Mellem tradition og fornyelse.
Om maleren Johannes
Wilhjelms liv og kunst
Af Tine Nielsen Fabienke

Artiklen ”Mellem tradition og fornyelse. Om maleren Johannes Wilhjelms
liv og kunst” handler om den lollandsk
fødte maler Johannes Wilhjelm (18681938), som voksede op på herregården
Øllingsøe. Han blev siden uddannet på
privat kunstskole, kunstakademiet samt
Kunstnernes Studieskole i København,
og han kom under indflydelse af både
den akademiske tradition og nye tendenser. Wilhjelm tillagde også sin baggrund på landet stor betydning for sit
virke, og livet igennem rejste han meget i Danmark og udlandet for at male
især landskaber, folkelivsbilleder og
interiører. I nyere kunsthistorie har han
været associeret med Italien og kredsen
af yngre skagensmalere, men denne artikel retter blikket mod flere facetter af
Wilhjelms liv og kunst, herunder hans
væsentlige arbejder fra Svinkløv og
hans sene ophold i Sydfrankrig.
Fuglsang Kunstmuseums samling blev i
slutningen af 1800-tallet grundlagt som del
af det kulturhistoriske museum i Maribo.
I 1966 blev den udskilt som selvstændigt
kunstmuseum og eksisterede under forskellige navne på samme matrikel frem til
2008, hvor den ny bygning blev indviet på
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Fuglsang. Samlingen består af dansk maleri, skulptur og kunst på papir fra slutningen
af 1700-tallet og frem, og den indeholder
kunstværker, som har velkendt og væsent-

Fig. 1. Julius Folkmann (1864-1948): Portræt af Johannes Wilhjelm. U.å. Fotografi i
privateje. Ved dette og de øvrige illustrationers titler er der brugt nutidig retstavning.

lig betydning i kunsthistorien. Den gemmer
dog også på glemte og oversete perler, som
er blevet udskrevet af kanon, selvom kunstnerne i egen samtid var en etableret del af
det danske kunstmiljø. Indtil for nylig var
den lollandsk fødte maler Johannes Wilhjelm (1868-1938) en af slagsen (se fig. 1).
Fuglsang Kunstmuseum har bl.a. fokus på
kunstnere med relation til Lolland-Falster
og til landskabskunsten, og da Johannes
Wilhjelm indskriver sig i begge dele, var
det kun naturligt, at museet i 2018 åbnede udstillingen Johannes Wilhjelm – fra
Italien til Skagen i anledning af hans 150
år. Udstillingen var den første i et halvt
århundrede om ham alene og rummede
landskaber, genremaleri og interiører malet
på Lolland, i Italien, Jylland og Frankrig.1
Dertil udkom en større bog, som var den
første selvstændige udgivelse om Wilhjelm
siden 1937, hvor han blev portrætteret af
kunstskribenten Kai Flor (1886-1965) i serien Danske Kunstnere.2 Det samlede projekt var resultat af et nært samarbejde med
Wilhjelms efterkommere, Skagens Kunstmuseer og Ribe Kunstmuseum, der alle ejer
betydelige værker af ham. Det blændede op
for ny viden og perspektiver i forhold til
kunstnerens baggrund, uddannelser, rejser,
netværk og position, og undersøgte særligt,
hvordan han navigerede mellem tradition
og fornyelse.
Den følgende tekst baserer sig på udstillingsprojektets forskning af denne forfatter
samt af museumsinspektør Mette Harbo
Lehmann (født 1976) fra Skagens Kunstmuseer og Josephine Nielsen-Berqvist
(født 1987) fra Ribe Kunstmuseum.3 Jeg
vil fokusere på Wilhjelms lollandske baggrund, uddannelserne i København samt
hans ophold i Danmark og udlandet. Og
selvom Wilhjelm udover ovennævnte landskaber, genremaleri og interiører også ma-

lede bypartier, portrætter og religiøse motiver, beskæftiger jeg mig hovedsageligt
med hans ’Livsbilleder’: hans skildringer
af mennesket i samklang med naturen, som
i min optik hører til hans mest interessante.
Begrebet blev anvendt af kunsthistoriker
og docent Julius Lange (1838-1896) om
dansk og fransk folkelivsmaleri fra midten
af 1800-tallet, som ikke var trivialiserende
eller anekdotisk, men derimod formulerede
almengyldige udsagn om menneskets basale vilkår.4

Den lollandske baggrund

Johannes Wilhjelm blev født i 1868 på gården Bartofte ved Nakskov. Hans far afhændede imidlertid allerede stedet i 1870, og
familien flyttede til den fædrene herregård
Øllingsøe, som faren overtog. Gennem
bl.a. gunstigt salg af fæstegårde var der i
1800-tallets senere halvdel økonomi til en
ny historicistisk hovedbygning samt en
omfattende renovering af haveanlægget.5
Wilhjelm voksede således op i et velstående godsejerhjem nær landsbyen Græshave
blandt ældre og yngre søskende, og han
tillagde den lollandske barndom på landet
væsentlig betydning for sit liv og sin kunst.
Som voksen blev Wilhjelm af venner kaldt
”Naturbarn”, hvilket skulle forstås i både
privat og professionel henseende.6 Han dyrkede friluftslivet ved f.eks. at vandre,
havbade, gå på jagt, stå på skøjter og ski,
ligesom en gammel smalfilm illustrerer,
hvordan han selv i en moden alder adræt legede med børn og børnebørn.7 Han var desuden tilhænger af friluftsmaleriet, som blev
moderne i hans tidlige år, og hvor kunstneren arbejdede direkte foran motivet udendørs. Han udtalte, at hele hans virke netop
handlede om ”at kæmpe med Lærreder i det
Fri” og male i den friske luft, for ”det er den
største Glæde der er”.8 Europæiske kunstnerkolonier blomstrede op i de sidste årtier
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af 1800-tallet, hvor medlemmerne dyrkede
friluftskulturen fjernt fra storbyerne. Det
var bl.a. en civilisationskritisk reaktion
mod industrialiseringen af samfundet,99 og
Wilhjelm blev i sin levetid en del af sådanne kolonier i både Italien, Nordjylland og
Frankrig.

hvor hun og hendes søskende blev fascineret af herregårdslivets ritualer og den importerede ”spragletklædte fremmedartede”
arbejdskraft i sukkerroeproduktionen.1414
Wilhjelm selv var betænkelig ved de relativt
nye afgrøder og metoder, som senere citater
vil tydeliggøre, men hans skepsis forhindrede ham dog ikke i at skildre dem. Fuglsang
Kunstmuseum ejer således et værk fra cirka 1910, som viser et dengang normalt lollandsk skue: Polske roearbejdere i marken
Lolland.(se
Se fig.
fig. 2).
2
ved Øllingsøe på Lolland

Wilhjelm rejste ofte i Danmark og udlandet
for at male. Han havde base i København,
drog til andre metropoler, men opsøgte gerne fjernere udkantsområder, hvor han håbede at møde et autentisk folkeliv i stadig pagt
med naturen og dens ressourcer. Længslen
efter uspolerede pletter på landkortet tilskrev han opvæksten i samhørighed med
den lollandske muld og bondestand: ”Jeg er
vokset op paa Landet og har følt mig som
hørende Jorden og Landlivet til – ligesom
alle de andre Bønderdrenge, der var mine
Legekammerater; vi levede det sunde, naturlige Liv, der var fælles for os alle”.1010
Denne tilstand af ”Oprindelighed og Sunde Menneskelighed”, som Wilhjelm mødte
her, forblev ifølge Flor et livslangt kunstnerisk projekt for ham at genfinde,1111 og talrige anmeldelser og interviews illustrerer, at
hans motiver med det indhold også høstede
størst anerkendelse hos både kolleger, kritikere og ikke mindst kunstneren selv.1212

Johannes
Wilhjelm:
Polske roearbejdere
Fig.
2. Johannes
Wilhjelm:
Polske roear-i
marken ived
Øllingsøe.
Ca. 1910.
på
bejdere
marken
ved Øllingsøe.
Ca.Olie
1910.
lærred.
x 45 cm.
Olie
på35lærred.
35 Fuglsang
x 45 cm.KunstmuseFuglsang
um. Foto: Ole Akhøj.
Kunstmuseum.
Foto: Ole Akhøj.

