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Fraktion 4. 

Kære medlemmer. 

 Årets sommertur går til 

 Willumsens Museum og Jægerspris Slot. 

Om J.F. Willumsen 

Første gang Jens Ferdinand Willumsen (1863-1958) for alvor satte sindene i kog hos sine landsmænd 
var i 1891. Fra Paris sendte han raderingen Frugtbarhed hjem til udstilling på Den Frie i København. 
Willumsens forenklede, symbolistiske portrættering af sin gravide hustru, og en programmatisk erklæ-
ring om den ”nye kunst”, forargede det danske kunstpublikum, som alligevel stod i kø for at se det 
skandaløse værk. Siden da har Willumsen skilt vandene med sin pågående, ofte storladne og til tider 
ekstreme, figurative kunst. 

Willumsen fornyede maleriet med billeder, der var båret af en helt igennem personlig stil. Han trak på 
en tradition og var samtidig i dialog med datidens populærkultur. Hastig bevægelse, karikatur og hidsi-
ge farver indgår således som elementer i mange af hans malerier. Som billedhugger udførte han monu-
mentale værker. Mest kendt er nok Det Store Relief, der i dag vises i museets største sal, men som op-
rindeligt var tiltænkt en bar i Chicago. Willumsen tegnede flere bygninger, heriblandt sit eget hus i Hel-
lerup. I 1930’erne konceptualiserede han desuden et Willumsens Museum for sin egen kunst og den 
samling af ældre kunst, han havde opbygget. Museet åbnede dog først i Frederikssund, hans farfars fø-
deby, i 1957. 

Omfattende kunstsamling 

Willumsen levede med bevidstheden om, at 
der var en kontinuerlig forskydning i forståel-
sen af hans værker – således afventede han på 
sin vis roligt, at eftertiden ville forstå, hvor stor 
en kunstner han var. Han samlede på maleri, 
som han tilskrev Raphael, Titian, Rembrandt 
og Cézanne, og så uden tvivl sig selv som sid-
ste led i en række af store kunstnere, som 
sprængte rammerne for det mulige i deres 
samtid. Museet huser Willumsens store sam-
ling – ”Gamle Samling” – af både ægte og 
uægte værker, som udgør en nøgle til at forstå 
hans kunstneriske vision. 

Forud for sin tid 

I over 70 år var Willumsen aktiv som kunstner og oplevede to verdenskrige, en bragende teknologisk 
udvikling, avantgardekunstens brud med det genkendelige motiv og det moderne, abstrakte maleris fød-
sel. Han besøgte USA, Nordafrika og mange lande i Europa. Fra 1916 og frem til sin død var han bosat i 
Sydfrankrig. Gennem årene levede Willumsen sammen med tre forskellige kvinder, alle kunstnerisk ori-
enterede. I hans liv og kunst fyldte især billedhuggeren Edith Wessel, som Willumsen giftede sig med i 
1903 og aldrig formelt blev skilt fra, og samleversken i de sene år, den franske danserinde Michelle 
Bourret. 

Mange af Willumsens hovedværker står i dag som væsentlige bidrag til nordisk modernisme, men en del 
arbejder blev også afvist og genopdages først i disse år. Trodsigt vedblev Willumsen at forny sig og gå 
egne veje, men i de sene år trak han sig mere og mere tilbage, mens anmeldere og fagfolk fandt på fle-
re hidsige adjektiver til at beskrive hans kunst: ”Demonstrativt voldsomme, ætsende i farven og på en-
hver måde ekstreme æder oldingens billeder sig fast i vores øjne” skrev en anmelder således i 1947, ti 
år før hans museum åbnede i Frederikssund under ophedet debat. 



Nogle af de mest radikale og farveeksplosive 
værker stammer fra Willumsen høje alderdom. 
Denne sene periode har indtil for nylig været 
miskendt, men genopdages i disse år og sættes i 
forbindelse med andre eksperimenterende figura-
tive kunstneriske udtryk fra perioden såvel som 
fra nutiden. 

J.F. Willumsen døde i 1958 i Cannes. Han ligger 
begravet i museets park sammen med sin anden 
hustru, Edith. 

 

 

Samlingen omfatter værker udført i alle de for-
skellige medier, Willumsen afprøvede og arbej-
dede med. Samlingen rummer malerier, skulp-
turer, keramik, grafik, tegninger, arkitektur og 
fotografier. 

Hovedparten af samlingen består dog af maleri-
er og tegninger, som var Willumsens til stadig-
hed foretrukne medie, og derfor også udgør 
den største andel af hans samlede produktion. 

Willumsens værker 

Samlingen spænder kronologisk fra nogle af Willumsens tidligste værker i perioden lige før og under hans studietid på Kunst-
akademiet i 1880’erne, over 1890’ernes optagethed af symbolismens forenkling til de mere ekspressive, farvestærke og større 
værker fra tiden efter århundredskiftet og videre til de specielle koloristiske og perspektivisk forkortede malerier, helt op til de 
sidste af Willumsens værker fra 1950’erne, som nærmest er ironisk karikerende i deres udtryk. 

