolf Bertelsens naturromantiske genklang i hans billede af 
Præstegården i Lille Næstved! 
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Sammenfatning 
 
Vi kan i grove træk opsummere følgende stilistiske hovedspor i udstillingens malerier:  
 

- En scenisk og anekdotisk fremstilling, som udspiller sig omkring Sct. Peders Kirkeplads, fx 
hos Just Michael Hansen. 

 
- En nøgtern arkitektonisk fremstilling, også i bylandskabet omkring kirken, hos Rudolf 

Bertelsen og den tidlige Harald Essendrop. 
 
- En naturalistisk fremstilling, som i enkelte eksempler genklinger af romantikken, således 

hos Rudolf Bertelsen, Arthur Nielsen, Sigurd Sølver Schou, Søren Christiansen og Peter 
Olsen-Ventegodt. 

 
- En sirlig og flimrende gengivelse af lys og farver, med impressionistiske træk, navnlig hos 

Aage Bertelsen, Teestrup Frederiksen og Arthur Nielsen. 
 
- En ekspressiv styrke hos Jens Sinding Christensen, Arthur Nielsen, Albert Georg Kongsbak, 

Carla Colsmann Mohr og i fuld kraft hos Gunnar Mortensen. 
 
- En forkærlighed for motivets opstykning i flader samt en betoning af linjen og af farvens 

klang, således hos: Jens Sinding Christensen, Arthur Nielsen, Aage Bertelsen, Einar Vilhelm 
Bøgh, Albert Georg Kongsbak, Arthur Christensen, Harald Essendrop, Helge Daner Jensen, 
Alfred Larsen, Albert Svensen, Karl Niemann og Carla Colsmann Mohr. 

 
Enkelte af kunstnerne er ikke indplaceret: En del af dem krydser flere spor, og enkelte rummer en 
spændvidde indenfor en helhed, således som det så fint ses hos Alfred I. Jensen og Ludvig Find. 
Finds havnebillede på århundredets hæld spejler sig i såvel den gamle som den nye verden. 
 
I takt med, at vi bevæger os fra bylandskabet og ud i den omkringliggende natur folder buketten af 
malerier sig ud fra realisme over impressionisme og hen mod et modernistisk udtryk, hvor det ene 
ikke udelukker det andet, men hvor malerierne samlet set gror ud af en fælles fascination af dette 
landskab.   
 
 
Marie Filskov 
Kunsthistoriker, cand. mag. 
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By & Land – malerier fra museets samlinger 
16. maj til 16. august 2009 
 
 
Katalog 
 
 
Næstved og Lille Næstved 
 
1. Aage Bertelsen (1873-1945): La Cour Vej 1, Lille Næstved 
olie på lærred, NÆM 10119 
 
2. Aage Bertelsen (1873-1945): Rådmandsengen med Reberbanen, ca. 1910-20 
olie på lærred, NÆM 1962:271 
 
3. Peter Olsen-Ventegodt (1863-1937): Helligåndshuset, 1925 
olie på lærred, NÆM 1962:272 
 
4. Rudolf Bertelsen (1828-1921)?: Maglemølle, ca. 1870 
olie på karton, klæbet på træ (udskåret dørfylding?), NÆM 1989:172 
 
5. Rudolf Bertelsen (1828-1921): Axeltorv og Kirkestræde, ca. 1870 
olie på lærred, NÆM 1962:269 
 
6. Just Michael Hansen (1812-1891): Sct. Peders Kirkeplads, 1833 
olie på lærred, NÆM 1990:008 
 
7. Ukendt maler: Kirkepladsen og Møllegade, 1830erne 
Olie på lærred, NÆM 2003:012 
 
8. Aage Bertelsen (1873-1945): Susåen mod Storebro, 1891 
olie på lærred, NÆM 1972:156 
 
9. Aage Bertelsen (1873-1945): La Cour Vej, Lille Næstved 
olie på lærred, NÆM 10120  
 
10. J. P. Teestrup Frederiksen (1909-1988): Gøyernes Gaard, 1956 
olie på lærred, NÆM 1981:013 
 
11. Harald Essendrop (1901-1978): Sct. Peders Kirkeplads, 1927 
olie på lærred, NÆM 1968:086 
 
12. J. P. Teestrup Frederiksen (1909-1988): Mellem Lille og Store Bredstræde, 1945 
olie på lærred, NÆM 5036 
 
13. Arthur Nielsen (1883-1946): Kindhestegade 22, 1935 
olie på lærred, NÆM 2004:004 
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14. Carl P. : Vinhusets Bagside mod Brotorv, 1898 
olie på lærred, NÆM 1994:052 
 
15. Jens Sinding Christensen (1888-1980): Store Bredstræde og Sct. Peders Kirke, 1930 
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