Efter farens død i 1878 flyttede Wilhjelm
med sin mor og søskende til København.1313
Han vendte dog regelmæssigt tilbage til
Øllingsøe, også med sin egen efterhånden
børnerige familie: Den norske hustru Johanne Marie (1870-1951) samt døtrene
Sofie (1895-1970), Karen (1897-1992),
Marie (1899-1976) og Eline (1902-1988)
plus efternøleren Johannes (1914-2009). I
”En kunstnerfamikunstnerfamiElines erindringsessay ”En
beskriver hun opvæksten
lie i syd og nord”
nord” beskriver
som berejst kunstnerbarn med rod i konservativ godsejerkultur. Hun nævner bl.a.
de tilbagevendende pinseferier på Lolland,

Værket har været kendt i nyere tid, fordi forfatteren R. Broby-Johansen (19001987) i sin bog Kunstvejviser. Med Broby
på Sydhavsøerne Lolland-Falster og Møn
brugte det som eksempel på, at kunstnerne ”forskønnede” det opslidende arbejde
i markerne.1515 Jeg er enig i, at Wilhjelm til
en vis grad romantiserer motivet, fordi det
udspiller sig i et solbeskinnet landskab med
bl.a. en fremtrædende veldrejet kvindefigur, men til gengæld udmærker billedet sig
også ved at høre til blandt hans mest vellykkede og karakteristiske i form og indhold,
hvilket jeg vil uddybe nu.
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Det lille maleri skildrer en mand og fem polske arbejdere i et fladt landskab ved Øllingsøe, hvor Græshave anes i horisontens dis.
I forgrunden til venstre ses en foroverbøjet
kone i færd med dagens hårde dont, mens en
yngre og rank model til højre skærmer sig
mod solen og iagttager optrinnet i billedets
midte: Med sin stok kommanderer gruppens
opsynsmand med den hvilende kvinde ved
hans side. Situationen forstyrrer den tilsyneladende landlige idyl, hvor roemarken ellers
fremhæves som et frodigt hav i grønt, blåt
og orange, og hvorfra roepigen til højre næsten stiger op som en skumfødt Venus. Gennem ’Polakloven’ af 1908 var forholdene
for sæsonarbejderne blevet forbedret, men
Wilhjelm kommenterer kun diskret socialt
hierarki og aktuelle arbejdsforhold, for han
har også andre ærinder. Med overbevisende
rumligt perspektiv og klassisk kropsideal
demonstrerer han traditionelle kunstakademiske dyder, mens de klare farver i brede
og løse penselstrøg virker lige så moderne
som billedets indhold. Selvom motivet således i visse aspekter kan ligne et tilfældigt
øjebliksbillede, funderer Wilhjelm det imidlertid også til områdets kristne og historiske
fundament, idet silhuetten af den lille middelalderlige Græshave Kirke bagude troner i
landsbyens – og billedets – midte.
Maleriet betragter jeg som ikonisk blandt
Wilhjelms ’Livsbilleder’, fordi det i en afstemt kombination af natur og menneske,
nutid og fortid, tradition og fornyelse beretter om både skønhed, nytte og kulturelt
tilhørsforhold i livet på landet. Lignende
motiver fra andre lokaliteter vil jeg vende
tilbage til senere for at vise flere eksempler
på, hvordan han med uddannelser og rejser
som afsæt beskæftiger sig med emnet på
tværs af kronologi og geografi.

Uddannelser i København

I København blev Wilhjelm student og tog

basisuddannelsen filosofikum på universitetet. Efterfølgende studerede han på Den
Polytekniske Læreanstalt (i dag DTU, Danmarks Tekniske Universitet), men gik 188890 også på privat tegneskole hos landskabsmaleren Harald Foss (1843-1922).16 Foss
var i slutningen af 1800-tallet kendt for sine
panoramiske landskaber fra det jyske søhøjland, og han tog også sine elever med til
området med de store linjer i det kuperede
terræn.17 Det er meget tænkeligt, at Wilhjelm
var på en sådan studietur, for senere malede
og vi ved,
han fra kirken ii Alling
Alling (se
Se fig. 3),
3, og
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at han i Gammel Rye mødte Foss’ gode
kollega, den akkrediterede hedemaler Hans
Smidth (1839-1917).18
I lyset af Wilhjelms senere kærlighed til Italien og Nordjylland har Foss og Smidth tilsyneladende påvirket
påvirket hans
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havde åbnet hans øjne for det maleriske i
jysk natur og folkeliv.20 Lignende motiver
havde rod i den tidligere herskende nationalromantik, hvor malerne opsøgte Dan-
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marks yderområder for bl.a. at bidrage visuelt til forestillingen om en fælles national
identitet.21 Fra begyndelsen af 1870’erne og
frem blev den dagsorden imidlertid udfordret af det moderne gennembruds mænd og
kvinder, der var under påvirkning af bl.a.
kritiker og litteraturforsker Georg Brandes
(1842-1927) og dennes forelæsninger på
Københavns Universitet (Hovedstrømninger, udgivet 1872-90).22 De stræbte efter
at gøre op med den idealistiske enhedskultur og ville i stedet sætte problemer under
debat samt frihed, fornuft og fremskridt i
centrum.
I billedkunsten medførte udviklingen fornyelse i naturalistisk retning, dvs. hvor
kunstnerne skildrede deres omgivelser, som
de så dem. En række malere født omkring
1850 markerede sig med et hidtil uset realistisk indhold, hvor man sympatiserede med
samfundets fattige og udstødte samt kredsede om døden som allestedsnærværende
symbol. Andre fra samme årgang, som skagensmalerne Michael Ancher (1849-1927)
og P.S. Krøyer (1851-1909), dyrkede mere
heroiske fremstillinger af lokale fiskere eller iscenesatte selskabelighed og hverdagsliv i Skagen. ’Det gode liv’ blev også omdrejningspunkt for de yngre fynbomalere,
Wilhjelms jævnaldrende, der grupperede
sig som koloni i Faaborg og Kerteminde.
Her kom også tidens vitalistiske strømninger med fokus på krop og sundhed til at
spille en rolle i motiver med bonden i pagt
med naturen.23 Wilhjelm havde ikke samme agenda som de socialrealistiske malere, og trods den fælles interesse for livet på
landet hørte han heller ikke til fynboerne,
fordi hans baggrund var Lolland og hans
foretrukne lokaliteter blev Italien og Nordjylland. Til gengæld flirtede han med vitalismens kropsdyrkelse i sine høstbilleder,
ligesom han fra 1909 indgik i kredsen af
’yngre skagensmalere’, som socialiserede
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med skagenskoloniens pionerer og fornyede forgængernes motivkredse.
Inden Wilhjelm kom så langt, var han imidlertid blevet optaget på kunstakademiet i
København, hvor han studerede 1890-92.24
Dengang var institutionen udfordret, fordi
mange så den som utidssvarende i organisation, undervisning og ideologi.25 Wilhjelm fremhævede aldrig selv årene som
formative, men det er oplagt, at modeltegning og perspektivlære samt forelæsninger
i kunsthistorie og mytologi støbte ham et
solidt fundament. I forhold til Wilhjelms
’Livsbilleder’ er det værd at bemærke, at
de traditionelle akademiske kategorier var
kommet under pres op gennem 1800-tallet,
fordi grænserne mellem historiemaleri og
genremaleri var blevet flydende. Kunsthistoriker Peter Nørgaard Larsen (født
1960) har påpeget, hvordan genremaleriet
i midten af århundredet blev opskrevet til
et ”samtidshistorisk figurmaleri”, hvor befolkningen på landet i etisk forstand erstattede guder og helte i det ellers højest rangerende historiemaleri.26 Fortalere for denne
kunst var bl.a. docent Julius Lange, som
jeg nævnte i indledningen, og akademiprofessor Frederik Vermehren (1823-1910).
Wilhjelm fremhævede netop Lange som
afgørende for udviklingen af sit kunstsyn,27
ligesom inspirationen fra f.eks. Vermehrens
hyrder og bønder er åbenbar.
Efter to års ”slid” på akademiet fulgte Wilhjelm en række af sine medstuderende og
skiftede til det progressive kunstnerdrevne alternativ: Kunstnernes Studieskole.28
Grundet utilfredshed med akademiet i
København og gennem erfaring med private kunstskoler i Paris havde en gruppe
danske kunstnere omkring 1880 oprettet
skolen med nye undervisningsmetoder og
lærerkræfter. Øget brug af model samt indføring i valørmaleriet (valører forstået som