P.S. Hvis man er mere nysgerrig for at få mere at vide om Willumsen, kan et besøg på Odden Herregård i 

Vendsyssel anbefales. Her er der en imponerende skitsesamling, der viser meget om Willumsens værker. 



Prospekt af Jægerspris Slot, malet af Hans Heinrich 
Eegberg,1745.  
Foto: Albrechtsen Foto 

Slottets historie 

Bygningshistorien kan inddeles i følgende 
perioder: 

1. Abrahamstrup - det middelalderlige slot 

Den middelalderlige del kan ses, som den høje centrale del af slottets nordfløj. Det vides ikke 
nøjagtigt, hvornår denne del er opført.                
Formentlig har der på dette sted tidligere ligget en kongsgård. I 1932 blev Abrahamstrups nord-
facade afrenset. I 1999 skete det samme på sydfacaden og Christian IV's trappetårn. På de 
gamle mure ses tydeligt omridsene af de nu tilmurede vinduer og døre fra middelalderen.  

2. Christian IV's ombygninger               
Efter ordre fra Christian IV opførtes gennem perioden 1590 - 1600 underste etage af Sydfløjen 
uden forbindelse til middelalderbygningen. I midten var der på dette tidspunkt en hvælvet port. 
Christian IV stod også i 1623 for opførelsen af trappetårnet på sydfacaden af middelalderbygnin-
gen. 

3. Prins Carls ombygning                
Gennem årene 1721 - 1722 forestod Frederik IV's broder prins Carl omfattende bygningsmæssi-
ge ændringer.                   
Sydfløjen blev forhøjet med en etage, og det gamle saddeltag på Abrahamstrup blev lagt om til et 
valmtag. Samtidig blev nord- og sydsiden forsynet med frontispicer.        
I sydfløjen blev porten tilmuret. Tilkørslen blev flyttet til en trævindebro fra slottes vestside. For-
mentlig er det generalbygmester J. C. Ernst, der har ledet disse byggearbejder. 

4. Christian VI's ombygning              
Christian VI overtog Jægerspris slot og gods efter Prins Carls død i 1729. J. C. Ernst forestod 
gennem årene 1730-32 opførelsen af Østfløjen, som forbinder Abrahamstrup med Sydfløjen. 
Denne tilbygning udgjorde herefter den centrale del af slotsanlægget.  

5. Frederik V's ombygning  
           
Christian VI skænkede i 1743 slot og 
gods til kronprins Frederik (V). I 1744 
påbegyndtes en ny ombygning under 
ledelse af hofbygningsinspektør Jo-
hann Soherr.                        
Kuppelen på Christian IV's trappetårn 
blev fjernet og erstattet af et spir. 1745 
- 46 opførtes en tilbygning i to etager til 
Abrahamstrup. Dermed var de større 
tilbygninger afsluttet. Slottet havde der-
ved fået sit nuværende grundrids, som 
en u-form med åbning mod vest. 



Tid og sted: Onsdag den 19. juni 2019. Vi mødes på Højvangsvej ved den gamle 

Højvangskole kl. 9.20, så vi er klar til afgang kl. 9.30. 

Første stop er Willumsens Museum. Så er der frokost på Gerlev Kro. Turen går så 

videre til Jægerspris Slot. Begge steder med omvisninger der tager ca. en time. Vi 

slutter af med kaffe på Cafe Danner.  Hjemme igen ca. 17.00. 

Tilmelding til kredskontoret: Senest  torsdag den 13. juni. TLF.43444818 eller 

010@dlf.org. 

Pris: Kr. 300.00. 

Frokost på Gerlev Kro, hvor man kan vælge mellem 1: 4 snitter (3 med godt fra 

havet + en med ost ) eller 2: kroens fine platte. 

Evt. framelding: Til Jens 40481899. 

Næste tur:  Tirsdag den 20. august. 

Venligst 

Britta, Søren, Jan og Jens. 

Grevinde 

Danner og 

Frederik VII. 

Jægerspris 

Slots mest 

kendte bebo-

ere. 

Museet på 
Jægerspris 

Slot  

Kong Frederik VII erhvervede Jægerspris Slot 
den 21.april 1854 på sin hustru, Louise Dan-
ners fødselsdag.      
Herefter blev de oldenborgske kongers gamle 
jagtslot til privatbolig for landets konge og si-
den enkesæde for grevinde Danner.   
Parret foretog straks en større renovering af 
slottet, og den mode- og stilbevidste grevinde 
indrettede boligen efter tidens smag.         
I 1866, tre år efter kongens død, åbnede grev-
inde Danner dele af slottet for publikum.       
Her skulle alt "have plads på samme sted, hvor 
de pleje at bero". Grevinde Danner ønskede 
hermed, at stuerne skulle stå som et evigt min-
de for eftertiden om den folkekære konge. 