farvernes relative lysstyrke) stod centralt.29
Både Krøyer og kollegaen Laurits Tuxen
(1853-1927) var medstiftere og undervisere, og i 1885 stødte den karismatiske kolorist Kristian Zahrtmann (1843-1917) til.
Hans afdeling, som havde fokus på farven,
blev kendt som ’Zahrtmanns Skole’ med
omkring 200 skandinaviske elever i alt i
perioden 1885-1908.30 Blandt de første hørte fynboerne, blandt de sidste var unge modernistiske malere, der i 1910’erne radikalt
eksperimenterede med billedkunstens virkemidler.
Mens Zahrtmanns og Tuxens indsats er
velbeskrevet, er viden om Krøyers undervisning begrænset.31 Ofte citeret er hans bemærkning om eleven Vilhelm Hammershøi
(1864-1916), der malede ”ganske mærkeligt”, men som han mente ville blive ”betydelig”, og derfor ikke ønskede at påvirke.32
Den indstilling flugter med betragtningen
om, at Krøyers elever, eksempelvis Hammershøi og J.F. Willumsen (1863-1958),
ikke lignede hverken ham eller hinanden.33
I 1892-94 gik Wilhjelm imidlertid hos
Krøyer,34 og han må have haft sine grunde til at vælge netop denne som lærer. Det
tidligere nævnte motiv fra Alling (se fig.
3) er blandt Wilhjelms tidligst kendte, og
her eksperimenterer han tydeligt med lys
og atmosfærisk virkning, som Krøyer var
så overlegen til at formidle. Solstrålerne er
lagt på lærredet i så tykke malingslag, at
det nærmer sig reliefvirkning, men trods
den famlende teknik gengiver Wilhjelm et
stemningsfuldt øjeblik fra det svale våbenhus, hvilket formentlig har været et udtryk,
han ville forfølge. Det er da også beskrevet,
hvordan han hos Krøyer blev ”Naturstudiets Mand med den umiddelbare Indstilling
overfor det Friluftsmaleri, der var Tidens
friske, vækkende Parole”.35
Gennem studieskolen havde Wilhjelm en

direkte forbindelse til miljøet i Skagen, men
det er først muligt at spore ham dertil i anledning af Krøyers begravelse i 1909.36 Han
skulle åbenbart over Italien og Svinkløv,
før han var parat til at indgå i konteksten,
og betydningen af de to lokaliteter vil jeg
derfor uddybe i de følgende afsnit.

Mødet med Italien

Trods årene hos Krøyer var det Zahrtmann
og Italien, der i 1890’erne blev en afgørende faktor for Wilhjelm. Og det selvom
loyalitet mod Krøyer først tillod Wilhjelm
at opsøge Zahrtmanns Skole i 1903-4, da
den sygdomsprægede Krøyer ikke længere
underviste:
Jeg gaar paa Aftenskole hos Zahrtmann og
maler Model og gjør dem saa grønne og
gule og røde, som jeg bare kan se dem. Det
er morsomt og forfriskende dette Aftenarbejde og stort er jo Zahrtmanns Evne til at
interessere sig for den enkelte og opmuntre
ham til at lægge Vilje og Kraft i sit Arbejde.37
Allerede ti år før dette udsagn, i 1893, tog
Wilhjelm imidlertid på sin første rejse til
Italien med netop Zahrtmann, samme år
som dennes søster giftede sig med Wilhjelms bror. Gennem studieskolen delte de
et kunstnerisk fællesskab, gennem deres
søskende blev nu de knyttet i et familiært
slægtskab. Som mange andre i Zahrtmanns
omgangskreds lærte Wilhjelm også Zahrtmanns foretrukne sommerdestination at
kende, bjergbyen Civita d’Antino i Abruzzerne øst for Rom. Her kunne han arbejde
og samtidig pleje det skandinaviske kunstmiljø, han kendte hjemmefra (se fig 4).38
At have Zahrtmann som rejsefører var tillige af betydning for kendskabet til europæisk kunst, for han styrede sine unge medrejsende lige durk i de store kunstsamlinger

51

karakteristiske kontrastfarver samt kolde
karakteristiske
kontrastfarver
samt kolde
og
varme kulører.
Samtidig arbejdede
han
og
varme
kulører.
Samtidig
arbejdede
han
dog også selvstændigt: Josephine Nieldog også selvstændigt: Josephine Nielsen-Bergqvist har fremhævet, at Wilhjelm
sen-Bergqvist har fremhævet, at Wilhjelm
og Zahrtmann i årenes løb var fælles om
og Zahrtmann i årenes løb var fælles om
udførelsen
af værker i Italien, mens Metudførelsen af værker i Italien, mens Mette
Harbo
Lehmann
har pointeret,
pointeret,atatflere
flereafaf
te Harbo Lehmann har
hans
store
hovedværker
i
1890’erne
besad
hans store hovedværker i 1890’erne besad
træk,
der
adskilte
sig
fra
studieskolens
untræk, der 43
adskilte sig fra studieskolens undervisere.
43
dervisere.

Johannes
Wilhjelm:
Landskab
fra
Fig. 4. Johannes
Wilhjelm:
Landskab
fra
Johannes
Wilhjelm:
Landskab
fra Civita
Civita
d’Antino.
Ca.
1895-1900.
Olie
på
Civita d’Antino.
Ca. 1895-1900.
Olie
på
d’Antino.
Ca. 1895-1900.
Olie pålærred.
lærred.
5050
x 62,5
cm.
Skagens
Kunstmuseer.
Foto:
lærred.
50
x 62,5
cm. Skagens
Kunstmuseer.
x 62,5
cm.
Skagens
Kunstmuseer.
Foto:
Skagens
Kunstmuseer.
Foto: Skagens
Kunstmuseer.
Skagens
Kunstmuseer.
i TysklandogogItalien,
Italien,hvor
hvor renæssancen
renæssancen
i Tyskland
barokkenblev
blevfremhævet
fremhævet som
som inspiinspiogogbarokken
3939 I sin bagage havde
rationogogforbillede.
forbillede.
I sin bagage havde
ration
Wilhjelmallerede
alleredeenenfacetteret
facetteretballast
ballast fra
fra
Wilhjelm
Foss,akademiet
akademietogogKrøyer,
Krøyer,men
menitaliensitaliensFoss,
blev
skelsættende.
DenDen
blev
turenblev
blevalligevel
alligevel
skelsættende.
Den
turen
alligevel
skelsættende.
startskuddet
til
en
livslang
kærlighed
blev
startskuddet
til
en
livslang
kærlighed
blev startskuddet til en livslang kærlighedtil
landet
mod
syd
med
stolte
landet
modsyd
sydmed
medstolte
stoltekunstneriske
kunstneriske
tiltil
landet
mod
traditioner,
rige
landskaber
og
sine steder
steder
traditioner, rige landskaber og sine
et
autentisk
og
uspoleret
folkeliv,
som
det
et autentisk og uspoleret folkeliv, som det
blev
stadig
sjældnere
at
finde.
Italien
blev
blev stadig sjældnere at finde. Italien blev
også
forumforforvenskaber
venskaberog
ognetværk,
netværk,som
som
også
forum
Wilhjelm
havde
glæde
af
resten
af
livet.
Wilhjelm havde glæde af resten af livet.
Tilbage i Danmark blev Wilhjelm i 1894
Tilbage i Danmark blev Wilhjelm i 1894
gift med Johanne Marie, og det nygifte par
gift med Johanne Marie, og det nygifte par
flyttede til Italien, hvor de boede i Rom,
flyttede
hvor til
de1898.
boede
40 i Rom,
Opholdet
Assisi til
og Italien,
Firenze frem
40
Opholdet
Assisi
og
Firenze
frem
til
1898.
bød på produktivitet fra Wilhjelms
side:
bød
på produktivitet
side:
”Dejlige
rige Aar varfra
det,Wilhjelms
rige paa Arbej”Dejlige
rige Aar var
det, rige paa
Arbej-41
de og værdifuldt
menneskeligt
Samvær”.
41
deMen
og værdifuldt
menneskeligt
Samvær”.
det bød også
på kvaler, fordi
han både
Men
det bød
på kvaler,
han både
dengang
ogogså
senere
af den fordi
hjemlige
kritik
dengang
og senere
af være
den hjemlige
kritikaf
blev anklaget
for at
for afhængig
42
blev
anklaget kunst
for ati sine
væreværker.
for afhængig
af
Wilhjelm
Zahrtmanns
42
Zahrtmanns
kunst
i
sine
værker.
var vitterlig påvirket af lærerensWilhjelm
eksotiske
varitaliensmotiver,
vitterlig påvirket
lærerens
eksotiske
somaf blev
serveret
med
italiensmotiver, som blev serveret med

52
52

Disse
bl.a. hovedværket
hovedværket Bøn
Bøn
Disse træk
træk gælder
gælder bl.a.
om
regn.
Procession
i
Appenninerne
fra
om regn. Procession i Appenninerne fra
1895,
der
blev
erhvervet
til
Statens
Muse1895, der blev erhvervet til Statens Museum
fig. 5).
Kunst (se
um for
for Kunst.
Se fig.
55

Fig. 5. Johannes
Wilhjelm:
regn.
Johannes
Wilhjelm:
Bøn
regn.
ProcesJohannes
Wilhjelm:
Bøn om
omBøn
regn.om
ProcesProcession
i
Appenninerne.
1895.
Olie
på
sion
i
Appenninerne.
1895.
Olie
på
lærred.
sion i Appenninerne. 1895. Olie på lærred.
lærred.
110
x
161
cm.
Statens
Museum
for
110
x
161
cm.
Statens
Museum
for
Kunst.
110 x 161 cm. Statens Museum for Kunst.
Kunst.www.smk.dk,
Foto: www.smk.dk,
public
domain.
Foto:
www.smk.dk,
public
Foto:
public domain.
domain.
Wilhjelmher
herdeler
deler
Zahrtmanns
Selvom Wilhjelm
Zahrtmanns
faSelvom Wilhjelm her deler Zahrtmanns fafascination
mandlige
katolske
fællesscination
af af
de de
mandlige
katolske
fællesskascination af de mandlige katolske fællesskaskaber,
adskiller
også,
handlinber,
adskiller
hanhan
sig sig
også,
idetidet
handlingen
ber,
han
sig med
også,med
idetbilledfladen
handlingen
gen adskiller
udspiller
sig parallelt
udspiller
sig parallelt
billedfladen
som
udspiller
sig parallelt
med
billedfladen som
somrelieffrise.
en relieffrise.
Denne
kompositionsmoen
Denne
kompositionsmodel
en
Denne
kompositionsmodel
del relieffrise.
ses
hverken
hos
Zahrtmann
eller Krøyer,
ses
hverken
hos
Zahrtmann
eller
ses
hverken hos
Zahrtmann
eller Krøyer,
og Wilhjelm
formår
med den rytmiske
opog
Wilhjelm
med den
rytmiske
opstilling
sikkertformår
og empatisk
at favne
modelstilling
sikkert
og
empatisk
at
favne
modellernes forskellige aldre, væsen og positurer.
lernes
forskellige
aldre,
væsenmellemgrund
og positurer.
Han eliminerer
også
motivets
Han
eliminerer
også
motivets
mellemgrund
for i stedet at fokusere på forgrund og bagfor
i stedet
at fokusere
på forgrund
og baggrund.
Hermed
fremhæver
han illusionen
grund.
Hermed
fremhæver
han
illusionen
om et vældigt perspektivisk rum, hvor et
om et vældigt perspektivisk rum, hvor et

storslået historisk landskab sænker sig som
bagtæppe for de lokales dekorative ritualer
og skikke. Helhedsindtrykket mellem menneske, natur og tro forstærkes desuden gennem gentagelsen af især farverne grøn, blå
og rød i bl.a. det rosenbestrøede flisegulv,
messekåbernes draperi og bakkeskråningernes bevoksning i det fjerne.
Selvom motivet ikke viser den direkte
dyrkning af jorden, så handler det stadig
om menneskets grundlæggende afhængighed af naturens ressourcer og luner: bønnen
om regn for at få afkast til høst. Og i forhold til maleriet fra Alling fire år tidligere
er det tydeligt, at Wilhjelm, der i løbet af
sommeren havde malet direkte foran motivet i Pistoia nær Firenze,44 nu behersker
sine virkemidler og har fundet en kombination af figur og landskab, der matcher hans
kunstneriske ambitioner.
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sin nære familie som motiv. Et af de mest
vellykkede er Moder og barn fra 1905, der
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pågenremaleri.Nielsen-Bergqvist
Nielsen-Bergqvist
peget,
påpeget,atat historiske
historiske madonnafremstillinger her fusionerer med en aktuel scene fra
kunstnerens eget liv, hvor hustruen Johanne
Marie omsorgsfuldt betragter den sovende
46
datter Eline
Sefig.
fig.6).646
Eline.(se
Værkets titel refererer ikke til Wilhjelms
privatsfære, men derimod til moderkærlighed generelt, ligesom det lille barns
placering alene fremfor i morens favn eller skød peger tilbage på florentinske renæssanceskildringer af Jomfru Maria, der
tilbeder Jesusbarnet. Moder og barn binder
på den måde en smuk sløjfe mellem Italiens
religiøse figurmaleri og det moderne gennembruds kunst, hvor intime interiører i familiens skød indgår i raffinerede iscenesættelser af privatlivet. I dette værk brydes den
afdæmpede gyldne kolorit desuden af det
blå sengetæppe i nedre venstre hjørne og
især af lampens turkise vifteskærm øverst
til højre, der understreger, at scenen foregår
i et nutidigt indrettet hjem og ikke en bolig
fra begyndelsen af vor tidsregning.
Netop ”den
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somsom
og”denstore
storeklassiske
klassiske
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så
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som forbillede i et brev fra 1896 til vennen
Bernt Grønvold (1859-1923):

Fig.
6. Johannes
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og 1905.
barn.
Johannes
Wilhjelm:
Moder Moder
og barn.
1905.
Ribe Kunstmuseum.
på lærred.
Ribe Kunstmuseum.
Olie påOlie
lærred.
63 x 73
63
73 cm.Ribe
Foto:
Ribe Kunstmuseum.
cm.xFoto:
Kunstmuseum.

Tror De ikke, at der er en Sandhed i det, at
vi ikke tør arbejde paa samme Maade som
dem der gaar umiddelbart forud for os. Det
tror jeg. Jeg tror, vi kan bedre grave op i
Gallerierne nogle af de gamle og bruge dem
til Lærere. Vi naar næppe videre frem paa
den bestemte Vej og paa det specielle Felt,
hvor ’80’er Malere havde sine Laurbær.48
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Wilhjelm vendte livet igennem tilbage til
”de gamle” og til Italien, der blev hans ”store Kærlighed”.49 Han malede landskaber,
folkeliv og familiebilleder dernede, og når
han vendte hjem til Danmark, længtes han
hurtigt tilbage.50 Længslen blev imidlertid
imødekommet med opdagelsen af Svinkløv
efter århundredeskiftet, hvor han søgte at
omsætte sine erfaringer sydfra i en dansk
kontekst. I det hele taget var 1900-tallets
første årti en succes for ham: Hovedværker solgt til museer illustrerer, at Svinkløv
kastede imponerende ’Livsbilleder’ af sig,
hvori tradition og fornyelse tydeligt befrugter hinanden.

Lykken i Svinkløv

Efter hjemkomsten til Danmark i 1898 voksede Wilhjelms familie fortsat. De to ældste
døtre var født i Italien, og yderligere tre børn
kom til frem til 1914. Flokken hindrede dog
ikke en nomadisk kunstnertilværelse, som
børnene i vist omfang tog del i. Selvom det
udelukkende var hustruen,
hustruen Johanne Marie,
der tog med sydpå om vinteren, så fulgte
børnene også med om sommeren, når Wilhjelm slog sig ned i måneder og halvår ved
den jyske vestkyst. Eline husker området
”som en vidunderlig oase af uberørt natur

Johannes
Wilhjelm:
Solbelyste
fyrretræer.
Fig. 7. Johannes
Wilhjelm:
Solbelyste
fyrMotiv
det sydlige
på
retræer.fraMotiv
fra det Norge.
sydlige1902.
Norge.Olie
1902.
lærred.
x 135 cm.
Olie på94lærred.
94 Fuglsang
x 135 cm.KunstmuseFuglsang
um.
Foto: Ole Akhøj.
Kunstmuseum.
Foto: Ole Akhøj.
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med store hedestrækninger med mager jord
og spredte smågårde befolket med bønder og
fiskere”.51 Selvom vi ikke ved, hvordan Wilhjelm blev opmærksom på området, så fandt
det toskanske bakkelandskab med bøndernes enkle levevis sin pendant i det storladne
hede- og klitlandskab ud til Jammerbugten.
Stedet mindede også Wilhjelm om hustruens
hjemland Norge, som han var blevet fortrolig med
med,(se
se fig. 7),
7, og
og ii Berlingske Tidende
1919 anførte han dets kvaliteter:
Fordi Landskabet er smukkere. Der er efter min Mening overhovedet ingen Steder i
Jylland, hvor der er kønnere og mere jydsk
end i Svinkløv. Heller ingen Steder, hvor
Linierne er saa rene og store. Naar mine
norske Venner ser Bakkedragene derovre
og Heden og Belysningen, siger de altid, at
det minder om Højfjeldet.52
Wilhjelm beskrev også, hvordan en lille
koloni af friluftsmalere spirede frem, kun
forstyrret af efterårets jægere.53 De lokale
blev gerne brugt som malernes modeller,
og de tjente også ekstra ved at udleje værelser, længer eller hele huse til f.eks. Wilhjelm og familie. Flere af kollegerne købte sommerbolig, og Wilhjelm ejede på et
tidspunkt også ”et lille hus”.54 I kølvandet
på den voksende turisme, hvor tilrejsende
fra byerne søgte lyset, luften og havet, kom
der pensionater til, og i 1925 kulminerede
udviklingen med opførelsen af det berømte
Svinkløv Badehotel. Ironisk nok blev den
urbaniserede middelklasse tiltrukket bl.a.
af kunstnernes fremstillinger af stedets uberørte charme, og derfor mistede Svinkløv
med tiden det ”fjerne og ensomme Præg”,55
som ellers var det, de alle søgte.56
Wilhjelms arbejde i Svinkløv blev i samtiden karakteriseret som hans mest værdifulde, hvilket han selv istemte.57 Kunsthistoriker og daværende direktør for Thorvaldsens
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i Naturen.
Jeg
længes ikkeMennesker,
tilbage til
Bønder,
enkle og
usammensatte
Lolland,
for derJeg
er Bønderne
blevet
saa fine
og i Naturen.
længes ikke
tilbage
til
og
moderne.
JegervilBønderne
allerhelstblevet
bo oppe
Lolland,
for der
saa paa
fine
den
øde Vestkyst,
hvor
Menneskene
endnu
og moderne.
Jeg vil
allerhelst
bo oppe
paa
staar
i Pagt
med Naturen.
Egentlig endnu
burde
den øde
Vestkyst,
hvor Menneskene
61
jeg
være
en Bondesøn
fra Vestjylland.
staar
i Pagt
med Naturen.
Egentlig burde
jeg være en Bondesøn fra Vestjylland.61
Som i Fiskerbåde i fare er hele lærredet
nænsomt
bearbejdeti med
så overSom i Fiskerbåde
fare penslen,
er hele lærredet
nænsomt bearbejdet med penslen, så over-
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fladen tæt på ligner et forstørret korsstingbroderi.
måde
forbliverkorsstingde store
fladen tætPåpåden
ligner
et forstørret
flader
i samme
nuancer
og de
levende,
broderi.
På den
måde stoflige
forbliver
store
himmel
og jordnuancer
næsten sitrer,
flader i samme
stofligeogogteknikken
levende,
tilfører
bådenæsten
fysisk-sanseligt
og psyhimmel et
og jord
sitrer, og teknikken
kisk-religiøst
nærvær,
som malerenog
doserer
tilfører et både
fysisk-sanseligt
psyforskelligt
i sine
mangesom
motiver
herfra.
kisk-religiøst
nærvær,
maleren
doserer
Se
fig. 10 i sine mange motiver herfra.
forskelligt

Fig. 10. Wilhjelm:
Johannes Høstfolk.
Wilhjelm:1927.
Høstfolk.
Johannes
Fugl1927.
Fuglsang
Kunstmuseum.
Olie
lær-x
sang Kunstmuseum. Olie på lærred.på114
red.
114
x
174,5
cm.
Foto:
Ole
Akhøj.
174,5 cm. Foto: Ole Akhøj
Det sene Høstfolk fra 1927 blev også ud62
og fig.
det 10)
indskristillet
på Høstfolk
Charlottenborg,
Det sene
fra 1927
(se
blev
ver
i en populær
emnekreds fra62årtierne
og det
ogsåsigudstillet
på Charlottenborg,
omkring
1900.
hårdtarbejdende
indskriverårsig
i enDe
populær
emnekredsbønfra
der,
som omkring
pløjer, sårårog1900.
høster,De
varhårdtarbejvelrepræårtierne
senteret
i bl.a.som
billedkunst,
kunstindustri
dende bønder,
pløjer, sår og
høster, var
og
litteratur, og de
var sågar
stridspunkt
velrepræsenteret
i bl.a.
billedkunst,
kunst-i
”Bondemalerstriden”
frade1907,
hvorstridsueniindustri og litteratur, og
var sågar
ge
fløje ii dansk
kunst offentligt diskuterede
punkt
”Bondemalerstriden”
fra 1907,
handlede
om
deres
berettigelse.
hvor uenige
fløje 63i Disputten
dansk kunst
offentligt
63
den
kunstneriske
i fynbomalernes
Disputdiskuterede
deres værdi
berettigelse.
naturalisme,
imidlertid
blev værdi
forsva-i
ten handlede som
om den
kunstneriske
ret
af indflydelsesrige
kunsthistorikere
og
fynbomalernes
naturalisme,
som imidlertid
forfattere.
Wilhjelms
billede minder
i den
blev forsvaret
af indflydelsesrige
kunsthihenseende
omforfattere.
tidligere værker
af fynboen
storikere og
Wilhjelms
billede
Peter
Hansen
hvor
lys, kolorit
minder
i den (1868-1928),
henseende om
tidligere
værog
et dynamisk
og
kerbevægelse
af fynboenogså
Peterskaber
Hansen
(1868-1928),
nærværende
bud og
på bevægelse
mennesketogså
i pagt
med
hvor lys, kolorit
skaber
naturen.
et dynamisk og nærværende bud på mennesket i pagt med naturen.
I Høstfolk har Wilhjelm placeret bonden i
fuld
figur ihar
billedets
front,
hvor han
medi
I Høstfolk
Wilhjelm
placeret
bonden
fuld figur i billedets front, hvor han med

sit faste greb i mejetøjet er på vej diagonalt
ind i billedets udstrakte rum for at fortsætte
årets høst. Han følges af to ’binderpiger’,
antagelig mor og datter, som til forveksling
ligner de polske roearbejdere på Lolland og
de italienske medsøstre sydpå. På den måde
går motivet på tværs af landegrænser, hvilket også karakteriserer Wilhjelm selv, der
som berejst kunstner registrerede ligheder
og forskelle i kunst og kultur, hvor han kom
frem. De tre figurer arbejder i et specifikt
landskab, der nærmest er inddelt i tre vandrette bånd: sletten med mark og eng udgør
den nedre del, himlen med spredte hvide
skyer den øvre del, og midt mellem himmel og jord ses den imponerende indlandsskrænt Lien som en bred horisontlinje. Scenen er badet i varme gule, brune og grønne
kulører samt kølige blå og rosa kontraster,
hvor brede strøg skaber højlys og kontur,
mens smallere pensler antyder kornets
mange strå. På afstand blander disse sig
optisk for øjet, ikke ulig de franske impressionisters teknik, som Wilhjelm satte stor
pris på.64 Farverne har rod i både himlen,
skrænten og mulden, og de manifesterer sig
alle i det livgivende korn, som knejser mod
solen.
Hvis ikke billedet tidligere havde haft titlen Niels Alsted mejer sit korn, kunne man
nemt forveksle det fascinerende fænomen
Lien – kaldet ’de blå bjerge’ – med Abruzzerne eller de franske alper, som Wilhjelm
jo også malede.65 Kolossen, der sine steder
når 60 meter i højden, var i stenalderen
kystskrænt, og den strækker sig kilometervis ind i landet ved Svinkløv og naboen
Slettestrand. Og det er netop på den tidligere havbund foran Lien, at Wilhjelm har
iscenesat sit vederkvægende høstmotiv.
Selvom mekanisering og effektivisering på
dette tidspunkt var udbredt, sorterer Wilhjelm bevidst både det moderne landbrug
og turismen fra til fordel for en ”primitiv”

symbiose mellem menneske og natur.66
Han forklarede selv få år efter, hvorfor han
elskede stedets befolkning og natur, og derfor havde malet der i et kvart århundrede:
”Det er det primitive i alle Forhold, det
er den Egn her i Danmark, som mindst er
præget af Opdyrkning og af Mennesker og
Biler og Motorskraal”.67
I den forbindelse er det også værd at dvæle
ved den aldrende mandlige hovedperson,
hvor stråhatten som attribut symboliserer
bonden, men måske også Wilhjelm selv?
Han var næsten 60 år, da han malede billedet, og ihukommende citatet om at ville
være en ”vestjysk Bondesøn” samt Elines beskrivelse af at kunne kende sin far i
Svinkløvs bakker ”svingende med stråhatten”,68 er det måske ikke helt ved siden af
også at se motivet som et indirekte selvportræt.
Ovennævnte tre værker ser jeg som optimale udbytter af Wilhjelms årtier lange tilknytning til Svinkløv, og de er monumentale
bud på de tematikker, som indledningsvist
blev gennemgået i det lille Polske roearbejdere i marken ved Øllingsøe på Lolland (se
fig. 2). Den lollandske baggrund, uddannelserne i København og kærligheden til Italien når her en kunstnerisk syntese, som han
fra 1909 og frem kombinerer med sommerbolig og værkproduktion i Skagen.

En yngre skagensmaler

Selvom Wilhjelm i eftertiden er blevet associeret med Zahrtmann og Italien samt
Krøyer og de yngre skagensmalere, mener
jeg, at det foregående afsnit om Svinkløv
har defineret tyngdepunktet i hans kunst.
Hans virke i Skagen er imidlertid også interessant, fordi Mette Harbo Lehmann har
påvist, hvordan Wilhjelm fortsat navigerede kunstnerisk mellem tradition og fornyelse, men også socialt og organisatorisk var
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del af kunstmiljøet på en måde, der ikke
del af kunstmiljøet
på en
69 måde, der ikke
tidligere
har været belyst.
tidligere har været belyst.69
Hvis man kort skal ridse kunstnerkoloniens
Hvis linjer
man kort
ridsetilkunstnerkoloniens
lange
op iskal
forhold
paralleller i Willange
linjer
op
i
forhold
til paralleller
i Wilhjelms liv og kunst, kom Michael
Ancher
til
hjelms
liv
og
kunst,
kom
Michael
Ancher
til
Skagen i 1874, som en af de første af de seSkagen i 1874, som en af de første af de senere kendte skagensmalere. I 1880 blev han
nere kendte skagensmalere. I 1880 blev han
gift med Anna Brøndum (1859-1935), som
gift med Anna Brøndum (1859-1935), som
var indfødt skagbo, og hvis forældre ejede
var indfødt skagbo, og hvis forældre ejede
byens gæstgiveri og købmandsbod, hvor de
byens gæstgiveri og købmandsbod, hvor de
tilrejsende kunstnere samledes. Ægteparret
tilrejsende kunstnere samledes. Ægteparret
fik fra 1898 vinterbolig i København, men
fik fra 1898 vinterbolig i København, men
var ellers de eneste fastboende kunstnere.
var ellers de eneste fastboende kunstnere.
De øvrige var sommergæster som Krøyer,
De øvrige var sommergæster som Krøyer,
der dukkede op første gang i 1882 og fra
der dukkede op første gang i 1882 og fra
1891 vendte regelmæssigt tilbage. Trods
1891 vendte regelmæssigt tilbage. Trods
et nært venskab med Michael Ancher blev
et nært venskab med Michael Ancher blev
Krøyer en konkurrent i forhold til fiskerne
Krøyer en konkurrent i forhold til fiskerne
som
motiv, men iscenesættelser af familie
som motiv, men iscenesættelser af familie
og
venner
og vennertil
tilfest
festog
oghverdag
hverdagblev
blevmed
medtiden
tiden
70
blandt
hans
mest
eftertragtede
billeder.
blandt hans mest eftertragtede billeder.70
Disse
Disse motivkredse
motivkredse skulle
skulle Wilhjelm
Wilhjelm også
også
beskæftige
sig
med
i
Skagen.
beskæftige sig med i Skagen.
Det
Detvides
videsikke,
ikke,hvorfor
hvorforWilhjelm
Wilhjelmførst
førstkom
kom
tiltilSkagen
i
1909,
for
han
tilbragte
Skagen i 1909, for han tilbragte meget
meget
tid
tidi iSvinkløv
Svinkløv i i samme
samme landsdel
landsdel og
og kendkendtete allerede
en
række
af
de
kunstnere,
allerede en række af de kunstnere, der
der
færdedes
færdedesi imiljøet.
miljøet.Et
Etkvalificeret
kvalificeretgæt
gæter,
er,atat
byen,
byen,der
derikke
ikkelængere
længerevar
varen
enuspoleret
uspoleretplet
plet
på
landkortet,
som
Wilhjelm
ellers
på landkortet, som Wilhjelm ellersforetrak
foretrak
det,
det,på
pådet
dettidspunkt
tidspunktmå
måvære
være forekommet
forekommet
uimodståelig.
Eline
formulerede
uimodståelig. Eline formulerede det
det meget
meget
direkte:
”det
levende
kunstnermiljø
direkte: ”det levende kunstnermiljøvirkede
virkede
tiltrækkende
tiltrækkende på
på begge
begge mine
mine forældre,
forældre, og
og
Skagen
blev
også
en
spændende
kontrast
Skagen blev også en spændende
kontrast
71
for
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bådevoksne
voksneog
ogbørn”.
børn”.71Udover
tialet
tialet for
for yderligere
yderligere netværksdannelse
netværksdannelse må
må
Wilhjelm,
Wilhjelm, som
som havde
havde hustru
hustru og
og snart
snart fem
fem
børn
børnatatforsørge,
forsørge,også
ogsåhave
haveset
setkommercielkommerciellelemuligheder
i
Skagen,
som
muligheder i Skagen, somSvinkløv
Svinkløvikke
ikke
kunne
kunnehonorere.
honorere.IIårene
årene1910-16
1910-16lejede
lejede fafamilien
milienderfor
derforsommerbolig
sommerbolig ii Vesterby
Vesterby nær
nær
Tuxen
Tuxen og
og en
en række
række yngre
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kolleger, f.eks.
f.eks.
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den nære ven fra studieskolerne og Italien
den nære
ven(1867-1933)
fra studieskolerne
og Italien
G.F.
Clement
plus flere
maleG.F.
Clement
(1867-1933)
plus
flere
malere fra Svinkløv. I 1916 købte Wilhjelm
så
re
fra
Svinkløv.
I
1916
købte
Wilhjelm
så
den tidligere købmandsgård lige bag Brønden
tidligere
købmandsgård
lige
bag
Brøndums Hotel i Østerby, hvor han indrettede
dums
Østerby,
hvor hansignalerede
indrettede
sig
medHotel
stortiatelier
og dermed
sig
med
stort
atelier
og
dermed
signalerede
et permanent tilhørsforhold til byens kunstet permanent tilhørsforhold til byens kunstnerkreds.7272
nerkreds.
Wilhjelm malede fortsat lokalbefolkninWilhjelm malede fortsat lokalbefolkningen her, som vi også har set det i Italien
gen her, som vi også har set det i Italien
og Svinkløv. Hans blik rettede sig imidog Svinkløv. Hans blik rettede sig imidlertid især mod afslappede fritidssysler og
lertid især mod afslappede fritidssysler og
stemningsfulde landskaber: familien i somstemningsfulde landskaber: familien i sommerhusets have og på stranden samt genmerhusets have og på stranden samt gengivelsen af mennesketomme kystpartier,
givelsen af mennesketomme kystpartier,
havudsigter, plantager. Det eksistentielle
havudsigter, plantager. Det eksistentielle
niveau i de store ’Livsbilleder’ blev ofte
niveau i de store ’Livsbilleder’ blev ofte
skruet ned til fordel for mere anekdotiske
skruet ned til fordel for mere anekdotiske
øjebliksbilleder,
som må have haft appel
øjebliksbilleder, som må have haft appel
til
private
købere.
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klare
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og
og arbejdet
arbejdet med
med lys
lys og
og atmosfære
atmosfære var
var gengennemgående.
Han
forfulgte
således
nemgående. Han forfulgte således de
de momotivkredse,
tivkredse, som
som de
de ældre
ældre kolleger
kolleger ii Skagen
Skagen
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havde opdyrket,
opdyrket, men
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som Harbo
Harbo
Lehmann
har
kortlagt,
eksperimenterede
Lehmann har kortlagt, eksperimenterede
73
han
han med
med materialer
materialer og
og teknik.
teknik.73
Se fig. 11
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Se fig.

Fig.
12. Ubekendt
Wilhjelm
Ubekendt
fotograf:fotograf:
Wilhjelm
maler mapå
ler
på
stranden
i
Skagen.
U.å.
Fotografi
stranden i Skagen. U.å. Fotografi i privat-i
privateje.
eje.
At Wilhjelm ikke tøvede med at variere allerede etablerede genrer, kan også iagttages
i hans malerier fra haverne. Det gælder bl.a.
det lille, men farvestærke Kunstnerens børn

i haven ved hjemmet
hjemmet ii Skagen
Skagenfra
fra1916.
1916 (se
fig.
13).13
Se fig.

Fig.
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x 62,5 Kunstmuseer.
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lærred.
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Kunstmuseer.
Skagens Kunstmuseer.
Foto: SkagensFoto:
Kunstmuseer.
Det forestiller den toårige Johannes, der undersøger en blomstrende busk under opsyn
af sin ældre søster. Også her er kunstnerens
børn klædt på til at undgå solen, men deres stribede tøj i hvidt, blåt og rosa stråler
om kap med de skærmende stråhatte, det
grønne græs samt bede og vækster omkring
dem. Begge Wilhjelms lærere fra studieskolen synes at møde hinanden i dette maleri: Krøyers lys, stemning og friluftsmaleri
i kombination med Zahrtmanns markante
og utraditionelle farvelære.
Da Wilhjelm opsøgte Skagen, var jernbanen indviet næsten tyve år før og fiskerihavnen et par år tidligere, så byen havde
ændret sig markant siden 1870’erne. Skagen var nu en populær turistattraktion, bl.a.
baseret på mediernes beretninger om de
berømte kunstneres virke og privatliv.75 At
Wilhjelm i et eller andet omfang var del af
miljøet, viser Michael Anchers lille profilbillede (ubekendt årstal, Skagens Kunstmuseer) af ham i Brøndums Spisesals berømte
portrætfrise. Det understreger, at unge og

59

gamle omgikkes og påvirkede hinanden socialt og kunstnerisk, men som Harbo Lehmann imidlertid også har fundet ud af, var
Wilhjelms engagement i positioneringen
af den yngre kunstnergeneration samt hans
forhold til den ældre inderkreds mere kompleks end hidtil antaget.76
Arkivalsk materiale har således vist, at
Wilhjelm var medstifter af udstillingsstedet
”Den sorte Lade”, som huserede på flere
matrikler i perioden 1912-39. Det lå nær
lokalerne for Skagens Museum, der var
stiftet i 1908, samt Drachmanns Hus, der
i 1911 var åbnet som mindestue for Holger Drachmann (1846-1908). ”Den sorte
Lade” var altså strategisk placeret nær den
allerede berømmede skagensmalerkunst,
og den blev bemærket som platform for
også nye impulser. En anmeldelse i Vendsyssel Tidende 1916 lød således: ”Det er
en Forfriskning og Oplevelse at følge denne Udstilling, hvor de nye Malemaader
og Synspunkter brydes med de gamle”.77
Livsdueligheden for ”Den sorte Lade” på
næsten tre årtier dokumenterer også, at der
var efterspørgsel efter alternative kunstnere, motivkredse og udtryk, som bl.a. malede sommerens omrejsende tivoli eller den
moderne havns nye kuttere i kraftige farver
og anderledes penselføring.
Udover relationen til ”Den sorte Lade” har
Harbo Lehmann også påvist, at Wilhjelm
var ganske tæt på at blive del af Skagens
Museums indflydelsesrige bestyrelse.78 Tuxens enke ønskede i 1928 således Wilhjelm
som erstatning for Laurits Tuxen, der var
død året før. Det var Michael Ancher også,
men Anna Ancher, som havde overtaget posten fra sin mand, kørte med succes i stedet
sin gamle ven, kunsthistoriker og kritiker
Karl Madsen (1855-1938) i stilling. Madsen var tidligere direktør for Statens Museum for Kunst og kunne fra 1928 ligeledes
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pryde sig med titlen for Skagens Museum.
Sammen med den øvrige bestyrelse udstak
han også strategien for museet, hvor den
første generation af skagensmalere blev
favoriseret, mens generationen efter blev
marginaliseret. Hvis Wilhjelm var blevet del
af bestyrelsen på dette tidspunkt, havde den
herskende udlægning af koloniens omfang,
historie og medlemmer måske allerede dengang set anderledes ud.
Samlet set viser ovenstående, at Wilhjelm
med først lejet og siden ejet bolig i det centrale Skagen var tæt på begivenhedernes
midte. Han spillede også en hidtil uudforsket rolle i promoveringen af den yngre
kunstnergeneration på stedet, og han var
tæt på at få formel indflydelse på retningen
for Skagens Museum og definitionen af
kunstnerkolonien. Selvom det ikke lykkedes ham at placere sig som central aktør i
forhold til kanoniseringen af skagensmalerne, viser hans historie på stedet, at der var
et mere differentieret kunstmiljø end hidtil beskrevet. Som på Lolland, i Italien og
Svinkløv fortsatte Wilhjelm i øvrigt med at
arbejde i Skagen hele livet, selvom endnu
en lokalitet kom til repertoiret, som jeg kort
vil runde i det følgende afsnit.

Inspiration i Sydfrankrig

Den rastløse energi, der bestandigt drev
Wilhjelm til især Italien og Nordjylland,
gav sig også udslag i et par års ophold i Sydfrankrig i begyndelsen af 1920’erne. Efter
første verdenskrig, hvor Wilhjelm havde
været afskåret fra at rejse sydpå, tog han og
hustruen afsted på et længere ophold med
de to yngste børn. Eline beskrev oplevelsen
i et fordomsfrit, kosmopolitisk og stimulerende fransk og skandinavisk miljø,79 som
på mange måder må have mindet Wilhjelm
om livet i Zahrtmanns Civita d’Antino og
kunstnerkoloniens Skagen. Der kan være
flere årsager til, at Wilhjelm søgte mod de
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Mellem tradition og fornyelse
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Publikum holder af det, ikke mere er Udtryk
for det, vi fornemmer i Dag.87
Det er imidlertid min mening, at det alligevel er værd at dvæle ved Wilhjelms
”slags”, fordi han og hans ligesindede kan
tilføre glemte eller hidtil ufortalte facetter
til allerede velkendte forbindelser og perspektiver, f.eks. som det her er fremhævet
i forhold til Lolland, Italien, Svinkløv og
Skagen. Og selvom Wilhjelm ikke umiddelbart spiller en rolle på kunstscenen i dag,
forekommer bevågenheden på naturen og
mennesket, og ikke mindst en bæredygtig
forbrødring de to imellem, om muligt større end nogensinde. I den kontekst kan Wilhjelms ’Livsbilleder’ og deres ”Oprindelighed” og ”Menneskelighed” måske alligevel
give udtryk for noget af det, vi fornemmer i
dag. Som Flor skrev:
Mere end een stor Kunstner har betonet,
at intet senere hen i Livet har haft tilnærmelsesvis den Betydning for dem som de
Indtryk, de modtog i Barndommens og
Ungdommens allerførste Aar [så der er]
sikkert ingen Tvivl om, at hans Naturfølelse
har Rod i Hjemmets Jord, og at han, naar
han senere som Landskabsmaler vendte
sig mod andre, mere karakterfulde, barske
Egne af Landet, i Virkeligheden kun søgte
Emner fra Naturen og Bøndernes Liv, hvori
han kunde genfinde den Oprindelighed og
sunde Menneskelighed, der første Gang
havde mødt ham i hans Barndoms Egn.88
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